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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У динаміці сучасного техніко-економічного 

прогресу домінує нова парадигма економічного зростання на основі 

застосування високих технологій, потенціалу наукових знань, що зумовлює 

активне використання інновацій для ефективного економічного розвитку й 

забезпечення конкурентоспроможності країни. Нарощення технологічного 

потенціалу національними економіками засвідчує, що безумовний пріоритет 

належить саме інноваціям, під впливом яких трансформуються технологічна, 

відтворювальна та інституційна структура економіки.  

Поглиблення інтеграційних процесів у світовому економічному просторі 

відбувається через посилення технологічної конкуренції між країнами, що по-

новому висвітлює основні причини погіршення стану національної економіки, 

пов'язані з штучною імплементацією зарубіжних економічних моделей та 

безсистемним здійсненням ринкових перетворень в економіці України.  

В інноваційно-інвестиційному комплексі держави нагромадилося багато 

нерозв’язаних завдань, які стримують відтворювальні процеси на новій 

технологічній основі та сповільнюють розвиток економіки. Нагальні проблеми 

інноваційної та інвестиційної діяльності зумовлені її уповільненням, 

неефективністю використання обмежених внутрішніх інвестиційних ресурсів 

внаслідок економічної кризи в країні та відсутності достатніх стимулів 

залучення зовнішніх інвестицій, які б відповідали напрямам розвитку 

стратегічних секторів економіки та забезпечували якісні зрушення в економіці 

України. Триває зростання ступеня зносу основних засобів та виробничої 

інфраструктури, залишаються низьким технологічний рівень виробництва та 

високим його енерго- та матеріаломісткість. Фактичне технологічне 

відставання промисловості не дає змоги застосовувати нові знання та 

створювати на їх основі інноваційну продукцію. Про це свідчить зростання 

зовнішньої заборгованості, втрата експортних позицій України на ринку 

середньо- та високотехнологічної продукції, переорієнтація експорту України з 
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продукції кінцевого на проміжне споживання.  

У свою чергу приріст технологічного імпорту негативно позначився на 

обсягах збуту інноваційної продукції та спричинив зменшення участі 

підприємницького сектору у фінансуванні наукових робіт та науково-

технічних розробок. Крім того, комерціалізація знань та технологій 

відбувається на тлі значного розриву між інноваційними науковими 

розробками та технологічним рівнем економіки. При цьому залишається 

нерозвиненою індустрія, що спроможна стати сферою застосування нових 

знань та технологій. Такі тенденції пов'язані з низькою ефективністю 

функціонування національного господарства, слабкою 

конкурентоспроможністю секторів вітчизняної економіки, що суттєво 

зменшують пороговий рівень економічної безпеки України.  

Зміцнення конкурентоспроможності економіки України, її економічна 

безпека за таких умов великою мірою залежать від характеру інвестиційного 

забезпечення інноваційних процесів, що потребує не стільки залучення 

необхідного обсягу інвестиційних ресурсів, скільки їх ефективного 

перерозподілу на підтримку проектів та програм у високотехнологічних 

секторах економіки при паралельному поєднанні приватних та державних 

інвестицій, з орієнтацією на потреби розвитку промисловості. Недостатній 

ступінь розроблення теоретико-методологічних засад інвестиційного 

забезпечення інноваційно-індустріального розвитку економіки, з одного боку, 

та важливість результатів дослідження для забезпечення економічної безпеки 

України свідчать про необхідність подальшого ґрунтовного вивчення 

зазначеної наукової проблеми. Саме цим зумовлена актуальність дисертаційної 

роботи та її структура. 

Стан наукової розробки проблеми. Дискусії стосовно важливості 

інновацій та їх впливу на економічне зростання, проблем трансформації 

структури економіки під впливом технологічних змін, інноваційно-

інвестиційних процесів та їх регулювання, формування й реалізації 

інноваційної та інвестиційної політики мають глибоке історичне коріння. 
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Наукове підґрунтя дослідження актуальних питань інвестицій та інновацій 

створено в працях таких відомих дослідників, як І. Ансофф, І. Бланк, 

Дж. Гелбрейт, Л. Дж. Гітман, С. Глазьєв, Д. Кейнс, Д. Кларк, М. Кондратьєв, 

В. Леонтьєв, А. Маршал, М. Портер, П. Самуельсон, Б. Санто, Р. Солоу, 

Дж. Е. Стіглиць, Б. Твіс, Дж. Тобін, М. Туган-Барановський, М. Фрідмен, 

К. Фрімен, Р. Ф. Харрод, У. Шарп, Й. Шумпетер та ін. 

Вагомий дослідницький внесок з питань удосконалення інструментарію 

державного регулювання у сфері інвестицій та інновацій зроблено в працях 

українських та іноземних вчених, а саме: В. Базилевича, В. Бесєдіна, 

А. Гальчинського, В. Геєця, Ю. Гончарова, Я. Дьяченка, С. Кваши, В. Кифяка, 

А. Лісового, І. Лютого, Б. Маліцького, І. Манцурова, А. Музиченка, 

С. Науменкової, А. Никифорова, Р. Нижегородцева, А. Пересади, 

С. Покропивного, В. Соловйова, Д. Стеченка, Д. Черваньова, К. Швабія, 

А. Шегди та ін. 

Ґрунтовне дослідження головних аспектів інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку, у тому числі в контексті удосконалення інвестиційних 

відносин, формування інвестиційної політики нового покоління здійснено в 

роботах В. Александрової, О. Алімова, Ю. Бажала, Б. Губського, М. Денисенка, 

Т. Єфіменко, Т. Затонацької, С. Захаріна, І. Ігнатьєвої, С. Ільяшенка, А. Касич, 

М. Крупки, П. Курмаєва, О. Лапко, І. Лукінова, Т. Майорової, М. Маліка, 

С. Онишко, Л. Осецького, П. Перерви, В. Пилипіва, Г. Савіної, 

В. Семиноженка, Л. Селіверстової, Ю. Хвесик та ін. 

На необхідності цілісного дослідження напрямів підвищення 

технологічного рівня промисловості, розвитку високотехнологічних секторів в 

економіці та здійснення модернізаційних процесів наголошують А. Акаєв, 

А. Амоша, Е. Вайцзеккер, А. Ігнатюк, Т. Желюк, І. Єгоров, Б. Кваснюк, 

Ю. Кіндзерський, М. Мельникова, І. Одотюк, Л. Шинкарук та ін.  

Активне наукове розроблення проблем активізації інноваційних та 

інвестиційних процесів (методологічних, теоретичних, прикладних) у контексті 

економічної безпеки отримало розвиток у працях таких науковців, як 
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О. Баженова, З. Варналій, О. Власюк, В. Горбулін, Я. Жаліло, М. Кизим, 

В. Маргасова, В. Мунтіян, О. Черняк та ін. 

Теоретичні розробки окремих аспектів інвестиційної проблематики 

стосовно неоіндустріальних процесів реалізовано в дослідженнях 

С. Андерсона, В. Байнєва, С. Бодрунова, Л. Бляхмана, А. Задої, В. Івантера, 

Р. Космамбетової, П. Марша, Дж. Ріфккіна та ін. 

Разом з тим ряд питань, що стосуються необхідності розроблення 

ефективних державних механізмів інвестиційного забезпечення розвитку 

високотехнологічних видів економічної діяльності в національній економіці, 

спрямованих на збереження науково-технічного та інноваційного потенціалу, 

стимулювання попиту з боку бізнесу на науково-технічні розробки, а також 

досягнення суверенітету України у світовому технологічному просторі, 

залишаються дискусійними і такими, що потребують подальшого дослідження. 

Недостатній рівень розробленості, наукова й практична значущість цих 

проблем обумовили вибір теми дисертації, її мету, завдання та послідовність 

наукового дослідження. 

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

Дисертаційна робота є складовою комплексних держбюджетних науково-

дослідних тем економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 06БФ040-01 "Розвиток внутрішнього 

ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя" (номер 

державної реєстрації 0106U006542, термін виконання 2006–2010 рр.) та 

11БФ040-01 "Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики" (номер державної 

реєстрації 0111U006456, термін виконання 2011–2015 рр.). 

Особистий внесок автора у розроблення зазначених тем полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дослідження інноваційно-

індустріального розвитку в умовах модернізаційних процесів, які 

здійснюються під впливом глобалізації, та наданні практичних рекомендацій 

щодо реалізації політики підтримки інвестиційних процесів, орієнтованих на 
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інноваційні зрушення й забезпечення на цій основі економічної безпеки 

України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне дослідження інвестиційного забезпечення інноваційних процесів у 

національній економіці та формування на цій основі теоретико-методологічних 

положень і розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення 

регулювання інноваційно-індустріального розвитку економіки України в цілях 

економічної безпеки. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 дослідити й сформулювати базові положення щодо управління 

національним господарством на основі інноваційно-індустріального розвитку, 

що дає змогу виявити його природу та сутність; 

 розробити аналітичний підхід до дослідження інноваційної 

індустріалізації як стрижня подальшого розвитку національної економіки для 

удосконалення державної економічної політики; 

 узагальнити сучасні особливості інтеграції науки та виробництва з 

метою виявлення можливостей її поглиблення для повнішого використання 

результатів інноваційної діяльності в національному господарстві; 

 систематизувати підходи до дослідження взаємозв’язку інвестицій з 

інноваційно-індустріальним розвитком для удосконалення інвестиційного 

забезпечення інноваційних зрушень в національній економіці; 

 здійснити оцінювання результативності інвестиційного забезпечення 

інноваційної індустріалізації в економіці України задля виявлення та 

систематизації ключових проблем; 

 проаналізувати спроможність інвестиційного забезпечення 

інноваційної індустріалізації економіки України за рахунок внутрішніх та 

зовнішніх інвестиційних ресурсів та виявити глибинні чинники пріоритетності 

інвестування інноваційно-індустріального розвитку в умовах забезпечення 

економічної безпеки; 
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 удосконалити науково-методичні підходи для ідентифікації 

інвестиційної поведінки підприємств у напрямі активізації інноваційних 

процесів в цілях формування сукупності пропозицій у межах реалізації 

політики інноваційно-індустріального розвитку; 

 розробити методику оцінювання рівня інноваційно-індустріального 

розвитку національної економіки та на цій основі виявити вплив інноваційної 

індустріалізації на економічну безпеку України; 

 охарактеризувати інституційні передумови та аргументувати цільові 

орієнтири реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

національного господарства; 

 виявити резерви використання державно-приватного партнерства для 

інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального розвитку; 

 сформувати практичні рекомендації щодо вибору стратегії державної 

підтримки інноваційно-індустріальних процесів суб’єктів інноваційної 

діяльності та їх інвестиційного забезпечення. 

Об'єктом дослідження є сучасний процес інноваційно-індустріального 

розвитку національної економіки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методологічних 

підходів і практичних рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення 

інноваційно-індустріального розвитку економіки України.  

Методи дослідження. Методологічною і теоретичною базою 

дисертаційної роботи є положення економічної й інноваційної теорії, теорії 

управління, загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Предмет і мета 

дослідження обумовили застосування методологічних та методичних надбань 

світової й вітчизняної економічної науки: так, застосування історико-

генетичного методу (пп. 1.1, 1,2, 2.1, 5.3) дає змогу визначити джерела й 

причини інноваційно-індустріального розвитку, простежити зв'язок інновацій з 

інвестиціями на історичних віхах розвитку економіки; для поглиблення аналізу 

інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, здійснення його науково 

обґрунтованої типології, дослідження інноваційної індустріалізації в умовах 
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необхідності забезпечення економічної безпеки застосовано системно-

процесний підхід (пп. 1.3, 2.2, 4.3); на основі вивчення єдності загального та 

часткового висвітлено передумови і проблеми інтеграції науки та виробництва, 

виявлено національну специфіку їх прояву, напрями й методи економічного 

регулювання цього процесу (пп. 1.3, 5.3); економіко-статистичний метод 

(індексний, абсолютних та відносних відхилень, групування, кореляційно-

регресійний та ін.) (пп. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) використано для вивчення та 

узагальнення статистичної інформації щодо тенденцій сучасного розвитку 

інвестиційних та інноваційних процесів, інвестиційної поведінки підприємств 

високотехнологічних видів діяльності, розрахунку індексу інноваційно-

індустріального розвитку економіки (п. 3.3, 4.1); застосування методу наукової 

абстракції та системного підходу забезпечили диференціацію стратегій впливу 

держави на активізацію інноваційно-індустріального процесу (п. 5.3); метод 

графічний та графоаналітичний використано для візуалізації подання 

результатів аналізу та отриманих результатів дослідження. Виконання 

практичних розрахунків здійснено за допомогою програмного пакета Mіcrоsоft 

Excel та програмного економетричного пакета Evіews 8. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України з питань регулювання інвестиційних та інноваційних процесів; 

аналітичні й статистичні матеріали міністерств і відомств України; статистичні 

матеріали та аналітичні огляди міжнародних організацій; інформація 

Державної служби статистики України; матеріали науково-практичних 

конференцій, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з 

проблем інвестиційної та інноваційної діяльності; монографії; збірники; дані 

інформаційно-аналітичних бюлетенів; періодичні видання вітчизняних і 

міжнародних організацій; ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному 

дослідженні розвитку інноваційних та інвестиційних процесів, формуванні на 

цій основі теоретико-методологічних положень та розробці практичних 

рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального 



11 

розвитку України в цілях економічної безпеки.  

Основні наукові результати роботи полягають у такому: 

вперше: 

– здійснено комплексний аналіз інноваційно-індустріального розвитку в 

умовах забезпечення економічної безпеки, що дало змогу надати авторське 

визначення й розкрити сутність: інноваційно-індустріального розвитку як 

перманентного, незворотного, цілеспрямованого закономірного руху 

суспільства в напрямі поступальних структурних змін продуктивних сил, що 

характеризується використанням принципово нових прогресивних технологій, 

переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними 

організаційними та управлінськими рішеннями в господарській діяльності на 

основі поглиблення інтеграції між наукою, освітою, промисловістю і 

державою; інноваційної індустріалізації як керованого процесу поглиблення 

взаємозв'язку вітчизняних досліджень і розробок (ДіР) з промисловими 

секторами економіки для прискорення розвитку в економіці 

високотехнологічних видів діяльності, використання принципово нових 

прогресивних технологій при поєднанні державних та приватних інвестицій, з 

орієнтацією на потреби розвитку промисловості та забезпечення економічної 

безпеки;  

– запропоновано комплексний науково-методологічний підхід до 

формування державного інструментарію інвестиційного забезпечення 

інноваційно-індустріального розвитку національної економіки, що базується на 

використанні ієрархічного та селективного підходів, що дозволило визначити 

типи стратегій впливу держави на активізацію інноваційно-індустріального 

процесу в економіці України та в умовах загострення негативних наслідків 

прояву деіндустріальних тенденцій, посилення технологічного відставання 

національного господарства, формалізувати напрями перерозподілу й 

концентрації державних та приватних інвестицій на створенні 

високотехнологічного виробництва як головної умови забезпечення 

економічної безпеки України; 
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– визначено та теоретично обґрунтовано напрями реалізації політики 

інноваційно-індустріального розвитку України, з метою поглиблення 

взаємозв'язку вітчизняних ДіР з промисловими секторами економіки для 

подолання відставання в техніко-технологічних параметрах виробництва й 

передбачають: 1) стимулювання та підтримку попиту на інновації (державно-

приватне партнерство, державні закупівлі, державне замовлення); 2) створення 

умов для формування інтегрованих структур (науково-промислові та 

індустріальні парки, високотехнологічні кластери, технологічні платформи), 

здатних забезпечувати замкнений цикл відтворення високотехнологічних видів 

діяльності. Розроблені положення дадуть змогу забезпечити своєчасне 

впровадження вітчизняних інноваційних розробок у виробництво, 

концентрацію інвестицій на його інноваційному оновленні у видах 

промислової діяльності, зміцнення конкурентних переваг секторів 

національної економіки та припустимий рівень економічної безпеки; 

удосконалено: 

– методичне забезпечення оцінювання інвестиційної поведінки 

підприємств високотехнологічних секторів економіки, яке базується на 

виявленні залежності мотивів їх інвестиційної діяльності з фактичними 

поточними результатами та очікуваннями, що дало змогу ідентифікувати три 

типи інвестиційної поведінки підприємств: активну (характерна для 

підприємств, які найповнішою мірою використовують отримані результати 

поточної діяльності для активізації інноваційних та інвестиційних процесів, з 

метою розширення ринків збуту, та орієнтовані на перспективу розвитку 

підприємства), адаптивну (характерна для підприємств, які націлені на 

підтримання існуючого обсягу збуту та активізацію інноваційних та 

інвестиційних процесів, використовують як вимушений засіб утримання 

поточних показників діяльності та адаптації до викликів зовнішнього 

оточення) і пасивну (характерна для підприємств, які очікують падіння 

основних показників діяльності й не вбачають перспектив для розширення 

ринку збуту, відчувають потребу в диверсифікації діяльності та орієнтовані на 
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збереження існуючого обсягу збуту); 

– методику аналізу інноваційних процесів, що на відміну від існуючих 

характеризується міждисциплінарним підходом, враховує забезпечення 

економічної безпеки і передбачає використання показників за групами 

(оцінювання міжнародної інноваційної активності національної економіки; 

оцінювання використання внутрішнього потенціалу для здійснення 

інноваційних перетворень; оцінювання можливостей здійснення інноваційних 

перетворень на перспективу), а також розроблення узагальнюючого показника 

(запропоновано розраховувати індекс інноваційно-індустріального розвитку 

національної економіки), що дасть змогу проводити багаторівневий моніторинг 

інноваційно-індустріального процесу в національному господарстві для 

удосконалення процесу прийняття державних інвестиційних рішень; 

– науково-практичні підходи до державного регулювання інноваційних 

та інвестиційних процесів у частині виокремлення типів стратегій реалізації 

політики інноваційно-індустріального розвитку в економіці залежно від позиції 

країни щодо економічної безпеки (за індексом інноваційно-індустріального 

розвитку економіки) та інвестиційної поведінки підприємств 

високотехнологічних видів діяльності: превентивно-стимулююча (стримування 

подальшого руйнування науково-технічного та інноваційного потенціалу), 

превентивно-збережувальна (збереження науково-технічного й інноваційного 

потенціалу та заповнення розривів між коопераційними ланцюгами 

підприємств); превентивно-підтримуюча (підтримка подальшого нарощення 

науково-технічного та інноваційного потенціалу); 

набули подальшого розвитку: 

– трактування поняття "інвестиційне забезпечення" у частині його 

розгляду з позицій інноваційно-індустріального розвитку, що витлумачується 

як комплекс заходів, спрямованих на пошук, залучення та освоєння 

інвестиційних ресурсів шляхом мобілізації, перерозподілу та концентрації 

приватних і державних інвестицій на стимулювання попиту на вітчизняні 

розробки й широкомасштабне технологічне оновлення промисловості, 
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створення умов для залучення іноземного капіталу у високотехнологічні види 

промислової діяльності. Це дає змогу системніше досліджувати та розв’язувати 

проблеми активізації розвитку національної економіки за рахунок 

використання внутрішніх та зовнішніх можливостей, а також узгодження 

інтересів учасників інноваційного процесу; 

– характеристика інтеграційних відносин між наукою та виробництвом у 

частині розкриття необхідності інтегрованого управління науково-технічним, 

інноваційним та виробничим потенціалом, інтеграції інвестиційного 

потенціалу підприємницьких структур, фінансово-кредитних установ та 

інститутів державного управління, активізації державно-приватного 

партнерства та формування високотехнологічних кластерів. Це на відміну від 

усталеного забезпечує підвищення ефективності зосередження інвестиційних 

ресурсів та їх цілеспрямованого перерозподілу для одержання ефектів від 

взаємодії учасників інноваційного процесу; 

– науково-методичні положення та рекомендації використання 

державно-приватного партнерства (ДПП) для удосконалення інвестиційного 

забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки, а 

саме: визначено основні напрями використання ДПП у сфері інноваційно-

індустріального розвитку щодо узгодження інтересів приватного бізнесу та 

держави; запропоновано усунення дублювання функцій під час реалізації 

проектів ДПП у сфері інноваційного розвитку за рахунок закріплення основних 

функцій управління проектами ДПП на рівні спеціалізованого державного 

інституту ДПП з підпорядкуванням його Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України; узагальнено моделі ДПП для інноваційно-індустріального 

розвитку (управління, контракту, оренди, концесії, відокремлення активів, 

кооперації); уточнено переваги використання ДПП для активізації інноваційно-

індустріального процесу в національній економіці, що уможливлюють 

узгодження інтересів держави та бізнесу в отриманні та використанні 

результатів інноваційної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні 
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основних положень, викладених у дисертації до рівня методичних розробок та 

практичних рекомендацій. 

Основні наукові розробки, концептуальні висновки та пропозиції щодо 

економічних передумов і перспектив модернізації економіки на інноваційних 

засадах застосовано Комітетом з питань економічної політики Верховної Ради 

України при обґрунтуванні пропозиції щодо економічних передумов та 

перспектив модернізації економіки на інноваційних засадах (довідка № 04-

17/12-211 від 08.06.2012 р.). 

Результати наукових досліджень щодо наукової експертизи проектів 

законів України з питань інвестиційної діяльності, викладені у доповідній 

записці, використано Головним науково-експертним управлінням Апарату 

Верховної Ради України щодо формування інвестиційної стратегії, 

орієнтованої на забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в 

умовах глобальних трансформацій (довідка № 16/6-87 від 15.09.2014 р.). 

Головні наукові розробки, концептуальні висновки та пропозиції 

впроваджено у практичну діяльність Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проектами України при підготовці змін, що 

вносяться до Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку (національні проекти), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. № 66 в частині 

активізації використання механізму держано-приватного партнерства та 

удосконалення форм держаної підтримки реалізації національних проектів 

(довідка № 443/05-14 від 27.02.2014 р.).  

Надані науково-практичні висновки та методичні рекомендації стосовно 

ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності інноваційного розвитку 

національної економіки були враховані Департаментом податкової, митної 

політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України 

у процесі підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для розроблення 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" та Закону України "Про 
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інститути спільного інвестування" (довідка № 08210-223/1 від 16.10.2012 р.). 

Практичні рекомендації, підкріплені аналізом даних діяльності компанії, 

світової аналітики, державної статистики України щодо диверсифікації 

напрямів інвестиційної діяльності апробовано у ході розроблення 

"Інвестиційного плану на друге півріччя 2013 року" компанією Меткол СА 

(довідка № 3 від 19.03.2013 р.). 

Основні положення, висновки та рекомендації у частині обґрунтування 

концептуальних висновків та пропозицій дослідження щодо оцінювання та 

реалізації взаємозв’язків між вкладенням ресурсів та отриманням соціального 

ефекту під час реалізації послідовного інвестування були застосовані у 

діяльності ПрАТ "Філіп Морріс Україна" при підготовці стратегії діяльності 

компанії (довідка № СА 217 від 04.03.2014 р.). 

Теоретичні результати дисертації використані у навчальному процесі 

Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні нормативного курсу "Інвестування" (довідка 

про впровадження № 024-576-26 від 20.11.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною науковою 

роботою, в якій викладено авторський підхід до комплексного дослідження 

інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального розвитку в економіці 

України у цілях економічної безпеки. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором особисто і є власним 

науковим доробком. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, в 

дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, які напрацьовані 

особисто автором. Обсяг особистого внеску в роботах, опублікованих у 

співавторстві, наведений у переліку наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях 

Вченої ради економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка впродовж 2011–2014 рр.  

Головні ідеї, положення та практичні рекомендації викладені у тезах і 
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доповідях автора й апробовано на 48 міжнародних, всеукраїнських наукових й 

науково-практичних конференціях, круглих столах і семінарах, серед яких: 

Круглий стіл "Проблеми сучасного менеджменту та маркетингу" (19–23 квітня 

2004 р., м. Київ); Науковій щорічній звітній конференції "Соціальна держава: 

міжнародний досвід та реалії України" (лютий 2004–2008 рр., м. Київ); 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку 

внутрішнього ринку в умовах глобалізації" (17–18 листопада 2005 р., м. Київ); 

Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика 

корпоративного управління в Україні: реалії та перспективи розвитку" (22–23 

квітня 2005 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

"Формування нової парадигми страхування" (1–2 грудня 2005 р., м. Київ); 

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми ринкової економіки 

України" (29 вересня 2006 р., м. Київ); ІV Міжнародна науково-практична 

конференція "Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" 

(4–6 жовтня 2007 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

"Інноваційний розвиток менеджменту в сучасних умовах" (16–17 травня 

2007 р., м. Київ); Міжнародна наукова конференція "Соціальна 

відповідальність як фактор розвитку громадянського суспільства" (20–21 

лютого 2008 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів "Інвестиційні та інноваційні складові розвитку 

внутрішнього ринку України в умовах глобалізації" (5–6 листопада 2009 р., 

м. Київ); Міжнародна наукова конференція "Проблеми формування і розвитку 

громадянського суспільства" (17–19 лютого 2010 р., м. Київ); Міжнародний 

науково-практичний семінар "Ukraіne–EU–Czech Republіc: Current Status and 

Future Trends" (3–8 травня 2010 р., 3–8 травня 2011 р., м. Прага, Чеська 

Республіка); Науково-практична конференція "Ідеологія в сучасному світі" 

(19–20 жовтня 2011 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та викладачів "Корпоративна соціальна відповідальність – 

фактор сталого розвитку держави" (23–26 квітня 2012 р., м. Київ); 

Х Міжнародна науково-практична конференція "Економіка і управління: 
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актуальні проблеми та тенденції розвитку" (18–19 травня 2012 р., м. Львів); 

Міжнародна науково-практична конференція "Научные исследования и их 

практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012" (2–

12 жовтня 2012 р., м. Одеса); Міжнародна науково-практична конференція 

"Сучасна економічна наука: теорія та практика" (26–27 жовтня 2012 р., 

м. Одеса); "3rd Іnternatіоnal research and practіce Cоnference оn Eurоpean Scіence 

and Technоlоgy" (30–31 жовтня 2012 р., м. Мюнхен, Німеччина); Міжнародна 

науково-практична конференція "Сучасна економіка: сценарії і стратегії" (2–3 

листопада 2012 р., м. Сімферополь); Міжнародна наукова конференція "Сталий 

розвиток підприємств, регіонів, країн" (5–7 листопада 2012 р, 

м. Дніпропетровськ); Міжнародна науково-практична конференція 

"Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." (15–16 листопада 

2012 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та 

практика управління економічним розвитком" (22–24 листопада 2012 р., 

м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна теорія 

Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей" (29–

30 листопада 2012 р., м. Київ); Міжнародна наукова конференція "Проблеми 

сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій" (20–21 

лютого 2013 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

"Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн" 

(13–14 вересня 2013 р., м. Дніпропетровськ); Міжнародна науково-практична 

конференція "Економічні перспективи України та світу" (20–21 вересня 

2013 р., м. Чернігів); V Міжнародна науково-практична конференція 

"Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації" (7–

8 червня 2013 р., м. Чернігів); XІV Міжнародна науково-практична 

конференція "Конкурентоспроможність національної економіки" (28 березня 

2014 р., м. Київ) та ін. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в  

60 наукових працях загальним обсягом 226,68 д.а. (особисто автору належить 

126,85 д.а.), з них: 1 одноосібна монографія "Інноваційна індустріалізація 
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національної економіки" обсягом 24,59 д.а.; 2 розділи у колективних 

монографіях (особисто автору належить 3,19 д.а.); 5 навчальних посібників 

(особисто автору належить 76,25 д.а.); 28 статей у наукових фахових виданнях 

України (особисто автору належить 14,69 д.а.), з них 8 статей у фахових 

виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних 

(особисто автору належить 14,69 д.а.); 4 статті – у наукових періодичних 

виданнях інших держав (особисто автору належить 2,09 д.а.); 20 наукових 

робіт в інших виданнях і за матеріалами конференцій та круглих столів 

(особисто автору належить 6,04 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг 

основного тексту викладено на 412 сторінках. Робота містить 49 таблиць та 32 

рисунки. Список використаних джерел налічує 624 найменування, викладені на 

50 сторінках. Робота має 8 додатків, які розміщено на 99 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

1.1. Економічна сутність та витоки пізнання інноваційно-

індустріального розвитку 

 

Економіка не вперше переживає етап інноваційного розвитку. Такі 

явища, як нововведення, нова техніка, технології, зміни в організації 

виробництва, економічних відносин і методів господарювання, які 

забезпечують зростання продуктивності праці й підвищення ступеня 

задоволення потреб населення, розвиток людини, періодично виникають в 

економіці. Тому господарство періодично переживає етапи оновлення. До 

промислового перевороту кінця ХVІІІ–ХІХ ст. оновлення відбувалося доволі 

повільно. У період науково-технічної революції ХХ століття його темпи 

значно прискорилися. З огляду на це, тематика інноваційного розвитку 

надзвичайно широка в масштабах суспільства, оскільки подібні зміни 

засновані на використанні найрізноманітніших за змістом та характером 

нововведень в усіх сферах життєдіяльності суспільства, а не лише 

економічній.  

Варто наголосити, що інноваційний та економічний розвиток сучасного 

суспільства характеризується взаємозалежністю. Один із його 

методологічних напрямів лежить у площині описання процесів модернізації 

суспільного розвитку, а інші – системної трансформації та 

інституціоналізації економічного розвитку. Тому для відповіді на питання: 

"як забезпечити інноваційний розвиток національної економіки?", – слід 

виходити з розуміння економічного змісту поняття "інноваційний розвиток 

національної економіки", що передбачає взаємоузгодженість дефініцій 

"інновації" та "розвиток".  
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У контексті дослідження окресленої наукової проблеми необхідним є 

розкриття сутності інноваційного розвитку, яке пропонується здійснювати у 

двох ключових методологічних напрямах, на що зверталася увага у роботах 

автора [149, 543]:  1) на основі порівняння з близькими до нього поняттями, 

такими як зростання, прогрес, модернізація, еволюція тощо; 2) за допомогою 

висвітлення різноманітних аспектів цього процесу.  

Філософське усвідомлення самого поняття "розвиток" означає, що 

науковий пошук має ґрунтуватися на основоположних принципах 

діалектики. Тобто, поняття розвитку включає в себе всеосяжні перетворення, 

які відбуваються зі світом в процесі його існування. Так, філософська 

енциклопедія трактує розвиток як незворотну, направлену, закономірну зміну 

матеріальних та ідеальних об'єктів, наголошуючи на тому, що тільки 

одночасна наявність всіх цих властивостей виокремлює розвиток з-поміж 

інших змін [477]. Таким чином відбувається перехід від низхідного до 

висхідного, від старого до нового, від випадкового до необхідного [285, 

с. 19–20]. 

Цікавим є підхід до розуміння "розвитку" з погляду теорії 

самоорганізації, темпоральні аспекти якої висувають її на передній план 

сучасної науки [241, с. 8]. Єдина наука про самоорганізацію ("наука про 

складне"), отримала у 1980-х роках у Німеччині назву "синергетика" 

(Г. Хакен), у франкомовних країнах – "теорія дисипативних структур" 

(І. Пригожин), у США – "теорія динамічного хаосу" (М. Фейгенбаум) і 

фактично започаткувала формування еволюційно-синергетичної парадигми у 

дослідженні процесів економічної динаміки [310]. Синергетика засвідчує, що 

визначеної та жорсткої схеми еволюції не існує, оскільки в еволюції не 

можна вважати заданою певну множину взаємодіючих одиниць або певну 

множину їхніх перетворень. Це означає, що систему необхідно модифікувати 

в ході еволюції. Як найпростіший приклад такого роду еволюції І. Пригожин 

наводить поняття структурної стійкості в результаті реакції системи на 
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введення нових одиниць, здатних залучати до взаємодії різні процеси, що 

протікають у системі [378, с. 250–251]. 

Ознаки інноваційного етапу економічного розвитку в промислово 

розвинених країнах почав прослідковуватися з розгортанням нового етапу 

науково-технічної революції у другій половині ХХ століття, коли інноваційні 

економічні відносини почали набувати рис домінуючого чинника розвитку 

економічної системи, яка трансформується в інноваційну економічну 

систему, або, простіше кажучи, в інноваційну економіку.  

З огляду на це, дослідження етимології терміна "інноваційний 

розвиток" вказує на те, що залежно від характеру якісних змін у 

функціонуванні системи науковці використовують споріднені поняття для 

надання йому додаткових ознак чи напрямів руху системи, такі як 

"еволюція", "революція", "прогрес", "трансформація", "модернізація". 

У найбільш загальному розумінні прогрес (лат. prоgrеss – рух вперед, 

успіх) являє собою напрям розвитку, для якого характерний перехід від 

нижчого до вищого, від менш досконалого до досконалішого. Саме тому 

серед досліджень проблематики розвитку найчастіше зустрічається 

ототожнення його тільки з висхідною траєкторією розвитку, як позитивними 

змінами в стані економічних систем [457, с. 757], або процесом 

вдосконалення системи на основі вивчення механізму конкуренції, законів 

відтворення, розвитку потреб, економії часу тощо, що забезпечує виживання 

системи [471, с. 88].  

Загальновизнано, що розвиток може бути реалізований через дві 

взаємопов'язані форми – еволюцію та революцію. Еволюційна форма 

розвитку пов'язана з поступовими кількісними і якісними змінами без різких 

стрибків [479]. У процесі розвитку кожен наступний етап є результатом 

синтезу попередніх етапів. На вищому рівні розвитку частково 

відтворюються характерні риси попередніх етапів з додаванням нових 

характеристик, в результаті чого об’єкт еволюціонує. Разом з тим історичний 

досвід розвитку суспільства засвідчує, що розвиток може мати і революційну 
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форму, яка характеризується стрибкоподібним переходом від одного стану 

системи до іншого [370, с. 62]. 

Вперше ідею революції з метою пояснення проблем суспільного 

розвитку висунув К. Маркс на основі діалектичного закону переходу 

кількісних змін у якісні. У такому розумінні накопичення в суспільстві 

еволюційних змін, спричинених технічним прогресом та удосконаленням 

продуктивних сил до їх критичного рівня, неминуче зумовлюють якісний 

стрибок, в результаті чого змінюється весь суспільний устрій. Приклади 

таких змін можна знайти як у науці (зміна наукових парадигм), так і в 

історичному розвитку. Зокрема, промовистим є приклад Фінляндії, 70 % 

експорту якої у 60-х рр. ХХ ст. складався з продукції лісопереробки, а 

сьогодні більш як на 50 % забезпечується наукоємною продукцією. 

Отже, розвиток, з одного боку, розкривається через рух системи, 

скерований у відповідному напрямі, а з другого – визначається характером 

впливу змін на процеси, що протікають у самій системі (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Природа розвитку 

Складено  автором. 

 

Розвиток характеризується циклічною траєкторією, хвилеподібною 

динамікою, повторенням певних періодів та типів господарських устроїв. Із 

часом було встановлено, що така періодизація розвитку відбувається в межах 

певного періоду часу й також вирізняється хвилеподібною динамікою, коли 

фази циклу породжують зміни у розвитку економіки. При цьому періоди 

нерівноважного стану, на думку Й. Шумпетера, є необхідним середовищем 
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для початку реорганізації структури системи шляхом групової взаємодії 

підприємців, що забезпечує утворення ефективних форм використання 

обмежених ресурсів [514, с. 159–160]. 

Зміни в економіці є невід’ємною ознакою її існування та визначаються 

як минулим розвитком, так і можливістю свідомого вибору альтернатив на 

майбутнє. З огляду на це в економічній літературі розрізняють декілька 

моделей розвитку [261]: 

 моделі розвитку, які базуються на ідеях еволюціонізму, 

стадійності розвитку, універсальності та загального прогресу. Ця група 

моделей отримала свою назву завдяки декларованому в них розумінню 

розвитку як еволюційного процесу, що відбувається під впливом соціального 

прогресу, проходячи певні стадії розвитку господарства і суспільства. У 

межах цієї групи моделей об'єднані різні теорії та концепції: марксистська, 

дезорганізованого капіталізму, постіндустріального суспільства, 

конвергенції, постмодернізму, модернізації тощо (К. Маркс, С. Леш, 

Дж. Урр, Д. Белл, А. Турен, Дж. Гелбрейт, Ф. Фукуяма, Ж. Кондорсе, 

У. Ростоу та ін.). 

 моделі паралельного розвитку, в основу яких покладено 

одночасність та синхронність можливого розвитку різних історичних форм 

господарювання. Ці моделі перебувають за межами системних форм 

господарювання. Їх поява спричинена обмеженістю можливостей 

однолінійного розвитку. До цієї групи моделей входять: модель дволінійного 

розвитку, що фіксує в ньому паралельне існування двох цивілізаційних гілок 

– західної і східної; модель матричного розвитку – світ економіки 

(Ф. Бродель та І. Валлерстайн). 

 цивілізаційні моделі розвитку, в яких історичний процес розвитку 

розглядається вже не як монолінійне, поступальне сходження, а як 

поліцентричний нелінійний рух набагато складнішої конфігурації. Ядром 

відповідних концепцій є цивілізація – поняття, що вперше впроваджено в 
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науковий обіг В. Р. Мірабо (1757) та поширене Л. Гумільовим, 

М. Данилевським, А. Тойнбі, О. Шпенглером.  

На думку сучасних дослідників, розвиток є послідовною зміною станів, 

які характеризуються ефективністю організації зв’язків між ними, що означає 

період формування структури такої системи та період її функціонування. У 

цьому контексті на відміну від функціонування розвиток передбачає зміну 

самих форм функціонування під впливом різноманітних внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Зокрема, у науковій літературі розвиток суспільної та 

політичної системи аналізується послідовним перебігом таких процесів: 

"економічне зростання – трансформація – економічне зростання – 

трансформація", кожен з яких є проявом завершених фаз інституційно-

економічного циклу розвитку суспільства [500, с. 72–73].  

Цілком очевидно, що для суспільних систем характерні певні "порогові 

значення", перехід через які спричиняє різкі якісні зміни всередині самої 

системи, а також у її організації, що в цілому характеризується поняттям 

"трансформація". 

У широкому розумінні трансформація тлумачиться як всезагальна 

форма розвитку, джерелом якої є внутрішні суперечності. Зокрема, слід 

погодитися з точкою зору, що це поняття пов’язане з еволюційними й 

революційними змінами, які супроводжуються постійними взаємозамінами 

стійкого та нестійкого станів економічної системи і є неперервним процесом 

якісних зрушень [89, с. 166]. Трансформація також витлумачується стадією 

розвитку будь-якої економічної системи та пов’язана з її перетвореннями, 

видозмінами. У якісному значенні вона описує кінцевий стан розвитку, 

реорганізацію цілісної системи шляхом імплементації її як елементу в 

систему вищого рівня розвитку [166, с. 164–165]. 

Досліджуючи структурні перетворення в національній економіці 

України, В. Геєць до основних чинників, що їх зумовлюють, відносить: 
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 загальні та специфічні чинники екзогенного характеру. При цьому 

загальні чинники визначають сам перебіг трансформаційних процесів, тоді як 

специфічні – спричиняють вибір моделі розвитку; 

 внутрішні та зовнішні по відношенню до країни, що зумовлюють 

відповідний вибір програми дій – "шокової терапії" [463, с. 38–42]. 

Розкриваючи глибинну сутність трансформаційних процесів, доцільно 

виокремити існуючу точку зору у науковій літературі стосовно того, що 

трансформація є не лише пристосуванням системи до нових умов 

господарювання, а й заміною попередньої економічної системи якісно новою, 

оскільки в результаті значної зміни наявної економічної системи 

відбувається виникнення нового господарського механізму [170, с. 58]. 

Особливість трансформації полягає у перебігу радикальних змін у системі 

політичних, економічних, соціальних та правових відносин. Тим самим 

трансформація передбачає перетворення всієї системи економічних відносин, 

її глибинної суті під впливом внутрішніх й зовнішніх чинників або ж їх 

комбінації. Разом з тим, на думку Л. Бальцеровича, поняття трансформації є 

простим переходом від одного стабільного стану до іншого, невизначеного й 

позбавленого своїх закономірностей та характерних особливостей [29, с. 116–

123], тоді як розвиток – це незворотна зміна кругообігу системи. Ураховуючи 

зазначене, сутністю трансформації є якісні зміни у функціонуванні 

економічної системи, які структурно відображають їх глибину, інтенсивність, 

характер, масштабність охоплення елементів та спрямованість.  

Таким чином, на відміну від розвитку трансформація характеризується 

спадковістю, що припускає теоретичну можливість повернення до 

попереднього стану. 

Досвід функціонування світової економіки та окремих країн, особливо 

в останні десятиліття, засвідчує, що необхідність структурних змін 

з'являється у той момент, коли у межах попередньої або діючої структури 

економіки виникають "вузькі місця", якими можуть бути як внутрішні – 

ендогенні, так і зовнішні – екзогенні обмеження. 
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Глибина прояву цих обмежень формує потребу в реальних діях щодо 

зміни структури економіки, а характер виявлених "вузьких місць" дає змогу 

визначити напрями трансформації економіки для їх подолання. Інакше 

кажучи, структурні зміни, тобто поступове заміщення старої, віджилої 

системи новою, прогресивною, є способом адаптації національної економіки 

до внутрішніх та зовнішніх викликів. У цьому сенсі неправильною 

вважається постановка питання про необхідність залучення додаткових 

ресурсів для вирішення певних економічних завдань або подолання певних 

обмежень в економічному розвиткові. Навпаки, необхідно забезпечувати 

перерозподіл наявних ресурсів (у тому числі інвестиційних) з існуючих 

неефективних напрямів на нові, прогресивніші.  

Нова, прогресивніша структура економіки створюється не лише під 

впливом внутрішніх і зовнішніх загроз у напрямі їх подолання, але і за 

принципом "порівняльних переваг", тобто тих ресурсних можливостей, які є 

у розпорядженні країни для формування певного типу економічної й 

технологічної структури. У цьому контексті знаходження оптимального 

співвідношення між цілями економічного розвитку і реальними 

можливостями країни щодо їх досягнення є важливим економічним 

завданням. 

Отже, формування й розвиток нової економічної та технологічної 

системи не тільки спроможне подолати глибоку системну кризу, але й сприяє 

виведенню національної економіки на більш високий рівень економічного 

розвитку. І, навпаки, країна, яка виявляється нездатною до створення та 

впровадження у виробництво нових технологій, до посилення позицій 

нового, інноваційно-орієнтованого бізнесу, має труднощі у формуванні 

перспектив свого розвитку, оскільки "економіка, яка не в змозі розвивати 

новий бізнес, скачуватиметься до стагнації" [613, с. 121]. 

На думку Й. Шумпетера, економічний розвиток характеризується 

динамікою, що трансформує економічну структуру, взаємозв'язки маж 

"новим" і "старим" виробництвом внаслідок існування всередині економічної 
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системи джерела енергії, що спричиняє порушення рівноваги. Водночас 

економічне зростання не може бути ототожнено з процесом розвитку, за 

умови, що зростання не породжує нових якісних явищ [514, с. 154–157]. 

Розмежування понять "економічне зростання" та "економічний 

розвиток" являє собою важливе гносеологічне питання у формуванні 

стратегій економічного розвитку, особливо у контексті виявлення так званих 

точок росту. У цьому питанні важливо сформувати чіткий методологічний 

фундамент задля уникнення помилкових рішень макроекономічного рівня 

при розподілі та перерозподілі обмежених ресурсів. Слід розуміти, що 

орієнтація на нарощення темпів економічного зростання може 

супроводжуватися диспропорціями у структурі національної економіки, яка 

при їх накопиченні до рівня "критичної маси" спроможні спричинити 

серйозні економічні, соціальні й політичні потрясіння. У цьому контексті 

підтвердженням такої можливості є досягнення в українській економіці 

високих показників зростання ВВП (12 % – у 2004 р., 8 % – у 2007 р., навіть 

3 % – у 2008 р.) на тлі загальної дезінтеграції в суспільстві та під час 

фінансової кризи. Так, зокрема, як слушно зазначає Р. Брінкман, до того часу 

поки економічне зростання не пов’язане з процесами економічного розвитку, 

зростання саме по собі є лише простим копіюванням, а тому без одночасної 

структурної трансформації зрештою призведе до стагнації [535, с. 101]. У 

зв’язку з цим нарощення обсягу вкладення ресурсів (особливо робочої сили 

та капіталу, що з позицій традиційних класичних теорій саме і розуміється 

під економічним зростанням) у неконкурентоздатну, застарілу, з 

технологічного погляду, економіку, є нічим іншим, як спрямуванням 

ресурсів у глибоку системну кризу. Тому доволі сумнівною слід вважати 

стратегічну мету залучення ще масштабніших інвестицій, особливо 

іноземних, в економіку країни без чіткого визначення напрямів їх освоєння. 

Адже питання передусім полягає не в тому, які обсяги інвестиційних 

ресурсів залучатимуться, а у розвиток якої структури економіки вони будуть 

спрямовані. 
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У найбільш загальному розумінні про наявність економічного розвитку 

можна говорити лише тоді, коли у новому періоді відбудеться не просто 

кількісне збільшення випуску певного обсягу виробленої продукції чи послуг 

порівняно з попереднім, а матиме місце нове економічне явище, для якого 

характерно виробництво нових товарів і послуг, впровадження та 

використання нової техніки і нових технологій, опанування нових соціально-

економічних відносин (інститутів) [449, с. 14].  

Динаміка економічного розвитку відображається в економічному 

зростанні, передбачає врахування факторів, які сприяють або не сприяють їх 

ефективному використанню. Економічне зростання виражається 

функціональною залежністю від сукупності факторів економічного розвитку 

[482, с. 51]: 

,      (1.1) 

де  – валовий національний продукт,  – кількість населення,  – 

капітальні ресурси,  – техніка, технологія,  – суспільні інституції.  

Сутність поняття економічного розвитку розкривається через: 

зростання доходів на душу населення, поліпшення якості життя, підвищення 

рівня добробуту та задоволення головних потреб суспільства [28, с. 43]; 

прогрес та зростання, експансію та еволюцію [33, с. 285]; комплексність, 

багатовимірність характеру цього процесу, який охоплює глибокі зміни у 

соціальній, політичній, технічній, інституційній, економічній сферах, в освіті, 

технологіях, інфраструктурі, а також у змінах головних факторів 

виробництва (природних ресурсів, праці, інформації, підприємництва, 

капіталу) [328, с. 177; 530, с. 137; 547, с. 70]; закономірність та чергування 

порядку й хаосу з позицій соціальної синергетики, процес його історичної 

зумовленості на основі еволюційних та революційних змін [49; 320; 504]. 

Процес економічного розвитку являє собою багатогранне явище, на 

якому позначається багато чинників, серед яких доцільно виокремити ті, що 

обумовлюють характер й динаміку економічного розвитку суспільства 

[482, с. 37]: 
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 початковий (базовий) рівень розвитку, що визначається наявними у 

країни чинниками та їх якісними ознаками. Важливість початкового рівня 

розвитку проявляється у можливості використання економічного та 

технологічного досвіду більш розвинених країн з метою запровадження 

відповідних інституційних змін, структурних перетворень на базі 

продуктивних галузей національної економіки, їх порівняльних та 

конкурентних переваг у системі міжнародного поділу праці;  

 стан людського капіталу, який характеризує спроможність не лише 

опановувати, а й створювати новітню техніку і технологію, інформаційно-

комунікаційні системи, нові економічні підходи в управлінні;  

 внутрішні умови господарювання, які визначають наявність та 

достатність у країні конкурентного порядку, що спирається на переважання 

приватної форми власності на засоби виробництва, громадянське суспільство 

і систему відповідних інститутів для регулювання суспільно-економічних 

відносин; 

 зовнішні умови господарювання, які окреслюють напрям руху та 

можливості доступу до міжнародного економічного простору. 

Характер економічного розвитку здебільшого залежить від 

національних особливостей, однак існують загальні параметри, які 

розкривають цей процес, і показники, що використовуються для оцінювання 

рівня економічного розвитку та дають змогу порівнювати країни. Загальна 

методологія кількісної оцінки базується на дослідженнях Комітету зі 

сприяння розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку 

(КСР ОЕСР) і включає низку показників: ВВП країни та на душу населення; 

якість та рівень життя; конкурентоспроможність економіки; продуктивність 

праці та інші показники економічної ефективності; вартісний вимір 

людського капіталу, його якість і продуктивність; рівень корупції; місце у 

провідних світових рейтингах; галузеву структуру тощо [429; 523; 594]. 
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Поняття економічного зростання являє собою не стальки покращання 

статистичних показників, скільки є результатом правильного налаштування 

економічної системи на позитивну динаміку відтворювальних процесів. 

Економічне зростання, що має місце без зміни якості функціонування 

економічної системи, без одночасних змін – це зростання без розвитку, що у 

свою чергу означає поглиблення внутрішніх диспропорцій. Досліджуючи 

відмінності між зростанням та розвитком, Ч. Кіндлебергер як приклад 

зростання без розвитку, наводить збільшення виробництва кави в Бразилії та 

сталі в колишньому СРСР [573, с. 3]. У цьому контексті можна розглядати і 

"ефект Гронінгена" відомий як "голландська хвороба", тобто посилення 

сировинної спрямованості в структурі економіки з одночасним витісненням 

тих напрямів діяльності, що передбачають глибоку переробку ресурсів, 

насамперед високотехнологічні види діяльності в переробній промисловості. 

Економічне зростання може стати реальним тільки у тому разі, якщо 

супроводжуватиметься процесом якісних покращань у структурі економіки. 

Як зазначає відомий американський економіст, лауреат Нобелевської премії 

С. Кузнець, "економічне зростання країни може визначатися як довготривале 

підвищення спроможності постачати населенню усе різноманітніші 

економічні продукти, і ця зростаюча спроможність базується на технологіях, 

а також на інституційних та ідеологічних змінах, які безпосередньо 

супроводжують ці процеси" [578, с. 247]. Таким чином, тільки те економічне 

зростання, яке відбувається одночасно з процесом економічного розвитку, 

варто вважати якісним та таким, що відображає позитивну динаміку 

еволюційного розвитку національної економіки. 

Отже, орієнтована на розвиток економіка, за справедливою думкою 

А. С. Філіпенка, формує принципово інші якісні параметри для 

господарського середовища, використовуючи свої переваги, починає 

функціонувати на власній основі, закладає у фундамент свого розвитку 

самопідтримуючий господарський поступ. Головне парадигмальне зрушення 

при цьому полягає у переході від економіки пропозиції до економіки попиту, 
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яка детермінує зростання внутрішнього виробничого та особистого 

споживання, максимальне залучення власних ресурсів [482, с. 38].  

З приводу дослідження питань розвитку та зростання слушною є точка 

зору Р. Брінкмана стосовно того, що економічне зростання вимагає 

нескінченних структурних змін, які є процесом технологічного та 

економічного розвитку [535, с. 11]. Разом з тим сучасна економічна політика 

спрямована на вирішення економічних проблем здебільшого шляхом 

перерозподілу ресурсів між відповідними видами економічної діяльності та 

регіонами. Але варто розуміти, що однією з характерних ознак економічного 

розвитку є процеси структурних зрушень на основі визнання якісних змін у 

технічних та технологічних параметрах, тобто критеріїв інноваційності та 

практичної спрямованості. 

У цьому контексті, поняття економічного розвитку та економічного 

зростання тісно пов’язуються з модернізацією як переходом від традиційного 

до сучасного суспільства. Найчастіше модернізація асоціюється зі змінами, 

які відбуваються в економічній, техніко-технологічній, політичній та інших 

сферах суспільства, орієнтованих на прогресивні зрушення. При цьому варто 

погодитися з думкою, що модернізація охоплює ту частину трансформації, 

яка пов’язана із зростанням функціональних властивостей оновлення 

традиційних соціально-економічних форм та розвитку новітніх структур, 

адекватних новим вимогам часу, й зумовлює системну трансформацію 

суспільства [89, с. 169–170]. Разом з тим модернізація – це рух у напрямі 

наближення до певного ідеалу, спосіб переходу до сучасного, переважно у 

значенні "західного суспільства". І у цьому сенсі варто підтримати позицію 

В. Іноземцева, що модернізація реалізується виключно через "наздоганяючий 

розвиток" [293]. Але такий варіант розвитку одночасно зберігає ознаки 

існування певного розриву у рівнях розвитку країн. 

У найбільш загальному розумінні модернізація асоціюється з 

переходом об’єкта до нового кількісного та якісного виміру стану, 

позначеного прогресивними змінами, але без радикальних змін певних його 
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базових характеристик, структурно-функціональних зв’язків або природи 

об’єкта. Концепції модернізації розробляються з метою обґрунтування руху 

від одного типу економічної активності до іншого та вибудовуються на 

основі різних критеріїв – підвищення прибутковості, утвердження 

справедливості, конкурентоспроможності, відновлення екологічної рівноваги 

тощо. Модернізація пов’язана з ускладненням та удосконаленням 

виробничих процесів, використанням нових технологій, підвищенням 

ступеня спеціалізації або посиленням інтеграції. Варто відмітити, що під 

модернізацією найчастіше розуміються лише техніко-технологічні аспекти 

удосконалень (технологічна модернізація), хоча останнім часом 

модернізацію починають асоціювати із економічними (зміни в кредитуванні, 

оподаткуванні), інституційними (у нормативно-правовій базі, технічних 

регламентах) та інфраструктурними змінами та вдосконаленнями. 

Особливості сучасного етапу модернізаційних перетворень полягають 

у необхідності: забезпечення розвитку не самих по собі виробничих 

потужностей, а започаткування технологічних перетворень їх сучасного 

рівня й масштабу; органічної інтеграції з метою повнішого використання 

науково-технологічного досвіду; формування внутрішніх передумов і 

можливостей інтелектуалізації суспільного виробництва на основі сучасних 

технологій та знань. 

З позиції теорії трансформації, технологічне поле (інноваційно-

технологічне) є відносно незалежним від інших полів соціальних дій 

(економічного, політичного тощо), оскільки принципово від них 

відрізняється. Таким чином, безпосереднім джерелом модернізації логічно 

вважаються технологічні трансформаційні зміни, що ініціюють структурні 

зрушення інших типів – ресурсні, організаційно-поведінкові і, звичайно, 

інституційні. Результати цих взаємопов'язаних зрушень відображають 

характер модернізаційних перетворень за межами технологічного поля. 

Зокрема, технологічну модернізацію на економічному полі правомірно 

розглядати як трансформаційний процес, що відбувається під впливом 
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технологічних змін в рамках існуючого господарського середовища й 

супутніх їм інституціональних та інших зрушень. По суті цей процес являє 

собою складову частину процесу економічної трансформації та потребує 

"модернізаційного прориву" [280, с. 21]. Аналогічної точки зору 

дотримуються і українські дослідники, пов’язуючи технологічну 

модернізацію з перебігом структурних трансформацій у промисловості 

України. Особливістю технологічного розвитку на найближчі двадцять років 

має стати розвиток технологій, які забезпечуватимуть технологічні прориви 

або створення випереджального науково-технологічного заділу з метою 

розроблення принципово нових видів матеріалів, продуктів, продукції, яким 

властиві раніше невідомі можливості, а також технології, що формуються на 

стику різних предметних галузей [458, с. 32].  

Варто відзначити, що у наукових дискусіях та у політичних колах 

замість технологічної модернізації найчастіше застосовується поняття 

"інноваційна модернізація", що відображає "системне техніко-технологічне 

та організаційно-економічне оновлення високотехнологічних та 

наукомістких галузей економіки … як заміна моделі наздоганяючого 

розвитку" [99, с. 7]. 

Однак, на відміну від модернізації, яка передбачає доведення основних 

елементів системи до певного "ідеального стану" шляхом їх удосконалення й 

ускладнення, розвиток у функціонуванні економічної системи зумовлює такі 

ускладнення залежно від обраного напряму її руху. Таким чином, 

модернізацію доцільно розглядати як втілення практичних заходів, 

орієнтованих на забезпечення самого розвитку. 

На підставі узагальнення висвітлених наукових підходів щодо 

співвідношення понять "зміни", "рух", "трансформація", "модернізація", 

"розвиток" можна зробити висновок про існування взаємозв'язків між ними у 

процесі забезпечення інноваційного розвитку, які схематично проілюстровані 

на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Характер та природа інноваційного розвитку 

Складено  автором. 

 

Проведений теоретичний аналіз дає можливість зробити висновок, що 

однозначного розуміння сутності та взаємоузгодженості між окресленими 

поняттями немає, а існуюча синонімізація понятійного арсеналу наукового 

аналізу створює методологічну невизначеність у контексті з’ясування суті 

інноваційного розвитку, що зумовлено такими причинами: 

 немає належного розмежування між різноманітними ознаками 

інноваційного розвитку, у зв’язку з існуванням безлічі понять з однаковою 

сутністю, але з різними визначеннями, а також низькою кореляцією 

ключових понять з похідними від них; 

 не існує чіткого уявлення, що краще й важливіше для національної 

економіки: модернізація, інноваційний тип, інноваційна модель чи 

інноваційний розвиток;  

 не визначено який з напрямів може бути ефективнішим з огляду на 

існуючі реалії в економіці та слабкий вплив сукупності базових та похідних 

понять на підсистеми, в яких застосовуються згадані поняття.  

Загалом упродовж усього процесу суспільної трансформації 

змінювалися підходи до виявлення ключових параметрів розвитку, що досить 

аргументовано вміщується в науковій літературі, зокрема у працях [331; 449; 

482 та ін.]. Разом з тим донедавна відтворювальні процеси економічна наука 

пов’язувала переважно з екстенсивним та інтенсивним розвитком.  

Інноваційний розвиток 

Існуючий стан 

системи, на 

підставі якого 

визначаються 

індикатори змін 

Трансформація, що 

реалізується шляхом 

модернізації 

системи, 

структурних 

перетворень 

Бажаний стан 

системи, що 

оцінюється за 

критеріями 

розвитку 

рух рух 

зміни зміни 
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У випадку екстенсивного розвитку, що характеризується кількісним 

приростом факторів виробництва та основних елементів продуктивних сил 

при незмінному рівні їх техніко-технологічних параметрів, підвищення 

економічних результатів функціонування суб'єктів господарювання 

досягається за рахунок збільшення інвестицій у придбання традиційних видів 

техніки, росту обсягів споживання ресурсів, зростання зайнятості за рахунок 

розширення традиційних виробництв, без суттєвих якісних, технічних та 

технологічних змін.  

За інтенсивного розвитку відбуваються якісні зміни у рівні розвитку як 

факторів виробництва, так і продуктивних сил, що супроводжується 

підвищенням кваліфікації персоналу, відновленням виробничих засобів, 

зміною їх техніко-технологічних параметрів. Водночас кількісне зростання 

економічних результатів функціонування суб'єктів господарювання 

досягається за рахунок збільшення інвестицій у підвищення техніко-

технологічних параметрів виробничого процесу. Як логічне продовження 

інтенсивного розвитку у науковій літературі набув поширення розвиток, що 

базується на інноваціях або інноваційний розвиток [187]. Варто зазначити, 

що кількісне зростання економічних результатів досягається у цьому випадку 

за рахунок створення принципово нових виробництв та модернізації 

існуючих. 

Незважаючи на те, що ядро інноваційної економіки в багатьох 

розвинених країнах сформувалося наприкінці ХХ ст., теоретичне значення 

поняття "інноваційна економіка" до теперішнього часу відноситься багатьма 

дослідниками до числа недостатньо вивчених. Оскільки інноваційний 

економічний розвиток не є відкриттям сучасності, завдання полягає у 

виявленні та наукової характеристиці ключових особливостей сучасного 

етапу інноваційного розвитку економіки в світі та в національній економіці. 

Недостатня концептуальна визначеність інноваційної економіки знаходить 

відображення у різних підходах до її ідентифікації. 
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При висвітленні теми інноваційного розвитку у науковій літературі це 

поняття доволі часто ототожнюється з такими поняттями, як "інноваційна 

економіка", "інноваційний тип розвитку", "інноваційна модель розвитку" у 

випадку розкриття цієї дефініції у широкому розумінні, або ж у вузькому – 

зводиться до "інноваційної діяльності" та "інноваційного процесу". Загальна 

характеристика основних доступних наукових досліджень, за підсумками 

захисту дисертаційних робіт з проблематики інноваційного розвитку, 

розміщена в електронний базі авторефератів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського за електронною адресою: 

http://www.nbuv.gоv.uа/ (пошукова система відібрала 901 дисертацію за 

період 2000 – 2011 рр. за ключовими словами "інноваційний" + "розвиток", у 

122 з них (15 % – на здобуття наукового ступеня доктора наук) в назвах 

заявлено словосполучення "інноваційний розвиток". Цікаво, що "пік" 

наукових досліджень (65 % всіх робіт) припадає на 2008–2010 рр. – період 

фактичної активізації законотворчої діяльності у напряму формування 

інноваційної моделі розвитку. В результаті контент-аналізу відібраних 

авторефератів було виявлено відсутність однозначного трактування 

зазначеного поняття в сучасних економічних дослідженнях національної 

науки. Так, 42 % загальної кількості дослідників пов’язують інноваційний 

розвиток з інноваційною діяльністю, 33 % – з інноваційним процесом, 25 % – 

пропонують розглядати це поняття як систему відповідних елементів, 

фактично ототожнюючи його з національною інноваційною системою. Таким 

чином, у наукових дослідженнях чітко вимальовуються три основна 

методологічні підходи до розкриття суті інноваційного розвитку: діяльнісний 

(42 %), процесний (33 %) та системний (25 %). 

Отже, важливо проаналізувати існуючий понятійний апарат 

інноваційного розвитку стосовно його функції з виокремленням базових 

понять як незалежних змінних та виявленням похідних від них – залежних. 

Розглянемо деякі наукові підходи детальніше, що дасть змогу виявити 

кількісні та якісні ознаки досліджуваного економічного явища. 
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У науковій праці "Інноваційна парадигма соціально-економічного 

розвитку України" інноваційний розвиток трактується як "неперервний 

процес якісних змін у структурі виробництва або соціальної сфери в 

результаті створення, застосування та розповсюдження нових знань, машин, 

технологій, матеріалів, видів енергії, форм і методів організації та 

управління, підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників, що 

здійснюються з метою досягнення економічної ефективності виробництва й 

підвищення рівня та якості життя населення. Інакше кажучи, це 

трансформація нових знань у високі життєві стандарти" [211, с. 31]. У цьому 

випадку мова ведеться скоріше про часткові зміни у двох сферах 

функціонування суспільства: соціальній та економічній, тоді як поза увагою 

залишаються інші аспекти розвитку суспільства. Зокрема, йдеться про 

екологізацію виробничої діяльності, зміни у свідомості, гармонізацію 

суспільного відтворення. У зв’язку із зазначеним інноваційний розвиток 

розширює свій вплив на суспільство, не обмежуючись тільки економічною та 

соціальною сферами свого функціонування. 

Більшість дослідників концептуально обґрунтовують наукову 

парадигму інноваційного розвитку як інструмент досягнення стійкого 

економічного зростання та сталого розвитку національної економіки шляхом 

широкомасштабного введення у господарський обіг таких продуктів 

інтелектуальної праці, як знання, технології, науково-технічні розробки тощо 

з подальшою комерціалізацією та отриманням соціально-економічного 

ефекту [95]. 

Доволі широке визначення інноваційного розвитку дає Л. Антонюк: 

"незворотний процес переходу з одного стану в інший, який 

характеризується сукупністю змін, обумовлених впровадженням 

інноваційних перетворень, що приводять до формування нових властивостей 

системи, зміни її якісного стану, зростання здібностей, компетенцій, 

потенціалу та рівня ефективності її діяльності, украплення системи, а також 

формування здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього та 
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внутрішнього середовища" [15, с. 6], що практично ототожнює розуміння 

даного поняття з сутністю трансформації. 

Л. І. Федулова визначає інноваційний розвиток економіки в цілому як 

зростання її показників, забезпечених за рахунок реалізації інноваційних 

проектів і впровадження нововведень [473, с. 35]. Однак такий підхід 

концентрує увагу виключно на досягненнях позитивної динаміки. Зрозуміло, 

що розвиток повинен виражатися в позитивній динаміці результативних 

економічних показників, але в практичній царині досягнення зростання 

основних показників економіки не завжди означає наявність розвитку, про 

що свідчать окреслені вище дискусійні моменти у з’ясуванні відмінностей 

між економічним розвитком та економічним зростанням.  

С. Ілляшенко інноваційний науково-технічний розвиток розглядає як 

"безперервне оновлення асортименту продукції і технологій виробництва, 

удосконалення системи управлення виробництвом і збутом" [208, с. 20]. У 

цьому контексті позиція автора більшою мірою розкриває поняття 

інноваційного розвитку через модернізаційні процеси, що значно звужує 

сприйняття об'єктивності протікання самого розвитку. Безперечно, розвиток 

невіддільний від свідомої діяльності людини, її творчого начала, 

орієнтованого на продукування й використання нових знань у сферах своєї 

практичної діяльності. Однак, як будь-яке об’єктивне явище, розвиток 

орієнтує та окреслює напрям змін, а вибір варіантів змін на практиці, як-то, 

модернізація, залежить від розвитку самої особистості, що їх ініціює. Отже, 

розкриття суті інноваційного розвитку відбувається також з позицій 

модернізаційного процесу, що забезпечується через формування відповідних 

типів національних інноваційних систем [10], а втілюється за допомогою 

інноваційної моделі як теоретичне вираження інноваційних пріоритетів, 

напрямів, структур, мотивацій, стратегій, механізмів тощо, які спрямовані на 

формування інноваційного типу розширеного відтворення національної 

економіки [249, с. 31]. 
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На думку С. В. Онишко, інноваційним розвитком є несуча конструкція 

радикальних перетворень, що забезпечується інноваційною моделлю 

розвитку та втілена в ідеї соціально-економічного прогресу. Завдяки 

позитивним зрушенням у результаті інновацій, які зумовлюють економію на 

витратах, залученню внутрішніх ресурсів, ефекту мультиплікації реалізується 

стратегія модернізації. Такий розвиток поряд з наукою й технікою 

перетворює у джерело творчої й цілеспрямованої інноваційної діяльності всі 

сторони суспільного життя [331, с. 49].  

І. Галиця трактує інноваційний розвиток як розвиток інноваційної 

системи, яку він визначає як упорядковану сукупність елементів, що має 

ієрархію та структуру і спрямована на генерування та впровадження 

інновацій. Інноваційні системи, на думку автора, можуть існувати на різних 

рівнях: підприємства, корпорації, галуза народного господарства" [68, с. 32]. 

Таким чином, як свідчать наведені трактування, найчастіше суть 

інноваційної моделі розвитку економіки зводиться до випереджального 

розвитку високотехнологічних галузей та інформаційно-комунікаційних 

технологій, або сфери послуг, переважно інформаційних. Однак, насправді на 

інноваційній основі можуть й повинні розвиватися всі сектори господарства, 

хоча й різною мірою. 

У найбільшому обсязі інновації здійснюються у високотехнологічних 

видах діяльності, до яких відносять авіаційну, ракетно-космічну та атомну 

промисловість, випуск засобів комплексної автоматизації, офісного та 

телекомунікаційного обладнання, точних приладів, фармацевтичних 

продуктів і окремих видів хімічної продукції. У випадку концентрації 

виключно на завданнях розробки окремих, високотехнологічних продуктів, 

результатом стане створення дійсно конкурентоспроможного відокремленого 

кластера, але це не означатиме інноваційного розвитку всієї економіки. У 

зв’язку з цим, основною ознакою сучасного інноваційного розвитку 

економіки є формування інтелектуального потенціалу сучасних 
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продуктивних сил та інтелектуалізація економічних відносин на основі 

випереджального розвитку освіти і науки. 

Інноваційний розвиток доволі часто у наукових дослідженнях 

зводиться до поняття інноваційної економіки як такої, що динамічно 

розвивається, в якій освоюють якісно нові види продукції, нові технології, 

методи виробництва. Так, інноваційна економіка (синоніми – економіка 

знань, знаннєва економіка, інтелектуальна економіка) у найзагальнішому 

розумінні визначається Вільною енциклопедією (wіkіpеdіа.оrg) як такий тип 

економіки, що базується на потоці інновацій, постійних технологічних 

удосконаленнях, виробництві й експорті високотехнологічної продукції з 

високим рівнем доданої вартості й самих технологій. При цьому 

передбачається, що прибуток створюється саме в інформаційній сфері 

інтелектом новаторів та вчених [200]. До такого типу економіки П. Мітякін 

відносить економіку, в якій інноваційні продукти у загальному обсязі 

виробництва складають не менше 15 % [289]. 

За визначенням М. І. Крупки, інноваційна економіка – це за своєю 

суттю економіка, "яка ґрунтується на пошуку, підготовці і реалізації 

інвестицій, що збільшують ступінь реалізації потреб суспільства" [249, с. 20, 

30]. У цьому контексті автор розкриває сутнісні ознаки економіки 

інноваційного типу через її порівняння з еволюційним неінноваційним типом 

та наголошує на суттєвих відмінностях між ними. Зокрема, для інноваційного 

типу розвитку національної економіки, на думку вченого, характерні такі 

сутнісні ознаки: новації пропонують, відбирають і впроваджують свідомо й 

цілеспрямовано шляхом формування відповідної національної політики 

підтримки інновацій в середині країни, належної інфраструктури, повнішого 

використання міжнародних технічних, технологічних, організаційних і 

соціальних інновацій; мірилом переходу до інноваційного типу розвитку є 

зростання показника кількості інновацій на одиницю національного доходу 

[249, c. 30–31]. 
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А. Фонотов інноваційним типом розвитку вважає прояв формування 

глибинних якостей соціально-економічної системи, що пов’язана з 

відпрацюванням стійкої, повторюваної, типової реакції на потреби й умови 

розвитку суспільства з погляду розширення поля використання наукового 

методу, включення у сферу застосування всіх значимих напрямів людської 

діяльності [485, с. 98]. 

Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням акценту на 

використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до 

випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними та 

управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як 

мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків, 

технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї 

виробничої діяльності [460, с. 224]. 

Варто погодитися з позицією колективу авторів, що інноваційний 

розвиток можна охарактеризувати як процес структурного вдосконалення 

національної економіки, що досягається переважно за рахунок практичного 

використання нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, 

підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної 

конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві 

[354, с. 8]. Саме такий контекст дослідження інноваційного розвитку надає 

цьому явищу не лише теоретичного осмислення, але й практичного втілення, 

що висвітлено нами у праці [544, с. 52] за результатами дослідження сутності 

інноваційного розвитку. 

Ні посилення інформатизації, ні прискорений розвиток сфери послуг не 

є головними ознаками інтелектуалізації економіки. Розвиток процесів 

інформатизації сприяє прискоренню інтелектуалізації економічного буття, це 

сприятливе умова інтелектуалізації економіки, але не сутність інноваційної 

економіки. Сферу послуг слід розглядати скоріше як наслідок науково-

технічного прогресу, спричинений потребами розвитку виробництва та 

людини, а не пріоритетом чи джерелом економічного розвитку. 
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У ряді робіт, присвячених розгляду проблем інноваційного розвитку, 

інноваційна економіка ототожнюється з іншими типами економіки: 

постіндустріальної економікою, економікою знань, новою економікою. 

Зростання ролі наукових знань, науково-дослідних розробок у 

виробництві продуктів під впливом науково-технічної революції у другій 

половині ХХ століття пов’язане з появою теорій постіндустріального, 

суперіндустріального, технотронного, інформаційного, постекономічного, 

гуманістичного, інноваційного суспільства (Д. Белл, З. Бжезинський, 

Ф. Махлуп, Й. Масуда, Ж. Фурастьє, Р. Хейлбронер, Д. Несбі, А. Норманн, 

М. Мак-Люен, Дж. Мак-Гейл, А. Бам, Р. Бернсайд, А. Кеніг та ін.). 

У цьому контексті варто зазначити, що продуктивним є підхід до 

розуміння "інноваційної економіки", який лежить в руслі аналізу форми 

економічних відносин, що виникає в міру зміни індустріального суспільства 

"новим". У поясненні розбіжностей між такими відносинами поділяємо точку 

зору, висловлену в [423, с. 549], оскільки виникнення певних економічних 

відносин з приводу створення та реалізації інновацій за "нової" форми 

виробничих відносин і техніко-технологічних та структурних зрушень у 

сфері виробництва не вносять суттєвих змін у економічні відносини, які 

дозволяли б говорити про завершення індустріальної епохи економічного 

розвитку і заміні її постіндустріальної ерою. Це пов’язано з тим, що в цілому 

такі нові економічні відносини вписуються у загальну структуру 

інноваційного процесу: фундаментальні дослідження – прикладні 

дослідження – проектно-конструкторські розробки – впровадження та 

освоєння нововведень.  

Проведений порівняльний аналіз наукової літератури щодо ознак 

індустріальної та постіндустріальної економіки показав істотні відмінності 

між ними за низкою критеріїв (табл. А. 1 Додатка А). А отже доводиться 

констатувати, що сучасна економіка продовжує залишатися індустріальною. 

Саме індустріальний базис є тією фундаментальною матеріальною основою 

сучасного розвитку за якого відбуваються високотехнологічні процеси. 



44 

Відсутні також принципові зміни у знаряддях праці, які могли б істотно 

вплинути на характер взаємодії людини і природи в процесі створення 

матеріальних благ. Власне сучасна науково-технічна революція не 

завершена: вона триває на базі індустріального розвитку. А тому, на нашу 

точку зору, мова йде саме про інноваційно-індустріальний розвиток – 

перманентний, незворотний, цілеспрямований закономірний рух суспільства 

у напрямі поступальних структурних змін продуктивних сил, що 

характеризується використанням принципово нових прогресивних 

технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, 

ефективними організаційними і управлінськими рішеннями в господарській 

діяльності на основі поглиблення інтеграції між наукою, освітою, 

промисловістю та державою. 

В умовах ринку інноваційно-індустріальний розвиток реалізується у 

певній соціальній формі, що поєднує приватні і державні інтереси за 

ключової ролі приватної власності на економічні ресурси та впливу 

конкуренції, що вносить відповідні обмеження в державне регулювання. 

Таким чином формується "нова економіка", яка відображає сучасний етап 

індустріального розвитку економіки на базі великого машинного 

виробництва та є за своєю суттю неоіндустріальною (постіндустріальною). 

При цьому індустріальна економіка характеризується посиленим розвитком 

виробничих потужностей за рахунок значних інвестицій, а новий етап 

комплексно характеризується широким застосуванням новітніх досягнень 

науки щодо техніки та високих технологій, організації та управління 

матеріальним виробництвом у гармонійній взаємодії з соціальною сферою та  

природним середовищем. Концептуальні засади інноваційно-індустріального 

розвитку економіки представлено на рис. А. 1 Додатка А. 

Таким чином, слід наголосити на тому, що основою інноваційно-

індустріального розвитку є не просто зміни, а результати якісних зрушень у 

забезпеченні розвитку, і крім критерію інноваційності у цьому контексті 

чітко виражена практична спрямованість – індустріалізація. Розвиток 
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забезпечується приведенням в дію внутрішніх чинників, які забезпечують 

рух економіки у напрямі прогресивних технологічних зрушень, що 

змінюють також орієнтири сучасної економічної політики держави. 

В основу розгортання інноваційно-індустріального розвитку економіки 

покладені принципи перебігу інноваційних змін, зокрема виділені у [254, 

с. 128]: 

 принцип динамічної рівноваги, що припускає оптимальне 

співвідношення між всіма елементами системи, а також між цілим та її 

частинами; оптимальну відповідність між стійкістю і мінливістю, 

самоорганізацією і хаосом; оптимальне співвідношення системи із зовнішнім 

середовищем; 

 принцип переваг розвитку, що передбачає перерозподіл ресурсів з 

менш важливих на більш важливі та перспективні напрями; 

 принцип змінюваності, тобто розвиток здійснюється не 

безпосередньо й прямо, а за рахунок зміни складових елементів всередині 

системи; 

 принцип двох Сигмоподібних кривих. Це принцип розвитку 

нескінченного через кінцеве. Сигмоподібна природа розвитку допомагає 

здійснити перехід на нову технологію, на нове поєднання факторів 

виробництва; 

 принцип розумного консерватизму характеризує зміну потенціалу 

системи, що сприяє її розвитку, перехід із запізненням, обумовленим темпом 

зміни ресурсів і технологій; 

 принцип адаптації розкриває прагнення системи згладжувати 

наслідки внутрішніх і зовнішніх збурень; 

 принцип стабілізації окреслює прагнення до стабілізації найбільш 

ефективних (прогресивних) етапів життєвого циклу; 

 принцип синергізму окреслює баланс розвитку з позицій 

самоорганізації системи. 
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Крім того, економічний зміст інноваційно-індустріального розвитку 

визначають також принципи спеціалізації та кооперації.   

Підводячи підсумок, можна виділити декілька основних якісних 

характеристик інноваційно-індустріального розвитку економіки, а саме: 

1) економічне зростання все більшою мірою забезпечується не просто за 

рахунок нарощення індустріальних потужностей країни, а завдяки 

впровадженню та освоєнню нових технологій, підвищенню наукомісткості 

виробництва; 2) значне скорочення життєвого циклу товарів і послуг, 

скорочення амортизації обладнання, активізація інноваційної діяльності, 

прискорення руху потоку знань між різними секторами економіки; 

3) органічне включення науки в економічний процес, встановлення тісної 

залежності між розвиток науки та стратегією розвитку виробництва, 

подолання ізольованості наукових досліджень від виробництва; 

4) спрощення зв'язку між секторами економіки, державою та суб’єктами 

господарювання, що значно підсилює результативність виробництва. 

Головними критеріями інноваційно-індустріального розвитку 

економіки доцільно вважати: 1) зростання обсягів інвестицій у 

забезпечення людського капталу (освіта, наука, медицина, якість життя); 

2) нарощення й результативність використання інноваційного потенціалу; 

3) збільшення частки виробництва продукції з високим вмістом доданої 

вартості; 4) нарощення обсягу експорту високотехнологічної продукції; 

5) провідні місця у міжнародних рейтингах, стосовно рівня розвитку країни 

та конкурентоспроможності. 

Таке розуміння економічної сутності інноваційно-індустріального 

розвитку відповідає викликам сучасного глобалізованого середовища, 

сприяє змістовному наповненню сучасної інноваційної теорії шляхом 

поглиблення науково-методологічних підходів до пізнання економічної 

природи таких явищ як "інноваційна діяльність", "інноваційний процес" та 

"інноваційний розвиток економіки". 
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1.2. Інноваційна індустріалізація як основа розвитку національної 

економіки 

 

Проблема вибору обґрунтованої теорії економічного розвитку в умовах 

поглиблення трансформаційних процесів внаслідок глобалізації суспільного 

розвитку та інтеграції на сучасному етапі набуває все більшого значення. 

Водночас зміна самої моделі економічного розвитку потребує суттєвого 

теоретичного переосмислення і методологічного забезпечення, адже вибір 

оптимальної економічної стратегії є, зокрема, запорукою високої 

інвестиційної активності та  ефективної інноваційної діяльності в Україні. 

У контексті висвітлення проблематики інноваційного розвитку доволі 

часто у науковій літературі зустрічається протиставлення інноваційної 

економіки розвиткові традиційного промислового виробництва. Більше того, 

нерідко має місце зневажливе ставлення до промисловості як до певного 

соціалістичного рудименту, що нібито повинен поступитися ключовими 

позиціями розвитку сфери послуг. Так А. В. Орлов наголошує, що в 

інноваційній економіці "все більше людей зайнято наданням різного роду 

послуг та все менше – у сфері реального сектору економіки" [333, с. 39]. Але 

питання полягає в тому, на якій базі створюватиметься інноваційна 

економіка? І у цьому контексті варто погодитися з позицією Л. Бляхмана, що 

реальне виробництво було, є і буде основним способом нарощення 

суспільного багатства, оскільки розширення сфери послуг у ВВП зумовлено 

не зростанням її важливості, а свідчить про високу дохідність спекулятивних 

фінансових, рекламних та інших послуг [39, с. 71]. Саме тому, з погляду 

забезпечення інноваційного розвитку, у наукових публікаціях все активніше 

з’являються такі поняття, як: "нова індустріалізація", "неоіндустріалізація", 

"реіндустріалізація", "нова промислова революція", що широко 

обговорюються не лише в країнах пострадянського простору (Росії, Україні, 

Казахстані), але й країнах з розвиненою економікою (США, ЄС, Японії). Ці 

питання розкриті також нами у працях [125; 152]. 
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Оцінюючи тенденції розвитку більшості країн, що розвиваються, в 

яких значення промислового виробництва в економіці посилюється та 

характеризує новий виток розвитку процесу індустріалізації в глобальному 

масштабі, М. Кастельс звертає увагу, що наприкінці ХХ ст. суспільство 

пережило одну з найбільших хвиль індустріалізації в його історії [223]. 

С. Губанов на основі узагальнення генеральних закономірностей 

сучасності обґрунтовує формування неоіндустріальної парадигми розвитку, 

що базується на "неоіндустріалізації плюс вертикальній інтеграції" [93], 

цільовим регулятором якої є максимізація внутрішнього нагромадження на 

основі зниження народногосподарських витрат та збільшення випуску 

наукомісткої продукції кінцевого попиту. 

Піддаючи критиці економічну модель розвитку економік США та країн 

Європи, в якій домінують "китайські товари, вироблені за позичені кошти з 

усього світу", П. Марш трактує нову індустріалізацію як нову промислову 

революцію, основою якої стає розвиток високотехнологічних виробництв 

товарів та послуг, невіддільних від центрів досліджень і розробок, перехід від 

масового виробництва стандартної продукції до задоволення індивідуальних 

споживчих уподобань, організації глобальних мереж створення вартості [582, 

с. 5–7]. 

Ідея індустріалізації на новій технологічній основі як одного з напрямів 

модернізаційної стратегії знаходить підтримку у дослідженнях провідних 

науковців. Зокрема, на думку академіка РАН М. Шмельова, без нових 

інвестицій держави та нового будівництва перехід до сучасного укладу 

неможливий [512, с. 18]. При цьому зусилля держави повинні 

зосереджуватися на організації та наступній експлуатації підприємств у 

перспективних науково- та капіталомістких галузях економіки, а не лише на 

модернізаційних проектах розвитку інфраструктури, оскільки це дасть 

поштовх для радикального оновлення основного капіталу промислових 

виробництв, продукція яких спрямована на задоволення першочергових 

потреб суспільства. 
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Обґрунтовуючи політико-економічну сутність нової індустріалізації, 

Л. С. Бляхман визначає її як перехід від машинного до роботизованого 

виробництва, від ренто-боргової до інноваційної економіки, що докорінно 

змінює зміст та умови праці, підвищуючи її ефективність. За твердженням 

дослідника, це означає зміну [236, с. 7–8]: 

 структури факторів та якості економічного зростання (від 

залучення вільних трудових та природних ресурсів до інновацій); 

 критеріїв ефективності (від вартісної оцінки ВВП до зростання 

продуктивності праці та якості життя); 

 форм капіталу (від приватних ресурсів та предметів праці та 

нерегульованих фінансів до розвитку інноваційного, людського, соціального 

та організаційного капіталу); 

 типу фірм (від автономних корпорацій та глобальних фінансових 

груп, підконтрольних ТНК, до, кластерів, міжрегіональних мереж постачання 

й створення вартості тощо); 

 форм конкуренції (від загального протистояння у прагненнях до 

зниження витрат та нарощення масштабів виробництва, від обмеження 

справедливої конкуренції зі сторони глобальних фінансових структур до 

спільних інноваційно-інвестиційних проектів та стратегічних альянсів 

конкуруючих фірм за гнучкої системи контрактів та ціноутворення); 

 ролі інфраструктури, яка стає ключовим та обмежено ринковим 

сектором економіки на основі суспільно-приватного партнерства; 

 співвідношення між секторами економіка, за якого виробництво 

послуг не заміщує випуск матеріальних товарів, а інтегрується у промислове 

виробництво. 

П. Кругман наголошує у своїх дослідженнях, що індустріалізація 

розвинених країн означає не повернення в минуле, а корінне переосмислення 

виробництва. Використання цифрових технологій у виробничому процесі, від 

розробки до розподілу, створить умови для третьої промислової революції, 

що вплине на перерозподіл позицій у світовому технологічному просторі. 

Темп революції визначатимуть дві сили: економне витрачання енергетичних 
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та сировинних ресурсів, а також перехід до децентралізованої та орієнтованої 

на внутрішній попит моделі виробництва [576, с. 5]. 

Цікавим є погляд на неоіндустріалізацію Е. В. Прушківської у 

контексті оновлення вторинного сектору економіки. Розкриваючи це 

поняття, дослідниця наголошує, що неоіндустріалізація має місце на 

початкових етапах формування постіндустріального суспільства, а отже, з 

позиції економіки, являє собою явище, що сприяє новому розвитку 

продуктивних сил на основі високотехнологічних та наукомістких процесів 

виробництва [409, с. 77].  

Без сумніву, всебічний розвиток людини та її якісно новий стан у 

новому соціумі як носія інформаційно-інтелектуальної технології, швидке 

проникнення нових знань у всі сфери суспільного відтворення є 

характерними рисами сучасного етапу розвитку суспільства. Варто у цьому 

контексті погодитися з позицією А. А. Чухна [503, c. 4], що сприйняття такої 

нової форми розвитку тільки через швидкий розвиток інформації та зведення 

всієї глибини змін лише до інформації, є вкрай звуженим розумінням 

природи перетворень. Аргументованішим вбачається розуміння таких змін 

крізь призму визначення економічних систем на основі технологій. На 

переконання вченого, ".. хоча тип суспільства й визначається технологічним 

способом виробництва, все це нерозривно пов’язано з людиною, з тим, що 

вона стає і метою, і головним суб’єктом економіки, і критерієм її розвитку. 

Нове суспільство долає протистояння матеріально-речових та особистісних 

факторів виробництва", – зазначає А. Чухно, оскільки "людина стає вільною 

особистістю, а її праця – творчою" [503, c. 5]. Саме тому сучасний етап 

об’єктивно відображає закономірність зміни суспільно-економічного 

розвитку з погляду нарощення інтелектуального потенціалу, впровадження 

інформаційно-інтелектуальних технологій, що у свою чергу визначає 

розвиток економіки і суспільства.  

О. Тофлер прогнозував, що "третя хвиля" привнесе з собою докорінно 

новий спосіб життя, який базуватиметься на методах виробництва, що 

спричинять старіння більшості техніки, а сформована цивілізація забезпечить 
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новий кодекс поведінки та виведе суспільство за межі концентрації енергії, 

грошових коштів та влади [462, c. 15]. 

Основні ознаки сучасних трансформаційних процесів сформулював 

Д. Белл [32, c. 330] під час виокремлення трьох аспектів постіндустріального 

суспільства: 1) перехід від індустріального до сервісного суспільства; 

2) вирішальне значення кодифікованого теоретичного знання для здійснення 

технологічних інновацій; 3) перетворення нової інтелектуальної технології в 

інструмент системного аналізу та теорії прийняття рішень. 

У постіндустріальному суспільстві національні інформаційні ресурси, 

на думку Т. Стоуньєра, стають головною економічною цінністю та 

потенційним джерелом багатства, збільшення якого будь-яка країна може 

забезпечити у три основні способи: 1) постійне накопичення капіталу; 

2) збільшення територіальних меж; 3) використання нової технології, що 

перетворює "нересурси" у ресурси [446, c. 393]. Розвиток цивілізації він 

вбачає у суто економічному аспекті через зміщення основ економічного 

розвитку до технологій. Автор вважає, що в інформаційній економіці 

господарська діяльність базується на виробництві та застосуванні інформації 

з метою підвищення ефективності всіх інших форм виробництва і збільшення 

на цій основі матеріального багатства. Фактором обмеження у цьому 

виступають наявні знання [446, c. 397]. 

Ґрунтовний аналіз сучасних економічних процесів у глобальному 

вимірі дав можливість американському економісту Дж. Саксу запропонувати 

поділ країн у світовому просторі за технологічною ознакою на три групи: 

технологічні новатори, технологічні послідовники та технологічні 

аутсайдери [416]. 

Таким чином, вихідною умовою для оцінки можливостей здійснення 

технологічних перетворень та інноваційно-індустріального розвитку в 

національній економіці передусім слід визначити аналіз загальної 

структурної характеристики національної економіки та технологічного рівня 

розвитку промислового виробництва щодо можливості забезпечити 

технологічні зрушення. 
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Серед основних характеристик сучасних трансформаційних 

перетворень суспільного розвитку, які позначаються на виборі нового 

вектору змін, є поглиблення процесів міжнародної спеціалізації країн у 

глобальних потоках продукції та послуг, посилення міжнародної конкуренції 

на світових ринках, зміна перерозподілу домінуючих позицій у загальній 

структурі глобального виробництва. Зазначені процеси безсумнівно потрібно 

вважати необхідними при визначенні концептуальних підходів до окреслення 

перспектив подальшого розвитку національної економіки та формування 

нових вимог до розробки та здійснення урядами державної політики 

регулювання цих процесів. І у цьому контексті варто виділити декілька 

основних позицій, які потребують усвідомлення, наукового обґрунтування та 

переосмислення. Головні передумови трансформаційних перетворень 

розкриті нами у роботі [136]. 

Для світової економіки найважливішою подією кінця ХХ ст. став її 

перехід у нову, інноваційну фазу розвитку, що супроводжувалося 

поступовими змінами його визначальних факторів. Так, зокрема, економіку, 

засновану на фізичній праці, спершу замінила індустріальна економіка, 

основу якої становить використання природних ресурсів. У свою чергу, 

останню замінює економіка, що базується на знаннях та інформаційних 

технологіях. Особливістю цієї економіки є підвищена увага до знань окремих 

індивідуумів. Інноваційна економіка ("нова економіка") – це економіка, в 

якій ключовими факторами виробництва стають інтелектуальні ресурси або 

знання, втілені у конкретні види продуктів. Разом з тим поступова 

переорієнтація світового технологічного простору у пошуках нової 

структури виробництва зумовлює негативні явища, які свідчать про 

необхідність пошуку основи для функціонування інноваційної економіки. 

По-перше, у теорії постіндустріалізму за явних відмінностей позицій 

прихильників різних шкіл та напрямів у дослідженні розвитку суспільства 

виділяються загальновизнані ознаки та характеристики. Зокрема, з рухом від 

індустріального до постіндустріального суспільства відбувається перехід від 

ринкових принципів до постекономічних цінностей, радикальних змін, 
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методів та форм праці, максимального використання творчого потенціалу 

робітників, формування нових форм соціального партнерства, підвищення 

ролі знань, зміни системи освіти та науки тощо. При цьому увага 

зосереджується на підвищенні ролі широкого застосування інформаційних 

технологій, розповсюдженні гнучких форм дрібного виробництва, що 

замінює уніфіковане масове виробництво та споживання. Крім того, 

передбачається, що за рахунок загального доступу до знань як основного 

ресурсу постіндустріального суспільства відбудуться зміни його соціальної 

структури, а власність як критерій соціальної стратифікації суспільства 

поступово заміщуватиметься рівнем освіти та накопичених знань. І все це 

зумовить зникнення соціальних суперечностей та конфліктів, оскільки 

головним протиріччям нового етапу еволюції суспільства стане протиріччя 

між рівнем накопичених знань та ефективністю їх використання. Зрештою, 

розуміння освіти та науки як послуг, які надаються на комерційних засадах, а 

не суспільних благ, фактично зумовило поглиблення розриву між 

виробництвом, наукою, фінансовою сферою; вплинуло на деградацію 

виробничого потенціалу української економіки; неефективність 

використання потенціалу науки та освіти. 

Загальновідомим та поширеним доказом реалістичності 

постіндустріального етапу розвитку суспільства є аргумент щодо підвищення 

значимості сектору послуг та його визначального характеру для розвитку 

сучасного суспільства. У площині зазначеного слід відмітити, що, з одного 

боку, відсутність промисловості в економіці може бути перешкодою для 

економічного розвитку країни, з іншого – наявність промисловості ще не 

гарантує зростання багатства і добробуту населення. На підтвердження 

останньої тези у наукових публікаціях наводиться аргумент щодо зростання 

частки та значення сфери послуг у структурі валової доданої вартості (ВДВ) 

високорозвинених країн як свідчення переходу до постіндустріальної стадії 

розвитку економіки [250, с. 24–25]. Разом з тим така аргументація не є 

однозначною. Дійсно, за даними статистики, світова ВДВ на сучасному етапі 

створюється переважно у сфері послуг (65,5 % у 2011 р.), але за обсягом і 
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вартістю обмін промисловою продукцією, промисловими товарами складає 

80–90 % загального обсягу міжнародної торгівлі [619]. Більше того, 

результати аналізу виробництва засобів виробництва та предметів 

споживання ще напередодні світової фінансової кризи засвідчили, що 

розвиток провідних країн світу забезпечується за рахунок виробництва 

засобів виробництва. Як справедливо відзначає у своїх дослідженнях 

С. Губанов, прихильники концепції неоіндустріалізму, виходячи зі 

статистичного аналізу таблиць "витрати – випуск" доводять, що "питома вага 

засобів виробництва у всіх без винятку високорозвинених країнах перевищує 

50 %. У США у сукупному суспільному продукті ця частка становить 55,8 %, 

у Німеччині – понад 58 %, в Японії – майже 60 %. Усе інше припадає на 

виробництво предметів кінцевого споживання, яке на 2/3 забезпечується 

матеріальними товарами, а не послугами [93, c. 12]. Якщо на початку 

зародження ідеї про "економіку знань" центральне місце в соціальній системі 

суспільства відводилося університетам як соціальному інституту та джерелу 

творчості, то в реальній ситуації чільне місце посів "фінансовий інститут" як 

самостійний виробник послуг. 

По-друге, у будь-якому суспільстві добробут залежить передусім від 

матеріального виробництва, за рахунок чого відбувається задоволення 

базових потреб людини. При цьому основними ресурсами економіки, які 

формують його багатство, є далеко не інформація, і цей факт залишається 

неспростовним, оскільки знання та інформація виявляють свою дію тільки 

стосовно основних факторів виробництва. Хоч як це банально, але замінити 

життєво необхідні для людини потреби інформацією поки що не навчилися, 

необхідно створити умови, щодо за рахунок активного використання 

інформаційних технологій найповніше задовольняти такі потреби, а отже 

виникає необхідність їх практичного використання. Саме зростання обсягів 

інформації так само нічого не означає у перетворенні її на основний фактор 

суспільного розвитку, адже важливою є не кількість інформації, а її 

прикладна цінність. 
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По-третє, руйнація взаємозв’язків між наукою, освітою та 

промисловістю, спричиняє поглиблення технологічного розриву між ними. 

Сучасна промисловість виникла історично у тісному зв’язку та єдності з 

освітньою та науковою системами. Існує єдиний промислово-освітньо-

науковий комплекс, елементи якого не можуть бути трансформовані 

відірвано один від одного. У цьому контексті процеси інноваційного 

розвитку окреслюють сутність і форми організації та взаємодії цих систем. 

Виходячи з того, що "інформаційне суспільство" будується на високих 

технологіях та комп’ютерах, нагальним завданням постає поєднання 

інформаційних технологій з індустріальним виробництвом з метою 

створення сучасної промисловості, повніше використання накопичених знань 

на підвищення рівня розвитку самого суспільства. Новий тип промислової 

організації вибудовується залежно від передових наукових досягнень, нових 

технологій та структури підготовки й освіти робочої сили. 

По-четверте, основною закономірністю сучасного світового розвитку є 

глобалізації, яка позначається на перебігу економічних процесів та спричиняє 

радикальні зміни у співвідношенні рівня розвитку між країнами. На практиці 

постіндустріальне суспільство в його нинішній західній моделі суттєво 

вплинуло на перерозподіл світових ролей: для задоволення своїх потреб 

високорозвинені країни здійснили перенесення основних виробництв у 

країни з дешевою робочою силою та необхідними обсягами сировинних 

ресурсів, тим самим вивільнилися від індустріальної складової економіки, від 

переробної промисловості та фактично обмежилися фінансуванням цих 

процесів.  

Індустріальні функції передавалися протягом доволі тривалого періоду 

обмеженій кількості країн, які були спроможні забезпечити функціонування 

переробної промисловості. При цьому пострадянський простір опинився у 

частині тих країн, що мають значні природні ресурси та висококваліфіковану 

робочу силу. Підтвердженням тому слугують численні математичні 

розрахунки та статистичні дані: США, населення яких становить майже 5 % 

світового, споживає близько 40 % світових ресурсів. Якщо додати до цієї 
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чисельності інші країни, в яких досягнуто високі рівні споживання, тобто 

країни так званого золотого мільярда населення планети, сумарне 

споживання задіяних сировинних ресурсів сягатиме 80 %. Цікавим виглядає 

також факт, що США з 72 видів життєво необхідних ресурсів імпортують із 

нерозвинених країн 69 [62, c. 4], тобто практично 96 %. Отже, "периферія" 

стає поступово не лише об’єктом вивезення капіталу, але й об’єктом 

економічної експлуатації внаслідок поступової деіндустріалізації та 

перетворення на активного споживача імпортованих товарів як промислового 

призначення, так і кінцевого споживання. 

У цьому сенсі практичного значення набуває не лише опанування 

нового способу виробництва, а скоріше усвідомлення необхідності зміни 

вектору розвитку, формування нового економічного мислення, орієнтованого 

на використання знань для здійснення індустріальних програм розвитку. 

Темпи інноваційного розвитку у 2008–2010 рр. у світовому масштабі 

уповільнилися внаслідок глобальної фінансової кризи та рецесії, що 

вплинула і на динаміку розвитку високотехнологічних країн. Процеси 

реструктуризації компаній та сфер сприяли появі нових інноваційних лідерів. 

Усвідомлення цих процесів знайшло відображення у поточних рішеннях та 

довгострокових програмах розвитку США, ЄС, Китаю та інших країн. 

Першорядна роль високотехнологічних виробництв була визнана важливим 

інструментом політики розвитку.  

Разом з тим досвід технологічного успіху нових індустріальних країн 

Південно-Східної Азії, а також досягнення Китаю, який розробив власний 

план перехідних реформ, а не став копіювати ідеї західних прихильників 

Вашингтонського консенсусу, ставлять під сумнів точку зору 

І. Валлерстайна, що периферія не зможе досягнути рівня розвитку країни-

ядра. 

Варто згадати у цьому контексті, що ще у 1985 р. економіка КНР була 

дев'ятою в світі, а за показником експорту мала 18-й показник. Ставка була 

зроблена на наздоганяючий розвиток, підвищення нагромадження, поєднання 
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ринкових механізмів з ефективним державним регулюванням, масштабне 

запозичення технологій та активне залучення іноземних інвестицій, що 

знайшло відображення у "Великій стратегії", відомій у зарубіжній літературі 

з 2004 р. як "Пекінський консенсус". Унікальне поєднання дешевої робочої 

сили, недорогої сировини і сприятливого інвестиційного режиму призвело до 

того, що на початку 2000-х років Китай став найбільшим розробником 

офісної та комп'ютерної техніки, у 2009 р. – лідером з випуску автомобілів і 

найбільшим експортером, а 2010 р. його економіка вийшла на друге місце у 

світі [252, c. 35]. Відтак слід зазначити, що серед найбільших країн світу КНР 

найменше постраждала від світової економічної кризи. Темпи зростання 

економіки цієї країни виявилися найвищими серед усіх великих країн світу (у 

2009 р. – 9,2 %, в 2010 р. – 10,3 %, у 2011 р. – 9,6 %), що розцінюється як 

збереження стійкого лідерства Китаю і на майбутнє [252, c. 32]. 

Крім того, як свідчить історичний досвід, навіть передові країни час від 

часу стикаються з проблемами неможливості забезпечити подальший 

розвиток на основі існуючих економічних, соціальних та політичних 

механізмів, що зумовлює необхідність здійснення кардинальних змін. Так, 

один із лідерів технологічного розвитку – США, негативно оцінюючи 

наслідки деіндустріалізації, як-то фактичне фінансування чужої 

промисловості, визнав причини фінансової кризи у появі "бульбашок" (на 

фондовому, іпотечному ринку й т. п.) й перекосів у банківській системі. У 

площині усвідомлених помилок довгострокова стратегія розвитку, озвучена 

президентом США Б. Обамою, почала пов’язуватися з реіндустріалізацією з 

метою налагодження високотехнологічного виробництва [365]. 

Узагальнення наукової літератури з питань глобального переміщення 

центрів економічного розвитку дало змогу систематизувати головні причини 

економічного підйому нових індустріальних країн (Китай, Індія, Бразилія, 

Південна Корея та ін.) в останні десятиліття:  

По-перше, США, Японія та інші індустріальні країни починаючи з 80-х 

років шляхом створення ТНК переносили свої виробництва передусім в 



58 

регіони Азії, керуючись підвищенням екологічних стандартів, доступом до 

дешевої робочої сили, близькістю до потенційних ринків сировини та збуту. 

В результаті створення в такий спосіб нових виробництв з новими 

технологіями, відбулося розширення бази для їх індустріалізації [292]. 

По-друге, процес переміщення нових технологічних виробництв у 

країни, що розвиваються, відбувався з метою розширення виробництва 

товарів для світового ринку. До 80-х років ці країни обслуговували виключно 

західні ринки, виробляючи для них високотехнологічну продукцію. 

Використання такої продукції всередині країни було обмежено низкою 

об’єктивних внутрішніх чинників (недостатній рівень внутрішнього 

платоспроможного попиту, вузький внутрішній ринок, нерозвинена 

інфраструктура, кадрові проблеми тощо). 

Технологічні зрушення 80–90-х років ХХ ст. та першого десятиліття 

XXІ ст. під впливом активного розвитку інформаційно-комп’ютерних 

технологій зумовили швидке зниження цін на ринку. Різке здешевлення 

нових товарів сприяло розширенню їх виробництва під впливом зростання 

попиту внаслідок підвищення рівня життя окремих верств населення в 

передових країнах: якщо в середині 1990-х років понад 80 % придбання 

нових комп’ютерів, оргтехніки та мобільних телефонів зосереджувалося в 

Японії, Західній Європі та Північній Америці, то їх частка на сьогодні 

скоротилася до 35 % [292]. Сама поява внутрішнього платоспроможного 

попиту на інноваційні продукти в країнах розташування 

високотехнологічних виробництв кардинально змінила структуру глобальної 

економіки: основна частина прибутків компаній почала формуватися в 

процесі торгівлі високотехнологічними товарами, а не внаслідок продажу 

нових технологій їх виробництва. Тим самим відбулося порушення монополії 

високорозвинених країн на володіння новими технологіями за рахунок 

розширення виробництв нових товарів та послуг в країнах, що розвиваються. 

Нові товари стали загальнодоступними, і фактор розширення їх виробництва 

сприяв економічному зростанню економіки. В результаті Китай та інші нові 
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індустріальні країни, за оцінками більшості міжнародних експертів, 

заповнили майже весь світовий ринок комп’ютерів, а за підсумками 2010 р. 

Китай став головним їх експортером на планеті. 

По-третє, переміщення виробництв в інші країни створило певні 

дисбаланси і в середині національних промислових структур розвинутих 

країн. Фактично прибуток почав створюватися у фінансовій сфері відірвано 

від розвитку реальної економіки в цих країнах. Насамперед, незважаючи на 

високий технологічний рівень, відбулася переорієнтація на експорт 

фінансового капіталу, що зумовило зростання обсягу спекулятивних 

операцій на фондовому ринку та появу фінансових "бульбашок" навколо 

окремих сфер бізнесу (нафта, газ, інформаційно-комунікаційні технології, 

іпотека, будівництво, послуги і т. ін.). Так, у 2007 р. у США ринок 

деривативів у 87 разів перевищував розмір американської економіки [274, 

c. 19]. У результаті усвідомлення загроз такої ситуації для розвитку 

економіки США була розроблена довгострокова економічна стратегія 

розвитку на основі нової парадигми економічної політики, основним 

орієнтиром якої стала реіндустріалізація [365].  

У цьому контексті варто зосередити увагу, що подібна "самостійність" 

сфери фінансових послуг притаманна й українській економіці. Як 

справедливо зазначає Б. Маліцький, саме відрив фінансової системи від 

матеріального виробництва "спричинив паразитування останньої на 

виробництві за рахунок збільшення кількості посередників у ринковому русі 

створеної продукції до кінцевого споживача, стимулюючи постійне 

зростання цін на продукцію та зводячи нанівець всі потенційні вигоди від 

застосування технологічного прогресу" [365, c. 20].  

Таким чином, розширення глобальної кількості споживачів сучасних 

інноваційних товарів формує основи домінування неоіндустріальної 

економіки та виводить на провідні позиції у світі Китай, а також обумовлює 

розвиток Індії, Бразилії, Південної Кореї та інших країн. У цьому контексті 

варто звернути увагу, що навіть у випадку досягнення такої частки витрат на 
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дослідження та розробки в обсязі ВВП як у США та ЄС, а також у разі 

доведення частки технологій в експорті до їх рівня, нашій країні навряд чи 

вдасться перекрити витрати на імпорт енергетичних матеріалів. Тому курс на 

формування нових високотехнологічних виробництв як потенційних 

споживачів технологій, з одного боку, та стимулювання виробництва власної 

інноваційної продукції – з іншого має стати основною метою економічної 

політики України. 

Високотехнологічні виробництва створюють технології, які можуть 

поширюватися на інші види діяльності, забезпечуючи їх поступальний 

розвиток. За відсутності глобальних лідерів нині спостерігається  

поглиблення спеціалізації країн у технологічному просторі, що впливає на 

зміну лідируючих позицій. Так, зокрема, паралельно з домінуванням США у 

виробництві авіакосмічної техніки відбувається істотне підвищення частки 

Німеччини, Японії, Китаю у виробництві цієї продукції. У фармацевтичній 

промисловості на перші позиції поступово виходять Ірландія, Китай та 

Південна Корея, постійно збільшуючи обсяги інвестицій у сферу наукових 

досліджень та розробок. За обсягами виробництва комп’ютерів Китай 

подолав світове лідерство Європи та США у цьому сегменті. Різке 

збільшення темпів зростання у приладобудуванні продемонстрували Китай 

та Ірландія. 

У такому розумінні нової індустріалізації важливого значення 

набувають ті якісні зміні, які отримує національне господарство в результаті 

її здійснення. Мова ведеться не просто про відтворення традиційних 

промислових виробництв з такими самими техніко-технологічними 

параметрами, а на основі використання прогресивних технологічних 

процесів. Тим самим нова індустріалізація по суті набуває рис 

інноваційності. І власне такий характер індустріалізації дає можливість 

ідентифікувати її як інноваційну. 

Як засвідчили результати проведеного дослідження, в сучасних умовах 

доцільно стверджувати не просто про нову, або неоіндустріалізацію, а саме 
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інноваційну індустріалізацію, яка на відміну від традиційного уявлення 

базується на технологічній парадигмі розвитку. Пояснення цьому криється, з 

одного боку, у побудові механізмів комерціалізації створюваних у країні 

знань і технологій, тісно переплетених з результатами інноваційної 

діяльності. З іншого – в нашій країні існує значний розрив між створюваним 

новим знанням та технологічним рівнем економіки. У зазначеному контексті 

основним цільовим орієнтиром інноваційної індустріалізації вбачається 

передусім подолання існуючого технологічного розриву. 

Традиційне уявлення про індустріалізацію пов’язане з історичним 

процесом техніко-економічного переходу від аграрного до промислового 

суспільного виробництва, через машинну стадію виробництва товарів і 

послуг. Однак етимологічно досліджуване поняття походить від латинського 

слова "іndustrіa", що означає діяльність, старанність. Зазвичай цей термін 

застосовується для позначення цілої історичної епохи європейської 

промислової революції, яка розпочалася ще у другій половині XVІІІ ст. в 

Англії та поступово поширилася на інші країни Європи та Північної 

Америки, а з середини ХХ ст. – на Азію та Латинську Америку. 

Крім того, ретроспективний аналіз свідчить, що термін 

"індустріалізація" використовувався для характеристики окремого етапу 

розвитку економіки колишнього СРСР 30-х років ХХ ст., протягом якого 

здійснювалася керована урядом реформа, яка на відміну від 

загальноприйнятого значення "індустріалізації" передбачала здійснення 

комплексу заходів з прискореного розвитку промисловості. Очевидно, що у 

XІX та у першій половині XX ст. промисловість становила єдиний зміст 

поняття індустрії у варіанті найрозвиненішого сектору економіки. Витоки 

такого сприйняття пов’язуються з тим, що процес індустріалізації спершу 

охопив ті сектори економіки, в яких поєднання зусиль праці та централізації 

управління були найбільш необхідними, зокрема машиномісткі виробництва 

та заводи. Саме з появою фабрик фактично розпочалося індустріальне 

століття, з’явилися індустріальні країни. Вплив цієї індустріальної епохи був 
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такий значний, що і досі поняття "індустріалізація" часто синонімізується з 

поняттям "промисловість".  

Істотного значення у контексті сутнісного представлення інноваційної 

індустріалізації набуває необхідність визначення меж та рис індустріалізації з 

позицій суспільного відтворення, що передбачає неперервність процесу 

суспільного виробництва. У такому відтворювальному процесі національне 

господарство будь-якої країни складається з сукупності окремих галузей або 

секторів, що історично сформувалася внаслідок суспільного розподілу праці. 

Структура національної економіки відображає пропорції між її секторами, 

галузева структура характеризується часткою окремих галузей і підгалузей 

господарства в загальному обсязі всього виробництва [410, с. 10]. У 

вітчизняній науковій літературі розрізняються декілька підходів до 

структурування економіки: 

 загальноприйнятим для аналізу економіки у національній 

статистиці є класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), відповідно 

до якого класифікуються види діяльності в межах секцій, підсекцій та 

розділів; 

 згідно з дослідженнями К. Кларка, економіка функціонує як 

трисекторна модель, в межах якої галузеві ринки об’єднані за видом 

продукції (первинний сектор виробництва (сільське господарство, видобуток 

мінеральних ресурсів), вторинний сектор (переробка сировини, одержуваної 

з первинного сектору), і третинний сектор або сектор послуг) [546];  

 характерною ознакою моделі Д. Белла є виокремлення освіти, 

охорони здоров’я та сфери соціальних послуг в окремі структурні 

компоненти економіки. Тим самим суспільне відтворення відбувається в 

межах п’яти секторів: (первинний сектор виробництва (сільське 

господарство, видобуток мінеральних ресурсів), вторинний сектор 

(переробка сировини, одержуваної з первинного сектору), третинний сектор 

(освіта), четвертинний сектор (охорона здоров’я), п’ятинний сектор 

(соціальна допомога) [532]; 



63 

 для аналізу суспільного відтворювального процесу Г. С. Азізовим 

запропоновано п'ятисекторну модель, яка включає: засоби виробництва, 

предмети споживання, послуги, формування людського капіталу, державне 

управління [8]; 

 на підставі узагальнення досліджень західних економістів з 

урахуванням постіндустріальних аспектів А. І. Ігнатюк пропонує 

організаційно-функціональну структуру національної економіки, у вигляді 

п’яти секторів, що поєднують галузеві ринки: первинний сектор (добувний, 

сировинний), вторинний (переробний), третинний (інфраструктурний), 

четвертинний (розподільчо-обмінний), п’ятий (соціально-управлінський) 

[207, с. 66]. 

У зазначених наукових підходах розгляд індустріальних аспектів 

концентрується у межах досліджень вторинного сектору економіки. Це 

цілком природно, оскільки традиційно вважається, що індустріалізація 

проявляється у домінуванні вторинного сектору над первинним. Однак, слід 

звернути увагу, що таке уявлення не повинно означати заміщення 

первинного сектору вторинним. Первинний сектор теж розвивається, але на 

основі удосконалення процесів за рахунок розвитку вторинного сектору. 

Саме заміна ручної праці машинною стала ознакою індустріальної доби та 

зумовила появу нової техніки та нових технологій, які були використані у 

період промислової революції не лише у вторинному секторі, але й поширені 

на первинний сектор економіки. Те саме відбувається і сьогодні в ході 

активного використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх 

секторах економіки. Разом з тим варто усвідомити, що такі процеси, як 

створення й поширення на інші сектори економіки принципово нових 

технологій, впровадження нових технологічних процесів, зростання частки 

високотехнологічної продукції в обсягах виробництва, підвищення ролі 

освіти повинні відбуватися не в результаті заміщення одного сектора іншим, 

а за рахунок повнішого використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в усіх інших секторах економіки. 
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Слід зазначити, що саме розвиток індустріального сектору економіки 

впродовж останніх років сприяв активному розвитку на його основі сфери 

послуг. Незаперечним у цьому контексті є той факт, що вплив науково-

технічного прогресу та впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у промислове виробництво спричинив якісні зміни інших секторів 

структури світової економіки. Варто погодитися також з думкою, що 

тенденція зростання частки сфери послуг стосовно інших секторів економіки 

у сучасному глобалізованому технологічному просторі відображає не стільки 

згортання промислового виробництва, скільки виокремлення багатьох 

функцій, які виконували промислові підприємства, у самостійні види 

діяльності [410, с. 11]. Зокрема, відповідно до класифікатора видів 

економічної діяльності (КВЕД–2010) до сфери послуг віднесено послуги 

технічного, сервісного, консалтингового обслуговування, які безпосередньо 

пов'язані з промисловим виробництвом. 

Загалом вся сфера послуг стає більш індустріалізованою, насичується 

промисловою продукцією, характеризується поглибленням інтеграції між 

наукою та виробництвом. Зокрема, особливістю розвитку світової 

промисловості є збільшення частки виробництва інноваційних продуктів з 

високою доданою вартістю. Характерним прикладом можна вважати 

поширення використання комп'ютерів і програмного забезпечення, 

виробництво яких вимагає створення нових високотехнологічних 

підприємств. Процес індустріалізації в умовах розгортання інформаційно-

комунікаційної революції набуває нових рис і пов'язаний з розвитком нових 

технологій. 

Роль технології у розвитку суспільства становить невіддільний елемент 

економічної системи, оскільки розглядається як "масова людська діяльність 

щодо розподілу обмежених ресурсів для задоволення потреб" [454, с. 187]. 

При цьому в останні роки для економічного аналізу значний інтерес 

представляє процес технологічної трансформації як новий "технологічний 

імператив" [458] розвитку суспільства, зумовлений прискореним розвитком 
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господарської діяльності людини. Якщо раніше технологія залишалася 

незмінною під час виробництва одних і тих самих благ протягом тривалого 

періоду, то сьогодні технології удосконалюються безперервно. Процес 

технологічних удосконалень починає характеризуватися системністю, 

суттєво скорочується період освоєння нововведень. Так з 1885 по 1919 р. 

такий період освоєння становив близько 37 років, з 1920 по 1944 р. – 24 роки, 

з 1945 до 1964 р. – 14 років, з 90-х років – 3–4 роки [204, с. 56]. Як наслідок, 

процес якісних перетворень технологічних ресурсів набуває перманентного 

характеру, а постійні зміни у їх структурі спричиняють до того, що 

"стандартним станом техніко-економічної динаміки стають стани 

технологічного розриву, в якому упорядкованість й послідовність змін 

технологічних принципів замінюються хаосом" [324, с. 4]. 

Технологічні зміни формують закономірності розвитку сучасної 

економічної системи. Їх цивілізаційний контекст виражається зміною 

технологічних способів виробництва, які у свою чергу супроводжуються 

зміною ресурсної бази: від ручної праці доіндустріального періоду до 

машинного виробництва індустріального етапу та наукомістких технологій 

сучасності. 

З огляду на це поняття інноваційної індустріалізації тісно пов’язане зі 

здійсненням модернізаційних процесів та логікою заміщення технологічних 

укладів. Як зазначає Р. Нижегородцев: "заміна індустріальних технологій 

інформаційними є технологічною, а не структурною проблемою: цей процес 

не варто сприймати як заперечення індустріального сектору економіки. Коли 

аграрні технології були витіснені з виробництва індустріальними, аграрний 

сектор не лише зберігся, він отримав друге дихання на новій, індустріальній 

основі: у цьому й полягає сутність індустріалізації цього сектору, його 

докорінних перетворень на основі впровадження у виробництво 

індустріальних технологій. Дещо подібне повинно відбутися зараз з 

індустріальним виробництвом, що підлягає радикальним змінам через його 
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інформатизацію, впровадження у виробничі процеси інформаційних 

технологій" [323, с. 77–78]. 

Слід зауважити, що за індустріальної та постіндустріальної цивілізації 

ступені розвитку кожного з базових ресурсів визначаються специфічним 

макроекономічним комплексом технологічно споріднених виробництв. Тим 

самим технологічний спосіб виробництва визначається принциповими 

цивілізаційними змінами економічної системи та її ресурсного забезпечення, 

а сам уклад пов’язаний з модифікацією техніко-технологічних параметрів 

економічної системи, що можливий і в межах одного й того самого 

технологічного способу виробництва (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Еволюція основних технологічних способів виробництва у 

цивілізаційному дискурсі 

Складено  за: [2; 344; 479; 482]. 

 

Підтримка експортоорієнтованих галузей шляхом перерозподілу 

колишньої державної власності, в тому числі і на користь іноземного 

капіталу, та бурхливий розвиток фінансово-банківської сфери, страхування, 

торгівлі, які забезпечують високу рентабельність вкладеного капіталу та 

швидкі терміни його окупності, фактично зумовили занепад наукомісткого 

сектору та науково-технічного потенціалу. Підтвердженням цьому слугують 

статистичні дані щодо динаміки обсягів інвестицій за видами економічної 

діяльності. Так, обсяг інвестицій у фінансову сферу, страхування, операції з 
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нерухомістю та торгівлю за період 2005–2011 рр. у середньому становив 

32,3 %, переробну промисловість – 56,3 %, у наукомісткі галузі та 

інноваційне обслуговування – 1,9 % [103]. При цьому розрив між 

промисловістю та сферою фінансів і торгівлі щорічно зростає. Динаміка 

іноземних інвестицій (ПІІ) ще більше підкреслює описані особливості: обсяг 

прямих іноземних інвестицій в переробну промисловість у 2011 р. порівняно 

з 2005 р. скоротився з 52,19 млн дол. США до 26,45 млн дол. США, тобто 

більш як удвічі, при одночасному зростанні інвестицій у фінансовий сектор 

за цей період з 11,23 млн дол. США до 33,06 млн дол. США, тобто в чотири 

рази [618]. 

У такій ситуації мова ведеться про кризу інноваційного розвитку 

економіки, що, на думку Б. А. Маліцького, є результатом втрати 

інноваційним фактором (знаннями, технологіями, інформацією) провідної 

ролі як джерела економічного розвитку [274, с. 5]. Піддаючи цілком 

закономірній критиці неолібералізм, автор концентрує увагу на тому, що 

насправді відбулося витіснення інноваційного фактору зі сфери 

матеріального виробництва шляхом заміни його фінансовим капіталом. 

Домінуванню грошової форми ринкового капіталу над ринком матеріальних 

та трудових ресурсів сприяли нові інформаційно-комунікаційні технології, 

які дають змогу здійснювати ринкові операції з грошовими та цінними 

паперами з непорівнянно більшою швидкістю, ніж з ресурсами. 

 Зрощування інформаційних комунікаційних технологій з фінансовим 

ринком зумовило колосальне зростання обсягів фінансових угод, що набагато 

перевищують глобальний валовий продукт. Відтак склалася парадоксальна 

ситуація, коли економічне зростання стало значно більшою мірою 

забезпечуватися сурогатними грошима, а не інноваційним розвитком 

виробництва. Внаслідок цього відбулося відносне зменшення внеску 

інноваційного фактору в економічне зростання та порушилася рівновага між 

матеріальними та монетарними факторами на світовому рівні та на рівні 
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більшості країн, що розвиваються за неоліберальною ринковою моделлю 

[274, с. 15–17].  

У такій ситуації розраховувати на швидке економічне зростання, навіть 

за рахунок спрямування значних обсягів інвестицій у формування нового 

технологічного укладу, було б непрофесійно, адже між існуючою депресією 

та економічним підйомом повинна бути фаза пожвавлення, яка 

характеризується низкою параметрів, зокрема і зростанням сукупного обсягу 

інвестицій у види економічної діяльності переробної промисловості, 

зростанням інвестицій у довгострокові та масштабні проекти, збільшенням 

іноземних інвестицій у сукупному обсязі інвестування реального сектору 

економіки. На превеликий жаль, у нашій країні цього не відбувається. 

У цьому зв’язку варто відзначити позитивний досвід нових 

індустріальних країн Південно-Східної Азії. Аналіз результатів 

промислового виробництва, інноваційної діяльності у цих країнах 

стимулював появу нових підходів у наукових дослідженнях та розроблення 

альтернативних моделей розвитку: "випереджаючої модернізації" [77], 

"інтегрованої" модернізації [9], діалектичної теорії модернізації як однієї з 

базових теорій новітньої філософії [106]. 

Загалом, сучасні теорії та концепції розвитку розглядають 

модернізацію як універсальне явище сучасної історії, складний, цілісний, 

глобальний процес, що охоплює всі ключові сфери життєдіяльності на базі 

індустріалізації суспільства та характеризується структурно-функціональною 

диференціацією, утворенням відповідних форм інтеграції, а саме зростанням 

спеціалізації та диференціації праці, посиленням ринкової економіки, 

універсалізацією ринку та грошей, формуванням політичних інститутів 

сучасного типу, високою мобільністю тощо. Саме з цієї позиції щодо 

процесів еволюційного розвитку найбільш модернізованих суспільств у 

напрямі переходу до постіндустріального суспільства виокремлюють 

постмодернізаційний тип [65], що притаманний лідерам світового технічного 

та економічного прогресу. Для цієї групи країн характерна ставка на науку та 
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інноваційний потенціал держави. Наука забезпечує економічне відтворення 

на новій технологічній основі, зберігаючи природні ресурси та сама 

перетворюється в основний ресурс розвитку. 

Тенденції зростання наукомісткості суспільного виробництва стали 

об’єктивною реальністю сучасної модернізації, основою структурних 

зрушень в економіці. Постійна боротьба за світові ринки збуту підштовхує 

передові країни до вкладення значних коштів у науково-технічні розробки. 

Це дає змогу створити найефективніші економічні механізми, 

найраціональніші технології, найпродуктивнішу техніку. 

Така модифікація техніко-технологічних параметрів тісно 

переплітається з поняттям модернізації, що у класичному розумінні 

визначається удосконаленням, покращанням, оновленням об’єкта, 

приведенням його у відповідність до нових вимог та норм, технічних умов, 

показників якості [428], тобто опосередковує прогресивний напрям розвитку. 

Однак особливості сучасного етапу модернізації полягають у необхідності 

здійснити розвиток не самих по собі виробничих потужностей, а 

започаткувати технологічні перетворення сучасного рівня та масштабів з 

позицій технологічної конвергенції, що дасть змогу органічно включити 

країну в інтеграційні процеси. Таким чином, як справедливо відзначає 

А. С. Філіпенко, "економічна модернізація на зламі тисячоліть включає в 

себе глобалізацію національних економік, трансформацію традиційних 

суспільств в економічні відносини та формування передумов для переходу до 

постсучасної стадії розвитку" [482, с. 33]. 

Таким чином, пізнання природи інноваційної індустріалізації тісно 

пов’язане з модернізаційними процесами. Однак, трактування модернізації в 

економічних системах варіюється від часткового оновлення, що проявляється 

у її адаптації до викликів зовнішнього оточення, до пояснення системних 

процесів структурних та технологічних трансформацій як певного 

проміжного етапу розвитку. Враховуючи таке розмаїття термінологічних 
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уявлень, доцільно розглянути деякі найбільш характерні визначення цього 

поняття.  

Так, В. Л. Іноземцев розглядає модернізацію економіки як процес 

подолання соціально-економічного відставання у розвитку, відновлення 

втраченої конкурентоспроможності та економічних й політичних позицій на 

світовій арені, що характеризується революційністю, комплексністю, 

системністю, глобальним характером, тривалістю, гомогенністю, 

незворотністю [293, с. 10]. 

За В. А. Цвєтковим, модернізація економіки являє собою структурні, 

технологічні та інституційні зміни, спрямовані на підвищення її глобальної 

конкурентоспроможності, не лише у сфері інформаційних технологій та 

інновацій [442, с. 16]. 

В. Гельман відзначає, що модернізація економіки полягає у заходах 

соціально-економічного курсу, які спрямовані на економічне зростання, 

підвищення добробуту та стимулювання розвитку людського капіталу [71]. 

Е. Г. Ясін включає у розуміння модернізації економіки цілий комплекс 

відповідних змін, пов’язаних з освоєнням виробництва продуктів сучасного 

технологічного рівня, оновленням виробничого апарату, заміною застарілого 

обладнання та технологій на сучасні, більш продуктивні, органічним 

включенням у новітні світові інноваційні процеси, повну інтеграцію у світову 

економіку, використання всіх важливих нововведень, перепідготовку, 

перекваліфікацію або заміну кадрів, освоєння іншого способу мислення, що 

відповідає сучасним тенденціям часу, здійснення структурних зрушень в 

економіці, формування виробничої структури, що відповідає критеріям 

розвиненої індустріальної країни [525, с. 25–26]. 

В. А. Красильщиков зводить модернізацію економіки до сукупності 

економічних та технологічних змін, спрямованих на просування суспільства 

до того стану та рівня розвитку, який досягнутий провідними країнами 

[293, с. 95]. 
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Л. Федулова, І. Шовкун розглядають модернізацію крізь призму 

індустріальної модернізації і наголошують на необхідності: стимулювання 

високотехнологічного потенціалу; відбір пріоритетних напрямів розвитку; 

стимулювання корпоратизації у високотехнологічному секторі; 

інституціональні вдосконалення. Аналізуючи процес проведення 

модернізації, автори доходять висновку, що її практична реалізація 

відбувається поетапно у такій послідовності: 1) відтворення технологічної 

бази галузей з потенціалом імпортозаміщення; 2) створення виробництв 

нового техноукладу, вихід на світові ринки з наукоємною продукцією; 

3) кардинальне технологічне переозброєння всіх секторів економіки [472]. 

Таким чином, сьогоднішні уявлення про сутність модернізації 

сформувалися у широкому та вузькому аспектах. У вузькому аспекті 

модернізація опосередковує приведення техніко-технологічних параметрів 

виробничого процесу у відповідність з певним еталоном, а у широкому 

розумінні включає інновативність й технологізацію, що означає зростання 

значимості технологій як головної умови розвитку сучасної економічної 

системи, а отже змістовно вона подібна до технологізації та інноватизації, 

включених у загальну палітру змінюваних процесів. На відміну від 

модернізації, індустріалізація забезпечує не лише використання технологій та 

інновацій для подолання відставання у техніко-технологічних параметрах від 

відповідного еталону, але й можливості створення прогресивних технологій. 

Разом з тим змістовна близькість основних понять проявляється лише у 

вузькому розумінні, тоді як у широкому – для них характерні суттєві 

відмінності (табл. 1.1). 

Таким чином, індустріалізація суспільного способу виробництва 

уособлює розвиток, а досягнення розвитку в сучасних умовах передбачає 

інноваційну індустріалізацію. Інакше кажучи, за відсутності інноваційної 

індустріалізації національних продуктивних сил, їх інноватизації та 

технологізації, не досягатиметься й соціально-економічний розвиток країни. 
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Таблиця 1.1 

Співвідношення понять "інновативність", "технологізація", 

"модернізація" та "індустріалізація" 

Інновативність Технологізація Модернізація Індустріалізація 
У широкому розумінні 

Процес перетворень, 
який поєднує якісні 
та кількісні зміни 

шляхом поширення 
інновацій у всі 

сфери 
життєдіяльності 

суспільства, 
зорієнтовані на 

"підштовхування" 
економіко-

технологічного 
розвитку 

Процес 
перетворень, який 
поєднує якісні та 
кількісні зміни 

шляхом 
запровадження 
заходів зміни 

поколінь 
технологій 

Соціально-
економічне явище, 

що передбачає 
прогресивні зміни та 

перебудову 
організаційно-
економічних 

відносин, створення 
фундаментальних, 
інфраструктурних 

передумов для 
заміщення 

технологічних 
укладів 

Соціально-економічне 
явище, що передбачає 

випереджаючий 
розвиток, шляхом 

створення нових та 
удосконалення 

існуючих виробництв, 
що призводить до 

підвищення техніко-
технологічних 
параметрів їх 

функціонування  та 
здатності виробляти 
продукцію кінцевого 

попиту 
У вузькому розумінні 

Складова 
трансформаційного 

процесу, що 
передбачає систему 
заходів з активізації 

розробки та 
освоєння інновацій 

Складова 
трансформаційного 

процесу, що 
орієнтована на 
удосконалення 

техніко-
технологічних 

параметрів 
економічної 

системи 

Комплекс заходів 
щодо подолання 
економічного та 
технологічного 
відставання від 

розвинених країн, 
критерії та 

параметри якої 
формуються по 
відношенню до 

таких країн (груп 
країн), які прийняті 

за еталон 

Процес створення 
технічно та 

технологічно 
розвиненої 

промисловості, 
насамперед видів 

діяльності, які 
виробляють знаряддя 

та засоби праці як 
основи національного 

господарства 

Складено  автором. 

 

Незважаючи на виразні теоретичні контури особливостей 

категоріального розмежування, про наявність яких у сучасній науковій 

літературі свідчать позиції багатьох науковців, терміни "модернізація", 

"технологізація", "інноватизація" та "індустріалізація" відрізняються не на 

методологічному, а на концептуально-термінологічному рівні. Аналіз 

наведених визначень демонструє також наближеність всіх цих понять за їх 

змістовними характеристиками до поняття економічного розвитку, але з 

виокремленням відповідних критеріїв розмежування: необхідність 

(починається в умовах визнання необхідності змін), революційність 



73 

(спричиняє суттєві зміни у напрямі розвитку), спадковість (базується на 

використанні наявного досвіду), пріоритетність (концентрується на 

пріоритетних напрямах розвитку), прогресивність (орієнтується на передові 

результати) та еталонність (орієнтується на визначені та наявні рівні 

розвитку). Отже, модернізація суспільства передбачає перш за все його 

наближення до певного еталону та ідентифікується наздоганяючим 

розвитком, тоді як індустріалізація створює можливості для прогресивних 

змін. 

Повертаючись до теоретичної аргументації поняття індустріалізації, 

вважаємо цілком доречним покласти в основу її визначення реальний внесок, 

який може бути зроблено у розвиток економіки країни, тобто цільову 

функцію використання даного економічного явища у співвідношенні з 

модернізаційними процесами. Такий методологічний підхід дає можливість 

перевести це поняття із теоретичної площини умовних визначень на кшталт 

оновлення, осучаснення до імперативного розуміння її як реальної сили 

суспільного розвитку. Зазначене дозволяє зробити певні висновки. По-перше, 

сама модернізація як рух у напрямі від менш організованих до досконаліших 

форм цивілізації являє собою фундаментальну частину природно-

історичного розвитку, їй притаманна еволюція, основні етапи якої пов’язані 

зі зміною уявлення про соціально-економічний розвиток суспільства 

(табл. А. 2 Додатка А). По-друге, для модернізації характерний рух у напрямі 

наближення до певного еталону, а існування такого еталону у 

цивілізаційному дискурсі перетворює модернізацію на історичний процес. 

По-третє, модернізація являє собою одночасно об’єктивний та неперервний 

процес змін, що обумовлений об’єктивним існуванням нерівномірності 

суспільного розвитку, а її практичне втілення має прогресивний характер. 

По-четверте, нерівномірність розвитку та його поглиблення зумовлюють 

об’єктивну потребу у його вирівнюванні в глобальному масштабі. 

В економічній науці існують різні погляди щодо виокремлення 

специфічних характеристик реалізації модернізаційних процесів, які 

залежать від об’єктів модернізації, активності й злагодженості дій основних 
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учасників цього процесу: держави, приватного бізнесу, науки та суспільства. 

З огляду на це, у практичній царині реалізації модернізаційних заходів 

розрізняють два основні її типи: адаптивний (імітаційний) та креативний 

(новаторський) [258, с. 4]. Як правило, обидва типи модернізації економіки 

узгоджуються у різних пропорціях. Така позиція поглиблює уявлення про 

продуктивну роль модернізації у здійсненні відповідних перетворень. 

Імітаційна модернізація здійснюється шляхом запозичення (адаптації / 

імітації) вже існуючих нововведень та пов’язана з витратами на придбання 

авторських прав, патентів, ліцензій, обладнання тощо – тобто з виплатою 

інноваційної ренти. Вона має ознаки наздоганяючого розвитку та включає 

підтипи: а) регульована – в рамках обраної стратегії розвитку країни; 

б) стихійно-корпоративна – в інтересах національних чи іноземних 

корпорацій (що далеко не завжди збігаються з інтересами національними). 

Креативна модернізація реалізується за умови поступового точкового 

створення та впровадження власних технологічних розробок, які отримують 

визнання і починають поширюватися у світовому масштабі, забезпечуючи 

країні рентний дохід. Цей тип характеризує випереджаючий тип розвитку, а 

сама практична реалізація передбачає не лише значні витрати, але й високі 

вимоги до науково-технічного потенціалу.  

Отже, у процесі розвитку суспільства змінювалися уявлення про зміст 

поняття "модернізація" та її типологія (табл. А. 3 Додатка А). Саме у цьому 

контексті цікавою виглядає загальний вибір форми здійснення такої 

модернізації. Слід погодитися з точкою зору, що модернізація та 

індустріалізація взаємопов’язані. Якщо індустріалізація є результатом 

економічних перетворень, спричинених у першу чергу розвитком нових 

технологій, то модернізація охоплює широкий спектр суспільно-економічних 

та соціальних трансформацій, які супроводжують індустріалізацію [533, с. 6–

7]. 

Оскільки ми визнали за модернізацією суспільну місію, то поняття 

інноваційної індустріалізації як емпіричної форми її проведення має 

розглядатися, щонайменше, з двох методологічних позицій: перша – як 
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споживчий потенціал, що забезпечує зростаючі вимоги до якості та 

технологічних параметрів продукції та послуг, тобто як етап у процесі 

заміщення технологічних укладів; друга – як відтворювальний потенціал 

системи, яка має дієві економічні, соціальні та інституційні важелі 

ефективного створення нового та використання наявного виробничого 

потенціалу суспільства для забезпечення його зростаючих потреб, як 

практичний механізм трансформації економічної системи. Таке амбівалентне 

визначення економічного визначення сутності інноваційної індустріалізації 

відповідає його понятійному розумінню як "здатності". У першому випадку, 

це – поточна здатність виробляти та задовольняти зростаючий попит, у 

другому – можливість адаптації до зростаючих потреб суспільства під 

впливом зовнішніх факторів. Наведена методологічна конструкція окрім 

поглиблення теоретичних уявлень  може мати користь і у практичній системі 

державного регулювання інвестиційних та інноваційних процесів. 

Використання методології еволюційного підходу дає змогу розглядати 

індустріалізацію через надання їй інноваційних ознак і трактувати її як 

форму адаптації економічної системи до змін у навколишньому середовищі. 

У цьому контексті модернізація як об’єктивний процес являє собою певний 

проміжний етап у забезпеченні розвитку економічної системи, що за 

принципом спадковості уособлює відтворення минулого досвіду. Кінцевим 

результатом такої адаптації слід визнати формування найбільш досконалої 

моделі трансформаційного процесу – інноваційної індустріалізації. 

Водночас категоріальний вимір інноваційної індустріалізації був би не 

повним без урахування особливостей, що виникають під час практичного 

втілення модернізаційних процесів та збагачують це явище якісно новими 

рисами, що визначають такі перетворення. У цьому контексті розрізняють 

три основні стратегії орієнтування на інноваційні перетворення: 

"запозичення", "стратегія наздоганяючого розвитку", "нарощення" (табл. А. 4 

Додатка А). 

Очевидно, що у процесі об’єктивної трансформації закладаються 

елементи майбутнього бажаного стану функціонування економічної системи, 
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оскільки для цього періоду характерні зміни практично у всіх складових 

економіки: способі розподілу ресурсів та відносин власності, моделі 

інвестування, типі виробництва, моделі мотивування, цілях і засобах 

досягнення економічного розвитку, інститутах та інституційних умовах 

здійснення перетворень. На жаль, у колі проблем, що мають бути вирішені у 

період трансформації, проблема інноваційного розвитку мала виключно 

задекларований характер. І як, наслідок, у результаті практично зруйновані 

або доведені до межі руйнування більшість переваг, які б могли дати 

можливість національній економіці інтегруватися в світогосподарський 

простір.  

У свою чергу в ході трансформаційних процесів ХХ ст. у межах 

сучасних досліджень виокремилося три основні моделі можливої реалізації 

зазначених стратегій, тісно пов’язаних з індустріалізацією [89, с. 87–88]: 

1) модель імпортозаміщувальної індустріалізації, яка вперше 

сформувалася в Росії після революції, а згодом десятиліттями визначала 

траєкторії економічного розвитку аграрних країн зі значним внутрішнім 

ринком (Індія, Бразилія, Аргентина, Мексика). Характерними рисами цієї 

моделі є посилення самоізольованості національних економік, зниження 

рівня її відкритості з метою усунення та недопущення конкуренції з боку 

іноземних виробників та перетворення внутрішнього попиту на могутній 

стимул формування національної промисловості на основі накопиченого 

світового технологічного досвіду та за умови значної державної підтримки; 

2) соціалістична модель індустріалізації, що заснована на 

відключенні механізмів ринкового саморегулювання економіки на користь 

повної централізації у застосуванні державою методів мобілізації та 

перерозподілу найважливіших ресурсів. Характерними рисами цієї моделі є 

панування державної власності, домінування держави у мобілізації 

національних заощаджень, їх розподілі та використанні, формуванні 

управлінської ієрархії щодо координації господарської діяльності; 

3) модель експортоорієнтованої індустріалізації, яка пов’язана з 

використанням економічної відкритості для масштабних технологічних та 
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організаційних запозичень передового досвіду, орієнтації на зовнішні ринки 

збуту, масштабне використання глобального фінансового ринку. 

Характерними рисами практичного втілення цієї моделі є орієнтація на 

досягнення високого рівня життя, створення власної технологічної бази, 

активна інтеграція у світову економіку та масштабна допомога західного 

світу (Гонконг, Сінгапур, Тайвань), надмірна експлуатація населення та 

активне залучення іноземних інвестицій (Таїланд, Південна Корея, 

Філіппіни). 

Водночас невдачі численних модернізаційних проектів в межах 

стратегії наздоганяючого розвитку породжували гострі дискусії, які, на 

думку В. Полтеровича, пов’язані передусім з примусовим характером змін з 

боку політики розвинених країн та існуванням "інституційної пастки", 

проявом якої є труднощі у координації дій внаслідок існуючого рівня 

нагромадження знань, фізичного та людського капіталу, якості інституцій 

[368, с. 5–6]. А якщо взяти до уваги результати досліджень І. Валлерстайна, в 

межах його дослідницької програми світ-системного аналізу, то країни – не 

ядра світ-економіки, не мають жодних шансів на досягнення розвитку, 

оскільки розрив між ядром та периферією є принципом її існування, а не 

аномалією, який не здатні подолати розвиток та модернізація, а 

"національний розвиток … є ілюзорною концепцією" [621, с. 97]. Як на наш 

погляд, такий підхід є занадто песимістичним та не враховує потенціал 

інноваційної індустріалізації як потужного інструменту якісних змін. 

Таким чином, існуюче теоретичне підґрунтя та проведене дослідження 

дають змогу визначити інноваційну індустріалізацію як системне явище, що 

характеризує можливість забезпечення прогресивних змін та перебудови 

організаційно-економічних відносин, створення фундаментальних, 

інфраструктурних передумов для зміни способів виробництва та адекватних 

для них виробничих відносин.  

Інноваційна індустріалізація є досить динамічним поняттям, що 

змінюється, з одного боку, залежно від зміни потреб та можливостей 

суспільства, а з іншого – від рівня ресурсного, технологічного та 
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інституційного забезпечення розвитку конкретної економічної системи. 

Варто зазначити, що усвідомлення необхідності проведення інноваційної 

індустріалізації виникає у випадку існування очевидного розриву у рівнях 

розвитку порівняно з передовим досвідом, і цей варіант має істотні переваги 

порівняно зі стратегією наздоганяючого розвитку. 

У загальному плані інноваційна індустріалізація передбачає якісні 

зміни на рівні суспільства і може трактуватися як суспільно-історичний 

процес, сукупність технологічних, економічних, соціальних, культурних та 

політичних змін, спрямованих на удосконалення суспільної системи в 

цілому, її підсистем та видів діяльності. Звідси випливає головний 

методологічний імператив у її здійсненні: архітектура змін сучасної 

економіки не може бути частковою, а повинна мати цілісний, системний 

характер, що охоплює інститути, продуктивні сили й виробничі відносини. 

Обґрунтування цієї позиції виходить з таких міркувань. 

Перше. Для сучасних світових економічних процесів характерним є 

застосування цілеспрямованих зусиль щодо вирівнювання техніко-

економічної динаміки,  реалізація програм технологічної конвергенції з 

метою становлення та стимулювання макроекономічних передумов 

інноваційних процесів, які дозволяють забезпечувати формування 

технологічних основ довгострокового та стабільного розвитку. Тому 

наздоганяюча модернізація вже у своїй основі містить ідею "гонитви за 

лідером", означає другорядну роль країни стосовно передових країн. 

З урахуванням досвіду реалізації індустріальної епохи часів СРСР, 

загальна формула якої визначалася "механізація + автоматизація", сучасне 

уявлення про індустріальні процеси в економіці еволюційно 

трансформувалися у формулу: "інноватизація" + "технологізація", що є 

передумовою здійснення ефективної індустріалізації на інноваційній основі. 

З огляду на викладене логіка інноваційної індустріалізації як основи 

розвитку економіки має спрямовуватися на зупинення спаду виробництва, 

реалізацію широкомасштабної програми імпортозаміщення щодо продукції 

переробної промисловості з орієнтацією на внутрішній ринок та 
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забезпечення цих напрямів відповідним ресурсним потенціалом (як у 

вартісному так і натуральному вимірі), а отже торкається і проблеми 

забезпечення економічної безпеки держави. 

На перший погляд, здається, що це вузький, прикладний, суто 

"технічний" підхід до характеристики інноваційної індустріалізації.  

Однак, варто враховувати той факт, що у сучасних технологіях 

технічна складова стає все менш значимою. Це повною мірою стосується і 

інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехнологій, що мають чітко 

виражені творчі ознаки. Наявний обсяг національного багатства, науково-

виробничий та інтелектуальний потенціал дозволяють скористатися 

можливостями для прориву до нової хвилі економічного підйому. Саме в цей 

період глобальної структурної кризи у країн, які відстали від лідерів 

глобальної економіки, з'являється реальний шанс для здійснення швидкого 

підйому за рахунок формування ключових виробництв і факторів нового 

технологічного устрою. Для цього, як показує світовий досвід подолання 

аналогічних структурних криз у 1970-ті та 1930-ті роки, необхідні потужні 

ініціативи оновлення основного капіталу на принципово новій технологічній 

основі. 

Наявність різних поглядів на проблеми подальшого економічного 

розвитку свідчать про її складність та багатогранність. Незважаючи, що 

окремою дефініцією "інноваційна індустріалізація", як стало очевидно з 

наведеного аналізу, майже не використовується, однак характеристика її 

економічної природи присутня в межах різних підходів та по-різному 

розкривається. Зокрема, як певна стратегія прискорення технологічних змін у 

суспільстві та економіці, як закономірний процес переходу від одного 

суспільного устрою до іншого, як мобілізаційний проривний процес або, у 

більш вузькому розумінні, як процес технологічної конвергенції. Змістовне 

навантаження цього поняття розглядається як спрямування зусиль 

суспільства у напрямі подолання нагальних проблем у розвитку. Однак у 

цьому зв’язку виникає закономірне питання, що ж по суті являє собою 
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"інноваційна індустріалізація" – процес, зусилля, стратегію або здатність до 

якісних змін? 

Не претендуючи на вичерпне остаточне визначення, у загальному 

вигляді пропонуємо розглядати "інноваційну індустріалізацію" як керований 

процес поглиблення взаємозв'язку вітчизняних досліджень і розробок (ДіР) з 

промисловими секторами економіки для прискорення розвитку в економіці 

високотехнологічних видів діяльності, використання принципово нових 

прогресивних технологій при паралельному поєднанні державних та 

приватних інвестицій, з орієнтацією на потреби розвитку промисловості та 

забезпечення економічної безпеки.  

Запропонований підхід конкретизуємо окресленням цільових, 

причинно-наслідкових та об’єктно-суб’єктних параметрів очікуваного стану 

соціально-економічної системи. Враховуючи окреслене, під інноваційною 

індустріалізацією слід розуміти таку стратегію розвитку, що: 

 орієнтована на забезпечення довгострокового розвитку на основі 

створення умов для суспільного відтворення та подолання суперечностей 

між внутрішніми дестабілізуючими умовами життєдіяльності суспільства та 

функціонуванням національного господарства, створюванням нових знань та 

технологічним рівнем економіки; 

 реалізується на основі поглиблення інтеграції між основними 

учасниками інноваційної сфери та тісної взаємодії між суспільством, 

державою і бізнесом за пріоритету врахування суспільних інтересів; 

 має системний характер та здійснюється одночасно за 

технологічними, соціально-економічними та політичними напрямами. Ці 

параметри повинні бути взаємопов’язані та підпорядковані інтересам 

розвитку суспільства. 

У цьому разі йдеться про збалансування інтересів, цілей та засобів 

досягнення суспільно-економічних перетворень у країні між суспільством, 

бізнесом та державою. Досягнення такої збалансованості має орієнтуватися 

на розробку нової державної економічної політики, в рамках якої 

відбуватиметься узгодження управлінських рішень на макро- та мікрорівнях 
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при формуванні та використанні інвестиційних ресурсів для забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки. З цього слідує висновок 

про  необхідність реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

економіки, що являтиме собою сукупність практичних заходів з вибору 

економічних рішень на макрорівні, орієнтованих на досягнення 

суспільнозначимих цілей, гармонійне поєднання наукового, освітнього, 

інноваційного та промислового потенціалів в єдиний технологічно-

інформаційний простір для отримання якісних результатів у розвитку 

національного господарства. 

 

 

1.3. Сучасні особливості формування інтеграційних відносин між наукою 

та виробництвом 

 

Визначальний вплив досягнень наукової думки на розвиток сучасного 

суспільства сьогодні є беззаперечним фактом. При цьому особливого 

значення набуває поглиблення взаємозв’язку науки з виробництвом 

суспільних благ, тобто цілісність загальновизнаного ланцюга "наука – 

виробництво – споживання". Водночас результати наукової діяльності не 

лише мають визнаватися суспільством, а й вимагають сформованого 

платоспроможного попиту з боку реального виробництва. Це означає, що 

загальні наукові розробки повинні втілюватися в конкретні процеси 

виробництва та види кінцевої продукції.  

Орієнтація на розвиток виключно однієї зі складових ланцюга "наука – 

виробництво – споживання", дещо некоректно відображає гносеологічне 

співвідношення між самими поняттями прогресу та технологій. Це, зокрема, 

підтверджується як думкою відомих дослідників [16; 37; 590; 608], так і 

історичним досвідом здійснення технологічних зрушень у виробничому 

процесі, а також появою відомих інновацій як бажання удосконалити 

рутинний виробничий чи побутовий процес. Наприклад, удосконалення 
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системи передачі інформації та винахід телеграфу зумовили численні наукові 

дослідження в електротехніці, рентгенівському випромінюванні, в результаті 

чого світ отримав не лише безпровідний та мобільний телефон, але й 

рентгенівський апарат [198]. Мало віднайти будь-що важливе і нове, 

потрібно спромогтися перетворити його у те, на що існуватиме реальний 

платоспроможний попит, що можна продати. Тобто зв’язок між наукою та 

виробництвом варто розглядати як двосторонній інтеграційний процес з 

відповідними характерними йому формами.  

У перекладі з латини слово "іntegratіо" означає зрощення, заповнення, 

"іntegrare" – перетворення у ціле, "іnteger" – ціле. Таким чином, інтеграція – 

процес поєднання, зрощення частин у певну цілісність. Один з 

основоположників теорії інтеграції економіст Б. Баласса вперше 

запропонував двоїсте розуміння інтеграції і як процесу, і як стану: "як 

процес, вона включає заходи, покликані усунути дискримінацію між 

господарюючими одиницями, що належать до різних національних держав; 

як стан, вона може бути подана як відсутність різних форм дискримінації між 

національними господарствами" [531, с. 1]. Об'єктивний зміст інтеграції 

зводиться у кінцевому підсумку до переплетення, взаємопроникнення і 

зрощування відтворювальних процесів, що протікають у вигляді "часткових 

інтеграцій". Інтеграційний процес охоплює окремі складові цілісної системи: 

1) ринковий обіг (завдяки лібералізації торгівлі та зростання потоків факторів 

виробництва), включаючи обіг товарів, послуг, грошової маси, цінних 

паперів тощо (так звана поверхнева (або "м'яка") інтеграція, 2) виробництво 

(глибока інтеграція), 3) сферу прийняття рішень (на рівні фірм, 

підприємницьких спілок, національних урядів, міжнародних міжурядових і 

національних організацій). І хоча погляди згаданого автора стосуються 

процесів міжнародної інтеграції, загальне розуміння суті інтеграцій як 

поєднання рівних між собою частин у спільне ціле дає змогу поширити її на 

сферу інтеграційних відносин між наукою та виробництвом у контексті 

розгляду цих відносно самостійних частин забезпечення прогресу людства з 
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позицій уникнення дискримінації однієї з них при наданні переваг у розвитку 

іншій. 

Загальна результативність усіх економічних перетворень щодо 

забезпечення інноваційного розвитку полягає у створенні умов для 

підвищення сприйняття економікою інновацій. Дослідження інтеграційних 

відносин у цьому контексті в межах циклу "наука – виробництво" за 

напрямом "економіка науково-технічного прогресу", [5, с. 67; 73, с. 31; 251, 

с. 313–324; 495, с. 2 та ін.] дали змогу виокремити низку особливостей, 

притаманних сучасному етапу налагодження інтеграційних відносин 

учасниками наукової та виробничої діяльності.  

По-перше, наука та виробництво – це дві нерозривні фази 

інноваційного циклу, а тому їх необхідно розглядати та досліджувати не у 

штучному варіанті "наука – техніка – виробництво" [325, с. 143], а у 

діалектичній системі "наука – виробництво", оскільки будь-яка техніка 

внаслідок своєї практичної характеристики до виробництва та застосування 

проходить всі основні стадії наукового пізнання та розвитку. 

По-друге, структура інноваційного циклу являє собою теоретичну 

модель практичної організації взаємопов’язаних підрозділів виробництва та 

науки у відповідних інтеграційних утвореннях, зокрема урізноманітнює 

науково-виробничі комплекси або об’єднання. Структури цих комплексів та 

об’єднань розглядалися як адекватні ще у рамках НТП. Наприклад, структура 

міжгалузевих науково-виробничих комплексів (МНТК) академіка Б. Патона 

давала змогу вирішити проблему впровадження у виробництво новітніх 

технологій як результату досліджень та розробок власних науково-дослідних 

інститутів. З другого боку, протягом століття великі корпорації технологічно 

розвинених країн збирали з ринку кращі науково-технічні кадри, запускаючи 

повний цикл досліджень і розробок (ДіР), від фундаментальних до 

прикладних, тобто весь процес від ідеї до продукту здійснювався в межах 

однієї корпорації. Усі винаходи в середині компанії патентувалися та 

закривалися від зовнішнього середовища, що давало змогу отримувати 
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технологічні переваги під час виробництва. Проте, варто зауважити, що 

термін життя продукту на ринку скорочується, і вирішальну роль починає 

відігравати швидкість виводу на ринок нових продуктів. Великі дослідницькі 

бюджети технологічних лідерів поступово перестали захищати їх від появи 

та швидкої комерціалізації нових ідей науково-технічних спеціалістів, які, 

користуючись венчурним капіталом, усе частіше реалізовують власний 

потенціал через стартапи, а не корпорації.  

Практика сучасного глобалізованого бізнесу свідчить, що розроблення 

нових технологій та продуктів підпорядковується не тільки 

внутрішньокорпоративним ДіР, але й супроводжується активним залученням 

інновацій та компетенцій ззовні, стимулюючи формування мережевих 

структур. Ускладнення технологічних проблем сприяє трансформації світу 

сучасного бізнесу у горизонтальну площину і у цьому контексті компанії 

вимушені ділитися та обговорювати свої досягнення не лише з партнерами, 

але й з конкурентами. Знання, навички, інновації та професійні кадри 

розосереджені у світовому масштабі і, щоб досягти успіхів у створенні та 

комерціалізації нових ідей, необхідно знати та вміти використовувати такі 

глобальні ресурси. Тому традиційні ієрархічні структури інтеграційних 

утворень, що використовують передові технології в сучасних умовах 

поступово заміщуються мережевими, а закриті інновації поступаються 

відкритим, які сфокусовані не на кінцевих розробках, а на процесах їх 

здійснення. 

По-третє, інтеграційні відносини між наукою та виробництвом 

полягають у неперервності та нескінченності удосконалення продукції, 

технології, організації виробництва, освіти. На початку кожного нового 

циклу постає ідея, кінцевою стадією є моральне старіння продукції, що 

настає тоді, коли у виробництві з’являється досконаліший її варіант. Період 

від появи ідеї до морального старіння з часом істотно скорочується. Сучасні 

темпи технологічних змін є настільки високими, що суспільство не встигає 

поглинати їх у повному обсязі: термін життя цифрових технологій становить 
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майже 18 місяців проти 3 років, які необхідні для зміни умов ведення бізнесу, 

та 10 років, що потрібні для адаптації суспільства до цих змін [450]. Тому ця 

закономірність базується на одній із форм діалектичного закону переходу 

кількості в якість й проявляється у тому, що кожен новий інноваційний цикл 

під впливом накопиченої на попередніх етапах критичної маси знань 

зрушується вперед у часі на одну стадію розвитку суспільства, оскільки 

крива технологій зростає швидше, ніж крива економічного розвитку, що у 

свою чергу випереджає криву розвитку суспільства [527, с. 349]. 

По-четверте, об’єктивна необхідність інтеграції науки та виробництва, 

що має витоки із закону всезагальної інтеграції. Проблема практичної 

імплементації наукових результатів організаційно вирішується шляхом 

інтеграції наукових та виробничих структур в єдиний комплекс, тобто через 

формування взаємного попиту та пропозиції. Вирішення виробничих 

проблем спонукає новий потік наукових досліджень, під впливом яких 

удосконалюється і сам процес виробництва продуктів, формуючи при цьому 

новий попит на науково-технічну продукцію, тим самим забезпечується 

неперервність інноваційних процесів. Це, у свою чергу, визначає перебіг 

інноваційних зрушень між різними видами економічної діяльності та сприяє 

розповсюдженню і освоєнню ідей, технологій, нових методів у нових умовах 

та місцях їх застосування, тобто дифузії інновацій. Результатом дифузії є 

зростання числа виробників та споживачів, зміна якісних характеристик. 

Складність практичного вирішення цього завдання полягає в тому, що 

реалізація нових наукових ідей і технічних рішень майже завжди виходить за 

межі окремої галузі та виробництва й має міжгалузевий характер. Крім того, 

зв'язки між наукою та виробництвом належать до числа найбільш 

динамічних: виникнення нових напрямів науки викликає до життя нові 

технології, а традиційні напрями науки можуть по-новому комбінуватися під 

впливом зміни вимог виробництва до науки і множинності її можливих 

результатів. З цих причин інтеграція науки і виробництва повинна 

відбуватися не стільки в рамках структури виробництва за видами 
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економічної діяльності, скільки виходячи з його технологічної структури і 

взаємозв'язків останньої з наукою, що у сучасних умовах проявляється не 

лише у різноманітних організаційних формах такої інтеграції, але й пов’язане 

з формуванням технологічних платформ та національних інноваційних 

систем в цілому. 

По-п’яте, відбувається зміна ролі науки у суспільних процесах, яка з 

розвитком суспільства трансформується від описання, систематизації та 

пояснення досліджуваних об’єктів, через усвідомлення її як невід’ємної 

частини виробничої діяльності людини, до визнання науки визначальним 

компонентом нової соціальної організації "дайте дорогу нововведенням", 

тобто безперешкодного розвитку та впровадження технологій у всі сфери, де 

вони передбачатимуть прибутки для корпорацій, незважаючи на соціальні 

наслідки. Науці передаються функції ініціатора докорінних змін, що дало 

підстави виокремити в дослідженнях цілий напрям – наукоцентризм [98]. 

Насамперед це ознаменовано тим, що сучасне виробництво дедалі більше 

набуває наукомісткого характеру, що визначає процес інтегрованості 

наукової та виробничо-технічної діяльності. Результатом цього стає 

створення великих науково-виробничих об’єднань, міжгалузевих науково-

технічних та виробничих комплексів. Зрештою, наука сама перетворюється 

на потужну виробничу силу, хоча й не виробляє безпосередньо матеріальної 

продукції. Продукція науки – це інформація, розробки, відкриття, винаходи, 

які покладаються в основу виробничого процесу. 

Разом з тим прагнення до нарощення виробництва матеріальних 

цінностей вступає у протиріччя з необхідністю збереження середовища 

існування суспільства. Інформатизація суспільного розвитку та виробничої 

діяльності, розробка та впровадження нових технологій, якісні зміни у 

суспільстві стимулюють трансформацію ролі науки у цих процесах. 

Зміна ролі науки відбувається останнім часом і під впливом 

глобалізації, оскільки остання надає їй відкритості. Процес глобалізації 

передбачає, що сукупність соціальних, економічних культурних, політичних, 
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наукових, освітніх та інших зв’язків та відносин набуває світового характеру. 

Водночас дедалі активніше зростатиме рівень взаємодії в межах окремих 

держав та між ними. Новим для сучасних процесів глобалізації є поширення 

соціальних зв’язків на такі сфери діяльності, як технологічна, організаційна, 

наукова, законодавча, освітня та інші, а також постійна інтенсифікація 

тенденцій налагодження взаємозв’язків через численні комунікаційні мережі 

та розробку нових комунікаційно-інформаційних технологій. Глобалізаційні 

процеси тісно пов’язані з науково-технічним прогресом, що забезпечує 

інтенсивний розвиток сучасного світу, разом з тим глобалізація зумовлює 

піднесення ролі науки у сучасній свідомості та розвитку суспільства. 

Починаючи з останньої чверті ХХ ст. наука почала відігравати роль 

визначального фактору у функціонуванні механізму синхронізації сучасного 

світу внаслідок поширення електронних засобів масової інформації, 

супутникового зв’язку, Інтернету, які забезпечують практично миттєву 

передачу інформації та створюють відчуття одночасної присутності, 

прискорення часу. Розвиток науки визначає тенденцію до подолання 

просторової розрізненості суспільства, спричиняє зростання кількості 

оновлення при одночасному зростанні застарілого. Як ще свого часу зазначав 

Г. Люббе: "…у більшості галузей виробництва підвищення продуктивності 

праці визначалося межами, які, з погляду економічної ефективності, дали 

змогу зачекати з розміщенням нового покоління машин доти, поки не 

застаріє чи не зноситься попереднє. Між тим зараз у багатьох галузях 

терміни списання відповідних машин, встановлені фінансовими службами, 

істотно скоротилися порівняно з експлуатаційною датою зносу" [262]. 

Формування глобальних мереж комунікації у наш час лише прискорює ці 

процеси. 

Окреслені особливості інтеграції науки та виробництва зумовлюють 

необхідність чіткого розуміння форм реалізації цих відносин. Активізації 

інтеграційних процесів науки та виробництв пояснюється потребою 

розширення попиту на наукові результати. Тут варто згадати про результати 
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дослідження Г. Адамса (США), який на початку ХХ ст. сформував 

положення про нелінійний прогрес людства, в тому числі прогрес науки. 

Відповідно до його наукової позиції, такий прогрес відбувається подібно 

зростанню капіталу в результаті капіталізації відсотків, а отже, розвиток 

науки та техніки описується показною функцією. Згодом така точка зору 

отримала практичне підтвердження й дослідниками, зокрема Ф. Ріхтмайером, 

Дж. Прайсом, Н. Решером, Г. Монардом, Г. Добровим та іншими було 

зафіксовано експоненційне зростання багатьох кількісних показників 

розвитку науки, що обґрунтовувалося як продукування результатів, тобто як 

"виробнича" функція науки. Так, було доведено, що кількість наукових 

журналів та обсяг наукової літератури за більшістю природничих та 

соціогуманітарних напрямів подвоюються кожні 15 років, а публікації у 

проблемних сферах науки – кожні 12 років. Але за своєю структурою 

експоненціальне зростання кількісних параметрів наукових результатів, з 

огляду на їхні якісні аспекти, засвідчує зростання значних відкриттів в їх 

межах за лінійним законом. Тобто за експоненціального нарощення ресурсів 

у розвиток науково-технічної сфери значні (радикальні) наукові результати 

як винаходи чи відкриття змінюються лінійно [4, с. 17–18]. Саме такий 

погляд на розвиток науки дав змогу Н. Решеру описати виробничу функцію 

науки через кількісний вимір принципово нових наукових результатів.  

Доречним вважається акцент на тому, що хоча у розвитку науки 

відкриття відіграють вагому роль, але вони не виникають відірвано від 

загальної сукупності результатів науково-технічної діяльності, являючи 

собою лише частину з них, що характеризуються високою якістю. Для 

пояснення цієї закономірності Н. Решер запропонував "закон логарифмічної 

віддачі", який "відображає перманентну та загальну структурну ситуацію у 

науковому виробництві та може застосовуватися для оцінювання цієї 

ситуації не лише у межах певного експоненціального зростання наукових 

зусиль, але й поза цими межами. Він засвідчує, що експоненціальне 

зростання параметрів, які характеризують наукові зусилля (людські та 
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матеріальні ресурси), можна розглядати як наслідки, спричинені вимушеним 

прагненням підтримати на приблизно постійному рівні темп наукового 

прогресу" [602, с. 92]. Виходячи з цього закону, з метою неуповільнення 

темпу появи значних винаходів чи відкриттів у науці, необхідно за 

експоненціальним законом нарощувати наукові зусилля (людські та 

матеріальні ресурси). Однак, якщо прийняти закон логарифмічної віддачі як 

всезагальний, то у цьому контексті виникає протиріччя: з одного боку, за 

умов постійного скорочення витрат на науку у довгостроковій перспективі 

має зупинитися і сам науково-технічний прогрес, але з другого – 

перманентне зростання витрат на наукові дослідження зрештою призведе до 

того, що весь дохід спрямовуватиметься виключно на ДіР. 

Водночас слід зазначити, що сповільнення прямого нарощення 

наукових зусиль є об’єктивним та неминучим, адже протягом тривалого часу 

високого темпу нарощення дотримуватися досить складно у зв’язку з 

обмеженнями, які виникають внаслідок попиту на наукові результати. Так, 

кожна сфера чи вид діяльності передбачає для забезпечення ефективного 

функціонування дотримання відповідного балансу видатків, у тому числі й 

витрат на інноваційні заходи. Обсяг таких витрат залежить від обсягів 

виробництва, а головне – від обсягів збуту. Ресурси, які можуть бути 

витрачені суспільством в цілому, країною, підприємством та будь-яким 

іншим суб’єктом на підтримання та розвиток науки, є обмеженими, а тому на 

такі цілі витрачається лише певна частина доходів. Із зростанням попиту на 

продукцію зростатимуть і витрати на інноваційні цілі. На підтвердження 

варто навести результати аналізу діяльності 600 американських компаній в 

середині 80-х років ХХ ст., що дало змогу виявити залежність витрат на 

наукові дослідження в окремих сферах від підвищення попиту та розширення 

ринків збуту. Зокрема, в американській фармацевтичній промисловості на 

науку витрачалося 8 % від загального обсягу продажу, у виробництві 

комп’ютерної техніки – 8%, у виробництві напівпровідників та інтегральних 
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схем – 12 %, у верстатобудуванні – 3 %, у паперовій промисловості – 1 %, у 

металургії – 0,5 % [562]. 

Разом з тим місткість ринку будь-якого товару у відповідний момент 

часу обмежується обсягом реального платоспроможного попиту на нього, що 

впливає на формування доходу, а тому виникає необхідність розширення 

ринків збуту продукції. Але й місткість світового, глобального ринку 

обмежена сукупним попитом на продукцію, що стримує зростання доходів. 

Отже, нарощення витрат на науку можливе за рахунок отримання ресурсів 

від держави, але ж і на державному рівні спрацьовує зазначене обмеження, 

що відображається у структурі бюджетних витрат, обчислюється показником 

наукомісткості ВВП і обмежується його обсягом. Наприклад, у розвинених 

країнах протягом останніх років частка витрат на ДіР становить від 1 до 3 %, 

у структурі державного бюджету України заплановані витрати на ДіР 

перебувають на рівні 2,5 %. Це означає, що для збільшення фінансування 

науки необхідно забезпечити і зростання обсягів ВВП. Тому закріплення 

відповідних норм видатків на ДіР має розглядатися крізь призму не певного 

усталеного нормативу, а скоріше як кінцевий результат відображення рівня 

соціально-економічних, технологічних процесів у суспільстві. Такі 

нормативи змінюються відносно повільно за умов стабільного розвитку і не 

означають неминучого призупинення результативності наукових досліджень. 

Більше того, обмеженість у залученні ресурсів на розвиток науки не 

пов’язана з уповільненням темпів можливого прогресу суспільного розвитку, 

оскільки у перспективі не обмежує можливості отримання таких нових 

наукових результатів, які спроможні змінювати виробничі процеси, як це 

відбулося під впливом використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Однак слід зауважити, що мова повинна вестися не про 

екстенсивне нарощення ресурсів, а скоріше про цілий комплекс заходів, які 

суспільство спроможне застосовувати для недопущення розпорошення цих 

ресурсів та забезпечення інтенсивних форм та методів розвитку інтеграції 

науки та виробництва. 
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Основною вимогою у запровадженні інтенсивних форм та методів 

здійснення ДіР є орієнтація на підвищення ефективності використання 

наявного науково-технічного потенціалу та тих ресурсів, які 

спрямовуватимуться на його розширення. Таким чином, з позиції 

економічного результату це вважатиметься еквівалентним прямому 

нарощенню ресурсів за рахунок економії витрат на дублювання та тривалості 

самого науково-виробничого циклу. 

Варто зазначити, що інноваційно-індустріальний розвиток має 

забезпечуватися поєднанням виробників та споживачів інноваційної 

продукції у процесі відтворення. Справа у тім, що сучасний етап 

інтеграційних відносин закономірно має базуватися на підвищенні значення 

високотехнологічних продуктів. Особливістю цих продуктів, якщо йдеться 

про їх застосування як ресурсів виробництва, є тривалий період 

обслуговування після продажу, що передусім вимагає налагодження 

тривалих взаємозв’язків розробника зі споживачем. Отже, зв’язок між 

певними виробником та споживачем постійно зміцнюватиметься в силу 

підвищення науково-технічного рівня ресурсів виробництва та значимості 

технологічного детермінізму. А тому інноваційному розвиткові економіки не 

притаманні перекоси монополії як панування конкретного виробника на 

ринку та монопсонії, спричиненої домінуванням на ринку конкретного 

споживача. У зв’язку з цим правомірною слід вважати позицію 

В. Л. Малишева, що за умов інноваційного розвитку, при зростанні 

значимості технологічного детермінізму, конкуренція як один з основних 

ознак максимізуючої поведінки підприємств не відіграватиме значної ролі у 

новому механізмі виробничої діяльності, оскільки основою такого розвитку 

стає вільне перетікання ресурсів виробництва. У довгостроковій перспективі 

це спричинятиме зростання зацікавленості певних виробників 

високотехнологічної продукції у відповідному споживачеві та зниження при 

цьому значення конкуренції, комерційної таємниці й прагнення до 

акумулювання ресурсів у одного з виробників [275, с. 3]. 
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Зважаючи на підвищення ролі інтеграційних утворень, варто 

зосередити увагу на їх основних інституційних варіаціях у межах загального 

контуру взаємозв’язків між наукою та виробництвом. Насамперед, йдеться 

про налагодження таких зв’язків між відповідними установами як 

елементами наукового виробництва та установами, які забезпечують 

супроводження отриманих наукових результатів у їх доведенні до форми, 

придатної до практичного втілення у конкретних виробничих умовах. У 

будь-якому разі процес отримання та поширення інновацій вимагає 

відповідного оформлення у певну організаційну форму, що обумовлюватиме 

вигляд та структуру відповідного утворення у налагодженні зв’язків між ним 

та зовнішнім оточенням. 

Розкриваючи інтеграційні процеси з позицій теорії інноватики, 

відносини між основними учасниками доцільно розглядати у двох основних 

аспектах [447, с. 270]:  

 організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, що 

ідентифікують основних суб’єктів ринкових відносин як учасників процесу 

розробки, виробництва та реалізації інноваційних продуктів і (або) продукції 

чи послуг; 

  організаційно-економічні форми взаємодії між ринковими 

суб’єктами, які проявляються в процесі співробітництва між промисловими 

підприємствами та науково-дослідними установами і взаємодії з приводу 

розвитку технопаркових структур, технополісів, науково-дослідницьких 

центрів, спільних дослідницьких програм тощо. 

Формування ринкових відносин у сфері інноваційної діяльності 

зумовлює появу та поширення різноманітних організаційних форм, що 

різняться за змістом інноваційної діяльності та її масштабами. З цього 

погляду, еволюційний підхід до аналізу ефективності бізнесу привертає увагу 

до площини пошуку відповіді на питання: чому в ринкових умовах одні 

компанії досягають значного успіху та функціонують впродовж тривалого 

періоду, а інші – ні? Відповідь на це питання можна знайти у працях 
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основоположника сучасної еволюційної теорії Й. Шумпетера. Автор, 

зокрема, поділяє фірми на два принципові класи залежно від домінуючої 

поведінки: фірми-новатори та фірми-імітатори. Перший клас фірм 

орієнтований на впровадження новинок та супроводжується значними 

витратами на ДіР, тоді як фірми-імітатори наслідують новаторів, 

орієнтуючись на імплементацію їх досвіду та організовують свій бізнес за 

рахунок економії на витратах на ДіР. У імітаторів, які включаються на стадії 

дифузії інновацій, практично відсутні витрати на дослідження та розробки, 

але в окремі періоди їх функціонування відбувається зростання витрат на 

впровадження нових для них способів виробництва, освоєних до них 

новаторами. 

Вкрай важливим для динамічного розвитку економіки є існування обох 

класів фірм, з переважною більшістю в ній імітаторів як потенційних 

споживачів результатів функціонування фірм-новаторів. Слід наголосити, що 

практично всі відомі фірми з самого початку свого існування 

започатковувалися як фірми-новатори. На підтвердження цієї тези варто 

згадати використання нових, невідомих ідей, таких як ідея мініатюризації 

побутової радіотехніки фірмою "Sоny", пошуковик в мережі Інтернет фірми 

"Netscape" та безліч інших подібних новаторських прикладів.  

Якщо мова ведеться про визначення лідируючих позицій тієї чи іншої 

країни у сфері технологій, – це по суті означає перевищення в цій країні 

частки фірм-новаторів порівняно з іншими країнами, що важливо для 

забезпечення довгострокового зростання в економіці, особливо в умовах 

посилення міжнародної конкуренції та відкритості економік. Проблема може 

виникнути лише під час перетворення нових ідей у потенційний фактор 

комерційного успіху, що реалізується у відповідній стратегії інновацій у 

діяльності фірми. 

Основні різновиди всіх організаційних утворень з огляду на взаємодію 

між ними поєднуються у три основні форми [468, с. 53]: 
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1. Адміністративно-господарська, що використовується всередині 

великих науково-технічних центрів та концернів і втілена у відповідних 

наукових підрозділах великих корпорацій. Характерною ознакою цієї форми 

є існування ієрархічної системи управління та стійкої науково-технічної бази, 

що забезпечує еволюційне використання науково-технічного потенціалу.  

2. Цільова, що застосовується з метою врахування надмірної 

динамічності зовнішнього середовища та проявляється через різноманітні 

види міжорганізаційної кооперації. Ця форма може реалізовуватися як 

програмно-цільова, проектно-цільова та коопераційно-цільова. У перших 

двох випадках йдеться про формування тимчасового органу управління 

програмою (проектом), який функціонує на основі встановлення договірних 

(контрактних) відносин між виконавцями та при досягненні кінцевої мети 

припиняє своє існування; при коопераційно-цільовій формі створюється нове 

підприємство, яке здійснює окремі етапи інноваційного процесу. 

3. Ініціативна, що являє собою створення організаційних утворень, 

переважно малого інноваційного підприємництва. 

Зазначені форми отримують практичне втілення у відповідних науково-

технічних організаціях та визначають спосіб взаємодії між ними у процесі 

розроблення та реалізації інновацій. 

Досліджуючи інноваційні процеси, А. М. Стельмащук звертає увагу на 

те, що з позицій світового досвіду, фірми-новатори, як правило, являють 

собою малі інноваційні підприємства, які забезпечують початкову стадію 

інноваційного циклу, залишають великим компаніям капіталомісткі стадії 

впровадження та масового виробництва. Залежно від характеру поєднання 

науки і виробництва автор поділяє їх на підприємства наукового (розробка 

нових виробів і технологій), виробничого (освоєння нових виробів і 

технологій) та змішаного (науково-виробничого) профілю [438, с. 12–13]. 

Такі фірми займаються виключно створенням радикальних новацій та 

виведенням їх на ринок, вбачаючи у цьому спосіб отримання надприбутків. 
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За свою схильність до ризику ці фірми отримали назву венчурних (від англ. 

"venture" – "ризикове розпочинання"). 

Венчурні фірми опосередковують "ризикове підприємництво" та 

являють собою невеликі та гнучкі підприємства. Характерною особливістю 

цих форм організації є їх гнучкість та висока активність, зумовлені 

особистою зацікавленістю учасників у комерційному успіху ідей. Такі фірми 

можуть утворюватися на договірній основі шляхом об’єднання коштів 

юридичних, фізичних осіб, кредитів або вкладень банків, крупних компаній 

як тимчасові організаційні структури в наукоємних секторах економіки, де 

вони спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та розробок.  

Варто наголосити, що венчурний бізнес поєднує в собі два основні 

процеси: технологічний, пов’язаний з розробкою новинок, та фінансовий, що 

дозволяє забезпечити їх промислову та комерційну реалізацію. 

У сучасних умовах розвитку економіки підприємництво закономірно 

стає чинником забезпечення інноваційного розвитку. Швидка зміна нових 

комбінацій між основними виробничими факторами дедалі більше набуває 

ознак поширеного явища для розвитку бізнесу. У свою чергу це посилює 

значення підприємств-новаторів, функціонування яких забезпечує наукові, 

технологічні та інноваційні "прориви", розвиток національної економіки на 

інноваційних засадах. 

Реалізація інтеграційних відносин орієнтована на організаційно-

економічні форми взаємодії між суб’єктами ринкових відносин, що 

стосуються передусім системи "наука–техніка–виробництво" та 

проявляються на рівні тимчасового (договірного, контрактного) або 

постійного співробітництва між основними учасниками інноваційного 

процесу.  

Практично у всіх роботах, присвячених налагодженню співпраці між 

основними учасниками інноваційного процесу, увага зосереджується на 

організації взаємодії щодо потоків знань, інформації та ресурсів з метою 

досягнення інноваційних цілей. Так, Л. М. Нехорошева [321] пропонує всі 
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існуючі варіанти взаємодії суб’єктів поділити на комерційні та некомерційні, 

що сприятиме повнішому розумінню суті налагодження зв’язків між ними.  

Комерційна взаємодія охоплює операції з купівлі-продажу ліцензій, 

ноу-хау, науково-технічної інформації; створення спільних підприємств та 

організацій; організацію виставок науково-технічної продукції. 

У свою чергу, некомерційна форма взаємодії охоплює наукові 

публікації, проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей, 

організацію стажування, проведення спільних фундаментальних досліджень, 

формування спеціалізованих інформаційних систем та баз даних, гранти, 

участь у міжнародних дослідницьких програмах. 

В. Ю. Грига виокремлює дві групи взаємовідносин між наукою та 

промисловістю: інституційні форми та неінституційні. При цьому під 

інституційністю пропонується розуміти організаційну форму здійснення 

такої взаємодії. За критерієм впливу взаємовідносин автор додатково 

виокремлює групи: прямого та непрямого впливу і відтак розмежовує чотири 

основні групи взаємодії між наукою та промисловістю [90, с. 23–28]: 

1) інституційна група прямого впливу включає а) створення спільних 

лабораторій; б) заснування спін-офф фірм; 2) неінституційна група прямого 

впливу охоплює: а) ліцензування та інші дії з інтелектуальною власністю; 

б) навчання та підвищення кваліфікації працівників для фірм; в) дослідження 

на замовлення;г) спільні дослідження; 3) інституційна група непрямого 

впливу: а) створення технопарків, інкубаторів тощо; б) центри передачі 

технологій; 4) неінституційна непрямого впливу: а) міграція кадрів з науки у 

промисловість; б) конференції за участю науковців та промисловців; 

в) спільне керівництво дисертаційними дослідженнями; г) спільні публікації; 

д) створення мереж, у т.ч. між науково-дослідницькими закладами та своїми 

колишніми аспірантами та студентами; є) зустрічі, ініційовані 

промисловістю; ж) неформальні контакти.  

У своїх працях В. П. Соловйов основною формою взаємодії визначає 

технологічний трансфер, який охоплює широке коло різноманітних 
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міждержавних та міжорганізаційних зв’язків, пов’язаних з купівлею-

продажем патентів, ліцензій, ноу-хау, наданням інжинірингових, 

консультаційних послуг, підготовкою фахівців, тобто передачу технології, 

яка оформлюється угодою між декількома юридичними чи фізичними 

особами [431, с. 28]. При цьому автор стверджує, що трансфер технологій 

завжди передує процесам їх комерціалізації [431, с. 243]. Таким чином, варто 

говорити, що нині трансфер технологій стає однією з основних форм 

взаємодії між учасниками інноваційного процесу. 

На думку О. М. Ляшенко, трансфер технологій передбачає 

перетворення їх в інноваційну технологію. При цьому такий трансфер 

передбачає участь, як мінімум, двох найважливіших суб’єктів цього процесу: 

джерела і реципієнта технології. Досліджуючи відмінності між трансфером 

технологій та комерціалізацією, дослідник наголошує на існуванні двох 

відмінностей між трансфером і комерціалізацією технологій [264, с. 9]: 

1) комерціалізація технології передбачає обов’язкове отримання 

прибутку від її використання у господарській діяльності і не обов’язково 

пов’язана із залученням у цей процес третіх осіб; 

2) трансфер технології – це обов’язкова передача технології особі, яка і 

здійснює її промислове освоєння, але це не обов’язково пов’язано з 

отриманням сторонами прибутку. 

Як ще одну форму взаємодії доцільно виокремити науково-дослідні 

програми, що формуються на договірній (контрактній) основі. За 

А. М. Авдуловим, з метою налагодження зв’язків між основними учасниками 

інноваційного процесу в системі "наука–виробництво" до національних 

дослідницьких програм будуть віднесені крупні комплексні проекти в межах 

ДіР, які задовольнятимуть критеріям: участь у розробці та реалізації 

програми всіх основних секторів науково-технічного потенціалу 

(державного, академічного, промислового) та конкретність змісту, термінів 

та обсягів залучених у їх виконання ресурсів. Власне саме ці критерії, на 

думку автора, відрізняють дослідницькі програми від традиційної підтримки 
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окремих напрямів науки. Автором пропонується класифікація програм за 

такими основними ознаками [4, с. 20–21]: 

1. Залежно від того, який з учасників виступатиме основним 

ініціатором, організатором, джерелом фінансування та виконавцем. За цією 

ознакою програми поділятимуться на державні та приватно-промислові. При 

цьому до державних належать науково-дослідні програми, ініційовані 

державними науковими установами, в тому числі науково-дослідними 

інститутами та науковими підрозділами вищих навчальних закладів. 

2. За характером цілей: а) організовані з метою створення конкретного 

виду продукції з чіткою специфікою, в яких ініціатором, замовником, 

основним джерелом фінансування та споживачем кінцевого результату стає 

держава. Як правило, ці програми реалізуються у сферах відповідальності 

держави: оборона, космос, фундаментальна наука, частково в енергетиці та 

охороні здоров’я; б) спрямовані на створення нових технологій, які 

забезпечують технічний прогрес та конкурентоспроможність. Основними 

об’єктами тут стають наукомісткі виробництва: електроніка, телекомунікації, 

біотехнології тощо. 

Формування сучасного уявлення про можливості реалізації дослідних 

програм з використанням глобальної мережі Інтернет привертають увагу до 

своєрідного "винаходу" нашого століття – стартапів. Серед причин, що 

зумовили створення, успішний розвиток та подальше існування цього 

різновиду інтеграційних відносин між наукою та бізнесом, слід назвати 

негнучкий характер та повільність великих корпорацій, які зайняли 

відповідну нішу на ринку, використовують наявні продукти та практично не 

займаються розробками і створенням новинок. Тому мобільність у втіленні 

нових ідей, характерна для стартапів, забезпечує їм сьогодні конкурентні 

переваги над великими корпораціями. Слід зазначити, що стартапи за своїми 

характеристиками подібні до організаційних форм венчурного бізнесу, а 

суттєвою відмінністю в їх реалізації є створення нового бізнесу на основі 

новаторської ідеї. Завдяки існуванню вдалих стартапів у сфері інформаційно-
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комунікаційних технологій (таких, як Facebооk, "ВКонтакте", 

"Одноклассники.ру", Википедия, YоuTube, Twіtter, Mіcrоsоft, Gооgle та ін.) 

досить часто їх асоціюють виключно з проектами у сфері комп’ютерних та 

Інтернет технологій. Таким чином, порівняння венчурів та стартапів дає 

змогу зробити висновок про незначні відмінності між ними (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика венчурів та стартапів 

Ознака порівняння Венчур Стартап 
Поєднані процеси в 
реалізації ідей 

Технологічний та фінансовий Технологічний та 
фінансовий 

Схильність до ризику Висока Висока 
Коло учасників Винахідники, інвестори, 

споживачі 
Винахідники, інвестори, 
споживачі 

Цільовий орієнтир Отримання прибутку Отримання прибутку 
Вихідний ресурс Новаторська ідея Новаторська ідея 
Основний результат  Доведення проектів до 

комерційної реалізації 
Створення нової фірми, що 
здійснює діяльність на 
основі нової ідеї або нової 
технології 

Середній вік винахідників Не має значення До 25 років 
Основне джерело 
фінансування 

Венчурний фонд – фінансує 
проекти компаній, які вже 
вийшли на ринок, але не мають 
коштів для повноцінного старту 

Бізнес-ангели – приватні 
особи, які інвестують в 
бізнес як правило на етапі 
становлення ідеї 

Тип інновацій Закриті інновації Відкриті інновації 
Оформлення ідеї та 
результатів 

Проект Проект 

Складено  за: [468, с. 59–64; 502]. 

 

Цікавим управлінським феноменом ХХ ст. є особлива форма 

інтеграційних відносин між промисловими підприємствами, науковими і 

навчальними установами, малими інноваційними фірмами, реалізована за 

парковим типом. Ці організаційно-науково-промислові конгломерати 

реалізуються в межах певних регіонів у вигляді технопаркових утворень. 

Такі структури створюються, як правило, на регіональному рівні та 

включають: регіони науки, наукові парки, інкубатори, технополіси. 

Головною метою створення науково-виробничих інтеграційних 

утворень паркового типу є зближення потенціалу регіону з матеріально-

технічною базою промислового виробництва, концентрація наукового 
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потенціалу на розв’язанні регіональних проблем, забезпечення вирівнювання 

науково-технологічного, інноваційного, соціально-економічного розвитку 

регіонів [447, с. 271]. 

Найчастіше інкубатор орієнтований на надання початкової підтримки 

новоствореній фірмі, включаючи сприяння формуванню мінімальної 

господарської інфраструктури, отримання наукового обладнання, 

консультаційних та інформаційних послуг. Організовується інкубатор як 

частина наукового парку, його початковий елемент. Таким чином, інкубатор 

можна розглядати або як зародок парку, або як його усічений варіант. 

Парки різняться за розмірами, умовами функціонування, складом 

клієнтів – орендарів, за назвами (науковий, дослідницький, технологічний, 

інноваційний або навіть промисловий). Часто варіації таких назв пов’язані з 

набором вимог, що висуваються до фірм-орендарів і, як правило, обумовлені 

видами виробничої діяльності, що їм дозволяється.  

Основні результати дослідження цього питання в науковій літературі 

дають змогу виокремити найбільш типові застереження щодо 

функціонування відповідних утворень: інтеграційні відносини між 

основними учасниками реалізуються без створення юридичної особи, що 

практично нічого не змінює в організаційному плані у взаємозв’язках між 

ними та може призводити до певної неузгодженості під час реалізації 

відповідних проектів; підґрунтям оформлення взаємовідносин є договір про 

співпрацю, що чітко не розмежовує ризики та відповідальність між 

учасниками, а лише закріплює функціональні особливості реалізації проектів 

та розподілу ресурсів. Основними цільовими орієнтирами у створенні 

паркових структур є забезпечення на певній території поєднання розробки 

нових технологій та виробництва для їхнього застосування з метою 

отримання значних комерційних результатів від використання науково-

технічних розробок. 

Поширення в сучасних умовах інформаційно-комунікаційних 

технологій підштовхнуло започаткування та активний розвиток нового 
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різновиду інкубаторів бізнесу – Інтернет-інкубатори, метою яких є 

прискорена підготовка та швидке виведення на ринок Інтернет-компаній та 

їхніх проектів. Уперше такий інкубатор було створено у 1995 р. 

американським бізнесменом Б. Гроссом. Яскравим прикладом активізації 

цього виду організаційних утворень є інкубатор китайських стартапів у сфері 

ІТ, який привернув інвестиції практично всіх великих гравців ІТ індустрії, від 

відомого інвестора Кремнієвої долини Р. Конвея (Rоn Cоnway) до 

співвласника Maіl.ru Grоup Ю. Мільнера. Інкубатор було створено у 2009 р. 

Кай-Фу Лі (Kaі-Fu Lee). З 2009 р. його діяльність фокусується на 

інвестуванні та коучингу молодих підприємців на китайському ринку. 

Інкубатор вже залучив 115 млн дол. і встиг вкласти їх у 34 стартапи, дев'ять з 

яких успішно отримали фінансування серії А від сторонніх венчурних 

капіталістів. Залучені в 2011 р. інкубатором 180 млн дол. підуть на створення 

так званого Фонду розвитку інновацій ("Іnnоvatіоn Wоrks Develоpment 

Fund"). Це перший доларовий фонд, створений компанією, що 

спеціалізується на китайських Інтернет-стартапах [231]. Аналогічні форми 

отримують також поширення в Україні. 

Найбільш поширеним для Україні є створення технопарків. До цього 

часу згідно з українським законодавством функціонують кілька таких 

структур: "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 

сенсорна техніка", Інститут зварювання ім. Є. О. Патона, Інститут 

монокристалів, "Вуглемаш", "Київська політехніка", Інститут технічної 

теплофізики, "Укрінфотех", "Інтелектуальні інформаційні технології", 

Корпорація "Науковій парк КНУ імені Тараса Шевченка" та ін. За 

підрахунками експертів, технопарки виробляють 11 % інноваційної продукції 

країни, що дає змогу говорити про успішність такого інституту в розвитку 

інноваційної економіки, разом з тим поки що вони не набули провідного 

значення у забезпеченні інноваційного розвитку. Відповідно, вартість таких 

компаній є невисокою (порівняно з аналогічними показниками зарубіжних 

компаній). Для українських технопарків характерна вузька спеціалізація. 
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Відтак можливості залучення ресурсів (фінансових та інтелектуальних) для 

здійснення стратегічних проектів за їхньою участю залишається невисокою. 

До того ж технопарки не мають належної підтримки з боку держави [313, 

с. 4]. Серед технополісів в Україні на державному рівні задекларований 

технополіс у сфері високих технологій на базі НТУУ КПІ. 

Аналіз досвіду діяльності паркових утворень у національній економіці 

в цілому дає змогу обґрунтувати висновок про недостатню результативність 

їх функціонування, що зумовлено такими факторами: загальний нестабільний 

стан розвитку економіки, що істотно звужує коло замовників та інвесторів, а 

отже, й попит на результати діяльності таких утворень; орієнтація на 

бюджетне фінансування основних проектів з огляду на необхідність втілення 

специфічних організаційних рішень; недостатній рівень організації 

взаємовідносин між основними учасниками з приводу узгодженості цілей, 

інтересів та відповідальності, а також розподілу результатів і фінансування; 

недостатній рівень інноваційної культури в суспільстві, що створюють 

бар’єри для сприйняття інноваційних змін тощо. 

Логічне продовження практичного втілення паркової форми щодо 

налагодження взаємовигідних відносин, особливо інвестиційного характеру, 

між виробництвом та наукою починає поступово відтворюватися на рівні 

заснування міжнародних науково-виробничих консорціумів. На думку 

вітчизняних дослідників, яскравим прикладом успішного співробітництва в 

цій галузі можуть стати кластери. Їх поява у світовій практиці зумовлена 

необхідністю налагодження технологічних зв’язків між різними секторами 

економіки, що значно розширює переваги паркових утворень [447, с. 276]. На 

відміну від паркових утворень, у кластері головним ініціатором 

співробітництва виступає великий промисловий бізнес, який поступово 

починає орієнтуватися на формування власної довгострокової 

конкурентоспроможності та здійснювати інвестиції в її забезпечення. 

У цілому визнання та поширення кластерна теорія інтеграційних 

відносин отримала наприкінці ХХ ст. завдяки науковим працям М. Портера. 
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В його роботі "Міжнародна конкуренція: конкурентні переваги країн" 

використовується поняття кластерів конкурентоспроможних галузей, які 

зазвичай пов’язані вертикальними (покупець, постачальник) або 

горизонтальними (спільні технології, клієнти, посередники) відносинами 

[372, с. 170]. Пізніше М. Портер визначає кластер як групу географічно 

взаємозалежних компаній і пов’язаних з ними організацій, що працюють у 

певній сфері [371, с. 234]. Нині практичне відображення цієї форми інтеграції 

в системі "наука – виробництво" знаходить практичне втілення у розвитку 

більшості інноваційно-спрямованих країн. Кластери і паркові утворення 

мають багато спільних рис, які випливають із їх загальної мети: забезпечення 

прискорення розробки, передачі та комерціалізації технологій для 

просування на ринок принципово нової продукції за мінімального ризику. За 

своєю сутністю кластери є добровільними галузево-територіальними 

об’єднаннями підприємств, що для підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції та сприяння розвитку регіону їх 

розміщення тісно співпрацюють з науковими установами та місцевими 

органами влади [447, с. 277]. Значну увагу вивченню кластеризації в 

українській економіці присвятив С. Соколенко. На його погляд, "кластер – це 

добровільне об’єднання самостійних юридичних осіб, які зберігають свій 

автономний юридичний статус, але спільно працюють заради виробництва 

конкурентоздатної продукції та загальної і особистої економічної вигоди, 

формуються у певній сфері підприємництва, пов’язані між собою 

технологічно і за ознакою географічної близькості" [430, с. 19]. 

В умовах інноваційного розвитку успіх будь-якого підприємства 

визначається не лише доступністю та наявністю у нього ресурсів, але й їх 

продуктивним використанням. Тому кластери можуть сприяти ефективній 

конкуренції за рахунок застосування технологій та компетенцій. У працях 

українських дослідників кластерна форма інтеграції стає предметом активної 

дискусії з огляду на розвиток різних сфер діяльності, зокрема 

машинобудування, металургії, легкої промисловості, туризму тощо. 
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Основними варіантами реалізації кластерної форми інтеграції є [442, с. 

139]: 1) налагодження горизонтальної, міжгосподарської кооперації 

підприємств (фірм) з метою підвищення спільного конкурентного потенціалу 

на ринку виробленої продукції (послуг), активнішого впливу на умови їх 

реалізації, зміцнення фінансового стану; 2) багатопрофільна вертикальна 

міжгосподарська інтеграція, яка вибудовується за принципом єдиного 

технологічного ланцюга на договірній основі або з реєстрацією юридичної 

особи; 3) становлення багатопрофільних кластерних утворень, що 

об’єднують підприємства різних сфер діяльності в межах компактної 

території. Відмінність кластеру від інших форм економічних об’єднань в 

тому, що учасники кластеру не йдуть на повне злиття, а створюють механізм 

взаємодії, який дає змогу зберегти статус юридичної особи та можливість 

співпрацювати з іншими підприємствами. 

Основною перевагою застосування кластерної форми у процесах 

інтеграції науки та бізнесу слід вважати активізацію спільної діяльності 

підприємств в межах певної території [447, с. 277]: можливості спільного 

використання об’єднаних фінансових, інтелектуальних, матеріально-

технічних, виробничих та інших видів ресурсів; отримання ефекту масштабу 

за рахунок посилення міжфірмових потоків ідей та інформації, освоєння 

нових продуктів та технологічних процесів; забезпечення диверсифікації 

ризиків; налагодження довготермінових зв’язків у відтворювальному 

ланцюгові між наукою, виробництвом, споживачами тощо. Прикладом 

застосування концепції  кластера може слугувати Програма "Поділля 

Перший", запроваджена 1998 р. у Хмельницькій області. Варто відзначити 

ефективність кластерів, створених завдяки цій програмі, для відродження 

промисловості регіону: швейної, будівельної, а також для переробки 

сільськогосподарської продукції. Однак, як зазначають більшість 

дослідників, створення таких інтеграційних утворень вимагає суттєвого 

методичного на наукового супроводу, оскільки за своїм функціонуванням 

вони подібні до звичайних паркових утворень і практично не мають нічого 
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спільного з кластерами як інноваційними та технологічними інтеграційними 

утвореннями, що діють в інших країнах та сприяють їх інноваційному 

розвиткові [447, с. 278]. 

У сфері ДіР модифікуються відносини між основними учасниками як 

добровільне поєднання ресурсів незалежних приватних суб’єктів 

(підприємств, корпорацій) для спільного проведення досліджень та 

отримання рівних прав на використання результатів. Тому загальний 

характер розвитку виробництва та особливості цього процесу вносять 

відповідні корективи в налагодження інтеграційних відносин між наукою як 

виробником високотехнологічної продукції та підприємствами як 

споживачем основних наукових результатів. 

Оскільки йдеться про формування не лише нового явища, але й такого, 

що набирає актуальності, загальну схему типології інтеграційних форм 

зв’язку між наукою та виробництвом можна доповнити параметром рівня 

організації інтеграційних відносин, що, з одного боку, не залежатиме від 

часу, а з другого – відображатиме зміни у характері цільової орієнтації 

економічних процесів. У цій площині вся сукупність форм, які існують та 

формуються сьогодні між наукою та виробництвом, відображатиме 

досягнення цілей розвитку та здійснюватиметься в межах основних типів 

зв’язків: міжорганізаційних, регіональних, національних та 

транснаціональних. Таким чином, підводячи підсумок, варто виокремити в 

сучасних умовах декілька основних форм прояву інтеграційних відносин між 

основними учасниками інноваційного розвитку, характерних для системи 

"наука – виробництво" (рис. 1.4). 

Серед найбільш значимих параметрів економіки, орієнтованої на 

інноваційні зрушення доцільно виокремити: поступове заміщення 

традиційних ієрархічних структур утвореннями, організованими за 

мережевим принципом; природну трансформацію паркових структур у 

кластерні в межах активізації формування національних інноваційних 

систем; заміну звичайних програм та проектів інформаційними каналами 
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інформації на рівні стартапів; поступовий перехід від прямого фінансування 

з боку конкретного замовника до застосування механізму колективної 

співпраці людей, що добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси, як 

правило через мережу Інтернет, з метою підтримки зусиль в реалізації нових 

ідей (краунфандинг). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Форми прояву інтеграційних відносин у системі "наука – 

виробництво". 

Складено  автором. 

 

Налагодження інтеграційних відносин між основними суб’єктами 

інноваційного розвитку дедалі більше стає визначальною характеристикою 

його забезпечення, завдяки перетворенню вхідних ресурсів на нову 

продукцію, нові технології тощо та їх поширенню в економіці країни. Якщо в 

результаті такої інтеграції утворюються постійні функціональні зв’язки або 

мережі, можна робити висновок про формування інноваційної системи 

країни або регіону. Існування та подальше функціонування національної 

інноваційної системи впливає на розвиток суспільства як з теоретичних 

позицій, так і в площині практичної діяльності. У теоретичній царині 

функціонування національної інноваційної системи обумовлюється її 

спроможністю забезпечувати єдність стратегічних інтересів держави, бізнесу 

та науки з огляду на системність появи та реалізації інновацій. У 

практичному сенсі національна інноваційна система орієнтована на 

виконання кожним з учасників своїх основних завдань та формування дієвих 

механізмів інноваційного розвитку: держава забезпечує вихідні умови 

Основні форми прояву інтеграційних відносин між основними 

учасниками в системі "наука – виробництво" 

Технологічний 

трансфер 

Програмна 

(проектна) 

Паркова  Мережева 

(кластерна) 
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розвитку освіти, формування професійної стратегії та розвитку науки; наука 

відтворює інновації, а бізнес їх використовує. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Встановлено, що економічний розвиток країни у сучасному 

технологічному просторі залежить від таких інноваційних факторів, як знання, 

компетенція, інформація, інновації, прогресивні та інформаційні технології. 

Зазначене обумовило дослідження інноваційно-індустріального розвитку 

економіки як необхідного теоретичного базису управління національним 

господарством щодо генерації нових наукових ідей та їх своєчасного втілення 

у конкретних кінцевих результатах діяльності суб’єктів господарювання. 

Запропоновано інноваційно-індустріальний розвиток розглядати як 

перманентний, незворотний, цілеспрямований закономірний рух суспільства у 

напрямі поступальних прогресивних якісних і структурних змін продуктивних 

сил, що характеризується використанням принципово нових прогресивних 

технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, 

прогресивними організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній 

діяльності, на основі поглиблення інтеграції між наукою, освітою, 

промисловістю та державою. 

2. Критичний аналіз наукових підходів щодо трактування сутності 

інноваційного розвитку дав змогу розкриття його економічної сутності 

через співвідношення таких основних понять як "інновації" та "розвиток", 

Розкриваючи сутність інноваційного розвитку як незворотного, 

цілеспрямованого закономірного руху суспільства у напрямі поступальних 

якісних і структурних позитивних змін у довготерміновому періоді на 

основі створення, застосування й поширення у різних сферах буття та 

свідомості (освіті, науці, економіці, культурі, політиці, соціумі тощо) нових 

знань, новітніх технологій, людського потенціалу, концентрації капіталу на 

інноваційних видах діяльності, що формуються під впливом суперечностей 
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економічної системи та її потреб, зумовлених національними 

інноваційними інтересами. Таке розуміння дало підстави виділити в такого 

додаткового критерію як індустріалізація та обумовило з’ясування 

економічної природи інноваційно-індустріального розвитку національної 

економіки. Головними критеріями інноваційно-індустріального розвитку 

економіки доцільно вважати: 1) зростання обсягів інвестицій у 

забезпечення людського капіталу (освіта, наука, медицина, якість життя); 

2) нарощення й реалізацію інноваційного потенціалу; 3) збільшення частки 

виробництва продукції з високим рівнем доданої вартості; 4) зайняті місця 

у провідних міжнародних рейтингах. 

3. Внаслідок глобальної фінансової кризи в сучасних працях 

іноземних і вітчизняних вчених зросла кількість досліджень у напрямі 

інноваційного характеру індустріалізації високорозвинених країн, основу 

якої формує прискорений розвиток високотехнологічних видів діяльності, 

що істотно впливає на подальшу диференціацію країн за технологічними 

параметрами. Це дало змогу обґрунтувати висновок про необхідність 

розроблення аналітичного підходу до розкриття сутності інноваційної 

індустріалізації крізь призму поглиблення взаємозв'язку вітчизняних 

досліджень і розробок (ДіР) з промисловими секторами економіки, 

поєднання державних та приватних інвестицій, з орієнтацією на потреби 

розвитку промисловості та забезпечення економічної безпеки. 

4. Використання методології еволюційного підходу дає змогу 

розглядати індустріалізацію через надання їй інноваційних ознак і трактувати 

її як форму адаптації економічної системи до змін у навколишньому 

середовищі. У цьому контексті модернізація як об’єктивний процес являє 

собою певний проміжний етап у забезпеченні розвитку економічної системи, 

що за принципом спадковості уособлює відтворення минулого досвіду. 

Кінцевим результатом такої адаптації слід визнати – інноваційну 

індустріалізацію. 
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5. Сучасні механізми комерціалізації створюваних у країні знань і 

технологій, тісно переплетені з результатами інноваційної діяльності. Це 

дало змогу визначити основною умовою забезпечення довгострокового 

економічного розвитку через не просто нову, або неоіндустріалізацію, а 

інноваційну індустріалізацію, яка на відміну від традиційного уявлення 

базується на технологічній парадигмі розвитку. Пояснення цьому криється, з 

одного боку, у З іншого – в нашій країні існує значний розрив між 

створюваним новим знанням та технологічним рівнем економіки. У 

зазначеному контексті основним цільовим орієнтиром інноваційної 

індустріалізації вбачається передусім подолання існуючого технологічного 

розриву.  

6. Аналіз наукових праць показав, що за індустріальної та 

постіндустріальної цивілізації ступені розвитку кожного з базових ресурсів 

визначаються специфічним макроекономічним комплексом технологічно 

споріднених виробництв. Тим самим технологічний спосіб виробництва 

визначається принциповими змінами економічної системи та її ресурсного 

забезпечення. Це зумовлює новий погляд на синтез наукових підходів до 

сприйняття та пояснення першопричин інноваційного розвитку економіки, 

що базується на поєднанні концептуальних підходів до пізнання 

модернізації, трансформації та інноваційних зрушень. Разом з тим 

дослідженням встановлено змістовну близькість основних понять лише у 

вузькому розумінні, тоді як у широкому трактуванні вони розмежовуються за 

сферою розповсюдження відповідних змін. 

7. В основі теоретичної конструкції інноваційно-індустріального 

розвитку економіки покладено параметр рівня організації інтеграційних 

відносин, що, з одного боку, не залежатиме від часу, а з другого – 

відображатиме зміни у характері цільової орієнтації економічних процесів. У 

цій площині вся сукупність форм, які існують та формуються сьогодні між 

наукою та виробництвом, відображатиме досягнення цілей інноваційного 

розвитку та здійснюватиметься в межах основних типів зв’язків: 
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міжорганізаційних, регіональних, національних та транснаціональних. Серед 

найбільш значимих параметрів економіки, орієнтованої на інноваційні 

зрушення доцільно виокремити: поступове заміщення традиційних 

ієрархічних структур утвореннями, організованими за мережевим 

принципом; природну трансформацію паркових структур у кластерні в межах 

активізації формування національних інноваційних систем; заміну звичайних 

програм та проектів інформаційними каналами інформації на рівні стартапів; 

поступовий перехід від прямого фінансування з боку конкретного замовника 

до застосування механізму краунфандингу як колективної співпраці людей, 

що добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси, як правило через 

мережу Інтернет, з метою підтримки зусиль в реалізації нових ідей. 

8. У загальному плані інноваційна індустріалізація передбачає 

якісні зміни на рівні суспільства і може трактуватися як суспільно-

історичний процес, як сукупність технологічних, економічних, соціальних, 

культурних та політичних змін, спрямованих на удосконалення суспільної 

системи в цілому, її підсистем та видів діяльності. Звідси випливає головний 

методологічний імператив у її здійсненні: архітектура змін сучасної 

економіки не може бути частковою, а повинна мати цілісний, системний 

характер, що охоплює інститути, продуктивні сили й виробничі відносини.  

9. Можливості спрямування інвестицій в інноваційні напрями 

діяльності об’єктивно зумовлені певними обмеженнями щодо збуту 

продукції. Обмеженість ресурсів, що спрямовуються на розвиток науки не 

пов’язана з уповільненням темпів можливого прогресу суспільного розвитку, 

оскільки у перспективі не обмежує можливості отримання таких нових 

наукових результатів, які спроможні змінювати виробничі процеси. Тому 

вирішення проблеми інвестиційного забезпечення інноваційно-

індустріального розвитку економіки передбачає реалізацію сукупності 

практичних заходів з вибору економічних рішень на макрорівні, орієнтованих 

на досягнення суспільнозначимих цілей, гармонійне поєднання наукового, 

освітнього, інноваційного та промислового потенціалів в єдиний технологічно-
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інформаційний простір для отримання якісних результатів у розвитку 

національного господарства. повинно передбачати не екстенсивне нарощення 

ресурсів, а цілий комплекс заходів, які суспільство спроможне застосовувати 

для недопущення розпорошення цих ресурсів та забезпечення інтенсивних 

форм та методів розвитку інтеграції науки та виробництва. Визначено, що 

таке органічне поєднання можливе за розроблення та реалізації політики 

інноваційно-індустріального розвитку економіки. 

Основні результати дослідження сутності, особливостей прояву 

інноваційно-індустріального розвитку та організаційного забезпечення 

реалізації інноваційної індустріалізації в національній економіці 

опубліковані у наукових працях автора [119; 121; 122; 125; 132; 136; 149; 151; 

153; 544]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Теоретико-методологічні підходи до виявлення взаємозв’язку між 

інвестиціями та інноваційно-індустріальним розвитком економіки 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України, 

вимагають поглиблення дослідження інвестиційних процесів, що 

відбуваються під впливом об’єктивних економічних законів та факторів 

інноваційного розвитку. Насамперед, мова йде про складність інвестицій як 

об’єкту наукового пізнання з огляду на усвідомлення реальних причинно-

наслідкових зв’язків, що обумовлюють саму природу й основи реалізації 

інвестиційного процесу, та, власне, зумовлюють і загальний його характер. 

Економічна природа категорії "інвестиції" розкривається через 

відносини, що виникають між учасниками інвестиційного процесу з приводу 

формування та використання інвестиційних ресурсів задля розширення та 

удосконалення їх виробничих можливостей. Тому інвестиції як економічна 

категорія виконує низку важливих функцій у забезпеченні економічного 

розвитку. На макрорівні інвестиції є основою прискорення технологічних та 

інноваційних зрушень, які проявляються в підвищенні якості та забезпеченні 

конкурентоспроможності продукції, структурної трансформації економіки й 

збалансуванні її розвитку, створення необхідної сировинної бази 

промисловості, розвитку соціальної сфери, охорони довкілля, забезпечення 

добробуту суспільства тощо. На мікрорівні важливість інвестицій 

проявляється у забезпеченні функціонування підприємства, стабільного 

фінансового стану та максимізації прибутку. Інвестиції необхідні для 

подолання наслідків морального та фізичного зношення основних активів, 

забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства, 
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розширення його виробничих можливостей та якісних ознак, придбання 

цінних паперів й участь у формуванні активів інших підприємств, здійснення 

природоохоронних та соціальних заходів тощо. 

Варто відзначити, що практично до 90-х років ХХ ст. у більшості 

наукових праць термін "інвестиції" окремо не застосовувався, а 

ототожнювався з поняттям "капіталовкладення", що можна пояснити 

специфікою аналізу процесів соціалістичного відтворення. Введення в 

науковий обіг поняття "інвестиції" пояснюється, переважно, появою 

перекладеної наукової літератури зарубіжних праць.  

За визначенням Д. М. Черваньова, Л. І. Нейкової інвестиції як 

економічна категорія виступають ніби первинною, оскільки є базою 

побудови ієрархії інших категорій та в своїй основі відображають 

відтворення суспільного капіталу як його приріст від вкладення капіталу 

[498, с. 120]. Такої точки зору і на сьогодні дотримується більшість 

вітчизняних дослідників, що можливо пояснити спадкуванням усталеного 

уявлення про інвестиції як вкладення у відтворення основних фондів, а також 

у зв’язку з обмеженим використанням інструментів фондового ринку в 

інвестиційному процесі. Зокрема, зазначений підхід у поясненні суті 

інвестицій знайшло відображення і на законодавчому рівні. Так, у ст. 1 

Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями визначаються 

"всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої  створюється  

прибуток  (доход)  або досягається соціальний ефект" [390]. Варто 

наголосити, що дане визначення не змінилося й ідентичне з трактуванням 

інвестицій згідно основ законодавства про інвестиційну діяльність в СРСР 

[343].  

З практичної точки зору, в економічній науці сформувалося два основні 

підходи до розгляду інвестицій: ресурсного та витратного. В межах 

ресурсного підходу в основу досліджень було покладено фінансові кошти, 

які забезпечували відтворення основних активів, їх збільшення та 
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удосконалення, у тому числі і за рахунок впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво. Витратний підхід пояснював структуру 

витрат, а ресурсний охоплював сферу їх здійснення у конкретний момент 

здійснення інвестиційної діяльності. А отже, суттєвим недоліком обох 

сформованих у цей період підходів була статична характеристика об’єкту 

досліджень, що пояснювала відповідну стадію інвестиційного процесу, тобто 

одного з елементів інвестицій, витрат чи ресурсів, що обмежувало 

можливості дослідження інвестицій як цілісного явища, в ході якого 

відбувається послідовна зміна динамічного зв’язку між складовими: ресурси 

– витрати – доход (прибуток). Крім того коло ресурсів обмежувалося 

виключно грошовими коштами, що нівелює роль людських, інтелектуальних 

та інших цінностей у забезпеченні інвестицій.  

Варто зазначити, що у визначення інвестицій з часом вносяться 

відповідні додаткові елементи, орієнтовані на час, види цінностей, очікувані 

можливі результати. Зазначене можна пояснити з однієї сторони 

загальносвітовою тенденцією у обміні інформації внаслідок глобалізаційних 

процесів та доступу до іноземних інформаційних ресурсів з інвестиційної 

тематики, з іншої сторони – трансформаційні процеси в самій економічній 

системі під впливом глобалізації впливають на зміну сприйняття цієї 

дефініції та визначенні її місця в сучасних економічних дослідженнях. Тим 

самим науковий пошук зосереджує увагу на тому що інвестиції – це не 

просто капіталовкладення у розширення основних засобів, а набагато 

складніша система економічних відносин. Тим самим окрім ресурсного та 

витратного підходу у наукових дослідженнях поступово починає домінувати 

контекст "відтворення капіталу" або забезпечення зростання його вартості у 

майбутньому [36], можливості "досягнення іншого економічного або 

позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових 

принципах та пов’язане з факторами часу, ризику та ліквідності" [35, с. 10]. 

Подібну точку зору з приводу розкриття сутності інвестицій висловлено і у 

більшості наукової літератури з інвестиційної проблематики, зокрема у 
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працях С. В. Захаріна [187–188], Л. Л. Ігоніної [197], А. А. Пересади [353], 

Н. А. Хрущ [490] та ін. 

Варто підкреслити, що в сучасній економічній науковій літературі 

дефініція "інвестиції" не має поки що єдиного стандартизованого визначення, 

що підтверджують результати проведеного контент-аналізу, наведені у 

табл. Б. 1 Додатка Б.  

Всі зазначені трактування об’єднує акцентування на фундаментальній 

ознаці інвестицій – відмові від поточного споживання на користь 

забезпечення можливості більшого споживання у майбутньому. Крім того всі 

вони мають чітко виражений теоретичний характер розгляду 

взаємозалежності "споживання – заощадження – інвестиції", що базується на 

кейнсіанських поглядах на інвестиції. У визначенні Дж. Кейнса [229, с. 117] 

найчіткіше виявлено сутнісну характеристику інвестицій, їхню дієвість: з 

одного боку, вони відображають величину акумульованого доходу на цілі 

накопичення, обсяг інвестиційних ресурсів, тобто потенційний інвестиційний 

попит. З іншого боку, інвестиції виступають у формі вкладень (затрат), що 

визначають приріст вартості капітального майна, тобто як реалізовані 

інвестиційні попит і пропозиція. Окрім того, вже у самому трактуванні 

закладені особливості форм здійснення інвестицій, суб’єкти та ринковий 

характер реалізації інвестицій. 

Але інвестиція – це складна, насамперед, з точки зору управління, 

система економічних та інших відносин з приводу кругообігу вартості, і не 

повинна звужуватися до ототожнення з цінностями або розглядатися як 

механічний процес їх вкладання.  

Таким чином, аналіз літератури дозволяє зробити певні узагальнення:  

1) не лише вітчизняна, але й західна література на сьогодні не має 

чітко узгодженого уніфікованого підходу до пояснення інвестицій та 

розкриття її економічної сутності. Більше того і вітчизняна, і західна 

література оперує значним колом критеріїв ідентифікації інвестицій та не 

позбавлена багатозначності категорії інвестицій.  
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2) у більшості західних дослідників виявлена особлива схильність 

до трактування інвестицій з позицій кейнсіанської моделі "споживання – 

заощадження – інвестиції", тоді як у вітчизняних дослідників з 

пострадянських країн, домінує пояснення інвестицій в рамках марксистській 

моделі капіталотворення. Зазначене ще раз підтверджує історичний розрив 

між сферами наукового пошуку в рамках інвестиційної теорії. Основна увага 

західних дослідників зосереджується при розгляді інвестицій на компенсації 

суб’єкту господарювання відмови від поточного споживання за рахунок 

вигод, отриманих у майбутньому. Таким чином, інвестиції – це те, що 

"відкладають" на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в 

майбутньому. У рамках досліджень вітчизняних вчених здебільшого фігурує 

позиція щодо отримання вигод від приросту капіталу. 

3) практично у всіх дослідженнях інвестиції пов’язані, насамперед, з 

мікрорівнем, підтвердженням чому є концентрація уваги на головному 

мотиві інвестора – отриманні прибутку (доходу). Але ж у дійсності, 

інвестиції, зазвичай, тільки передбачають, а не програмують майбутній 

результат. Крім того, за таких міркувань з кола учасників виключаються інші 

суб’єкти, які не отримують прибутку у його класичному розумінні, 

наприклад, фізичні особи, громадські організації або держава. 

4) найчастіше під інвестиціями розуміють економічні ресурси, які 

спрямовуються на збільшення реального капіталу, тобто на розширення або 

модернізацію виробничого апарату, придбанням нових машин, будинків, 

транспортних засобів, а також із будівництвом доріг, мостів та інших 

інженерних споруд на відповідному ієрархічному рівні (на рівні конкретного 

суб’єкту господарювання або економіки в цілому). Сюди необхідно 

включати і витрати на обладнання, наукові дослідження та підготовку кадрів, 

що є інвестиціями в "людський капітал", який на сучасному етапі розвитку 

економіки набувають все більшого значення. 

Підсумовуючи викладене, під інвестиціями пропонується розуміти 

сукупність економічних ресурсів, спрямованих у поточному періоді на 
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створення, придбання або покращення активів, тобто у відповідні об’єкти, 

створення яких сприяє забезпеченню розширеного відтворення, а 

використання компенсує інвестору відмову від поточного споживання 

вкладених ресурсів шляхом отримання у майбутньому вигід. 

У цьому контексті важливо також усвідомлювати риси, які превалюють 

у поясненні розбіжностей між інвестиціями, інвестуванням та інвестиційною 

діяльністю: інвестиції розкривають внутрішню сутність, предметність, тоді 

як інвестування та інвестиційна діяльність характеризують дію. Інвестиції 

виступають предметом вкладення, інвестування описує процес такого 

вкладення, їх взаємодія утворює акт одноразової дії. У той же час 

інвестування є неперервним процесом, а інвестиційна діяльність надає йому 

цілеспрямованості та комплексності. Недотримання цих специфічних рис 

кожного з використовуваних понять може призводити до когнітивного 

дисонансу у процесі пізнання інвестиційної проблематики.  

Розглядаючи економічну сутність поняття інвестицій слід відзначити і 

функції, які вони виконують у економічному розвитку. Систематизуємо 

найважливіші з них. 

1. Формування ресурсів для відтворювальних процесів в економіці. 

Інвестування – це динамічний процес зміни форм капіталу й перетворення 

вкладених ресурсів у приріст їх капітальної вартості. Із цієї точки зору 

інвестиційні ресурси забезпечують постійне заміщення факторів 

виробництва, що зношуються. Інвестиційна діяльність є однієї з 

найважливіших ланцюгів зворотного зв'язку у  відтворювальному процесі 

(рис. 2.1.). Обсяг сформованих інвестицій визначає тип відтворення 

економіки: просте, розширене або звужене. Основним індикатором у цьому 

випадку виступає показник чистих інвестицій. 

2. Забезпечення зростання доходів в економіці. Зміна обсягу чистих 

інвестицій призводить до зміни доходів в економіці. Цей ефект базується на 

взаємозалежності потоків доходів та видатків: видатки одного суб'єкта 

господарювання виступають доходами іншого. Будь-яка зміна доходу при 
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певному співвідношенні між споживанням і заощадженням викликає 

відповідну зміну споживання й заощадження. Тому зростання початкового 

обсягу інвестицій призводить до багаторазового збільшення доходів на 

наступних стадіях, згідно з дією ефекту мультиплікатора, сформульованого 

Дж. Кейнсом: "...коли відбувається приріст загальної суми інвестицій, то 

дохід збільшується на суму, що у К разів перевершує приріст інвестицій", К – 

це мультиплікатор інвестицій (певне співвідношення між доходом і 

інвестиціями). А скорочення обсягу інвестицій приводить до ще більшого 

зниження доходів в економіці, тому що ефект мультиплікатора діє й у 

зворотному напрямі [229]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Відтворювальний характер інвестиції 

Складено  автором. 

 

3. Структурні перетворення суспільного виробництва. Зміна структури, 

пропорцій суспільного виробництва з метою раціоналізації потребує значних 

вкладень. З іншого боку, самі інвестиції по своїй природі стимулюють 

подібні зміни, оскільки концентруються, насамперед, у найбільш ефективних 

і перспективних секторах економіки, забезпечуючи капіталу між ними. 

Навантаження на економіку із зовні 

Інвестиції Споживання Розподіл ресурсів 

Трансформація 

інвестицій в 

капітальні активи 

Відтворення 

людського капіталу 

Вироблений продукт 

Процес виробництва 

Виробничі ресурси 

Приріст капітальних 

ресурсів 

Приріст  
трудових ресурсів 



119 

  У цей час структура суспільного виробництва в національній 

економіці істотно деформована. Небезпечними проявами структурної 

деградації є стан науково-технологічної й інноваційної діяльності, сировинна 

орієнтація економіки та її експорту, відбувається імпортозаміщення навіть у 

видах діяльності, орієнтованих на внутрішній ринок. Спостерігається явно 

недостатнє інвестування розвитку високотехнологічних наукомістких 

галузей, що закріплює сформовані структурні диспропорції й консервує 

переважно сировинний та імпортоорієнтований тип економіки. 

4. Реструктуризація та модернізація господарюючих суб'єктів. Цей 

процес вимагає, як правило, значних обсягів інвестицій для модернізації, 

зниження собівартості випуску продукції, та освоєння нових видів товарів і 

послуг, тому інвестиції в цьому випадку сприяють адаптації до нових 

ринкових умов та глобальних викликів. 

5. Забезпечення інноваційного розвитку економіки. Ця функція 

обумовлена об'єктивним зв'язком інвестицій з інноваційними факторами, 

їхньою участю в науково-технічній і інноваційній діяльності. В англомовній 

літературі економічна система нового типу називається "економіка, що 

базується на знаннях". Наукомісткі технології й продукти стають товаром, 

попит на який у цей час зростає високими темпами, і ця тенденція 

збережеться і у перспективі. 

6. Соціальна функція інвестицій пов'язана із забезпеченням підвищення 

зайнятості, відтворенням "людського капіталу", розвитком соціальної сфери 

й інших соціальних ефектів інвестування. Одержання цих соціальних 

результатів можливо, насамперед, за рахунок інвестування в розвиток 

виробництва. З іншого боку, цільові інвестиції в "людський капітал" – у 

науку, освіту, охорону здоров'я також сприяють поліпшенню результатів 

діяльності в економіці, оскільки розширюють знання, підвищують 

продуктивність праці, зміцнюють здоров'я людини тощо. 

Саме у цьому контексті протягом останнього століття інноваційний 

ресурс розглядається як базовий в умовах інтенсивного розвитку економік. 
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Прагнення отримати конкурентні переваги у виробництві товарів і послуг під 

впливом зовнішнього тиску, загострення конкуренції на ринках висуває на 

перший план формування системи нововведень, що спирається на 

накопичене суспільством багатство у всіх його формах. Оскільки 

національне багатство безпосередньо пов’язане з виробництвом суспільного 

продукту і його відтворенням, виявляється найбільший системний 

взаємозв’язок між інвестиціями та інноваціями як об’єктом їх вкладення. З 

іншого боку, практичне втілення нових знань у конкретні результати, що 

реалізуються через інноваційні процеси та подальше використання нових 

технологій і засобів виробництва, потребують значного обсягу витрат, які 

освоюються як інвестиції, а тому інновацію можна розглядати як окрему 

форму інвестицій. Ці аспекти розкриті нами також у працях [124; 146; 148]. 

Такий підхід до сучасного сприйняття ролі інвестиції закріплений і на 

загальнонаціональному рівні. Так, у статті 3 Закону України "Про 

інвестиційну діяльність" однією з форм інвестиційної діяльності визначено 

інноваційну, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво й соціальну сферу і яка включає: випуск і 

поширення принципово нових видів техніки й технології; прогресивні 

міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію довгострокових науково-

технічних програм із тривалими термінами окупності затрат; фінансування 

фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані 

продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої 

технології, призначеної для поліпшення соціального й екологічного 

становища.  

Слід зауважити, що необхідність спрямування ресурсів на 

удосконалення технологічних процесів та продукції тією чи іншою мірою 

прослідковується у багатьох представників теорії інвестицій. Приміром, 

виділення Ф. Кене  в "Економічній таблиці" 1758 р. "первинних авансів"  та 

"щорічних авансів" започаткувало розгляд відтворювальних процесів щодо 

матеріальних благ та послуг [66]. Практичний характер даних позицій 
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розкривається в тому, що процес відтворення та реалізації може 

здійснюватися безперебійно, лише за умови дотримання певних пропорцій. 

Вплив інвестицій на економічне зростання за концепцією А. Сміта 

проявляється в тому, що зміна величини капіталу призводить до подібної 

зміни реального багатства та доходу всієї нації. Розкриваючи природу 

зростання багатства А. Смітом виявлено двоїстий характер капіталу: як 

майно та гроші індивідуума, які приносять йому дохід, а також як фактори 

виробництва, що створюють багатство в масштабі суспільства. Тим самим по 

суті було виділено дві форми інвестицій: 1) інвестиції як витрати на 

відтворення та примноження капіталу у формі виробничих засобів; 

2) інвестиції як перерозподіл національного багатства [425, с. 349]. 

Масштабне здійснення інвестицій дає змогу певною мірою долати 

обмеженість факторів виробництва, а з іншого боку, – зумовлює істотне 

зниження дії закону спадної віддачі продуктивності капіталу. Як справедливо 

відзначав К. Маркс, у процесі виробництва відбувається удосконалення 

різноманітних навичок людини, змінюються виробники, створюючи в собі 

нові якості, нові сили та нові уявлення завдяки виробництву [278, Т. 3., с. 

192., Т. 46, Ч.ІІ., с. 213, 218]. На думку К. Маркса, нагромадження з метою 

інвестування відбувається в результаті конкурентної боротьби за відповідні 

переваги, зокрема надприбутки. І хоча він не виділяв поняття інновацій та 

інвестицій, за його ідеологією, прагнення здешевити основний капітал та 

зменшити витрати капіталу на одиницю виробленої продукції стає істотним 

мотивом інвестувати у досягнення науково-технічного прогресу: "розвиток 

капіталістичного виробництва спричиняє необхідність  постійного 

нарощення вкладеного у промислове підприємство капіталу, а конкуренція 

нав’язує кожному індивідуальному капіталісту іманентні закони 

капіталістичного способу виробництва як зовнішні спонукальні закони. Вона 

змушує його постійно розширювати свій капітал для його збереження, а 

розширювати свій капітал він може лише шляхом прогресуючого 

нагромадження" [277, с. 22]. 
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Інновації можуть здійснювати вплив на відтворювальні процеси в 

цілому, за рахунок формування принципово нових секторів в економіці. 

Зокрема, паралельно нарощенню модифікацій інноваційної продукції 

формуються тенденції, що протидіють збільшенню капіталовкладень і 

знижують інвестиційне навантаження на економіку. Насамперед це 

проявляється у зміні загальних параметрів відтворювального процесу: темпах 

приросту основних виробничих засобів, їх заміні і функціонуванні, 

співвідношенні витрат на нагромадження капіталу. Якщо до процесів 

динаміки засобів виробництва та обсягу виробленої продукції підходити 

комплексно, то впровадження інновацій може позначитися на динаміці 

співвідношення між ними. Пов’язано це з тим, що широке охоплення 

інновацією різних сфер економіки спричиняє розширення основних засобів 

виробництва і перерозподіл національного доходу на користь 

нагромадження. Тобто, з одного боку, чим продуктивніше працюватиме нова 

техніка або технологія, тим вигідніше збільшувати масштаби її застосування, 

а отже і підвищувати норму нагромадження. З іншого боку, економія витрат 

праці внаслідок застосування інновацій зумовлює можливість отримувати за 

рахунок цього ресурси для фінансування капіталомістких видів економічної 

діяльності. 

Таким чином, від характеру здійснення інноваційних процесів 

залежить подальше зростання основних засобів виробництва та підтримки 

норми нагромадження. При цьому чим багатше суспільство, тим більшою 

буде можливість нагромадження і динаміки виробництва. В умовах 

інноваційно-індустріального розвитку обсяги інвестування науки та освіти 

мають зростати швидкими темпами, щоб забезпечити прискорений розвиток 

промислового виробництва. Разом з тим інноваційні процеси спричиняють 

значне інвестиційне навантаження на економіку та випереджальне зростання 

інвестицій порівняно з національним доходом. Отже, чим вище будуть темпи 

зростання економіки, тим швидше відбуватиметься відтворення основних 

виробничих засобів, порівняно зі збільшенням їх фізичного обсягу, та 
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скорочуватимуться відносні витрати, пов’язані з ремонтом застарілого 

обладнання. 

Водночас під впливом інноваційних процесів може відбуватися і 

зниження інвестиційного навантаження на економіку. Прикладом може 

слугувати створення принципово нової технології, орієнтованої на 

зменшення ресурсомісткості – нове покоління технологій. У цьому випадку 

ефект від її використання зростатиме швидше за її вартість. Тому вигідніше 

здійснювати повну заміну старої технології, ніж спрямовувати інвестиції у 

приріст існуючих виробничих засобів.  

Формування уявлення про взаємозв’язок між інвестиціями та 

інноваціями вимагає уваги до пояснення суті такого явища, як інновація.  

В економічній науковій літературі відображено достатньо результатів, 

які акцентують на важливості інноваційних процесів для розвитку економіки, 

розглядають інновації з позицій об’єктного підходу як кінцевий результат, 

впроваджена новинка, тобто комерціалізований об’єкт (Г. Барнет, Е. Денісон, 

Ф. Котлер, О. Лапко, А. Тітов, Р. Фархутдінов, М. Шабанова та ін.), або як 

зміни пов’язані передусім з факторами виробництва та обумовлюють 

кількісне і якісне вдосконалення виробничих, соціально-економічних систем, 

переводячи їх на новий, більш високий рівень розвитку (С. Глазьєв, Т. Норд, 

В. Мединський, Б. Санто, Б. Твісс, К. Фрімен, Й. Шумпетер та ін.). Наведено 

достатньо глибоку класифікацію інновацій, залежно від цілей дослідження, 

про що свідчать результати узагальнення основних ознак класифікації 

(табл. Б. 2 Додатка Б). Незважаючи на різноманіття визначень, варто 

розуміти, що винахід чогось нового не стане інновацією, поки не набуде 

економічного змісту, практичного використання. У цьому контексті 

схиляємося до точки зору, що лише тоді, коли до змін підключається бізнес, 

будь-який винахід стає інновацією [514, с. 169].  

У цілому слід наголосити, що економічна цінність інновації 

визначається зростанням прибутковості, розширенням масштабів бізнесу і 

можливостями накопичення з метою наступного реінвестування капіталу. 
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Подвоєння багатства за двократної економії ресурсів – саме у цьому 

проявляється сутність нової стратегії розвитку, що почала домінувати у 

наукових дискусіях завдяки доповіді Римського клубу "Фактор чотири" [51]. 

На думку авторів, вихід варто шукати у сфері нових виробничих, 

сільськогосподарських, соціальних технологій, у змінах імперативів розвитку 

цивілізації. Тому можна стверджувати, що такі поняття, як інноваційний 

потенціал, інвестиційна активність у сфері інновацій є не лише економічними 

та соціальними дефініціями, але й поступово стають політичними амбіціями 

більшості розвинених країн. Вже у другій половині ХХ ст. прогрес у сфері 

інновацій перетворився із зовнішнього (екзогенного) фактору по відношенню 

до процесу відтворення у фактор внутрішній (ендогенний). Активний вплив 

інновацій суттєво змінив сам процес розширеного відтворення, в результаті і 

саме відтворення стало інтенсивним та з кожним циклом базується на 

використанні нових досягнень. При цьому поступово зміщуються акценти із 

нарощення випуску частково поліпшених товарів та послуг на неперервність 

структури випуску продукції на інноваційній основі під впливом змін попиту 

та нарощення інвестицій у людський капітал. 

Варто звернути увагу, що спроможність нововведень (інновацій) 

скласти основу економічного зростання обґрунтував ще у 1912 р. 

Й. Шумпетер у своїй праці "Теорія економічного розвитку". Це дозволило 

йому виділити п'ять факторів розвитку, які стали класичною основою 

класифікації інновацій: використання нової техніки, нових технологічних 

процесів або нового ринкового забезпечення виробництва (у процесі купівлі–

продажу); впровадження продукції з новими властивостями; використання 

нової сировини; зміни в організації виробництва та його матеріально-

технічного забезпечення; поява нових ринків збуту [514, с. 72]. Ці фактори 

виводять з рівноваги сформовану економічну систему, стимулюючи 

економічне зростання як пристосування до шоку оновлень: інновації 

охоплюють все більшу кількість взаємозалежних галузей, і в економіці 

починається період прискореного зростання. Він триває доти, поки інновації 
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не охоплять більшу частину виробництва, тоді під впливом процесів 

економічної конкуренції економічна рівновага відновлюється, але вже на 

новому якісному рівні. 

Саме динаміка конкуренції внаслідок вичерпання основних факторів 

виробництва та інвестиційних можливостей приватних інвесторів стає 

суттєвим мотивом для інвестування інновацій: "у капіталістичній дійсності 

вагомого значення набуває інша конкуренція, яка базується на відкритті 

нового товару, нової технології, нового джерела сировини, нового типу 

організації (наприклад великих фірм). Ця конкуренція забезпечує скорочення 

витрат або підвищення якості, вона погрожує існуючим фірмам не незначним 

скороченням прибутків та випуску, а повним банкрутством" [515, с. 7]. 

Принциповими у контексті цього дослідження є також міркування 

Й. Шумпетера про те, що одні фірми намагаються свідомо стати лідерами 

нововведень, витрачаючи значні обсяги інвестицій, у той час як інші 

прагнуть лише наздогнати лідерів, імітуючи їхні успіхи без надмірних 

витрат. Керуючись такою логікою, Й. Шумпетер у своїй праці "Економічні 

цикли" (1939 р.) пропонує кожний цикл поділяти на дві частини: інноваційну 

– створення та впровадження нових технологій та імітаційну – їх поширення. 

Саме базові (радикальні) технології як результат накопичення "критичної 

маси" нового знання в будь-якій галузі або суміжних галузях ("кластери") 

стають основним чинником економічного розвитку, а створення сприятливих 

умов для їх практичного застосування стимулює їх поширення ("дифузії") в 

економіці за рахунок масованих інвестицій. Виникнення будь-якого значного 

нововведення, що зумовлює різке підвищенням прибутку для підприємця, 

сприяє розгортанню маси аналогів таких нововведень іншими підприємцями 

у нових зростаючих секторах, а отже супроводжується перетоком інвестицій 

в них. Тим самим кластер нововведень змінює структуру й параметри 

економіки, спричиняючи спад у старих галузях і, з деяким лагом, 

нерівномірне розширення нових сфер діяльності. 
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Кластерний підхід у методології дослідження інноваційних процесів 

набуває поступово все більшої актуальності та практичної значущості. Для 

більшості сучасних дослідників очевидно, що інноваційний процес має 

хвилеподібний характер і супроводжується концентрацією нововведень у 

кластерах та їх подальшим синхронним поширенням. Найбільш сприятливим 

періодом для появи технологічних інновацій є наступна за економічною 

кризою фаза депресії, оскільки вона посилює потребу в інноваціях як засобі 

для виходу з кризи. Якщо в періоди підйому економіки впровадження нових 

ідей може спричиняти її дестабілізацію, то в період спаду інновації сприяють 

виходу з кризи. 

А. Клайнкнехт показав низьку ступінь схильності інноваційних 

підприємців до ризику під час економічної депресії. На його думку, в таких 

умовах стратегія мінімізації втрат домінує над стратегією максимізації 

прибутку. Період економічної депресії характеризується тим, що наукові 

дослідження і розробки переорієнтовуються на роботи з меншим ризиком, 

більш невизначені, але зі значними майбутніми можливостями економічного 

зростання. Таким чином, депресія, як вважає А. Клайнкнехт, – сприятливий 

період для впровадження базисних нововведень. А відтак значні кроки з їх 

впровадження повинні робитися під час попереднього підйому, що 

супроводжується дією "інноваційного мультиплікатора", тобто збільшення 

інвестування сприятливих галузей [320, с. 48].  

Так, Г. Менш висловив та обґрунтував ідею про виникнення базисних 

інновацій у фазі депресії (спаді довгої хвилі). Подальше поширення базової 

інновації супроводжується "штормом" поліпшуючих інновацій, які 

завершуються у фазі "спаду" інноваційної активності псевдоінноваціями 

(раціоналізаціями) [286, с. 27]. У міру вичерпання потенціалу базисних 

інновацій створюється ситуація "технологічного пата" та стагнації в 

економіці. Поява нових базисних інновацій стимулює технологічний та 

економічний підйом, а весь промисловий розвиток являє собою перехід від 

одного "технологічного пату" до іншого. 
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Дійсно, у результаті появи нових базисних технологій виникають нові 

підприємства, а під впливом зростання попиту зростає високими темпами 

виробництво нових товарів. У міру старіння нововведення і насичення ринку 

виробництво починає перевищувати попит, падає норма прибутку, 

знижується інвестиційна активність у цій сфері. За таких умов підприємство 

змушене відмовлятися від виробництва продукції, яка не користується 

попитом та змінювати технологію. Впровадження інновації-продукції та 

інновації-процесів вимагає значного обсягу інвестицій, а тому взаємозв’язок 

між ними дозволяє зробити висновок, що у випадку визнання інновацій як 

умови стратегічного розвитку підприємства, інвестиції являють собою засіб 

підтримання його конкурентної переваги, підвищення рівня розвитку та 

продовження життєвого циклу самого підприємства. 

Методологічна конструкція кластеризації прослідковується у "теорії 

технологічного розвитку", центральним елементом якої є "технологія 

широкого застосування" (ТШЗ) [368, с. 5–7; 534; 559]. ТШЗ являє собою 

технологію, що допускає численні удосконалення, має різні варіанти 

використання, застосовна в багатьох секторах господарства і здатна 

поєднуватися з іншими технологіями, істотно підвищуючи їх ефективність. 

Завдяки перерахованим властивостям, кожна подібна технологія зумовлює 

виникнення дерева нових технологій, принципово змінюючи технологічну 

структуру національного господарства, перешкоджаючи зменшенням віддачі 

факторів виробництва і тим самим підтримуючи економічне зростання. 

Ідея формування кластерів присутня у дослідженнях американського 

вченого М. Портера для обґрунтування конкурентних переваг. На 

переконання вченого, найбільш конкурентоспроможні в міжнародних 

масштабах фірми однієї галузі зазвичай сконцентровані в одному регіоні, що 

пов'язано з хвильовою природою інновацій, які поширюються найбільш 

конкурентоспроможними компаніями і стосуються постачальників, 

споживачів і конкурентів цих компаній. Принциповою позицією дослідника 

стало твердження, що основні для конкурентоспроможності у міжнародному 
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масштабі фактори країною створюються, а не успадковуються. Створення 

конкурентних переваг має розпочинатися на основі впровадження інновацій 

для забезпечення внутрішньогалузевої конкуренції в середині країни, а не 

намагатися одразу конкурувати на зовнішніх ринках чи концентрувати 

зусилля та підтримку "національних експортоорієнтованих лідерів". Саме 

внутрішнє суперництво при рівних базових для підприємств умовах 

вимагатиме активізації інноваційної діяльності, що супроводжуватиметься 

формуванням кластерів з підтримуючих та споріднених галузей, в яких 

компанії інтегруватимуться по горизонталі та вертикалі. При цьому 

найбільшого значення набуває ефективність використання не базисних 

факторів (природні ресурси та робоча сила), а спеціалізованих, які повинні 

бути максимально пристосовані до потреб конкретної галузі, а також темпи 

їх створення та механізми удосконалення. Спеціалізовані фактори набагато 

важче скопіювати і вони зазвичай вимагають значного обсягу 

довгострокових інвестицій.  

На переконання М. Портера розвиток кожної країни для утримання 

конкурентних переваг має відбуватися на основі послідовного проходження 

таких стадій [597]: стан факторів виробництва, стимулювання інвестицій, 

впровадження інновацій, збільшення багатства. Перші три стадії 

асоціюються з розвитком конкурентних переваг і характеризуються 

специфічними видами володіння факторами виробництва. Головною 

відмінністю в цих стадіях є спосіб отримання фірмами технологій. На першій 

стадії компанії її створюють не самі, а отримують з інших країн шляхом 

імітації. Праця і природні ресурси використовуються для виробництва 

трудомістких та матеріаломістких товарів. На другій стадії зростає частка 

капіталомістких товарів, при цьому за вищого рівня концентрації 

виробництва продукція характеризується додатковим внеском кваліфікованої 

праці та технологій. На третій стадії відбувається активізація розвитку 

досліджень і розробок, в результаті чого порівняльні переваги переходять на 

виробництво технологічно нової продукції. На цій стадії економіка має 
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найбільшу здатність до опору зовнішнім подіям та макроекономічним 

коливанням, особливо у разі здатності розширювати кластери. 

Відомо, що реалізація інновацій вимагає досить значного обсягу 

ресурсів. З позиції багатьох вітчизняних дослідників, для досягнення 

приросту конкурентоспроможного виробництва необхідно не менше 70–80 % 

інвестицій спрямовувати на інноваційні цілі, що стимулювали б прогресивні 

структурні зміни в економіці [338, с. 4]. Таким чином, інноваційна діяльність 

повинна бути нерозривно пов’язана з інвестуванням. У системі сучасного 

розширеного відтворення інвестиції забезпечують реалізацію інновацій, які 

своєю чергою породжують додатковий капітал, і, відповідно нові інвестиції. 

Результатом будь-якого відкриття є перевищення норми доходу над 

витратами, зростання процентної ставки і активізація інвестиційної 

діяльності. Такий процес триватиме до того часу, поки підприємці 

одержуватимуть бажаний обсяг прибутку від інновацій, а отже мають бути 

вмотивовані до інноваційних змін. 

Відповідаючи на питання про те, який зв’язок існує між інноваційною 

та інвестиційною діяльністю, слід наголосити, що без здійснення інвестицій 

реалізація інновацій практично нездійсненна. Отже, аналіз інновацій та 

інвестицій має здійснюватися у їх нерозривній відтворювальній єдності. 

Подібну точку зору зустрічаємо в наукових публікаціях низки сучасних 

вітчизняних та іноземних науковців (К. Андерсон, Л. Бляхман, В. Івантер, 

Т. Затонацька, С. Захарін, А. Касич, В. Кручініна, П. Марш, А. Музиченко, 

В. Осецький, В. Пилипів, Д. Ріфкін, А. Хуснутдінов, Г. Ярін та ін.). 

Підтвердженням факту тісного взаємозв’язку між інноваціями та 

інвестиціями слугують також численні емпіричні дослідження причин 

інтенсивного типу розвитку економіки, проведені С. Кузнецом, Р. Солоу та 

ін. (табл. 2.1). 

Зокрема, Р. Солоу показав, що за 1909–1949 рр. понад 50 % збільшення 

випуску продукції на 1 годину відпрацьованого часу відбулося за рахунок 

технологічних змін [610]. Е. Денісон з використанням даних за період 1929–
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1985 рр. довів необхідність процесу накопичення знань, що забезпечує 2/3 

економічного зростання за рахунок технологій, а 1/3 пов’язана з економією 

факторів виробництва на одиницю продукції на основі збільшення масштабів 

виробництва за рахунок використання технологічних факторів [100].  

Таблиця 2.1 

Емпіричні дослідження впливу фактору технологічних змін  

на економічне зростання США 

Дослідник Період дослідження 
Розрахунок внеску інвестування 

технологічного прогресу у 
розвиток економіки, % 

Абрамовіц (1956) 1869–953 33 
Кузнець (1971) 1889–1929 34 
Кендрік (1961) 1889–1953 44 

Денісон (1962) 
1909–1929 
1929–1957 

33 
58 

Солоу (1957) 1909–1949 51 
Кузнець (1971) 1950–1962 56 
Кендрік (1973) 1948–1966 56 
Йоргенсон, Голлоп і 
Фраумен (1987) 

1948–1979 69 

Кантарович, Кругликов 1978–1981 75–87 

Складено  за: [20, с. 18; 606, с. 17–32]. 

 

Характерною рисою взаємозв’язку між інвестиціями та інноваціями 

при інноваційному типі розвитку є спрямування потоку інвестицій у 

безупинне здійснення сукупності прогресивних та якісно нових змін. Тим 

самим прояв відтворювального характеру інновацій у їх тісному 

взаємозв’язку з інвестиціями достатньою мірою відбувається в ході 

розкриття динаміки економічних процесів на основі дослідження циклів 

економічної кон’юнктури внаслідок зміни технологічних способів 

виробництва. 

На основі досліджень економічних показників найбільш розвинутих 

країн (США, Великобританії, Франції та Німеччини) за період з кінця XVІІІ 

до 20-х років ХХ ст. М. Д. Кондратьєв емпірично встановив існування 

коротких та довгих циклів виробництва. За цей період він виявив майже три 

повні довгі хвилі (цикли) середньою тривалістю в 55 років кожна, спричинені 
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необхідністю оновлення основного капіталу – появою нових технологій і 

галузей, сформованих під впливом базових технологій [213, с. 302]. 

Нині хвильова теорія М. Кондратьєва стала підґрунтям новітньої теорії 

технологічних укладів, що найбільш адекватно пояснює об'єктивні причини 

спадів в економічному розвитку галузей і територій, визначає перспективні 

шляхи подолання кризи за рахунок інноваційного оновлення капіталу.  

Новий економічний підйом за великих циклів, як правило, починається 

з накопичення важливих відкриттів та винаходів, що не знаходять 

застосування в умовах послаблення ринкової кон'юнктури. В результаті 

утворюється резерв вільних капіталів, готових для фінансування наступного 

підйому кон’юнктурного циклу, а низький рівень прибутку і високі витрати 

змушують підприємців звертатися до нових технологій. Саме такий сценарій 

відновлення економічного зростання обґрунтовується С. Ю. Глазьєвим в його 

теорії технологічних укладів [81, с. 299–315]. 

У найбільш загальному розумінні технологічний уклад 

характеризується єдиним технічним рівнем виробництв у його структурі, 

пов’язаним вертикальними і горизонтальними потоками якісно однорідних 

ресурсів, які базуються на ресурсах кваліфікаційної робочої сили, загальному 

науково-технічному потенціалі і певних технологіях. Саме у зв’язку з 

науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід від більш 

низьких укладів до більш високих, прогресивних [80; 81, с. 11]. Нові 

технології, ноу-хау, нові продукти, гіпердинамічна поведінка споживачів 

створюють нові ринки, нові сфери конкуренції, стимулюють "традиційні" 

галузі шляхом поширення досвіду і одержаних технічних результатів і тим 

самим забезпечують появу нових ресурсів та нові умови для розвитку 

суспільства. 

Кожен технологічний уклад є самовідтворювальною цілісністю, в 

результаті чого розвиток економіки здійснюється шляхом послідовної їх 

зміни. Життєвий цикл технологічного укладу має три основні фази розвитку 

(зародження, бурхливе зростання, згасання) і визначається доволі довгим 
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періодом існування. За висновком дослідників науково-технічного прогресу, 

цей період становить 100 років, але має тенденцію до скорочення в силу 

розвитку засобів виробництва [244, с. 119–127]. Процес заміщення 

домінуючих технологічних укладів супроводжується, з одного боку, 

структурною кризою світової економіки і депресією, але з іншого – відкриває 

нові можливості для подальшого економічного розвитку. Однак, це зовсім не 

означає, що країни-лідери в межах одного технологічного укладу 

автоматично займатимуть провідні позиції і у наступних технологічних 

укладах. Так, країни, які визнавалися лідерами у попередні періоди, 

стикаються із знеціненням капіталу та кваліфікації зайнятих у галузях 

застарілого технологічного укладу. А країни, що встигли сформувати заділи 

виробничо-технологічних систем нового технологічного укладу, акумулюють 

у своїй економіці вивільнений капітал із застарілих виробництв. 

Загальновідомим є виокремлення декількох технологічних укладів, в 

основу яких покладено рівень розвитку технологій на відповідному етапі 

суспільного поступу. Періодизацію технологічних укладів представлено в 

табл. Б. 3 Додатка Б. 

Нині у високорозвинених країнах все помітнішими стають ознаки 

шостого та сьомого технологічних укладів, що ґрунтуються на синтезі 

комп'ютерних технологій з нанотехнологіями та біотехнологіями. 

До галузей шостого технологічного укладу можна віднести 

біотехнології, зокрема, клітинну біологію; аерокосмічну промисловість; 

нанотехнології; нові матеріали; оптоелектроніку; системи штучного 

інтелекту; мікроелектроніку; фотоніку; мікросистемну механіку; 

інформаційні супермагістралі; програмне забезпечення і засоби імітації; 

молекулярну електроніку; системи управління персоналом тощо. 

Якщо попередні уклади базувалися на матеріальному виробництві, то 

ядром шостого укладу виступають інформаційні технології, тобто 

відбувається перехід від "інфо" до "когно" (сприйняття і переробка 

інформації) (NBІC-конвергенція). Це означає, що знання стають 
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невичерпним джерелом вартості [497]. Однак, слід зауважити, що це не 

означає відірваності продукування та поширення інформації від матеріальної 

основи її отримання, акумулювання та збереження. 

Сьомий технологічний уклад належить до створення технологій 

"холодного термоядерного синтезу", що має докорінно змінити енергетичний 

потенціал земної цивілізації [169]. Становлення цього технологічного укладу 

зумовлює швидке підвищення ефективності економіки, оскільки вона стає 

менш матеріало- та енергоємною. Відповідно до наявних прогнозів, питоме 

споживання енергії зменшиться у 2,35 раза, до 130 кг нафтового еквіваленту 

на 1000 дол. США світового ВВП у 2030 р. порівняно з 306 кг у 2005 р., 

завдяки технологіям нового технологічного укладу [77]. 

Разом з тим виникнення нових технологічних укладів, які формуються 

під впливом ускладнення економічних процесів та зміни потреб суспільства, 

забезпечує поступове перетікання капіталу із застарілих виробництв у нові, 

що зумовлює зростання прибутку на вкладений капітал. Існування 

багатоукладності в економіці є цілком природним та логічним процесом. 

Очевидно, що проблема неефективності функціонування національної 

економіки криється не в існуванні багатоукладності, а скоріше в продовженні 

підтримки низькотехнологічних виробництв з боку держави без їхнього 

технологічного оновлення та відсутності реальної підтримки 

високотехнологічних. Тому досягнення збалансованості має передбачати не 

знищення виробництв попередніх технологічних укладів, а передусім зміну в 

них технологічних процесів. 

Однак, темпи сучасних технологічних змін настільки значні, що 

суспільство не встигає їх поглинати у повному обсязі. Нині термін життя 

цифрових, комунікаційних, комп’ютерних технологій суттєво скорочується 

за рахунок їх постійних модифікацій. Підраховано, що за останні 30 років 

реальна ціна продуктивності комп’ютера в середньому знижувалася на 35 % 

на рік, тоді як щорічне падіння цін на комунікаційні послуги попереднього 

технологічного укладу – телефонії – становило близько 10 % і відбувалося 
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протягом тривалішого періоду [527]. Ці спостереження дозволили Ф. Агійону 

обґрунтувати економічне зростання через дію двох факторів: близькість 

економіки до технологічного фронту (технологічного рівня США) та 

здатність агентів до інноваційної діяльності. Чим швидше економіка певної 

країни наближатиметься до технологічного рівня розвитку США, тим 

більшого значення набуватимуть інвестиції у власну розробку нових 

технологій порівняно з їх придбанням за кордоном. Чим далі економіка 

країни перебуватиме від технологічного рівня США, тим доцільніше 

здійснювати значні за обсягами та довгострокові інвестиції у придбання їх за 

кордоном. Але у цьому разі вирішальне значення матимуть можливості їх 

акумулювання та залучення. У міру наближення до "порогу фронту" 

зростатиме важливість нових розробок, таких як невеликі венчурні проекти. 

У такій ситуації вагома роль відводитиметься висококваліфікованому 

науково-дослідному персоналу. Звідси випливає, що віддаленість від 

технологічних лідерів зумовлює необхідність збільшення обсягів інвестицій 

не лише для придбання технологій, але й зміцнення власної науково-

технологічної бази.  

У цьому контексті варто зазначити існування двох основних проблем, 

які можуть супроводжувати процеси у наближенні економіки до рівня 

технологічних лідерів. По-перше, занадто ранній перехід до інноваційного 

розвитку, тобто відмова від захисту традиційних та новостворених галузей, 

які недостатньою мірою сформувалися, можуть не дати очікуваних 

результатів через прорахунки в термінах та брак підтримки з боку держави. 

По-друге, спрямування значних обсягів інвестицій на пряме підтримання 

традиційних галузей без одночасного їх оновлення може унеможливити 

перехід до інноваційного розвитку. Саме цю проблему Ф. Агійон асоціює з 

пасткою, яка виникає внаслідок браку конкуренції та обмеження ліквідності. 

Розглядаючи відтворювальний характер інноваційних процесів та їх 

взаємозв’язок з інвестиціями, варто відзначити ще одну особливість. Йдеться 

про те, що у випадку отримання позитивного результату від інноваційної 
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діяльності підприємець прагнутиме до збільшення її масштабів з метою 

збільшення прибутків. У численних урядових розробках та публікаціях 

останніх років наводяться пропозиції щодо необхідності активного 

впровадження інновацій, збільшення витрат на інноваційну діяльність на 

рівні підприємств, з обґрунтуванням їх доцільності можливими 

надприбутками. Разом з тим таке надмірне захоплення спрямуванням все 

більших обсягів інвестицій у розширення масштабів інноваційної діяльності, 

пов’язаної з нарощенням обсягу витрат на розроблення нових продуктів, 

неодноразово піддавалося сумнівам. Це пов’язано з тим, що у практичній 

діяльності підприємства стикаються з феноменом, коли кожна додаткова 

грошова одиниця, вкладена у розроблення нового продукту, приносить з 

часом все менший прибуток. Тобто просте нарощення інвестицій в інновації-

продукцію без зміни технологій, впровадження організаційних та 

управлінських інновацій не означає автоматичного зростання обсягу їх 

продажу, збільшення частки ринку та прибутків. Так, К.-Ф. фон Браун у 

1997 р. у дослідженні "Війна інновацій" на основі аналізу діяльності 30 фірм 

зі списку Glоbal 500 виявив, що у продуктовому сегменті не має кореляції 

між зростанням витрат на дослідження та розробки й підвищенням 

прибутковості [218]. 

Отже як засвідчує проведене дослідження щодо взаємозв'язку між 

інвестиціями та інноваціями, сутність та економічний зміст інновацій 

правомірно пов’язувати з оцінкою їх впливу на розвиток національного 

господарства, що спричиняє необхідність виокремлення спільного критерію, 

який визначатиме найзагальніші риси інновацій. Таким критерієм 

пропонується розглядати глибину інтенсивності змін у діяльності 

господарюючих суб'єктів, що визначають найбільш загальні риси самих видів 

інновацій.  

Найвищим рівнем інновацій є "революційний рівень інновацій", 

пов’язаний з діяльністю інноваторів і з появою епохальних (базових) 

інновацій, що спроможні змінювати загальну динаміку та структуру 



136 

економічному процесу в цілому. Вони є кумулятивним результатом 

функціонування економіки та вимагають суттєвих обсягів інвестицій. 

Впровадження інновацій цього рівня сприяє не лише розширенню масштабів 

економічного зростання, а й виконанню завдань з подолання дефіциту 

застосовуваних ресурсів, а також підвищення соціально-економічної 

ефективності економіки. 

Найнижчий рівень інновацій є результатом творчості як процесу 

пошуку принципово нових рішень існуючих проблем – "творчий рівень 

інновацій", що спрямовані на якісне удосконалення самого продукту. Вони 

являють собою виробництво якісно нових продуктів, але із застосуванням 

наявних, діючих технологій. Реалізація цього рівня інновацій можлива за 

рахунок дії кумулятивного ефекту знань у відповідній сфері діяльності. 

Середній рівень охоплює інновації, які вже реалізуються та мають 

місце в усіх економіках країн світу, їх варто охарактеризувати як 

"модернізуючий рівень інновацій", тобто такі, що являють собою раціональні 

пропозиції, спрямовані передусім на удосконалення наявних технологій 

виробництва і вироблених продуктів. Тобто цей рівень інновацій фактично 

втілює в собі накопичення "критичної маси" відповідних змін. 

Водночас, виходячи з квантової теорії, є всі підстави досліджувати 

творчий та революційний рівні інновацій не лише точково, але і як процес 

безперервних змін, що безпосередньо забезпечують науково-технічний 

прогрес і формують його техніко-технологічну та економічну основу. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що продукування та 

впровадження інновацій, нових технологій являє собою особливу сферу руху 

інвестицій у загальній системі розширеного відтворення. Основна увага при 

цьому має концентруватися на економічних відносинах, що складаються з 

приводу формування і використання інвестиційного потенціалу, 

накопиченого на попередніх рівнях інновацій. При цьому під інвестиційним 

потенціалом мається на увазі сукупність фінансових, матеріальних та 

інтелектуальних ресурсів, які суспільство може виділити для продукування 
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та впровадження інновацій. Це пов’язано з тим, що реалізація можливостей 

соціально-економічної системи значною мірою залежить від ефективності 

використання інвестиційних ресурсів, оскільки їх дефіцит перешкоджає 

інтенсифікації розвитку економіки. Саме з цієї причини проблема 

акумулювання інвестицій і реалізація на цій основі механізмів 

господарювання, орієнтованих на структурно-інноваційне відновлення 

економіки, не втрачає своєї актуальності у наукових дослідженнях. 

 

 

2.2. Архітектоніка інвестиційного забезпечення інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки 

 

Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувають у 

центрі уваги економічної науки, адже економічне зростання великою мірою 

визначається рівнем такого складного економічного явища, як інвестиції. Це 

обумовлено тим, що інвестиції відображають глибинні основи господарської 

діяльності, визначаючи процес економічного розвитку в цілому. 

У системі національних рахунків України загальна статистика 

інвестицій (капітальних вкладень) включає лише матеріальні витрати, не 

враховуючи інвестиції інших форм. У загальновизнаному розумінні 

інвестиціями (від лат. іnvestіо – одягаю) вважаються ті економічні ресурси, 

що спрямовані на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на 

розширення та модернізацію виробничих потужностей. За формами 

відтворення виокремлюються інвестиції у: нове будівництво, розширення 

виробництва, технічне переозброєння, модернізацію. Кожна з цих форм може 

вміщувати інноваційні ознаки та сприяти не лише нарощенню виробничого 

потенціалу, але й посиленню використання чинника знань у процесі 

створення нової вартості. 

З розвитком ринкових відносин відбулося розширення сфери 

застосування поняття інвестицій на більше коло об’єктів, тим самим 
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традиційне ототожнення інвестицій з капіталовкладеннями почало 

розглядатися лише як одна із форм інвестицій – реальні інвестиції. Поряд з 

реальними з’явилися також фінансові та інноваційні інвестиції. Останні 

здебільшого розглядаються як форма, за якої вкладені (реалізовані) інвестиції 

матеріалізуються в інноваційні блага (інноваційні продукти, інноваційні 

послуги, інноваційні технології тощо) [188, с. 61].  

У процесі інвестування передусім найголовнішим є забезпечення 

процесу розширеного відтворення. Тому, з позиції відтворювальної функці, 

на інвестиційний процес покладаються два завдання: забезпечити заміщення 

спрацьованих чинників виробництва і тим самим підтримувати стабільність 

надходження у господарський обіг відтворювальних ресурсів; створення 

нових можливостей зростання та нагромадження реального багатства. З 

позиції інноваційної функції інвестиції забезпечують підтримку 

життєздатності системи розробки і комерціалізації нововведень, а також 

посилення впливу знань як чинника виробництва на економічні процеси [188, 

с. 62]. Тут варто підкреслити, що процес отримання нової ідеї не буде 

завершеним та не набуде економічного сенсу до часу отримання 

суспільством певного ефекту від її практичного використання. Такий процес 

перетворення нової ідеї у інновацію є інноваційним процесом. У більшості 

наукових праць це словосполучення застосовується в контексті 

проблематики інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення. 

Слід зазначити, що історично інвестиційне забезпечення під час 

перебігу інноваційного процесу розглядалося на основі лінійно-послідовної 

моделі інноваційного процесу, тобто виокремлення послідовних 

повторювальних етапів: фундаментальні та прикладні дослідження, 

розробки, проектування, виробництво, збут. Кожному з етапів відповідають 

свої інструменти, важелі та методи забезпечення інвестиціями, а основним 

джерелом таких інвестицій впродовж тривалого періоду є власні кошти 

учасників цих етапів та бюджетні інвестиції.  
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Враховуючи, що фундаментальні дослідження прямо не створюють 

інноваційний продукт та не можуть бути орієнтовані на конкретний 

комерційний результат, але виступають генератором ідей, спроби 

запровадити у сфері фундаментальної науки ринкові важелі у забезпеченні 

інвестиціями у кінцевому підсумку негативно позначаються на характері 

самих досліджень та техніко-технологічній базі їх проведення. 

Водночас у зарубіжних дослідженнях починаючи ще з 1980-х років 

сутність інноваційного процесу почали пов’язувати не з лінійно-послідовною 

моделлю, а з паралельною структурою на підставі виявленої нелінійності 

умов та факторів його розгортання. З 2000 р. такі підходи стали з’являтися і в 

дослідженнях українських вчених. Основним у цьому контексті є те, що в 

ринковій економіці кардинально змінюються основи розвитку наукової 

сфери. Становлення нелінійних моделей пов’язано передусім з поєднанням у 

них двох основних інноваційних ідей: технологічного поштовху та тиску 

попиту. У цьому переконують і факти, характерні для сучасних інноваційних 

процесів. Початком не обов’язково є проведення фундаментальних 

досліджень, оскільки винаходи все частіше стають наслідком розв’язання 

певної проблеми, спричиненої внутрішнім або зовнішнім середовищем 

організації. Принципових змін зазнає і сама наука, яка виступає не лише 

джерелом ідей, а й ресурсом для всіх етапів інноваційного процесу. 

Внаслідок зміни ринкової кон’юнктури можуть виникати потреби у 

додаткових наукових дослідженнях, і така потреба може з’являтися на будь-

якому з етапів.  

Успішне проходження всіх етапів можливе тільки у випадку 

повноцінного забезпечення їх інтелектуальними, реальними та фінансовими 

інвестиціями одночасно. Це зумовлює необхідність змін в інституційній 

структурі, інвестиційному забезпеченні та державному регулюванні. Виникає 

якісно новий тип зв’язків між всіма етапами. Зокрема, якщо за лінійно-

послідовної моделі переважали прямі зв’язки, для нелінійних структур 
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характерним є існування зворотних зв’язків, що принципово змінюють 

структуру та сам процес їх інвестиційного забезпечення. 

У сучасній економічній літературі у переважній більшості випадків 

інвестиційне забезпечення розкривається шляхом використання поняття 

інвестиційного механізму як сукупності організаційно-економічних відносин 

щодо акумулювання, розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів з 

метою досягнення цілей розвитку на макро-, мезо-, або мікрорівні. Таке 

розуміння сутності інвестиційного механізму є вірним, однак дещо звуженим 

стосовно загальної сукупності його структурних елементів та характеру 

їхньої взаємодії. 

Зважаючи на те, що інвестиції насамперед є відтворювальною 

категорією, інвестиційний механізм доречно розглядати як сукупність форм, 

через які здійснюються процеси розподілу економічних ресурсів. 

Враховуючи, що кінцевою метою такого розподілу є розвиток продуктивних 

сил, забезпечення міцності держави, високої якості життя її громадян, 

формуються основні завдання інвестиційного механізму. 

Ефективність функціонування інвестиційного механізму значною 

мірою визначається відповідністю загальнонаціональним інтересам, що 

актуалізується в умовах розгортанням інтеграційних та глобалізаційних 

процесів та пов’язане зі здійсненням інноваційної індустріалізації в межах 

національної економіки. Тому сучасне теоретичне розуміння інвестиційного 

механізму та його практична спрямованість повинні ґрунтуватися на 

наведених концептуальних положеннях: 

 інвестиційний механізм, так само як фінансовий, об’єктивно 

включений у загальну систему управління економікою; 

 сутність інвестиційного механізму об’єктивно обумовлена природою 

та економічним змістом інвестицій, закономірностями їх розвитку, сферою 

охоплюваних ними відносин, значенням у відтворювальних процесах, що, в 

свою чергу, тісно переплетено з функціями держави, особливостями 

економічного устрою суспільства; 
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 інвестиційний механізм проявляється у загальному перебігу 

процесів загальноекономічного розвитку, впливає на його якісні та кількісні 

параметри, темпи відтворювальних процесів та результативність дій держави 

та її суб’єктів у глобальному масштабі; 

 формування та функціонування інвестиційного механізму 

відбувається у зовнішньому оточенні, динамічність якого зумовлює 

необхідність його постійного удосконалення. Кожному новому періоду 

розвитку відповідають свої особливості формування, функціонування та 

внутрішня будова інвестиційного механізму; 

 внутрішня структура механізму характеризується сукупністю 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, які визначають відповідний 

набір форм, методів, інструментів та важелів, що забезпечуватимуть 

цілеспрямованість його функціонування; 

 основне призначення структурних елементів інвестиційного 

механізму полягає в ефективному акумулюванні та раціональному 

використанні економічних ресурсів з метою забезпечення різноманітних 

потреб суб’єктів економічних відносин під впливом прогресивних змін у 

світовому просторі та необхідності захисту національних інтересів у 

протіканні загальних глобалізаційних процесів; 

 методологічно важливим є комплексність дії інвестиційного 

механізму на досягнення завдань, визначених загальною економічною 

стратегією розвитку національної економіки та відображених у державній 

інноваційній та інвестиційній політиці. 

Практична реалізація такого механізму базується на принципі 

взаємозв’язку та взаємозалежності між економічними інститутами – 

суб’єктами інноваційного та інвестиційного процесу, формою взаємодії 

господарюючих одиниць, формами організації інноваційно-інвестиційного 

процесу з урахуванням економічних інтересів кожного суб’єкта (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення в умовах 

інноваційно-індустріального розвитку економіки. 

Складено  автором. 

 

Відповідно, інвестиційний механізм інноваційно-індустріального 

розвитку у вузькому розумінні відображає економічні відносини, які 

формуються з рухом потоку інвестицій, спрямованих на інноваційні цілі. У 

широкому розумінні такий потік інвестицій орієнтований на створення нових 

виробництв та оновлення існуючих на новій технологічній базі та з 

так ні 

Стратегічна мета: конкурентоспроможність економіки та її розвиток 

Завдання: 
- забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 
- спрямування інвестицій в інноваційні напрями розвитку економіки 
- забезпечення національних інтересів промислового розвитку (інвестиційний 
протекціонізм) та економічної безпеки 
- екологічна спрямованість інноваційного оновлення виробництва 
- зближення якісних параметрів розвитку економіки з промислово розвиненими країнами 
- створення умов для маневрування інвестиційними ресурсами та їх концентрація на 
інноваційних напрямах 
- раціоналізація структури інвестицій та технологічне оновлення виробництва 

Принципи: 
- взаємоузгодженість цілей 
- прозорість рішень та дій 
- збалансованість інтересів учасників 

Заходи:  
- поєднання виробничого та інноваційного потенціалу з метою отримання прогресивних 
технологій 
- створення нових підприємств з новими прогресивними технологіями 
- розвиток державно-приватного партнерства 

Ефективність заходів  

Цілі: 
- модернізація економіки на інноваційній основі 
- розширення реального сектору економіки 
- захист інтересів національних товаровиробників 
- спрямування приватного капіталу у науково-виробничу та інноваційну сфери 
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використанням нових технологій, тобто шляхом інноваційної 

індустріалізації, оскільки сам інноваційних розвиток супроводжується 

взаємозв’язком кількісних та якісних змін, в результаті чого утворюється 

новий стан економічної системи, змінюється її структура. 

Механізм завжди є цілісним явищем, оскільки в ньому не можна 

виділити неважливі елементи. Будь-який механізм повинен працювати, а 

працювати він може лише у певному складі і структурній цілісності, яка 

формується з підмеханізмів. Внутрішні підмеханізми доповнюються 

підмеханізмами взаємодії із зовнішнім середовищем, тому механізм 

конкретної системи ширший за саму систему. У кожного механізму може 

бути своя ціль, але вони всі підпорядковані загальній меті – організувати 

щось. Власне досягнення цієї мети забезпечує функціонування механізму і є 

однією з його системоутворюючих ознак. Цілісність механізму і його 

замкненість на самому собі проявляється в межах ланцюга "мета – дія – 

результат – мета". Опис механізму – це завжди опис його організації, тобто 

конструкції та діяльності. Проте механізм не лише склад і форма, не тільки 

явище як сукупність явищ, а й сутність.  

Сутність механізму проявляється через мету, закономірності та якості 

кожного з його елементів. В економічних системах показником досягнення 

мети завжди виступає вартісний показник, що одночасно є критерієм 

ефективності функціонування самої системи. Його вибір як критерію є 

заключним етапом формування цілей і завдань функціонування системи. 

На нашу думку, у найбільш загальному розумінні інвестиційне 

забезпечення інноваційно-індустріального розвитку являє собою цілісну 

систему управління інвестиціями, що призначена для організації взаємодії 

між суб’єктами господарювання, державою та населенням щодо формування 

та використання інвестиційних ресурсів, регулювання та стимулювання 

інвестиційних процесів у напрямі забезпечення темпів та якості економічного 

зростання. Тобто, це комплекс заходів, спрямованих на пошук, залучення та 

освоєння інвестиційних ресурсів шляхом мобілізації та концентрації приватних 
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і державних інвестицій у широкомасштабне технологічне оновлення 

промисловості, створення умов для залучення іноземного капіталу у 

високотехнологічні види промислової діяльності. 

Завдяки численним науковим дослідженням [43; 83; 210; 215; 237; 350] 

та різноманітним підходам до виділення структурних компонент сьогодні 

з’явилася модель механізму, дія якого пов’язана з урахуванням економічних 

законів стосовно господарських процесів. Саме тому при розкритті 

інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального розвитку через 

інвестиційний механізм є всі підстави розпочати розгляд з господарського 

механізму, що відповідатиме загальному принципу наукового пізнання та 

діалектичному підходу до пізнання – від загального до часткового. 

Певний час господарський механізм трактувався вченими як спосіб, 

метод господарювання щодо свідомого застосування виробничих відносин у 

господарській практиці в межах планової економіки, що достатньою мірою 

знайшов відображення у науковій літературі, зокрема, у працях [1, с. 14; 17, 

с. 4; 45, с. 33; 246, с. 57]. Однак починаючи з 1990-х рр. ХХ ст. відбулося 

зміщення акценту з процесного до системного підходу, що зумовило розгляд 

господарського механізму як системи, яка формується із сукупності 

внутрішньо пов’язаних між собою структурних елементів, з притаманними їй 

властивостями, формами та інструментами розвитку економіки. Найбільш 

характерні уявлення про господарський механізм у цьому контексті 

відображені у працях Л. Гурвиця, Е. Маскіна, Р. Майерсона, 

М. Саттертуейта, Ю. Осипова та ін. 

Так, Л. Гурвіц [567] розглядає господарський механізм як форму 

стратегічної гри з відповідними правилами та умовами, що характеризує 

взаємодію між економічними суб’єктами, які обмінюються повідомленнями 

між собою або з "центром повідомлень". Тим самим демонструється 

необхідність формального моделювання передачі інформації в економічних 

процесах (ринках), системах (соціалізм, капіталізм), в рамках різних завдань 
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(виробництво суспільних благ), що вимагають агрегування інформації 

індивідуальних суб’єктів. 

Е. Маскін [583], Р. Майерсон [587], М. Саттертуейт [587] у процесі 

дослідження господарського механізму акцентують увагу на взаємозв’язку 

структурних ланок: форми організації суспільного виробництва, 

господарських зв’язків та сукупності економічних важелів й стимулів; 

У свою чергу, Ю. М. Осипов [340, с. 52] трактує господарський 

механізм як систему цілеспрямованого суб’єктно-об’єктного перетворення 

відносин одного рівня, виду та типу організації, функціонування й генезису 

господарства в інший, що забезпечує ефективнішу реалізацію його цільової 

функції. На рівні загального метою будь-якого механізму є організувати 

щось, а основними складовими при цьому виступають суб’єкти та відповідні 

відносини між ними. Реалізація вказаних відносин покладається в основу 

формування господарського механізму, за Ю. М. Осиповим, оскільки є 

системою організації суспільного господарства. Господарство, на його 

думку, являє собою систему суспільного виробництва в певному, 

продуктивно організованому зрізі обміну і розподілу суспільних благ та їх 

споживання у процесі реалізації власності [342, с. 10]. 

Огляд наукової літератури дає підстави стверджувати, що на сьогодні 

не встановлено єдиного "еталонного" складу господарського механізму. 

Передусім це пов’язане з різними об’єктами і елементами, що 

досліджуються. Так, Б. М. Іваненко до складу механізму пропонує відносити 

три групи структурних елементів: організаційно-технічні, виробничо-

технологічні та фінансово-економічні [206, с. 15]. О. О. Шеремет пропонує 

розглядати його у вигляді системи трьох підсистем: організаційно-правової, 

соціально-економічної, фінансово-інвестиційної [510, с. 15]. У класифікації 

П. Г. Бунича [50, с. 13] господарський механізм складається з таких 

супідрядних механізмів: економічного, організаційно-правового, морально-

політичного. Б. Лаптєв включає до господарського механізму правовий, 
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соціально-психологічний, економічний та організаційний механізми, які він 

називає структурами з відповідними формами і методами [487, с. 12–13]. 

У межах дослідження господарського механізму як механізму 

використання економічних законів С. В. Мочерний та інші аналізують 

взаємозв’язок між господарським механізмом та основними елементами 

економічної системи, на основі чого обґрунтовується структура 

господарського механізму: 1) конкретні управлінські форми виробничо-

економічних відносин, зокрема, відносини власності на засоби виробництва, 

на які можна впливати, регулювати на різних рівнях – рівні підприємства, 

об’єднання, держави та міждержавному рівні; 2) конкретні форми організації 

виробництва, господарські зв’язки між підприємствами однієї чи різних 

галузей, за допомогою яких реалізуються відносини спільної діяльності, 

обміну та управління; 3) форми та методи організації виробництва [520, 

с. 184–186].  

Таким чином до розгляду механізму на сьогодні сформувалися два 

основних підходи: процесний і структурний (системний). Перший підхід 

переважає в зарубіжній економічній літературі, в якій механізм розглядається 

як залежність одних явищ від інших. Другий підхід характерний для 

вітчизняної літератури, коли механізм, залежно від сфери застосування цього 

поняття, розглядається у його структурному змісті.  

Групувати види та підвиди механізмів доцільно за системними 

ознаками (функціональні, структурні, динамічні), що використовуються у 

наукових дослідженнях. Такий підхід дає змогу вибудувати ієрархію 

механізмів, в якій можна виокремити чотири основні рівні:  

1) перший рівень – структура, що характеризує сферу 

загальносуспільних відносин – економічний, політичний, правовий, 

соціальний, культурний механізми, які змінюватимуться залежно від 

відносин власності, спільної діяльності, способів виробництва, характерних 

відповідній суспільній формації. 
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2) другий рівень – динаміка та напрям дії відносин – механізм 

становлення, розвитку, трансформації, адаптації, інтеграції, функціонування 

тощо; 

3) рівень – функціональне призначення – планування, організації, 

мотивації, контролю, стимулювання, регулювання, 

4) четвертий рівень – сфера застосування – інвестиційний, фінансовий, 

кредитний, виробничий, трудовий механізми тощо. 

За окресленою ієрархією одним із різновидів механізму є 

інвестиційний механізм, який відображатиме сферу застосування 

економічних відносин у межах загального господарського механізму та 

являтиме собою сукупність соціально-економічних цілей, принципів, 

організаційних структур, форм і методів мобілізації та розміщення 

інвестицій, а також правових норм, за допомогою яких вони акумулюються 

та розміщуються. Диференціація досліджуваного механізму залежно від 

напряму руху (динамізму) інвестиційних ресурсів (мобілізація або 

розміщення) зумовлена тим, що категорія інвестицій охоплює процеси 

акумулювання і розподілу вартості. 

Таким чином, для розкриття сутності інвестиційного механізму як 

складової господарського механізму доцільно використовувати такі підходи: 

 теоретико-методологічний підхід, що забезпечує розкриття 

сутності інвестиційного механізму як складової ширших понять – 

господарського механізму, економічного механізму. Різноманітні аспекти 

взаємозв’язку та взаємодії між ними розглядаються з позицій синхронізації 

перетворень економічної політики; 

 інституційно-законодавчий підхід, в межах якого інвестиційний 

механізм являє собою сукупність закріплених на законодавчому рівні 

політико-інституційних факторів, що впливають на перебіг інвестиційних 

процесів, порядок акумулювання та розподіл інвестиційних ресурсів між 

економічними суб’єктами, на формування економічного та господарського 

середовища як об’єкта для інноваційних зрушень;  
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 організаційно-управлінський підхід, в межах якого інвестиційний 

механізм пов’язується з управлінням інвестиційними ресурсами, утриманням 

обсягу інвестицій за їх технологічною структурою у необхідних межах, 

достатніх для забезпечення відтворювальних процесів в економіці; 

 структурно-функціональний підхід, відповідно до якого 

інвестиційний механізм відображає не лише взаємозв’язок між етапами 

вкладення капіталу (витратами) та отримання вигід від його використання 

(доходами, ефектами тощо), але й забезпечує досягнення зростання 

позитивного впливу інвестиційної політики на структуру економіки; 

 причинно-наслідковий підхід, в якому загальний характер дії 

інвестиційного механізму обґрунтовується з позицій реалізації пріоритетів 

соціально-економічного розвитку, створення стимулів для економічного 

зростання, збалансування інвестиційних інтересів учасників інвестиційного 

процесу та суспільством. 

Слід врахувати, що окреслені методологічні підходи не є вичерпними, 

але з їх допомогою розкривається структурна різнорідність та 

поліформованість інвестиційного механізму за його цільовим спрямуванням. 

Методологічно коректним, на наш погляд, вважатиметься підхід, за якого 

інвестиційна, інноваційна та промислова політики окреслюватимуться з 

позиції взаємовпливу та взаємодоповнення методів, інструментів та важелів 

у єдиному механізмі. Така логіка пізнання сутності інвестиційного механізму 

як структурного компоненту господарського у єдності аналізу та синтезу 

простежується у працях багатьох учених та присутня на законодавчому рівні. 

Отже, інвестиційний механізм можна розглядати як систему, структурний 

компонент господарського механізму, процес, інструмент державного 

регулювання економічних процесів. 

Описуючи сутність інвестиційного механізму, А. Кульман [253, с. 86–

91] розглядає його через інвестування як операцію, з допомогою якої 

заощадження трансформуються у засоби виробництва з використанням 

грошових коштів або без. Така позиція дала можливість автору розмежувати 
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прямий, опосередкований та проміжний механізми. При цьому механізм 

прямого інвестування він зводить до прямого перетворення предмета праці у 

засіб виробництва, оминаючи проміжний етап формування грошового 

капіталу та поширює його дію на сільське господарство. Водночас дослідник 

наголошує, що у промисловості механізм прямого інвестування не настільки 

вживаний, з огляду на невеликі можливості для перетворення у одного 

виробника виробленої продукції на засіб виробництва.  

Під проміжним механізмом А. Кульман розуміє механізм 

фінансування підприємства за рахунок власних коштів, які відкладені для 

цієї мети з прибутку. Таке фінансування здійснюється в рамках одного й того 

самого капіталу без залучення його ззовні. Отже, наголошується на 

замкненому характері проміжного механізму, при цьому вкладені власні 

ресурси прирівнюються до заощаджень, що відображає поступове 

накопичення грошового капіталу для досягнення цілей підприємства.  

Опосередкований механізм інвестування А. Кульман розглядає як 

подовження обігу капіталу за рахунок участі у цьому принаймні двох 

власників-капіталістів: того, хто формує заощадження, та того, хто здійснює 

інвестиції. У свою чергу, це дає змогу стверджувати про існування певних 

етапів реалізації опосередкованого механізму: утворення заощаджень у 

одних господарюючих суб’єктів, виникнення потреби у інших подібних 

суб’єктів та їх взаємодія. 

Спираючись на зазначені міркування, А. Кульман приходить до 

декількох висновків: 1) інвестиційний механізм включає організацію 

відносин, пов’язаних з формуванням та використанням економічними 

суб’єктами заощаджень та розкривається через механізм приведення їх у 

рівновагу, що відображають "можливості фінансування" та інвестицій, які 

характеризують "потребу фінансування". Доцільно погодитися з його 

думкою, що у сфері інвестицій та заощаджень механізм повинен 

забезпечувати перетворення короткострокових капіталів у довгострокові, 

оскільки вони потрібні для забезпечення нормального функціонування 
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економіки, а втіленням їх є сфера державного регулювання [253, с. 97]. 

2) обсяг виробництва предметів споживання визначає рівень життя населення 

країни, а обсяг виробництва засобів виробництва свідчить про міць 

національного виробництва. Саме цим обґрунтовується позиція, що 

інвестиційний механізм є різновидом фінансового та являє собою механізм 

відкритого типу, що характеризує створення нового капіталу. 

Саме дотримуючись такого поділу найчастіше розкриття 

інвестиційного забезпечення будь-якого процесу суспільного відтворення у 

науковій літературі асоціюється з поняттям фінансового механізму, який 

передусім орієнтований на сукупність форм розподілу і перерозподілу 

фінансових ресурсів [47, c. 5–7]. За одним із поширених визначень сутності 

поняття "фінансовий механізм" це – сукупність форм і методів створення і 

використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і 

соціальних процесів у державі [484, c. 80].  

На думку С. Льовочкіна, "фінансовий механізм – це сукупність методів 

фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і система фінансових 

індикаторів та фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив" 

[265, c. 32]. На наш погляд, необхідність виокремлення інвестиційного 

механізму пов’язана з тими видами ресурсів, що становлять основу 

інвестицій, серед яких лише частина стосується фінансових, хоча всі вони 

мають вартісний вимір. Так, функціонування фінансового механізму 

аналізується також за допомогою двох основних методів: фінансового 

забезпечення та фінансового регулювання. Перший метод полягає у 

формуванні цільових грошових фондів (фінансових ресурсів) достатнього 

обсягу та їх ефективного використання, другий розкривається через 

фінансовий вплив, пов’язаний з регулюванням розподільчих відносин [103, 

c. 32–33].  

Так, цілком слушною є позиція С. В. Онишко [331, c. 115], згідно з 

якою фінансові ресурси розглядаються як фінансовий результат процесу 

відтворення за певний період, що складаються: з фондів грошових коштів 
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акумуляційного характеру; кінцевих доходів, тобто грошових коштів, 

призначених для обміну на товари і послуги. Отже, у цьому твердженні 

яскраво простежується "грошовий" акцент фінансування та фінансової 

діяльності, орієнтованої не тільки на створення доходу (капіталу), але й 

поточного споживання. Інвестування та інвестиційна діяльність 

забезпечують використання цих коштів шляхом перетворення їх у нову 

форму, яка дає змогу створити нову вартість та забезпечити виробництво 

продуктів і послуг. 

Для пояснення нашої позиції зазначимо, що виробництво та 

споживання економічних благ в національній економіці взаємопов’язані у 

відтворювальному процесі, але різняться за характеристиками та умовами їх 

протікання. Так, зокрема, одні економічні блага задовольняють безпосередні 

потреби як предмети споживання, інші – використовуються у наступних 

актах виробництва як засоби виробництва. Різниця між ними полягає у їх 

глибинній економічній природі відношення суб’єктів до окремого виду 

блага. Очевидним є і той факт, що економічні блага залежать одне від 

одного. Така залежність є характерною не тільки для певного періоду, але й 

для майбутнього розвитку національної економіки. Насамперед, можливість 

розширення споживання вимагає нарощення виробництва засобів 

виробництва, тобто передбачає реалізацію відтворювальної функції 

інвестицій. З іншого боку, розширення споживання може забезпечуватися 

шляхом придбання продуктів споживання, що вимагає акумуляції ресурсів 

для цих цілей. Вочевидь, що в першому, що в другому випадку має місце 

фінансування з позицій розподілу (використання) доходу, але напрями такого 

розподілу будуть різнитися. 

Саме у цьому контексті досить чітко простежується зв’язок між 

механізмом інвестиційного та фінансового забезпечення. Однак сфера 

застосування цих механізмів є дещо відмінною. Отже, можна стверджувати, 

що фінансовий та інвестиційний механізм тісно пов’язані між собою у 

формах, методах, інструментах та важелях акумулювання ресурсів, тоді як 

обраний напрям їх використання слугує мірилом відмінностей. 
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Тим самим формування структури інвестиційного механізму залежить 

від умов функціонування економічної системи. Його формування та 

функціонування здійснюється в рамках існуючої сукупності форм і методів 

господарювання, за допомогою яких організовано відносини щодо 

формування ресурсів та їх використання на інвестиційні цілі. В Україні 

назріла необхідність становлення науково обґрунтованих інтегративних 

відносин між основними учасниками інноваційного розвитку, формування 

нових інтегративних утворень на локальному, регіональному та 

загальнодержавному рівні, адекватних новій структурі власності. Це у свою 

чергу впливає на формування нових логіко-структурних моделей взаємодії 

основних учасників інноваційного процесу – підприємств, організацій, 

установ, закладів. 

Механізм є системою подій і явищ, які беруть свій початок від певного 

імпульсу [253, с. 17] Таким імпульсом щодо системи за інноваціно-

індустріального розвитку є інновація, яка стає для неї елементом 

"конструктивного руйнування" за Й. Шумпетером, тобто нова технологія 

здатна з середини виштовхнути економічну систему з рівноважного стану, 

руйнуючи старі механізми і замінюючи їх новими. Оскільки економічні 

механізми являють собою системи взаємопов'язаних економічних явищ, які 

виникають за певних умов під впливом початкового імпульсу  існує така 

кількість механізмів, скільки існує різних імпульсів у кожній системі 

взаємопов'язаних явищ при заданих умовах. Тим самим господарський 

механізм як активна система, сприймаючи зовнішню ідею, виборює свій 

варіант реакції на неї, що полягає у боротьбі за оптимальний режим 

функціонування з пристосуванням під себе будь-якого зовнішнього впливу. 

Розмаїття сучасних економічних явищ-імпульсів настільки велике, що 

у процесі історичного розвитку господарський механізм ускладнюється та 

диференціюється. Одночасно ускладнюються і економічні відносини, а 

економічні механізми трансформуються у напрямі пошуку ефективніших 

способів досягнення господарської рівноваги. Водночас існують три основні 

типи економічних механізмів: 1) механізм обміну, що регулює відносини між 
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господарствами; 2) механізм розподілу, що регулює відносини між 

виробництвом та споживанням; 3) механізм використання доходів, що 

регулює відносини в процесі вкладення і споживання капіталу. 

Окрім зв’язків між елементами інвестиційного механізму не менш 

важливо дослідити його структуру. Без розуміння структури практично 

неможливо скласти уявлення про будь-який об’єкт як систему, розв’язати 

проблеми формування, становлення, функціонування, розвитку, оцінки 

ефективності та доцільності. Якісна специфіка сутності механізму у 

системному уявленні проявляється крізь призму його структури. Пізнання 

структури являє собою процес опанування законів утворення елементного 

складу такої системи та взаємозв’язків між ними, створює можливості 

збагнути досліджуване явище. 

Структура є незмінним аспектом системи будь-якої природи, оскільки 

відбиває його будову. Будову механізму визначають залежно від складу 

елементів та сукупності зв’язків між ними. Кожен з таких зв’язків 

розкривається через перелік сформованих у його складі елементів. Тому 

багато дослідників схиляються до думки, що структура формується мережею 

відношень між елементами системи, конкретизуючи логіку його внутрішньої 

будови.  

Все це знаходить своє відображення у пошуках нових форм, методів, 

інструментів реалізації інвестицій, адекватних соціально-економічному 

середовищу, в якому формується та функціонуватиме відповідний 

інвестиційний механізм. Таке бачення зумовлене, насамперед, законом 

діалектики до пояснення розвитку, що передбачає повернення до 

попереднього, але у новому якісному стані зі збереженням спадковості. Тому 

сам інвестиційний механізм у процесі розвитку суспільства модифікується. 

В. Л. Осецький [337, с. 95–96] пропонує структурувати інвестиційний 

механізм за такими елементами: мотиваційний блок, ресурсне забезпечення, 

правове й методичне забезпечення, організаційне забезпечення. При цьому у 

складі ресурсного забезпечення як елементу інвестиційного механізму автор 

виокремлює самофінансування та зовнішнє фінансування, що складаються з 
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прямих інвестицій та боргового фінансування. В цілому, поділяючи думку 

вченого щодо структурування інвестиційного механізму, варто зазначити, що 

такий підхід ще раз підтверджує тісний зв’язок між інвестиційним, 

фінансовим та кредитним механізмами з огляду на відносини, покладені в 

основу їх формування. Тим більше, що саме кредит являє собою основну 

форму реалізації боргового фінансування інвестиційних процесів. 

Аналогічну конструкцію інвестиційного механізму знаходимо, зокрема у 

В. В. Пилипчука [361], Л. Н. Салімова [427] та ін. 

Узагальнення основних підходів до розуміння суті механізму дає 

підстави виокремити загальні особливості інвестиційного механізму: 

1) наявність суб’єктів господарських відносин; 2) організація взаємодії між 

суб’єктами господарських відносин; 3) правила та умови взаємодії; 4) зміст 

правил взаємодії, які зводяться до форм, методів та інструментів 

регулювання взаємодії між суб’єктами господарських відносин. 

Спрямування інвестиційного механізму у площину проведення 

інноваційної індустріалізації національної економіки правомірно 

здійснювати з урахуванням виділених П. Шеко [508] інноваційно- 

утворювальних чинників: 1) рівень знань, необхідний для вирішення 

суспільних проблем; 2) інноваційні фінансові ресурси, їх надійність та 

доступність; 3) сфера, суб’єкти та об’єкти інноваційної активності; 

4) інноваційний клімат; 5) інноваційне підприємництво. 

Нині якісні інноваційні зрушення неможливі без значних обсягів 

інвестицій, а високоефективні інвестиції – без інноваційних змін. Варто 

зауважити, що про важливість ролі інвестування у подоланні негативних 

наслідків та прогресивних змінах в економіці зазначалося ще 

представниками марксизму. Масштабне здійснення інвестицій дає змогу 

певною мірою долати обмеженість факторів виробництва, а з іншого боку, – 

зумовлює істотне зниження дії закону спадної віддачі продуктивності 

капіталу. Як справедливо відзначав К. Маркс, у процесі виробництва 

відбувається удосконалення різноманітних навичок людини, змінюються 
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виробники, створюючи в собі нові якості, нові сили та нові уявлення завдяки 

виробництву [278, Т. 3., с. 192., Т. 46, Ч.ІІ., с. 213, 218]. 

Таким чином, варто наголосити, що взаємозв’язок між інвестиційною 

та інноваційною діяльністю, інноваціями та інвестиціями обумовлений 

неможливістю здійснення інновацій без проведення інвестиційної діяльності, 

а інноваційна індустріалізація у цьому контексті виступає управлінським 

поняттям, формою практичного відображення такого взаємозв’язку. Слід 

зазначити, що заморожування на низькому рівні інноваційних та 

інвестиційних процесів у виробництві, в умовах значного фізичного та 

морального зносу основного капіталу, що спостерігається нині, означають 

деіндустріалізацію країни в її негативному прояві. На наш погляд, 

інноваційна індустріалізація у її інвестиційному аспекті є самостійним 

економічним явищем, що відображає рух інвестицій (матеріальних і 

нематеріальних цінностей) у відповідні об’єкти, з метою створення, 

придбання та освоєння технологій, нових продуктів матеріального й 

інтелектуального виробництва та їх поширення на інші сектори економіки. 

Застосування інвестиційного механізму як на рівні інтегрованих 

структур та держави, так і окремого підприємства з метою реалізації 

інноваційної індустріалізації передбачає створення умов для маневрування 

інвестиційними ресурсами та можливості їх концентрації на важливих 

напрямах інноваційної політики. 

Інвестиційний механізм окрім інфраструктурного забезпечення 

повинен містити сукупність взаємопов’язаних та узгоджених за цілями 

елементів, що мають відповідну ієрархічну будову та зумовлюють 

ефективність його функціонування. Структурно такий механізм повинен 

включати певні компоненти: сукупність джерел надходження інвестиційних 

ресурсів та їх акумулювання (механізм акумулювання); розроблену 

процедуру вкладення мобілізованих ресурсів, контроль їх руху та отримання 

віддачі (механізм використання ресурсів). 
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Методи акумулювання та використання ресурсів являють собою 

конкретні способи дії, спрямовані на практичне досягнення основних 

завдань, з допомогою яких утворюються та використовуються грошові фонди 

відповідних учасників. Форми – це конкретні прояви застосування цих 

методів. Зокрема, як зазначає М. І. Крупка, поділяючи точку зору інших 

вчених, важливими формами і методами використання економічних законів у 

механізмі їх дії є прогнози та прогнозування, плани і планування, стимули та 

стимулювання. Важелі проявляються у конкретних прийомах дії та реалізації 

відповідних методів, тобто є конкретизованою технікою застосування 

відповідного методу та інструменту як засобу впливу на об’єкт, його 

перетворення та створення. До основних важелів відносять: санкції, пільги, 

стимули, нормативи, умови та порядок здійснення діяльності [269, с. 59–60]. 

В економічній літературі часто підкреслюється творчий характер 

інвестицій в інновації, тим не менше забезпечення стійких конкурентних 

переваг на мікро- та макрорівнях може досягатися регульованими 

інвестиціями інноваційного спрямування, під впливом постійного 

моніторингу кон’юнктури ринку та оновлення технологій і продуктів. 

Ключову роль у формуванні інвестиційного механізму відіграє держава, яка 

визначає сутність та місце цього механізму в економічному розвитку країни 

шляхом встановлення правил та норм здійснення господарської діяльності, 

формування інфраструктури, проведення соціальної, фінансової, 

інвестиційної, інноваційної політики тощо. Від зацікавленості та 

можливостей держави залежить раціональність та дієздатність самого 

механізму. Модифікуються і методи державної участі, стимулювання. 

Адміністративні, централізовані методи державного регулювання під 

впливом ринкових умов господарювання поступово перетворюються на 

коопераційні, інтегративні, зокрема державно-приватні. Це впливає і на 

відповідні зміни правового, нормативного та інформаційного забезпечення у 

складі інвестиційного механізму, що залежить від кооперації відповідних 

інститутів в інноваційному процесі. Загальну архітектоніку інвестиційного 
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забезпечення інноваційно-індустріального розвитку з позицій виділення 

відповідних структурних компонент та зв'язків подано на Рис. Б. 1 Додатка Б. 

Проведений аналіз наукової літератури з цього питання [167; 191; 238; 

245; 282; 321; 345; 411; 427; 434; 469; 474] та його узагальнення дають змогу 

виокремити типи інвестиційного забезпечення, за допомогою яких можна 

досягти загальних цілей інноваційної індустріалізації (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Типи інвестиційного забезпечення та критерії їх ідентифікації 
Критерій 

ідентифікації 
- 

переважання 

Тип 

Ринковий 
Державно-

корпоратив-
ний 

Державно-
розпорядчий 

Кластерний 
Мезокорпора-

тивний 

Основні 
суб’єкти  
(за переважан-
ням) 

Венчурні 
фірми, 

приватні 
корпорації  

Приватні 
корпорації, 

банки, науко-
во-дослідні 
установи, 
державні 
органи 

Виробничі, 
фінансові, 

науково-дослі-
дні, освітні, 
організації 

Інноваційні 
фірми, 

корпорації, 
науково-дос-

лідні установи  

Багатогалузеві 
корпорації, 

ТНК 

Джерело 
інвестицій (за 
переважан-
ням) 

Власні 
кошти, 
кошти 

інституцій-
них 

інвесторів 

Банківські 
кредити, 
державні 

інвес-тиції, 
власні кошти 

Державні 
інвестиції, 

власні кошти 

Державні 
інвестиції, 

капітал інсти-
туційних 
інвесторів 

Власні кошти, 
банківські 

кредити, кош-
ти спільних 

фондів, 
пов’язаних з 

корпораціями 

Гнучкість 
реагування на 
ринкову 
кон’юнктуру 

Висока Помірна Незначна Помірна Висока 

Форма 
реалізації 
(за переважан-
ням) 

Венчурне 
фінансу-
вання, 

краудфан-
динг, 

фандрейзи
нг 

(стартап) 

Вертикальна 
та 

горизонтальна 
інтеграція 

(наукогради, 
технопарки, 
технополіси)  

Державне 
фінансування 
технологічних 

програм в 
рамках 

науково-
технічних 

пріоритетів 

Партнерство 
на основі 

технологічної 
та науково-
технічної 
кооперації 
(кластери) 

Спільне 
інвестування 

технологічних 
розробок 

Країни 
використання 
(за переважан-
ням) 

США, 
Великоб-
ританія, 
Канада, 

Австралія 

Франція, 
Німеччина, 

Італія 

Країни 
пострадянсько-

го простору 

Швеція, 
Фінляндія, 

Данія 

Японія, Китай, 
Республіка 

Корея, Сінгапур 

Можливі 
труднощі в 
застосуванні 
(за переважан-
ням) 

Значна 
залежність 
від ринко-

вої 
кон’юнк-

тури 

Інертність 

Значна 
залежність від 

прямого 
державного 

фінансування 

Значна 
залежність від 

державної 
підтримки 

Висока 
інертність 

Складено автором. 
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У цілому інвестиційне забезпечення інноваційної індустріалізації може 

бути реалізоване з використанням відповідної типології інвестиційного 

забезпечення, основу якої становлять існуючі в сучасній світовій практиці 

системи фінансування інновацій: ринкова, державно-корпоративна, 

кластерна, мезокорпоративна [355].  

Ринковий тип орієнтований на реалізацію піонерної стратегії 

інноваційного розвитку в межах нелінійного інноваційного процесу у 

широкому колі галузей. За такого типу нові рішення проникають у суміжні 

сфери та спонукають до виникнення нових імпульсів для розвитку, появи як 

радикальних, так і покращуючих інновацій за рахунок їх дифузії.  

Найбільш активними суб’єктами інвестування є розробники інновацій 

(венчурні фірми), венчурні фонди, великі інноваційно-активні приватні 

корпорації з власними науково-дослідними лабораторіями, мережі 

неформальних інвесторів ("бізнес-ангели", які інвестують свої особисті 

ресурси у створення нових фірм ("стартапів"). На відміну від венчурних 

фондів такі неформальні учасники здійснюють управління проектами 

самостійно. Слід відзначити, що у зв’язку з активізацією діяльності 

неформальних учасників у межах інвестиційного забезпечення інноваційних 

ідей та широкого розповсюдження мережі Інтернет, до основних традиційних 

варіантів залучення ресурсів у реалізацію "стартапів" долучилися такі схеми, 

як краудфандинг, фандрейзинг.  

Фандрейзинг (від англ. fund – кошти, фінансування, raіse – піднімати, 

добувати, збирати) передбачає цілеспрямований пошук ресурсів (людей, 

устаткування, інформації, часу, грошей тощо) для реалізації проектів та / або 

підтримання існування організації. При цьому пошук фінансових ресурсів 

займає в цьому процесі важливе, але не єдине місце. Як правило, менеджер з 

фандрейзингу або фандрейзингова компанія орієнтується вже на існуюче 

коло програм світових організацій, можливості отримання грантів або 

залучення ресурсів у вигляді благодійництва чи спонсорства. У такому 

варіанті залучення ресурсів може використовуватися і схема краунфандингу. 
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Краудфандинг (англ. crоwdfundіng, crоwd – "натовп", fundіng – 

"фінансування") – це співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші 

або інші ресурси, як правило через Інтернет, для підтримки зусиль інших 

людей або організацій. Залучення інвестицій за такою схемою може 

використовуватися для різних цілей, серед яких: допомога постраждалим від 

стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів, сприяння у 

проведенні політичних кампаній, фінансування стартапів та малого бізнесу, 

створення вільного програмного забезпечення тощо. "Велика ідея" 

(http://bіggggіdea.cоm/) є найбільшою краудфандинговою платформою в 

Україні. З допомогою системи "спільнокошт" реалізовано 27 успішних 

соціальних та культурних проектів на суму 2 343, 04 тис. грн.  

Варто також відзначити, що малий інноваційний бізнес як генератор 

ідей для створення нових продуктів та технологій надає ринковому типу 

певної гнучкості. Однак ефективність даного типу інвестиційного 

забезпечення залежить від наявної та дієвої системи захисту прав власності, 

рівня розвиненості фінансового ринку та його інфраструктури, ступеня 

розвитку інституційних інвесторів, а також кадрової складової. До основного 

недоліку варто віднести також його недостатню фінансову стійкість та 

залежність від ринкової кон’юнктури. 

Державно-корпоративний тип передбачає, що ключовим суб’єктом 

інвестиційної діяльності великі компанії, а також державні органи 

управління. Малі інноваційні компанії у цьому випадку відіграють 

другорядну роль, зазвичай як афілійовані утворення на базі самих 

корпорацій. Такий тип інвестиційного забезпечення дає змогу утримувати 

передові позиції з окремих напрямів фундаментальних та прикладних 

досліджень, а також підтримувати конкурентоспроможність певних галузей. 

До суттєвої переваги державно-корпоративного типу варто віднести 

створення умов для розв’язання низки соціальних та екологічних проблем.  

Вагомим чинником дієвості спільних зусиль економічних суб’єктів 

щодо інноваційного процесу виступають ініціативи держави або великих 
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корпорацій у напрямі здійснення програм технологічного розвитку, зокрема і 

у межах проектів державно-приватного партнерства.  

Необхідною умовою успішного функціонування інвестиційного 

забезпечення державно-корпоративного типу є висока якість державного 

адміністрування, інноваційна активність корпоративного сектору з 

розвиненою системою науково-дослідних підрозділів, значна активність 

банківського сектору щодо участі у довгострокових проектах інноваційних 

напрямів. 

Серед основних недоліків цього типу варто відзначити його інертність 

у зв’язку з орієнтацією на лінійно-послідовний інноваційний процес. 

Державно-розпорядчий типу є одним із різновидів державно-

корпоративного типу інвестиційного забезпечення. Його основу формують 

чітко визначені пріоритети соціально-економічного розвитку та розроблені 

на його базі напрями технологічної політики. Ключовим елементом тут є 

державні органи управління, а основним джерелом інвестицій виступають 

державні ресурси. Інвестиційному забезпеченню державно-розпорядчого 

типу притаманна централізація управління в розподілі інвестицій, оскільки 

держава виступає їх головним розпорядником. Вагомим чинником успішної 

реалізації такого типу інвестиційного забезпечення є висока якість 

державного адміністрування, значні обсяги державного фінансування, що 

можуть спрямовуватися на підтримку інноваційних напрямів. Суттєвим 

недоліком його використання є значна залежність від державного 

фінансування та інертність стосовно викликів ринку. У зв’язку з орієнтацією 

на лінійно-послідовний інноваційний процес цей тип інвестиційного 

забезпечення має обмежену можливість для дифузії інновацій. 

Кластерний тип пов’язаний з реалізацією стратегії "нішевих" переваг, 

що створює можливості утримувати необхідний рівень технологічної 

конкурентоспроможності окремих галузей економіки.  

Основними суб’єктами в цьому випадку виступають незалежні 

учасники (малі інноваційні фірми, великі компанії, науково-дослідні 
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інститути, університети), що поєднані навколо певних галузевих чи 

територіальних кластерів.  

Взаємини між учасниками характеризуються як партнерські відносини, 

сформовані на основі технологічної та науково-дослідної кооперації. Роль 

держави за такого варіанту інвестиційного забезпечення проявляється у 

підтримці ініціативи на рівні фундаментальних та прикладних досліджень, а 

також стимулювання інноваційної активності бізнесу.  

Важливими чинниками успішної реалізації кластерного типу 

інвестиційного забезпечення є високий рівень розвитку людського капіталу, 

значна вартість робочої сили, належний рівень розвитку фундаментальної 

освіти у технічній сфері, а також державного адміністрування. 

Мезокорпоративний тип є найбільш характерним для економік, 

орієнтованих на реалізацію стратегії форсованого імітаційного інноваційного 

розвитку (стратегії перенесення та запозичення). 

Ключовими суб’єктами в межах цього типу інвестиційного 

забезпечення є великі багатогалузеві корпорації та ТНК, що складаються з 

різнопрофільних виробничих, фінансових, торговельно-посередницьких 

компаній, науково-дослідних організацій тощо. По суті перебіг інноваційного 

процесу замикається на внутрішньокорпоративному рівні та орієнтований на 

швидке ринкове впровадження інновацій. Вихідним пунктом, зазвичай, є 

зовнішнє запозичення нового технологічного рішення або ідеї, що шляхом 

імітації набуває ринкового поширення у вигляді поліпшуючих інновацій. 

Суттєвою перевагою мезокорпоративного типу є можливість 

оперативної концентрації ресурсів на ключових напрямах розвитку бізнесу та 

інноваційного процесу, забезпечення підприємств різних галузей новими 

технологіями, зниження витрат на проведення власних досліджень та 

розробок. Зазначені чинники сприяють високій швидкості освоєння 

інновацій та реагування на зміни ринкової кон’юнктури. Однак успішна його 

реалізація вимагає постійного та значного обсягу довгострокових інвестицій.  
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З метою обґрунтування вибору типу інвестиційного забезпечення 

інноваційно-індустріального розвитку в Україні доцільно сконцентрувати 

увагу, насамперед, на перевагах державно-корпоративного та кластерного 

типів інвестиційного забезпечення. Орієнтацію на ринковий тип 

інвестиційного забезпечення інноваційних процесів в національній економіці 

вважаємо передчасною та малопродуктивною для здійснення істотних 

інноваційних зрушень у національній економіці. Враховуючи, що його 

використання можливе за високого розвитку ринку цінних паперів, 

переорієнтації фінансового ринку з активного розвитку банків на розвиток 

інституційних інвесторів, суттєво обмежує його практичне втілення.  

З позицій реалій економічного розвитку України, сучасних її потреб 

тип інвестиційного забезпечення інноваційної індустріалізації доцільно 

розглядати як цілісну систему регулювання руху інвестиційних потоків в 

рамках їх акумулювання та використання для організації взаємодії між 

державою та основними суб’єктами господарювання через спрямування у 

пріоритетні для суспільства сфери соціально-економічного розвитку. 

При визначенні функціонального призначення інвестиційного 

забезпечення слід спиратися на узагальнення практичного досвіду 

формування та використання інвестиційних ресурсів, основними джерелами 

яких є внутрішні та зовнішні інвестиції. Зважаючи, що в сучасних умовах 

заходи урядів більшості країн орієнтовані на формування 

високотехнологічних видів промислової діяльності та залучення у ці сфери 

значних обсягів інвестицій, активізація участі держави в регулюванні 

інвестиційного процесу для розвитку національної економіки є важливою 

умовою формування сучасної інноваційної та інвестиційної політики 

України. 
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2.3. Пріоритетність інвестиційного забезпечення інноваційно-

індустріального розвитку національного господарства для економічної 

безпеки 

 

Особливості сучасної соціально-економічної ситуації в національній 

економіці обумовлюють специфічний зміст сприйняття інноваційного 

розвитку, що призводитиме до суттєвих зрушень стану економіки та дає 

підстави стверджувати про необхідність розгляду цього явища у тісному 

взаємозв’язку з національною безпекою. У сучасних умовах не вимагає 

додаткових доказів теза, що оскільки економіка являє собою одну із життєво 

важливих сторін діяльності суспільства, держави та особистості, то питання 

національної безпеки виглядатиме порожнім терміном без оцінки 

життєздатності економіки, її міцності за можливих внутрішніх та зовнішніх 

загрозах. Проблема економічної безпеки ніколи не існувала сама по собі. 

Вона є похідною від завдань економічного розвитку на кожному етапі 

розвитку суспільства. Конкретний зміст цієї проблеми змінюється залежно 

від внутрішніх та зовнішніх умов у відповідний період часу. Тому поняття 

"економічної безпеки" не носить надуманого характеру, і, незважаючи на те, 

що національна безпека значно ширше за своїм змістовним наповненням, 

розгляд тих чи інших сторін безпеки неможливий без врахування їх 

економічних аспектів. У цьому зв’язку забезпечення економічної безпеки 

входить до складу важливих функцій держави, а контекст інноваційного 

розвитку посилює спрямованість їх дії. Власне саме таку точку зору 

обстоюють у своїх наукових позиціях дослідники проблем економічної 

безпеки О. Барановський, О. Власюк, В. Маргасова, В. Мунтіян та ін. [31; 61; 

82; 225; 259; 307; 440; 447]. Низка загальних умов та факторів висуває 

поняття економічної безпеки в умовах інноваційного розвитку у ряд понять, 

що формують системний погляд на сучасне існування суспільства та 

держави. По-перше, відмінності у національних інтересах, прагнення до 

більш повного виділення їх з кола загальних інтересів з огляду на тенденції 
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глобалізаційних процесів. Специфіка інтересів вимагає визначення 

механізмів їх реалізації та розробки відповідних стратегічних напрямів 

подальшого розвитку економіки. По-друге, обмеженість ресурсів, різний 

ступінь доступу до них та забезпеченість ними вміщує потенційну 

можливість загострення економічної та політичної боротьби за їх 

використання. По-третє, зростає значення фактору конкуренції у виробництві 

та збуті товарів, а відтак набуває додаткового значення інвестиційна та 

інноваційна безпека. Уміння створювати необхідні умови для розвитку 

власного промислового виробництва та налагодження його тісного зв’язку з 

функціонуванням фінансово-банківського сектору, науково-технологічною 

сферою та налагодити їх чітку роботу стає в один ряд з умінням створювати 

нові технології. З цієї причини підвищення конкурентоспроможності одних 

країн розглядається іншими як реальна загроза їх національним інтересам. 

Перш ніж конструювати поняття економічної безпеки у нових для 

розвитку національної економіки умовах, визначимо його важливі 

компоненти: визнання особливих національно-державних інтересів та цілей 

України. Ці інтереси існують як у межах кордонів країни, так і ззовні: 

підтримка державного суверенітету та самостійного розвитку; міжнародне 

становище України, її місце у світогосподарському поділі праці, спеціалізації 

та кооперації виробництва; світовій торгівлі, міжнародній фінансовій, 

банківській системах та площині інвестиційної діяльності, важливих ринках 

товарів й послуг; самозбереження та саморозвиток країни як єдиної держави. 

Для поглиблення розуміння сутності економічної безпеки важливо 

усвідомлювати її зв’язок з поняттями "розвиток" та "стійкість". Розвиток є 

одним із компонентів економічної безпеки. Якщо економіка не розвивається, 

то скорочуються можливості виживання, опору та пристосованості до 

внутрішніх та зовнішніх загроз. Стійкість та безпека також варто вважати 

важливими характеристиками економіки. Їх не варто протиставляти, оскільки 

кожна надає додаткових характерних рис стану економіки. Стійкість 

економіки відтворює надійність та міцність основних елементів економіки, 
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зв’язків між ними, спроможність витримувати вплив зовнішніх та внутрішніх 

імпульсів та шоків. Безпека характеризує стан об’єкту у цій системі зв’язків з 

точки зору спроможності до виживання та розвитку в умовах цих імпульсів 

та шоків, а також дії непередбачуваних та непрогнозованих факторів. Чим 

стійкіші економічна система, співвідношення між її елементами, зокрема 

виробничого та фінансово-банківського капіталу тощо, тим життєздатнішою 

є сама економіка, а відтак оцінка її безпеки буде вищою. Порушення 

пропорцій, деформація структури, зв’язків між її елементами призводить до 

дестабілізації та є сигналом відхилення економіки від безпечного стану. 

Таким чином, цілком вірно загальну сутність економічної безпеки 

визначають О. Г. Білорус та Д. Г. Лук’яненко таким станом економіки та її 

інститутів, за якого забезпечується гарантований захист національних 

інтересів, достатній потенціал для розвитку навіть за несприятливих умов 

розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [82, с. 23]. Таким чином, 

економічна безпека являє собою не лише захищеність національних 

інтересів, але й готовність та спроможність державних інститутів створювати 

механізми реалізації та захисту національних інтересів розвитку національної 

економіки, підтримання соціальної, політичної та економічної стабільності у 

суспільстві. 

У площині практичного втілення сутність економічної безпеки 

реалізується у системі критеріїв, показників та індикаторів. Критерій 

економічної безпеки дає оцінку стану економіки з точки зору важливих 

процесів, що відображає її сутність. Критеріальна оцінка безпеки включає 

оцінювання: ресурсного потенціалу та можливостей його розвитку; рівня 

ефективності використання ресурсів, капіталу, праці та його відповідність 

рівню розвинених країн, а також рівню, за якого загрози внутрішнього та 

зовнішнього характеру досягатимуть мінімуму; конкурентоспроможності 

економіки; цілісності території та економічного простору; суверенітету, 

незалежності та спроможності витримати зовнішні загрози; соціальної 

стабільності та умов подолання й розв’язання соціальних конфліктів у 
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суспільстві. Саме на посилення такої критеріальної оцінки вказують 

дослідники, зокрема О. Власюк [61], А. Качинський [225] та ін. [346; 440] 

визначаючи відповідні кількісні значення оцінки явищ та процесів, 

характерних для розвитку економіки. 

Разом з тим для економічної безпеки важливого значення набувають не 

стільки самі показники, скільки їх порогові значення. Саме пороговими 

значеннями встановлюються межі відповідних величин, недотримання яких 

перешкоджає нормальному перебігу розвитку відповідних елементів 

відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій у 

сфері економічної безпеки та захисту національних інтересів. 

Важливо зазначити, що саме найвищий ступінь безпеки досягається за 

умови, що весь комплекс показників знаходиться у межах допустимих 

порогових значень, а порогові значення одного показника досягаються не за 

рахунок порушення значень ін. 

Характеризуючи загрози економічній безпеці як сукупність реальних 

чи потенційно можливих дестабілізуючих факторів впливу та явищ, 

спроможних порушувати стабільність в економіці та унеможливлювати 

реалізацію національних інтересів, варто зважити на їх поділ внутрішні та 

зовнішні. На рис. 2.3. представлено систематизацію загроз економічній 

безпеці, які виникають внаслідок неврахування особливостей впливу на 

розвиток економіки інноваційно-індустріальних процесів та їх зв’язок з 

основними складовими економічної безпеки. 

Серед внутрішніх загроз найбільшої уваги потребують тенденції, 

характерні для науково-технічної, інноваційної, інвестиційної та соціальної 

сфери. Логіка подібних міркувань обґрунтована тим, що соціальна сфера 

відіграє важливу роль у забезпеченні не лише економічної, але й 

національної безпеки. У ній реально зосереджується втілення інтересів 

особистості, суспільства, родини, а також соціальних груп, держави. Саме 

тут перевіряються гармонійність та збалансованість всієї множини 

соціальних відносин, а враховуючи, що формування економіки знань 
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передбачає перетворення особистості у ключовий фактор економічних 

відносин, найбільшу загрозу існуванню країни та її безпеки являють: різка 

диференціація доходів та споживання населення; погіршення структури 

споживання внаслідок скорочення можливостей споживання найбільш 

цінних видів продуктів для відтворення своєї життєздатності; зростання 

бідності в результаті абсолютного та відносного зростання кількості людей, з 

доходами нижче прожиткового мінімуму тощо.  

 

Загрози економічній безпеці  Складові економічної безпеки 

В
н

ут
рі

ш
н

і 

Посилення структурної деформації 
економіки 

 

Інвестиційно-інноваційна 
Зниження інвестиційної активності   
Зниження інноваційної активності  
Руйнування науково-технічного 
потенціалу 

 
Енергетична 

Посилення імпортної залежності  
Тенденції до перетворення на 
периферію 

 Фінансова 

Виведення з країни валютних ресурсів  Демографічна 
Поглиблення майнового розшарування 
населення 

 Виробнича 

Зростання зовнішнього боргу  
Продовольча 

Надмірна відкритість країни  
Криміналізація економічних відносин  

Соціальна Надмірна комерціалізація суспільних 
благ 

 

З
ов

н
іш

н
і Зниження конкурентних переваг  

Макроекономічна 
Інтеграційні (глобалізаційні)  
Тенденції до втручання у внутрішній 
перебіг економічних процесів  Зовнішньоекономічна 

Рис. 2.3. Систематизація загроз економічній безпеці держави. 

Складено  за [61; 387]. 

 

Незважаючи на те, що зрівняння розподілу доходу знижує мотивацію 

праці, але й різка диференціація не стає свідченням мотивації праці та 

фактором зростання його продуктивності. Зрештою, у сучасних реаліях у 

число бідних попадають не лише безробітні, але й ті, що працюють, а це – 

показник низької ефективності розподільчого механізму. Так, за даними 

офіційної статистики України частка населення із середньодушовими 
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еквівалентними грошовими доходами у місяць нижчими прожиткового 

мінімуму за підсумками 2013 року становить 14,1. Зазначені міркування 

поряд зі скороченням зайнятості, зменшенням доступності освіти внаслідок її 

комерціалізації, скороченням природного приросту населення призводять до 

погіршення якості життя населення в Україні. Про якість життя з відомою 

умовністю можна переконатися за інтегральним показником валового 

національного доходу (ВНД) на душу населення (GNІ per capіta based оn 

purchasіng pоwer parіty (PPP), що характеризує рівень добробуту країни та 

використовується Світовим банком у класифікації країн за рівнем доходу). 

Порівнюючи значення цього показника для України та таких країн як 

Австрія, Швеція, Швейцарія варто наголосити, що незважаючи на 

покращання цього показника для національної економіки, його значення для 

України суттєво відрізняється. У 2013 році він становив 16–20 % від 

аналогічних показників зазначених країн (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Порівняння (ВНД) на душу населення в Україні 

та Австрії, Швеції, Швейцарії та у середньому країни ЄС, % 
Співвідношення між 
показниками країн 

Рік 
1990 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Україна / Австрія 36,3 32,5 15,8 13,0 19,2 18,8 19,2 20,2 20,4 
Україна / Швейцарія 26,8 25,0 13,0 10,6 15,9 14,7 15,8 16,1 15,8 

Україна / Швеція 36,6 34,3 17,1 13,4 19,5 18,8 19,1 20,1 20,0 
Україна / Середній 

показник по країнах 
ЄС (порогове значення 

– не менше 50%) 

48,6 43,9 21,2 17,1 23,9 23,7 24,5 26,0 26,2 

Складено  за: [520]. 

 

Подальше посилення структурної деформованості економіки являє 

собою одну з головних загроз безпеці, оскільки пов’язана з відтворенням 

існуючих диспропорцій та пов’язаних з ними економічних аномалій. Варто 

відзначити, що існуюча структура економіки, а відповідно і сформоване 

інституційне середовище постійно відтворюють більшість сучасних 

економічних проблем, а можливості її зміни визначають майбутній перебіг 

здійснення економічних процесів. Сутність успадкованої структури, яка так і 
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не зазнала суттєвих якісних змін за весь період незалежності полягає у 

гіпертрофованому розвитку важкої промисловості, яка забезпечує експортні 

потоки, з одного боку, та надмірно відсталому стані тих виробничих об’єктів, 

що орієнтовані на задоволення потреб людини, з іншого. Мається на увазі 

відставання, а подекуди і повна руйнація легкої, харчової промисловості, 

підвищення залежності від імпорту фармацевтичної продукції, індустрії 

високотехнологічних послуг тощо. За таких обставин потрібно звернути 

увагу на численні публікації та застереження щодо негайного зупинення 

падіння виробництва та забезпечення його зростання. Дійсно, постановка 

питання у такому руслі є вірною, однак варто зосередити увагу, що зростання 

виробництва за наявної структури навряд призведе до якісних економічних 

зрушень.  

Оцінюючи структуру економіки крізь призму загроз економічній 

безпеці, варто зробити наголос, що зміна структури економіки повинна 

здійснюватися шляхом активної та пасивної фаз. Пасивна фаза таких змін 

полягає у переоцінці наявних потужностей з виробництва продукції з 

ринкових міркувань, тим самим необхідно вивільнитися від тих з них, які не 

спроможні задовольняти існуючий попит. Ця фаза необхідна для визначення 

цілей збалансування попиту та пропозиції, а також визначення локомотивів 

для підвищення ефективності структурних перетворень.  

Варто зазначити, що історичний досвід більшості розвинених країн 

яскраво засвідчує переваги виокремлення "локомотивів" серед загальної 

сукупності видів чи сфер економічної діяльності, що у подальшому вплинули 

на розгортання якісних змін в їх економіці. Зокрема, у США – 

автомобілебудування, Японії – електроніка, Німеччина – машинобудування, 

скандинавські країни – сільське господарство. З огляду на це, в межах даної 

фази мають здійснюватися наступні кроки: 

 визначення доцільності збереження діючих підприємств у 

загальній структурі економіки, 
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 формування переліку підприємств, для яких у першочерговому 

порядку здійснюватимуться програми оновлення техніко-технологічної бази 

виробництва, 

 визначення підприємств, у яких контроль над діяльністю 

зберігатиметься за державою шляхом володіння корпоративними правами 

(зокрема володіння контрольним пакетом акцій), з метою впливу на 

прийняття рішень у їх діяльності, 

 залучення та використання іноземного капіталу у тих сферах та 

видах економічної діяльності, які найбільшою мірою впливають на 

структурні зрушення в економіці, 

 визначення та забезпечення на законодавчому рівні дієвості 

преференцій для тих видів економічної діяльності, які слугуватимуть 

локомотивами формування оптимальної структури економіки.  

На активній фазі повинно відбуватися нарощення потужностей з 

виробництва конкурентоспроможної продукції, яка вироблялася раніше, а 

також створюватися потужності для виробництва нових видів продукції.  

Не менш важливою загрозою для економічної безпеки є виявлене у 

ході проведеного дослідження зниження інвестиційної, інноваційної 

активності, а також руйнування науково-технічного потенціалу. Парадокс 

такої ситуації полягає у тому, що країна володіє достатнім рівнем ресурсів, 

значним інноваційним потенціалом, але в економіці проявляються ознаки 

стагнації інвестиційної та інноваційної активності. Економічна політика 

останніх років призвела до необхідності хоча б стабілізації та відновлення 

потенціалу в інвестиційній сфері. Так, за наявними розрахунками станом на 

2012–2013 рр. ступінь зносу основних засобів за фактично становить 74,9 % 

(порогове значення не більше 35 %), відношення обсягів освоєних 

капіталовкладень до ВВП – 17 % (не менше 25 %), відношення чистого 

приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП – 3,8 % (порогове значення 5–

10 %), частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій – 

19,5 (поріг 20–30%),  частка витрат державного бюджету на науку повинна 
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становити не менше 1,7–2 % до ВВП, а фактично становить лише 0,4 %, 

частка інноваційноактивних підприємств у загальній кількості підприємств 

України – 11 % за порогового значення не менше 50 %. Наведені фактичні 

дані порівняно з їх пороговими значеннями засвідчують наростання зносу 

основних засобів, відсутність масового вивільнення реального сектору не 

лише від морально, але й від фізично застарілої техніко-технологічної бази, 

особливо за машинами та обладнанням. Про деградацію техніко-

технологічного рівня виробництва свідчить також низька інноваційна 

активність більшості підприємств.  

Науково-технічний потенціал визначає стан економіки, можливості 

його майбутнього розвитку. Без його оновлення та нарощення неможливі 

підтримка необхідного рівня розвитку країни, відтворення основних засобів, 

інших видів продуктивного капіталу. Як засвідчило проведене оцінювання 

стану цієї сфери, вона знаходиться у глибокому занепаді та відірвано від 

загального контуру суспільного відтворення. Різке скорочення 

платоспроможності підприємств призвело до зменшення попиту на науково-

технічні розробки. Поряд зі скороченням абсолютного та відносного рівня 

бюджетного фінансування багатьох новіших видів техніки та технології це 

призвело до загального скорочення обсягів наукових досліджень. 

Відбувається інтенсивний відтік кадрів з науки, втрачаються наукові школи, 

наукові колективи, скорочується потенціал фундаментальної науки. Експерти 

Європейського союзу підрахували, що для забезпечення інклюзивного 

розвитку чисельність працюючих в науці повинна складати близько 30 % 

всіх зайнятих. В Україні цей показник становить 0,4 %.  

Подолання такої ситуації з огляду на цілі економічної безпеки вимагає 

активізації інвестиційної діяльності щодо оновлення реального капіталу. 

Зрушення у складі інвесторів як то зростання частки приватних інвестицій у 

тому числі і іноземного походження поки що не сприяли цьому процесу, 

оскільки відчувається погіршення інвестиційної привабливості за більшістю 

видів економічної діяльності.  
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Посилення імпортної залежності як за технологічними товарними 

позиціями, так і за споживчими товарами створює загрозу економічній 

безпеці країни, використання такої конкурентної переваги як місткість 

внутрішнього ринку у небезпеку її опанування іноземними 

товаровиробниками. Мова йде про необхідність послаблення імпортної 

залежності. Зрозуміло, що повна відмова від імпорту призведе до втрати 

економічних вигід, зниженню конкуренції національних підприємств, 

посиленню монопольних тенденцій у всіх сферах. Однак, як засвідчує 

світовий досвід, країна зберігає свою незалежність за умови дотримання 

порогового значення частки імпорту до внутрішнього споживання у межах 

20–25 %. В Україні значення даного показника згідно з офіційною 

статистикою становить 28,2 %. Частка сировинного та низького за ступенем 

переробки експорту  у загальному обсязі продукції промисловості не повинна 

перевищувати 40 %, тоді як фактично становить – 65,1 %. Відношення 

загального обсягу імпорту до ВВП не повинно перевищувати 50 %, а 

фактично становить – 59 %. Наведені та інші дані засвідчують, що критична 

межа фактично перевищена, а з точки зору економічної безпеки таке 

перевищення може призвести до диктату у ціноутворенні, повній руйнації 

національного товаровиробництва, захоплення внутрішнього ринку.  

Першочерговими заходами з ослаблення загрози імпортної залежності 

є фінансова підтримка державою національного товаровиробника, 

проведення заходів інвестиційного протекціонізму, застосування 

диференційованої системи митного регулювання, диверсифікація імпорту.  

Враховуючи загрозою економічній безпеці підвищення імпортної 

залежності країни, варто зосередити увагу й на потенційній загрозі – 

надмірній відкритості економіки. Без сумніву, відкритість економіки, 

активізація країни у загальному перебігу інтеграційних процесів є 

позитивною для розвитку, що підтверджується досвідом більшості 

розвинених країн. Однак, якщо розумна відкритість економіки сприяє 

підвищенню її ефективності, мобільності, конкурентоспроможності, тоді як 
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надмірна відкритість – зумовлює для неї появу додаткових загроз. Особливі 

умови, в яких здійснюється долучення національного господарства до 

глобалізаційних процесів, вимагають врахування стану захищеності 

національної економіки у сфері виробництва, фінансів, банківській сфері, 

стратегічно важливих для функціонування економіки видів економічної та 

особливо промислової діяльності. 

Досвід розвинених країн засвідчує, що більшістю відкриття економіки 

відбувається під контролем держави. І навіть зараз, в умовах інтенсифікації 

глобалізаційних процесів більшість розвинених країн – Японія, Китай, 

Франція, США, Швеція та інші – законодавчо закріплюють сфери 

виробництва, в які не допускається іноземний капітал. З огляду на зазначене, 

виникає необхідність введення, а у деяких сферах посилення певних 

обмежень на діяльність іноземних банківських установ, передачу іноземним 

компаніям прав на експлуатацію природних ресурсів, телекомунікацій, 

транспортних шляхів. Зазначене не означає, що має бути застосована 

замкнутість, ізольованість від світогосподарських зв’язків, а формування 

виваженої відкритості внутрішнього ринку, законодавчого врегулювання 

допуску іноземного капіталу з урахуванням національних інтересів. 

Поступово зміцнюючи власний економічний потенціал, загроза надмірної 

відкритості не впливатиме на зрушення в національному господарстві та 

сприятиме його нарощенню. Однак, у нинішніх умовах назріла необхідність 

у запровадженні заходів, спроможних послабити прояв цієї загрози. 

Насамперед, до таких заходів варто віднести посилення держаного контролю 

за зовнішньоекономічною діяльністю незалежно від форм власності, 

визначення видів економічної діяльності щодо яких варто вводити заборону 

на участь іноземних компаній, посилення контролю над придбанням та 

продажем пайових цінних паперів та корпоративних прав іноземними 

інвесторами, недопущення скупки за безцінь національного багатства.  

Вже впродовж багатьох років продовжується спад, культивуються 

уявлення про "могутню руку ринку", про її силу, що спроможна самостійно 
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врівноважити розвиток, а також про необхідність переорієнтації зі сфери 

виробництва у сферу послуг, що забезпечить перехід економіки на новий 

щабель розвитку – постіндустріальний, та тим самим відкриє шлях до лав 

високорозвинених країн. Дійсно, у ринковій системі господарювання 

закладені потужні потенційні сили, але її можливості не дають змогу 

реалізуватися без економічної стратегії, яка розробляється на ширшій, аніж 

ринкова, інформаційній основі.  

Основою державної стратегії економічної та в цілому національної 

безпеки має стати ідеологія розвитку, яка включатиме стратегічні пріоритети, 

національні інтереси та базуватиметься на заходах щодо відтворення 

виробництв. Без ідеології розвитку, без орієнтування на промисловий на 

науково-технічний підйом неможливо розв’язати завдання економічної 

безпеки, пов’язані зі зростаннях доходів бюджету, забезпечення зайнятості 

створенням нових високопродуктивних робочих місць, підвищення рівня 

якості життя та соціальної захищеності населення.  

Проведене дослідження перебігу інноваційних та інвестиційних 

процесів у межах даної роботи доводить, що найбільшу небезпеку для 

досягнення цілей інноваційного розвитку в Україні являють її внутрішні 

загрози. Витоки таких зовнішніх загроз, як зростання зовнішньої 

заборгованості, скорочення експорту готової продукції за одночасного 

зростання імпорту за аналогічними групами, обумовлені низькою 

ефективністю економіки, слабкою конкурентоспроможністю переробної 

промисловості, тобто є внутрішніми. А відтак на перший план має виходити 

дослідження основних витоків та наслідків прояву інвестиційно-інноваційної 

безпеки. 

Інвестиційно-інноваційною безпекою у Наказі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 "Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України" визначено такий стан економічного середовища у державі, 

що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в 
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розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного 

виробництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою 

зростання ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки 

на створенні продукції з високою часткою доданої вартості.  

Тому головною метою економічної стратегії є відновлення 

економічного зростання, що у свою чергу вимагає підвищення рівня 

платоспроможного попиту як у споживчому секторі, так і в інвестиційному. 

Низький платоспроможний попит призводить до знищення багатьох видів 

виробництв. Надмірний платоспроможний попит, особливо за умови 

зниження виробництва і пропозиції товарів та послуг, призводить до 

зростання цін, спричиняє емісію грошей і сприяє тим самим посиленню 

інфляції.  

При проведенні політики розширення платоспроможного попиту варто 

враховувати відмінності платоспроможності різних соціальних груп 

населення, підтримуючи доступність та достатність товарів одного 

призначення як за високими, так і за відносно середніми та низькими цінами. 

Важливим елементом такого врівноваження має бути узгодження попиту, з 

одного боку, на товари, матеріальні блага, а з іншої – на послуги фінансово-

кредитного сектору. 

Оптимальна структура та розширення сукупного платоспроможного 

попиту вимагає активізації інвестиційної політики. Особливу роль у 

вирішенні цієї проблеми відіграє держава шляхом запровадження системи 

закупівель, що зрештою призведе до формування стабільних умов 

господарювання, створення додаткових імпульсів до реінвестування 

прибутку підприємств в оновлення власної технологічної бази виробництва. 

Така політика, на шквалт "нового курсу Рузвельта" за часів великої депресії у 

США, зумовить розширення інвестиційного попиту для відтворення 

реального сектору економіки та відновлення економічного зростання.  

Дійсно, враховуючи результати проведеного дослідження інноваційна 

складова відіграє все більшу роль в забезпеченні економічної безпеки, 
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стійкості до зовнішніх впливів та загроз, а спрямування в інноваційну сферу 

інвестиційних потоків сприяє зміцненню потенціалу економіки та позицій 

країни у світогосподарській системі економічних відносин. Актуалізація 

інноваційного розвитку спрацьовує не лише на формування сучасного 

високотехнологічного сектору, але й на розвиток економіки в цілому. 

Підвищення значення інноваційних напрямів діяльності обумовлюється 

також: 

 вичерпанням сировинних та інших ресурсів з одночасною 

ресурсомісткістю основних видів промислової діяльності (металургія, 

машинобудування, автомобілебудування, літакобудування),  

 необхідністю розвитку сучасних технологій, 

високотехнологічних виробництв (електроніка, комп’ютерна техніка, 

біотехнології, оптоелектроніка тощо) для задоволення зростаючих потреб у 

новому високоякісному обладнанні, нових матеріалах, засобах техніки та 

зв’язку, 

 необхідністю подолання технологічного розриву між країнами.  

Інноваційнно-індустріальний розвиток економіки має на меті 

досягнення певних ефектів, спроможних забезпечувати національні інтереси 

України: 

1. Довгострокового спрямування: збереження і розвиток наукового і 

технологічного потенціалів країни; забезпечення участі країни в 

міжнародному науковому співробітництві, трансфері технологій на 

взаємовигідних умовах; забезпечення зростання частки країни на світовому 

ринку високотехнологічної продукції зі значною часткою доданої вартості.  

2. Середньострокового характеру: забезпечення модернізації економіки 

на високотехнологічній основі; розвиток інноваційної інфраструктури, 

забезпечення умов комерціалізації інновацій, формування національної 

інноваційної системи.  

3. Короткострокові: активізація інноваційних процесів; формування 

внутрішнього попиту на інновації; забезпечення захисту прав 
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інтелектуальної власності; підвищення частки високотехнологічної продукції 

у промисловому експорті. 

В цілому узагальнення загроз економічній безпеці доводить, що вони 

охопили важливі сфери економіки, стосуються фундаментальних засад 

життєдіяльності людини. Вже впродовж багатьох років продовжується спад, 

Здійснювана економічна політика, що проводиться ніби в інтересах 

структурної перебудови, формування моделі інноваційного розвитку, 

побудови "економіки знань", фактично призводить до спаду виробництва, 

штучного стримування розвитку, підриває тим самим основу національної 

безпеки.  

На наше переконання, досягнення національної безпеки можливе за 

умови налагодження інтеграційних відносин між всіма основними 

суб’єктами економічних відносин, що забезпечують перетворення вхідних 

ресурсів на нову продукцію, нові технології та їх поширення в економіці 

країни. Тоді в результаті такої інтеграції утворяться постійні функціональні 

зв’язки або мережі, і це дозволить забезпечити ефективність функціонування 

самої економічної системи країни. Саме у зв’язку з необхідністю формування 

таких постійних зв’язків при врахуванні зовнішніх впливів за умов 

інноваційного розвитку у науковій літературі отримало поширення 

дослідження національних інноваційних систем.  

Слід відзначити, що в концепції національної інноваційної системи 

інноваційний розвиток уявляється як взаємодія між її учасниками, зокрема 

між державною та приватними науковими системами, ресурсами 

(людськими, природними, інтелектуальними) та інфраструктурою, до яких 

додаються питання попиту та пропозиції технологій, ролі головних суб’єктів 

в науковій системі та їхній поділ праці [585, с. 846]. 

Так, К. Фрімен розглядає НІС як мережу інституцій державного та 

приватного секторів, взаємодія яких ініціює, імпортує, модифікує та 

розповсюджує нові технології [555, с. 1], за умови горизонтальної 

координації та посиленої ролі в цих процесах держави. Схожі підходи можна 
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знайти у праця Б. Лундвала, що визначає НІС як елементи та 

взаємовідносини, які формуються між виробником та споживачем знання при 

створенні, розповсюдженні та використанні нового, корисного знання на 

території держави [581]. Р. Нельсон, розкриваючи суть НІС, звертає увагу на 

ефективність взаємодії між її елементами як сукупністю інституцій [589, с. 3–

21]. Найбільш розгорнуте визначення надає С. Меткалф, розглядаючи НІС як 

сукупність певних інституцій, що спільно або індивідуально впливають на 

розвиток і поширення нових технологій та забезпечують засади формування і 

реалізації державної політики щодо впливу на інноваційний процес [584]. 

Розвиваючи цей підхід, Дж. Ніосі, П. Савіоті та Б. Беллон до основних 

суб’єктів НІС відносять: приватні та державні фірми (як великі, так і малі), 

університети, урядові організації, спрямовані на виробництво знання та 

технологій [591]. 

В офіційних документах Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОECD, ОЕСР) було запропоновано одне з перших визначень НІС 

як сукупності інститутів приватного та державного секторів, які 

індивідуально та у взаємодії один з одним зумовлюють розвиток і поширення 

нових технологій в межах конкретної держави [593]. Тому у сучасних 

уявленнях НІС асоціюється з історично сформованою підсистемою 

національної економіки, що складається з різноманітних інституційних 

утворень та економічних структур, вплив яких орієнтований на темпи та 

напрями технологічних змін у суспільстві. Такий підхід сформувався під 

впливом робіт М. Абрамовиця [526] та виокремлення важливих елементів 

економіко-технологічного потенціалу країн та факторів, які формують 

розвиток їхніх економік. До сукупності таких факторів, що визначають 

соціальну спроможність держави як вихідні параметри нарощення 

економіко-технологічного потенціалу, слід віднести: рівень освіти у 

контексті національної технічної компетенції; досвід в організації та 

управлінні великими виробництвами та проектами; наявність розвинених 

фінансових ринків та інститутів для мобілізації капіталу на прогресивних 
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технологічних напрямах розвитку; рівень розвитку державних та приватних 

інститутів й довіри до них з боку громадськості; стабільність державної 

влади та її ефективність в реалізації управлінських функцій. 

Подібної точки зору на НІС дотримуються й інші дослідники, зокрема, 

І. Іванова та А. Динкін, визначаючи її як "сукупність взаємопов’язаних 

організацій (структур), що займаються виробництвом та комерційною 

реалізацією наукових знань та технологій в межах національних кордонів: 

малих та великих компаній, університетів, наукових лабораторій, 

технопарків та інкубаторів. Інша частина НІС, вважають автори – комплекс 

інститутів правового, фінансового та соціального характеру, які 

забезпечують інноваційні процеси та мають міцні національні корені, 

традиції, політичні та культурні особливості" [199, с. 6]. 

Упродовж останніх десяти років в Україні з’явилися наукові публікації, 

присвячені проблематиці НІС, серед яких слід відзначити працю І. Мірошник 

[291, с. 11–12] та колективну монографію науковців Інституту економіки та 

прогнозування НАН України "Інноваційний розвиток економіки: модель, 

система управління, державна політика". 

Спільною позицією цих публікацій є закріплення за інноваціями 

статусу феномену, розвиток якого відбувається через підприємство, 

промисловість у тісному зв’язку з наукою та освітою на різних ієрархічних 

рівнях економічної системи. З огляду на це, доцільно говорити про початок 

формування нового погляду на інтеграційні процеси між наукою, бізнесом та 

державою як цілісної технологічної системи продукування та використання 

нових знань та створених з їх допомогою інноваційних продуктів. 

Таким чином НІС розглядається  у науковій літературі як [304; 319]: 

 сукупності інститутів, діяльність яких спрямована на генерування 

і дифузію інновацій, тобто зосереджена у площині комерціалізації, 

практичної віддачі від науки, оскільки поява нового продукту пов'язана зі 

спільною роботою безлічі господарюючих суб'єктів; 
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 комплекс сполучених економічних механізмів та видів 

діяльності, якими забезпечуються інноваційні процеси на основі нелінійної 

моделі інноваційного циклу; 

 частину національної економічної системи, якою забезпечується 

органічне вбудовування інноваційних процесів у поступальний розвиток 

економіки та загалом суспільства. 

Інноваційна економіка формується на використанні нових технологій, 

тобто охоплює всіх суб'єктів господарювання, і припускає нову систему 

економічних відносин між ними, сформовану за загальною для всіх країн 

послідовністю, що у спрощеному варіанті має такий вигляд [466]: створення 

нових технологій => збільшення підприємницьких витрат на постійне 

підвищення кваліфікації та перепідготовку робітників => зниження витрат 

виробництва та цін на споживчі товари та послуги  => зміна структури 

попиту на товари та послуги => збільшення витрат домашніх господарств на 

освіту => підвищення якісного складу населення => зміна структури 

національного багатства => формування нової системи інтересів => перегляд 

критеріїв ефективності економічного зростання. 

Таким чином основних елементів національної інноваційної системи 

належать: наука (система генерації та поширення знань); інноваційний 

сектор виробництва; освіта, орієнтована на підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів; інноваційна інфраструктура; механізми підтримки інноваційної 

діяльності. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що в 

процесі історичного розвитку у світовій практиці сформувалися декілька 

основних моделей національної інноваційної системи (євро-американська, 

азіатська та альтернативна), кожна з яких базується на власній стратегії 

інноваційного розвитку (відповідно, нарощення, перенесення та 

запозичення). Це, у свою чергу, зумовлює специфічні характерні ознаки та 

типи механізмів взаємодії між учасниками інноваційного процесу. У 
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систематизованому вигляді особливості цих моделей та стратегій 

інноваційного розвитку узагальнено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4  

Узагальнення моделей формування та реалізації НІС 

Підхід  
(модель НІС) 

Стратегія 
інновацій-

ного 
розвитку 

 

Характерні ознаки Тип 
інвестиційного 
забезпечення 

(за 
переважанням) 

Євро-
американська 
модель 

Піонерна 
стратегія 

Піонерні дослідження, використання 
власного науково-технічного 
потенціалу, інтегрування 
фундаментальних та прикладних 
досліджень, налагодження 
оптимального поєднання проектів, 
пріоритет приватних інвестицій, 
мінімальне втручання держави 

Ринковий, 
державно-
приватний, 
кластерний 

Азіатська 
модель 
("летючі 
гуси") 

Стратегія 
перенесення 

Прискорене перенесення (імпорт) нових 
технологій, активне втручання держави 
та контроль за потоками інвестицій та 
витрат, експортна орієнтація, орієнтація 
на проекти суспільної значущості, 
значні обсяги інвестицій у структурі 
витрат на дослідження та розробки з 
боку держави 

Державно-
розпорядчий, 
державно-
приватний 

Альтернати-
вна модель 

Стратегія 
запозичення 

Освоєння виробництва продукції, яка 
раніше імпортувалася, 
імпортозаміщення, активне 
використання наявних ресурсів, 
орієнтація на підготовку кваліфікованих 
кадрів для ТНК, розташованих на 
території країн, активне втручання 
держави та контроль за потоками 
інвестицій, значні обсяги державних 
витрат на освіту 

Державно-
розпорядчий, 
державно-
приватний 

Модель 
"потрійної 
спіралі" 

Стратегія 
нарощення 

Піонерні дослідження, використання 
власного науково-технічного 
потенціалу, інтегрування функцій 
основних учасників та їх заміщення в 
реалізації проектів, налагодження 
оптимального поєднання проектів, 
пріоритет приватних інвестицій,  
мінімальне втручання держави 

Ринковий, 
кластерний 

Складено  за: [48; 87; 97]. 

 

В основу Європейсько-американської моделі покладено переважаючий 

розвиток і використання власного науково-технічного потенціалу для 

генерування інноваційного продукту, що включає в себе весь інноваційний 

цикл – від виникнення інноваційної ідеї до масового виробництва готового 
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продукту. Цю модель використовують розвинені країни, що лідирують у 

рейтингах світової конкурентоспроможності національних економік 

(Великобританія, Німеччина, Франція та ін.). Для країни з цією моделлю НІС 

характерна піонерна інноваційна стратегія розвитку.  

Основними типовими ознаками євро-американської моделі є: потужна 

університетська наука з обмеженою кількістю напрямів досліджень; 

державне фінансування фундаментальних досліджень; підтримка бізнесом 

прикладних досліджень і розробок; регіональна концентрація зусиль у галузі 

науки і технологій шляхом створення об’єктів інноваційної інфраструктури 

та реалізації різноманітних форм взаємодії між наукою, освітою, бізнесом та 

державою. Провідною ідеєю формування НІС за цією моделлю є 

концентрація інноваційної системи навколо невеликого числа університетів 

світового рівня. У Великобританії, зокрема, Оксфорд, Кембридж, 

Лондонський університет. Ідея концентрації НІС навколо найбільших 

університетів реалізована також в Італії та Німеччині.  

У НІС таких європейських країн як Швеція, Нідерланди, Данія, 

Швейцарія, Фінляндія акцентується увага на розвитку університетської 

фундаментальної науки на основі державного фінансування. Важливе місце в 

інноваційних системах цих країн посідають національні академії наук. У 

Швеції та Нідерландах діють Інститути вищих досліджень, що забезпечують 

підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі фундаментальної науки, та 

постійну взаємодію талановитої молоді з міжнародною науковою елітою. 

Прикладні дослідження цих європейських країн фінансуються, за рахунок 

грантів та спільних проектів з великими транснаціональними корпораціями. 

Разом з тим активну фінансову участь у проведенні досліджень і розробок 

посідає середній і малий бізнес. Велике значення мають також регіональні 

проекти у галузі високих технологій. Показовим у цьому випадку слугує 

досвід функціонування "енергетичної долини" у Гронінгені (Нідерланди), що 

стала центром енергозберігаючих технологій, а також "комп'ютерна долина" 

в Лінчепінгу (Швеція). Інноваційна інфраструктура Великобританії почала 
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активно формуватися зі створенням Ради з технологічних стратегій на 

початку 2000-х років та прийняття інноваційної стратегії довгострокового 

розвитку. Основним завданням у діяльності Ради є інвестування створення 

нових технологій, підтримка їх розвитку і комерціалізації. Крім того, в країні 

створюються численні інноваційні центри двох типів: орієнтовані на 

розробку специфічної технології та її просування згідно з потребами або 

можливостями бізнесу; сфокусовані на окремому секторі економіки чи ринку 

для об'єднання взаємодоповнюючих напрямів науки і технології [13]. 

Водночас кожній з країн притаманні національні особливості у 

функціонуванні НІС. Так, у Данії крім університетів важливою частиною 

інноваційної системи є галузеві науково-дослідні інститути, які закріплені за 

відповідними міністерствами і проводять наукові дослідження згідно з їхніми 

потребами. Крім того, існує система GTS-інститутів, що розробляють і 

продають прикладні знання і технологічні послуги приватним підприємствам 

та державним установам. GTS-інститути є некомерційними організаціями, 

створюються Міністерством науки, технології та інновацій та здійснюють 

три основні види діяльності: 1) самостійний розвиток ноу-хау, 2) участь у 

спільних проектах поряд з державними науково-дослідними установами та 

приватними компаніями, 3) комерційну діяльність. Водночас важливим 

елементом є наукові парки, які виступають співзасновниками інноваційних 

інкубаторів [13].  

На фоні підвищення рівня захищеності національних економік, 

загальною рисою перебігу сучасних процесів у країнах Західної Європи є 

об'єднання НІС в єдиний науково-технічний та інноваційний простір. З цією 

метою розроблено спеціальні механізми (інноваційні мережі, технологічні 

платформи, спільні технологічні ініціативи, "дорожня карта" ESFRІ), що 

сприяють реалізації нової інноваційної стратегії ЄС та знайшли своє 

відображення в програмі "ЄС–2020". Ця стратегія спрямована на побудову 

єдиного європейського ринку інновацій з метою підвищення 

конкурентоспроможності Європи стосовно технологічного лідерства США та 
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інших країн в окремих секторах науки та сферах економіки, завдяки 

конвергенції науково-технічного та інноваційного розвитку європейського 

регіону у спільних для всіх країн ЄС. Єдиний європейський інноваційний 

простір являє собою складну взаємозалежність і взаємодоповнюваність 

рівнів формування (регіональний, пан’європейський, внутрішньо-

європейський, національний, регіональний), складових елементів 

(інноваційні розробки, технології, інновації, ринки, суспільство) та 

інструментів (створення інститутів, національна та пан’європейська політика 

і програми, пряме і "м'яке" регулювання) [13]. 

Теорія "летючі гуси", що уособлює сформульовану японським 

економістом К. Акаматсу у 1932 р. парадигму руху за лідером, дала поштовх 

до формування азіатської моделі НІС, заснованої переважно на зовнішньому 

запозиченні науково-технічної інформації з її подальшим доопрацюванням з 

метою отримання оптимального кінцевого результату та орієнтацією на 

зовнішні ринки. Основною особливістю цієї моделі, що суттєво відрізняє її 

від європейсько-американської, є відсутність в інноваційному циклі стадії 

формування фундаментальних ідей. Засновані на цій моделі інноваційні 

системи практично повністю позбавлені компонента фундаментальної, а 

інколи й прикладної науки. Ця модель використовується країнами східно-

азіатського регіону (Японія, Південна Корея, Гонконг, Тайвань). 

Орієнтуючись на експорт високотехнологічної продукції, держави Східної 

Азії, як правило, переносять технології інших країн для організації власного 

виробництва.  

Класичним прикладом наведеної моделі цілком справедливо 

вважається інноваційна система Японії. Суть теорії полягає у створенні 

механізму передачі імпульсів від країни-лідера до країн-послідовників. В 

основі теорії лежать відмінності в рівні технологічного розвитку країн – 

"летючих гусей" на чолі з Японією. У міру того, як японські центри 

розробляють нові технології під впливом конкуренції з боку США та Європи, 

"старі" технології втрачають свою колишню значимість. Так, вони стають 
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надбанням другого "ешелону гусей", тобто економік, що йдуть на крок 

позаду, зокрема в секторі виробництва споживчих товарів з низькою 

доданою вартістю та, не маючи достатньої наукової бази для ведення 

власних розробок, розпочинають модернізацію економіки, займаючи 

звільнені лідером ніші.  

Варто зазначити, що для цієї моделі характерні прямі інвестиції 

безпосередньо у виробництво за принципом каскаду: спершу вони 

залучалися з Японії, потім країни перетворювалися на лідера і самі 

інвестували в економіку інших країн, які по відношенню до них ставали 

послідовниками. Важливо відмітити, що приватний капітал країни-лідера в 

цьому механізмі відіграє системоутворюючу роль, а основним завданням 

країни-послідовника стає забезпечення сприятливого клімату для його 

залучення. Присутність іноземного капіталу, формуючи конкурентне 

середовище, сприяє орієнтації на експорт навіть протягом короткого періоду 

імпортозаміщення, обмежує випуск продукції низької якості.  

Одним з важливих елементів цієї моделі є участь держави в економіці 

країни. Досвід втручання держави в економіку виявився успішним завдяки 

тому, що він здійснювався в тісному зв'язку з приватним сектором у межах 

ринково-орієнтованої економіки [559, c. 130]. Особливо показовим у цьому 

контексті є досвід Південної Кореї. Застосовані з боку держави методи 

орієнтувалися на розробку планів розвитку господарства, передбачали 

жорсткий контроль за розподілом ресурсів, а приватні підприємства 

отримували цільові завдання. Основним орієнтиром розвитку стало 

подолання бідності, а головним завданням індустріалізації – підвищення 

життєвого рівня населення. 

У міру зміцнення національної промисловості та 

зовнішньоторговельних позицій, країни цієї моделі на рівні державного 

регулювання підвищували міжнародний рейтинг своєї продукції. Державні 

інвестиції в інфраструктуру та орієнтація на субконтракти між великими і 

дрібними виробниками запобігли сегментації ринків праці, капіталів, товарів 



186 

і одночасно підвищили стійкість економіки в цілому. Дрібні фірми отримали 

доступ до сучасної інформації, нових технологій і кредитів, що сприяло 

поглинанню ними надлишкової робочої сили за рахунок створення нових 

робочих місць та забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. 

Наступною характерною ознакою цієї моделі стала пріоритетність 

освіти та кваліфікації робочої сили, що проявилася у суворій регламентації 

цієї сфери з боку уряду з одночасним нарощенням інвестицій в освіту, в тому 

числі вищу. Уже з середини 80-х років у Південній Кореї початковим 

навчанням було охоплено 100 %, а середнім – 99 % дітей відповідного віку. 

Чисельність науково-технічних кадрів зросла з 4 тис. осіб у 1953 р. до 361 

тис. у 1986 р. [48, c. 87–88]. Сприяння розвитку освіти з боку держави 

проявилося у підвищенні кваліфікації праці та, відповідно, рівні її оплати.  

Завдяки податковим пільгам і прямим субсидіям підтримувалися 

програми навчання на виробництві поряд з розширенням наукових 

досліджень та розробок. Це зумовило появу та активний розвиток наукових 

парків та спеціалізованих промислових зон. З іншого боку, підвищення 

оплати праці позначилося на зростанні рівня життя, формуванні середнього 

класу та розширенні місткості внутрішнього ринку. Високі темпи зростання 

економіки дали змогу вже на ранніх етапах задіяти надлишкову робочу силу, 

що вивільнялася з аграрного сектору. Слідом за країною-лідером Японією, де 

безробіття було незначним, інші країни-послідовники домоглися зниження 

цього показника. Добре розвинена соціальна та економічна інфраструктура 

прискорила перехід країн в межах цієї моделі НІС від освоєння імпортованих 

технологій до власних науково-технічних розробок. 

Разом з тим, як довів світовий досвід, країни, що сформували НІС з 

використанням переваг моделі "летючі гуси" (постійний приплив іноземних 

інвестицій, технологій, досвіду, близькість ринків країн-послідовників у 

межах спільного регіону), зуміли забезпечити високі темпи зростання 

національного господарства. Не менш важливо, що застосування цієї моделі 

заклало основи прогресу на довгострокову перспективу, створивши 
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підготовлену робочу силу і національну систему досліджень та розробок, 

орієнтовану на оновлення експортної продукції. Промислова база, створена 

на етапі імпортозаміщення, вже могла цілком успішно задовольняти 

внутрішній попит, являючи собою гідну заміну імпортним товарам.  

Однак, розвиток зовнішніх економічних зв'язків зумовлює все більшу 

відкритість власної економіки – а, отже, і зростання її залежності від різних 

зовнішніх коливань і зрушень. Тому країни згаданої моделі змушені 

продовжувати нарощення капіталомісткості своєї продукції за рахунок 

вдосконалення переробної промисловості. Для цієї моделі також характерні й 

інші "вузькі місця" з точки зору утримання належного рівня національної 

безпеки: 1) зростаюча конкуренція на світовому ринку зумовлює 

необхідність перманентної модернізації експортних галузей; 2) необхідність 

підтримання постійного статусу "лідера" щодо сектору прогресивних 

технологій; 3) поступове вичерпання переваг, пов'язаних з використанням 

дешевої робочої сили, оскільки її вартість в міру навчання об'єктивно 

зростає, а приплив з аграрного сектору скоротився; 4) обмеженість збуту 

ємністю ринків і падіння темпів експорту в країни, в яких внаслідок 

переміщення виробництв з країни-лідера вже сформувалися власні 

високотехнологічні виробництва; 5) тісний взаємозв'язок між країнами 

позначається на стосунках між ними, тобто на місце лідера у відносинах з 

країнами-послідовниками поступово виходять індустріальні країни нових 

хвиль з величезним внутрішнім ринком і невичерпним запасом дешевої 

робочої сили. 

Водночас приклад Японії явно засвідчив, що наукоємність продукції є 

важливим фактором, адже використання передових технологій дає змогу 

мінімізувати витрати та зміцнити конкурентоспроможність виробництва на 

світовому ринку. Поряд зі США, країнами Європи такі Східноазійські 

держави і території, як Гонконг, Республіка Корея, Сінгапур і Тайвань відомі 

сьогодні під загальною назвою "нові індустріальні країни". Незважаючи на 

відмінності між ними у реалізації стратегій розвитку, вони продемонстрували 

динамізм експортоорієнтованої індустріалізації. Відображаючи основні їх 
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риси, які почали формуватися з кінця  60-х років як перша (Гонконг, 

Сінгапур, Тайвань, Південна Корея), друга (Філіппіни, Таїланд, Малайзія, 

Індонезія) та третя (Китай та Індія) хвилі, їх досвід свідчить про можливість 

становлення моделі інноваційного розвитку, що забезпечує подолання 

відставання шляхом зростаючої участі у світовому господарстві. Щоправда, 

тут варто брати до уваги особливі умови, за яких почала реалізовуватися ця 

модель: загальний підйом світової економіки, високі темпи розширення 

міжнародної торгівлі, пільговий режим для експорту промислових товарів з 

країн, що розвиваються. 

В останні десятиліття з метою захисту національних інтересів азіатські 

країни спромоглися використати, перенесені в них технології для укріплення 

власних економік, суттєво розширити експорт промислової продукції на 

світовий ринок та створити низку галузей промисловості, особливо 

наукомістких виробництв переробної промисловості. 

Альтернативна модель передбачає розвиток національної економіки, 

орієнтований на імпортозаміщення. Ця модель використовується переважно 

у сільськогосподарських країнах, з незначним потенціалом у сфері 

фундаментальної та прикладної науки, що не мають значних запасів 

сировини, технології переробки, продаж яких міг би стати основою 

національної конкурентоспроможності. Унаслідок цього в таких 

інноваційних системах слабо представлений або взагалі відсутній 

високотехнологічний компонент. Не маючи внутрішніх можливостей для 

помітних результатів у створенні нових технологій, ці країни у своїй 

інноваційній політиці орієнтуються на підготовку кадрів у сферах економіки, 

фінансів, менеджменту, соціології та психології праці, а також на розвиток 

окремих галузей легкої промисловості, креативної індустрії та рекреації. У 

межах цієї моделі значна увага звертається на підготовку персоналу для 

місцевих представництв транснаціональних корпорацій, міжнародних банків, 

міжнародних політичних структур. До цієї моделі належать національні 

інноваційні системи Таїланду, Чилі , Туреччини, Португалії тощо. 
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Слід зазначити, що останніми роками предметом активної дискусії є 

теорія "потрійної спіралі" як новітня модель формування НІС на базі євро-

американської моделі НІС [89; 198]. Проте у завершеній та доведеній формі 

вона ще не існує в жодній з країн. Теорія потрійної спіралі була створена в 

Англії та Голландії на початку XXІ ст. професором університету Ньюкастла 

Г. Іцковіцем і професором амстердамського університету Л. Лейдесдорфом. 

Основна теза цієї теорії полягає в тому, що домінуюче положення в системі 

інноваційного розвитку отримують інститути, відповідальні за створення 

нового знання. Це зумовлене логікою розвитку самої науки, в якій 

з’являється все більше синтетичних напрямів, що включають як 

фундаментальні, так і прикладні дослідження міждисциплінарного характеру 

і розробки. 

Водночас у тому ж напрямі діють зовнішні умови, головними з яких є 

перехід до постіндустріальної економіки, глобалізація та поява нових форм 

організації економічної діяльності, що створюють додаткові загрози у 

стабільності функціонування країни. При цьому важливо, що у результаті 

змін в структурі економіки та суспільства держава більше не відіграє 

домінуючої ролі в інноваційному розвитку. Тим самим в межах цієї ідеї 

формується нова модель НІС, що може бути наднаціональною. Вона 

відрізняється від існуючих тим, що домінантою та головним рушієм 

інновацій стає система продукування нових знань. Вважається, що така 

модель дасть змогу пояснити нелінійні, поліваріантні процеси.  

Стосовно інноваційного розвитку модель потрійної спіралі описує 

взаємодію трьох інститутів (наука – держава – бізнес) на кожному етапі 

створення інноваційного продукту. Це динамічна модель міжорганізаційних 

взаємодій, що виникає в процесі еволюції економіки і суспільства. Якщо 

раніше, в індустріальну епоху, взаємодія між трьома зазначеними 

інститутами була лінійною, то в сучасній економіці намітилися поліваріантні 

процеси: 1) посилення ролі університетів у взаємодії з промисловістю та 

урядом; 2) прагнення всіх трьох інститутів (університет – держава – бізнес) 

до співпраці, при цьому інноваційна складова генерується на базі вказаної 
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взаємодії, а не з ініціативи держави, 3) часткове перебирання на себе кожним 

з інститутів функцій інших інституційних сфер, а здатність виконувати 

нетрадиційні функції залишається джерелом інновацій. 

На практиці реалізація моделі "потрійної спіралі" полягає в тому, що 

університети, здійснюючи в комплексі освітню діяльність і наукові 

дослідження, забезпечують створення нових компаній в університетських 

інкубаторах і тим самим впливають на розвиток економіки; бізнес частково 

надає освітні послуги, а держава виступає як громадський підприємець і 

венчурний інвестор у доповнення до своєї традиційної законодавчої та 

регулюючої ролі. У цій моделі провідна роль відводиться університетам, які 

керуються інтерактивною, а не лінійною моделлю інноваційного процесу, 

удосконалюючи свої технології та поширюючи свої знання на бізнес. 

Вбачається, що глобалізація дедалі більше набуває децентралізованого 

характеру та поширюється через регіональні мережі університетів, а також 

через мультинаціональні корпорації та міжнародні організації. Тому маючи в 

своєму арсеналі великі зв'язки, університети спроможні поєднувати і 

використовувати різні види інтелектуальної власності. 

Однак незважаючи на новизну цієї концепції, на наше переконання, ця 

наукова концепція є подібною до основних моделей за переліком функцій 

головних учасників. Разом з тим, без сумніву, у формулюванні самої ідеї 

моделі отримали продовження дослідження трансформації взаємин та 

співпраці між основними учасниками НІС, а усвідомлення того факту, що 

зростання ролі технологічних параметрів суспільного розвитку виводить на 

перший план спроможність країни генерувати та втілювати нові знання у 

конкретні продукти, вже саме по суті змінює місце науки у 

світогосподарських процесах та посилює увагу до неї. 

Крім того, слід погодитися з точкою зору [13], що у кожному 

конкретному випадку стратегія розвитку НІС визначається державною 

політикою, нормативно-правовим забезпеченням, формами прямого і 

непрямого державного регулювання, станом технологічного й промислового 
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потенціалу, внутрішніх товарних ринків, ринків праці, а також історичними і 

культурними традиціями та особливостями. 

Разом з тим не існує оптимальної національної інноваційної системи, 

єдиної найбільш ефективної інноваційної стратегії держави, як і немає 

загальної "панацеї" у забезпеченні безпеки. Навпаки, нині спостерігаємо 

безліч варіацій НІС зі своїми перевагами та недоліками. Однак загальна 

специфіка формування НІС та покладені в її основу загальні орієнтири 

характеризуються спільними рисами. 

На наш погляд, до основних цілей забезпечення національної безпеки в 

умовах інноваційно-індустріального розвитку має бути віднесено: 

 утвердження науки на передових позиціях за головними 

напрямами фундаментальних й прикладних досліджень, усвідомлення їх 

державної значимості для укріплення технологічної незалежності 

національної економіки; 

 налагодження тісного взаємозв’язку між наукою та 

промисловістю та постійне удосконалення форм інтеграції між ними; 

 забезпечення високої частки експериментального та дослідного 

виробництва у структурі виробництва, орієнтація на застосування у 

виробництві передових технологій, формування унікальних дослідно-

конструкторських колективів, спроможних створювати продукцію, 

конкурентоспроможну на світовому ринку, утримувати лідерські позиції 

щодо розвитку нових наукових напрямів та технологій, нарощення частки 

висококваліфікованого наукового, інженерно-технічного та виробничого 

персоналу у загальній чисельності зайнятих; 

 збільшення частки реалізованої високотехнологічної продукції у 

структурі виробництва; 

 високу динамічність виробництва, що проявляється у постійному 

оновленні всієї економічної системи (дослідження, розробки, матеріально-

технічне забезпечення наукових досліджень і розробок, технологій), зміні 

кількісних та якісних показників, удосконаленні науково-виробничого 

комплексу та системи управління; 
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 активне використання переваг планування та фінансування 

великих науково-технічних проектів, в яких узгоджується цільова 

спрямованість досліджень, розробок та виробництв на конкретний результат 

з перспективними напрямами робіт загальносистемного, фундаментального 

призначення; 

 державне сприяння процесу отримання, освоєння та 

широкомасштабного використання промисловими підприємствами науково-

технічних досягнень, які забезпечують технологічне лідерство та 

конкурентоспроможність країни; 

  активізацію інвестиційної та інноваційної діяльності (у 

виробництві, відповідно до загальносвітової практики, темпи оновлення 

активної частини основних виробничих активів на рік мають бути не менше 

10 – 13 %, у науково-експериментальній базі – 30 – 40 %); 

 забезпечення сприятливого інвестиційного клімату з одночасною 

орієнтацією на захист національних інтересів; 

 формування експортоорієнтованої економіки на основі  розвитку 

переробної промисловості (зокрема, з використанням переваг азіатської 

моделі), для якої характерно підвищення частки високотехнологічних видів 

продукції у загальному обсязі експорту;  

 утворення власних ТНК, які не поступаються ТНК провідних 

країн світу, у функціонуванні яких велика увага приділяється утворенню, 

використанню високих технологій;  

 підвищення державної підтримки, зокрема диференціацією 

фіскальних інструментів, форм підтримки інноваційної діяльності та 

інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та виробництв з 

початкового етапу їх становлення. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Враховуючи підвищення ролі інноваційного фактору у здійсненні 

зрушень в економіці та незважаючи на чисельність наведених у науковій 

літературі ознак, визначено, що оцінка їх впливу на розвиток спричиняє 

необхідність виділення основного критерію, що визначатиме найбільш 

загальні риси інновацій: глибина інтенсивності змін у діяльності 

господарюючих суб'єктів. За таким критерієм інновації доцільно групувати 

на: "модернізуючий рівень інновацій" – у вигляді зміни застосовуваних 

технологій і вироблених продуктів; "творчий рівень інновацій", що 

спрямовані на якісне удосконалення самого продукту через дію 

кумулятивного ефекту знань у відповідній сфері діяльності; "революційний 

рівень інновацій", що пов’язаний з появою епохальних інновацій. 

2. Реалізація можливостей соціально-економічної системи значною 

мірою залежить від ефективності використання інвестиційних ресурсів, 

оскільки їх дефіцит перешкоджає інтенсифікації розвитку економіки. 

Продукування та впровадження інновацій, нових технологій являє собою 

особливу сферу руху інвестицій у загальній системі розширеного 

відтворення. А тому змінити траєкторію цього руху у напрямі інноваційного 

розвитку економіки можна шляхом формування удосконалення 

інвестиційного забезпечення, зорієнтованого на збалансованість в 

акумулюванні та використанні інвестиційних ресурсів. Відтак основу 

інвестиційного механізму формують не лише традиційні складові (суб’єкти, 

об’єкти та відносини між ними), але й економічні відносини, що складаються 

з приводу формування і використання накопиченого інвестиційного 

потенціалу.  

3. У загальному контурі формування інноваційно-індустріального 

розвитку та його інвестиційного забезпечення виявлені основні проблеми, які 

можуть перешкоджати наближенню економіки до рівня технологічних 

лідерів. По-перше, занадто ранній перехід до інноваційного розвитку, тобто 

відмова від захисту традиційних та новостворених галузей, які недостатньою 



194 

мірою сформувалися, можуть не дати очікуваних результатів через 

прорахунки в термінах та брак підтримки з боку держави. По-друге, 

спрямування значних обсягів інвестицій на пряме підтримання 

низькотехнологічних (як правило ресурсо- та матеріаломістких) видів 

економічної діяльності, без одночасного їх оновлення може унеможливити 

перехід до інноваційного розвитку. 

4. Концептуальною основою пояснення взаємозв’язку між 

інвестиційною та інноваційною діяльністю, інноваціями та інвестиціями у 

практичній площині здійснення економічних перетворень, є неможливість 

здійснення інновацій без проведення інвестиційної діяльності, Тому критерій 

індустріалізації та технологізації, в умовах значного фізичного та морального 

зносу основного капіталу, що спостерігається нині, дозволятимуть виявити 

ознаки деіндустріалізації країни в її негативному прояві. Обґрунтовано, що 

інноваційна індустріалізація як керований процес відображає рух інвестицій 

(матеріальних і нематеріальних цінностей) у об’єкти, пов’язані зі створенням, 

придбанням та освоєнням технологій, нових продуктів матеріального й 

інтелектуального виробництва та їх поширення на інші сектори економіки.  

5. Встановлено, що модифікація методів прямої державної участі в 

регулюванні інвестиційних процесів в інноваційній сфері зумовлює 

диференціацію типів інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального 

розвитку залежно від глибини прояву інтеграційних відносин між основними 

учасниками: ринковий, державно-приватний, кластерний, державно-

розпорядницький, мезокорпоративний. Аргументовано, що в реаліях сучасного 

стану економіки України доцільним до застосування має стати державно-

приватний або кластерний тип інвестиційного забезпечення інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки. З позицій реалій 

економічного розвитку України, сучасних її потреб аргументовано, що 

регулювання руху інвестиційних потоків в рамках їх акумулювання та 

використання для організації взаємодії між державою та основними 

суб’єктами господарювання необхідно концентрувати на пріоритетних для 

суспільства сферах соціально-економічного розвитку. Тому найбільш 



195 

доцільними для використання можуть бути визначені державно-

корпоративний або кластерний тип інвестиційного забезпечення. 

6. Формування власної моделі інноваційного розвитку економіки 

для України у теоретичній царині функціонування національної інноваційної 

системи обумовлюється її спроможністю забезпечувати єдність стратегічних 

інтересів держави, бізнесу та науки з огляду на системність появи та 

реалізації інновацій. У практичному сенсі національна інноваційна система 

орієнтована на виконання кожним з учасників своїх основних завдань та 

формування дієвих механізмів інноваційного розвитку: держава забезпечує 

вихідні умови розвитку освіти, формування професійної стратегії та розвитку 

науки; наука відтворює інновації, а бізнес їх використовує. 

7. Узагальнення світового досвіду у контексті забезпечення 

економічної безпеки дало змогу виокремити три основні моделі національної 

інноваційної системи (євро-американська, азіатська та альтернативна), кожна 

з яких базується на власній стратегії інноваційного розвитку (відповідно, 

нарощення, перенесення та запозичення). Це, у свою чергу, зумовлює 

специфічні характерні ознаки та типи їх інвестиційного забезпечення. 

8. Дослідження сутності інвестиційного забезпечення відносно процесу 

інноваційної індустріалізації дало змогу визначити його як комплекс заходів, 

спрямованих на пошук, залучення та освоєння інвестиційних ресурсів шляхом 

мобілізації, перерозподілу та концентрації приватних і державних інвестицій у 

напрямку стимулювання попиту на вітчизняні розробки й широкомасштабне 

технологічне оновлення промисловості, створення умов для залучення 

іноземного капіталу у високотехнологічні види промислової діяльності.  

Основні результати дослідження знайшли відображення у 

опублікованих наукових працях автора [115; 118; 124; 126; 127; 128; 129; 130; 

131; 133; 137; 138; 139; 141; 150; 156]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНО-

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Результативність інвестиційного забезпечення інноваційної 

індустріалізації економіки України 

 

Здійснення інноваційної індустріалізації в Україні тісно пов’язано з 

реалізацією її геополітичних інтересів. Визначальним фактором забезпечення 

інноваційного розвитку вітчизняної економіки є не просто залучення 

достатнього обсягу інвестиційних ресурсів, а спрямування їх у ті напрями 

діяльності, які б забезпечили розвиток економіки на довгострокову 

перспективу. Отже, особливості формування та розподілу цих ресурсів 

істотно позначаються на ефективності їх використання.  

Так, за підрахунками Д. Коміна з Гарвардського університету та 

М. Местієрі з Тулузької школи економіки, від моменту впровадження 

технологій до появи позитивного ефекту від її використання в середньому 

проходить 44 роки. А тому, на думку вчених, їх вплив на ВВП 

визначатиметься часткою сучасних виробництв в економіці країни, яка 

зростає досить повільно [205].  

Таким чином, сьогодні вирішення проблеми технологічної віддаленості 

від розвинених країн передусім залежить від загальних світових 

закономірностей та перспектив технологічного прогресу, а не від 

специфічних соціально-економічних умов національного розвитку.  

Оскільки основною детермінантою інноваційного розвитку є готовність 

національної економіки до сприйняття інновацій, то відповідні рекомендації 

повинні базуватися на аналізі її технологічного стану та інвестиційних 

можливостей його зміни, а також визначити напрями розроблення 

відповідної промислової, інвестиційної та інноваційної політики.  
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Загальний стан економіки країни визначає її конкурентоспроможність у 

глобальному технологічному просторі. Так, у звітах про глобальну 

конкурентоспроможність Всесвітнього економічного форуму упродовж 

більш ніж тридцяти років аналізуються і порівнюються багато компонентів, 

які впливають на формування національної конкурентоспроможності. З 

2005 р. Всесвітній економічний форум використовує Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК) – комплексний інструмент оцінювання мікро- 

і макроекономічних показників, на основі яких ідентифікуються 

детермінанти формування національної конкурентоспроможності (Рис. В. 1 

Додатка В).  

Загальна логіка порівняння конкурентоспроможності різних за рівнем 

розвитку країн базується на інтеграції в ІГК концепції стадій економічного 

розвитку. Це означає, що важливість кожної з виділених для розрахунку ІГК 

12 складових залежить від стадії розвитку економіки кожної окремо взятої 

країни. При цьому оцінка потенціалу економічного зростання країн в 

середньо- і довгостроковій перспективі здійснюється шляхом урахування 

поточного рівня розвитку за показником ВВП на душу населення та частки 

корисних копалин у загальному експорті (товари й послуги) країни як 

середнього значення впродовж п’яти років. Відповідно до проведеної 

класифікації країн в межах розрахунку ІГК, Україна з 2008 по 2012 р. 

перебуває у числі країн, для яких характерним є перехід від 

фактороорієнтованої економіки до економіки, орієнтованої на ефективність. 

У звіті ІГК за 2013 р. Україну віднесено до кола держав, орієнтованих на 

ефективність [193].  

Якщо в цілому аналізувати позиції національної економіки з погляду 

глобальної конкурентоспроможності, слід відзначити, що вища освіта і 

професійна підготовка, охорона здоров'я та початкова освіта, а також розмір 

ринку являють собою ті показники, за якими Україна все ще зберігає 

відносну конкурентну перевагу. Саме здобутки за цими показниками дали 

змогу за підсумками 2012 р. завершити перехід України на стадію розвитку, 
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орієнтовану на ефективність (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) України 

Показник 
2008– 
2009 

2009– 
2010 

2010– 
2011 

2011– 
2012 

2012– 
2013 

2013– 
2014 

Рейтинг 

Кількість країн у рейтингу 134 133 139 142 144 148 

ІГК 72 82 89 82 73 84 

Базові вимоги 86 94 102 98 79 91 

- інституції 115 120 134 131 132 137 

- інфраструктура 79 78 68 71 65 68 
- макроекономічне 
середовище 91 106 132 112 90 107 

- охорона здоров’я та 
початкова освіта 60 68 66 74 62 62 

Підсилювачі ефективності 58 68 72 74 65 71 
- вища освіта та професійна 
підготовка 43 46 46 61 47 43 

- ефективність ринку товарів 103 109 129 129 117 124 

- ефективність ринку праці 54 49 54 61 62 84 
- рівень розвитку 
фінансового ринку 85 106 119 116 114 117 

- технологічна готовність 65 80 83 82 81 94 

- розмір ринку 31 29 38 38 38 38 

Фактори розвитку ІТ та 
інноваційного потенціалу 66 80 88 93 79 95 

- рівень розвитку бізнесу 80 91 100 103 91 97 

- інновації 52 62 63 74 71 93 

Складено  за: [615]. 

 

Разом з тим, як засвідчують дані табл. 3.1, суттєвого погіршення 

зазнали підіндекси підсилення ефективності в цілому та фактори 

інноваційного потенціалу, а стійкою тенденцією до зменшення за період 

2008–2013 рр. у значеннях рейтингів характеризуються такі фактори, як 

інституції (зниження на 12 пунктів), ефективність ринку товарів (зниження 

на 21 пункт), ефективність ринку праці (зниження на 30 пунктів), 

технологічна готовність (зниження на 29 пунктів), інновації (зниження на 41 

пункт). 
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За результатами звіту з конкурентоспроможності 2013–2014 рр. першу 

позицію посіла Швейцарія, в десятку лідерів також входять Сінгапур, 

Фінляндія, Німеччина, США, Швеція, Гонконг, Нідерланди, Японія, 

Великобританія. Як свідчать представлені дані, Україна поступається 

Швейцарії за всіма складовими конкурентоспроможності, окрім розміру 

ринку (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Порівняння профілів конкурентоспроможності Швейцарії, 

Польщі, Румунії та України за ІГК 2013–2014 рр. 

Складено  за: [615]. 

 

Якщо взяти до уваги, що частки ВВП у загальносвітовому обсязі ВВП 

Швейцарії та України практично однакові (відповідно 0,44 % та 0,40 %), але 

на території України проживає населення майже у 6 разів більше, ніж у 

Швейцарії, а обсяг ВВП у розрахунку на одного жителя практично у 21 раз 

менше, то можна зробити висновок про необхідність активізації 

впровадження ефективніших виробничих процесів, підвищення якості 

продукції, підтримання здатності використовувати наявні технології у 

підприємницькому секторі. Враховуючи прагнення України ввійти до складу 

країн, орієнтованих на інновації, покращання стану за показниками другої 

компоненти якраз і характеризує спроможність здійснення такого переходу. 

Перш ніж розкрити можливості використання внутрішніх 

інвестиційних ресурсів національної економіки, варто зазначити, що питання 
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фінансування інноваційного розвитку в Україні вже впродовж багатьох років 

перебуває у полі зору наукових досліджень, а в практичній площині 

недостатність фінансування стає основною, серед багатьох, причиною 

занепаду. Так, загальна структура фінансування наукової та науково-

технічної діяльності зазнала суттєвих змін, що позначилося на структурі 

науково-технічних робіт, фінансуванні інноваційної діяльності та 

інноваційній активності промислових підприємств. 

Аналіз статистики щодо джерел фінансування наукових та науково-

технічних робіт в Україні засвідчує наявність глибокої кризи 

недофінансування починаючи з 1990-х рр., що обумовило зміну загальних 

підходів до політики державного фінансування науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Порівнюючи джерела фінансування науково-

дослідних розробок в Україні за період 1995–2013 рр., можна стверджувати, 

що в основному наука фінансується за рахунок державного бюджету, на який 

припадає 30–40 % загального обсягу фінансування, а отже є залежною від 

обсягів виділеного бюджетного фінансування (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Структура фінансування наукових та науково-технічних робіт 

в Україні у період 1995–2013 рр. у розрізі основних джерел, %. 

Складено  за: [103]. 
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Наведені дані (див. рис. 3.2) вказують на коливання співвідношення 

джерел фінансування у загальній його структурі впродовж аналізованого 

періоду, характеризують не лише недостатність обсягів, але і нестабільність у 

їх концентрації на інноваційних напрямах.  

Разом з тим показовим для економіки країни джерелом фінансування 

науково-технічних розробок є кошти підприємств та організацій України, 

зростання частки яких вказує на те, що результати функціонування наукових 

установ знаходять підтримку і вихід на ринок. Варто відзначити доволі 

позитивну тенденцію щодо збереження частки фінансових надходжень від 

замовників, у тому числі іноземних держав. Так, загальні обсяги 

фінансування досліджень і розробок із зазначеного джерела, без особливих 

коливань, зросли з 1995 по 2013 р. у 9,8 раза (335,3 млн грн (1995 р.) і 4718,1 

млн грн (2013 р.)). Найбільш динамічне зростання відбулося в період з 1995 

по 2005 р., коли обсяги фінансування збільшувалися щороку майже на 30–

40 %. Однак занепокоєння викликає зменшення надходжень від вітчизняних 

замовників. Вже з 2006 р. загальні обсяги фінансування наукових розробок 

вітчизняними замовниками почали зменшуватися приблизно на 10 % на рік. 

Отже, натепер в середньому частка коштів підприємств і організацій 

становить менше 35 % загального обсягу фінансування. Збереження такої 

тенденції може відіграти ключову роль у спроможності підтримки існуючого 

рівня розвитку науково-технічного потенціалу країни. 

Слід відмітити істотне зростання обсягів фінансування досліджень і 

розробок за рахунок власних коштів наукових установ. Так, у понад 4 рази 

зросли обсяги такого фінансування у період з 1995 по 2000 р. (14,6 млн грн 

(1995 р.) і 61,3 млн грн (2000 р.)), у понад 5,5 раза у період з 2000 по 2005 р. 

(61,3 млн. грн. (2000 р.) і 338,5 млн. грн. (2005 р.)) та у 4 раза у період з 2005 

по 2013 р. (338,5 млн грн (2005 р.) і 1466,6 млн грн (2013 р.)). У цілому ж 

обсяги витрат власних фінансових ресурсів наукових установ на науково-

дослідні розробки 2013 р. перевищили рівень 1995 р. у 100 рази. Однак у 
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цілому частка цього джерела у загальній структурі джерел фінансування 

наукових та науково-технічних робіт становить менше 15 %. 

Варто зазначити, що частка наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій істотно коливалася 

впродовж періоду 1991–2001 рр. Зокрема, відбулося збільшення часток 

фундаментальних досліджень (з 8,8 % у 1991 р. до 22,9 % у 2013 р.) та 

науково-технічних послуг (з 4,7 % у 1991 р. до 10,4 % у 2013 р.) при 

одночасному зменшенні частки таких видів робіт, як науково-технічні 

розробки (з 62,1 % у 1991 р. до 49,0 % у 2013 р.) та прикладні дослідження (з 

24,4 % у 1991 р. до 17,7 % у 2013 р.). Разом з тим, динаміка фінансових 

надходжень за даними видами робіт впродовж 2012–2013 рр. засвідчує 

зростання фінансування науково-технічних розробок при одночасному 

скороченні за іншими видами робіт [314, с. 95]. 

Якщо розглядати тенденцію до збільшення обсягів фінансування 

досліджень і розробок вітчизняних науково-дослідних установ за рахунок 

коштів іноземних держав, починаючи з 2007 р. з точки зору спроможності 

виконувати наукові дослідження на світовому рівні і знаходити додаткові 

кошти за межами України, то це свідчить про позитивні зрушення у 

використанні власного науково-технічного потенціалу. Водночас ця ситуація 

може призвести і до негативних наслідків, оскільки недофінансування 

наукових установ з вітчизняних джерел здатне спричинити загострення 

проблеми відтоку за межі України наукових кадрів та результатів наукових 

досліджень без оформлення відповідних документів щодо захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Таким чином, у цілому оцінюючи динаміку фінансування наукових та 

науково-технічних робіт (див. рис. 3.2), слід відмітити коливання 

співвідношення джерел фінансування у загальній його структурі впродовж 

аналізованого періоду, що свідчить про нестабільність фінансування 

науково-технічної діяльності в Україні. 
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Загальне погіршення результативності науково-технологічної сфери під 

впливом зниження реального обсягу фінансування наукових досліджень 

позначилося і на структурі фінансування інноваційної діяльності підприємств 

(рис. 3.3). Зазначене характеризує фрагментарність перебігу інноваційної 

активності національних підприємств щодо фінансування інноваційних 

витрат. 

 

Рис. 3.3. Структура фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств України у 2000–2013 рр. у розрізі основних джерел, %. 

Складено  за: [103]. 

 

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств упродовж всього аналізованого періоду 

залишаються їх власні кошти. У 2013 р. цей показник склав 72,92 % від 

загального обсягу фінансування, що засвідчило зменшення частки вказаного 

джерела порівняно з 2006 р. більш як на 16 % та майже на 9 % порівняно з 

показником 2000 р. Частка фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
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державного бюджету в останні роки суттєво зменшується, і у 2013 р. 

складала 0,24 % загального обсягу. Водночас частка іноземних інвестицій, 

досягнувши у 2010 р. 30 %, у 2011 р. різко знизилася – до 0,4 %. 

Нагальним завданням вітчизняної економіки є подолання дефіциту 

інвестиційних ресурсів довгострокового характеру на рівні банківського 

сектору. Так, у 2013 р. лише 17,9 % кредитів мали інвестиційне спрямування. 

При цьому кредити з термінами погашення понад 5 років у загальній 

структурі кредитного портфеля становили 12,3 %. Слід зазначити, що понад 

80 % кредитів за цільовим спрямуванням були орієнтовані на забезпечення 

поточної діяльності  (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Структура кредитів за цільовим спрямуванням наданих 

нефінансовим корпораціям у 2007–2013 р., %. 

Складено  за: [103; 437]. 

 

В абсолютному вимірі зростає обсяг іноземного фінансування, 

перевищуючи обсяги видатків на інноваційну діяльність з Державного 

бюджету України. Однак, враховуючи, що найбільшу частку в структурі 

витрат займають витрати на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення (в середньому 62,7 % за період 2000–2013 рр.), зростання 

номінального обсягу інноваційних витрат у цілому та коштів іноземних 

інвесторів у структурі джерел фінансування інноваційної діяльності 
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підприємств можна пояснити збільшенням імпорту зазначених товарів та 

загальноекономічними тенденціями щодо динаміки цін, інфляційних 

процесів та кон’юнктури валютного ринку. Підтвердженням цьому може 

також слугувати порівняння темпів приросту загального обсягу освоєних 

інвестицій з динамікою загального обсягу впроваджених нової техніки, 

технологічних процесів, динаміки витрат підприємств на дослідження та 

розробки у складі загальних інноваційних витрат підприємств України 

(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Темпи приросту основних показників результативності 

інноваційної діяльності підприємств та освоєного обсягу інвестицій в основний 

капітал в Україні до 2000 р., % 

Складено  за: [103]. 

 

Представлені дані дають можливість зробити висновок, що підвищення 

рівня технологічної готовності виробництва, освоєння технологічних 

процесів та виробництво нових видів техніки, на жаль, не є пріоритетом 

інвестиційної діяльності промислових підприємств, оскільки зростання 

освоєного обсягу інвестицій в основний капітал відбувається на тлі 
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скорочення освоєння виробництва нової техніки та впровадження нових 

технологічних процесів на промислових підприємствах. 

Якщо врахувати загальні закономірності інвестиційної діяльності, то 

цікавою з наукової точки зору у цьому контексті буде перевірка гіпотези про 

існування тісного зв’язку між результативністю інноваційної діяльності 

підприємств національної промисловості та необхідністю технологічного 

оновлення промисловості. Це зумовлено тим, що прагнення до максимізації 

прибутку спонукає підприємства активізувати інноваційну діяльність, 

насамперед пов’язану з можливостями забезпечити мінімізацію витрат 

(ресурсозберігаючі технології, оновлення продукції тощо). Для 

підтвердження чи спростування даного припущення проведено аналіз 

залежності між показниками, що характеризують напрями інноваційної 

активності та відображають динаміку освоєння інвестицій. Результати 

проведених розрахунків представлено в табл. В. 1 та В. 2 Додатка В. 

Отримані розрахунки демонструють, що зростання обсягу реалізованої 

інноваційної продукції (за інших рівних умов) зумовлюється зростанням 

витрат на проведення досліджень і розробок (0,98) та придбання технологій 

(0,84). 

Разом з тим, характер інвестиційних витрат промислових підприємств 

свідчить про їх слабку орієнтацію на інноваційні напрями діяльності. Так, 

виявлено незначну залежність між обсягом реалізованої інноваційної 

продукції та впровадженням технологічних процесів (0,48), а також 

освоєнням нових видів техніки (0,66). 

Важливим є усвідомлення того факту, що в сучасних умовах розвитку 

інвестиційний простір характеризується відмінностями не лише обсягів, але 

й територіально-секторальними особливостями розміщення. Найбільшою 

мірою такі відмінності віддзеркалюють ступінь інвестиційної привабливості 

як конкретної території, так і виду діяльності, яка в ній переважає. 

У більшості випадків ініціатором інноваційних змін, та відповідно 

інвестицій, є великий бізнес. Економічні інтереси бізнесу на регіональному 
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рівні визначаються наявністю економічних ресурсів для довгострокового 

розвитку, структурою економіки, що відповідає його інтересам, станом 

інвестиційного клімату, розвиненістю ринкової інфраструктури. Присутність 

бізнесових утворень створює позитивні ефекти, що проявляються у 

ініціюванні та стимулюванні соціально-економічних зрушень, які впливають 

на зростання рівня зайнятості населення та їх доходи. Бізнес як 

бюджетоутворюючий елемент економічної системи кожного регіону 

забезпечує інвестиційні можливості реалізації соціально-економічних 

програм локального рівня, являє собою замовника та споживача інновацій, 

що значною мірою відбивається на загальному стані інвестиційного клімату, 

рівні інвестиційної активності, і тим самим може виступати індикатором під 

час оцінки інвестиційної привабливості. З іншого боку, вибір напрямів 

вкладення капіталу великим бізнесом віддзеркалює загальні тенденції 

інвестиційної привабливості кожної з видів економічної діяльності та 

галузевих ринків, що забезпечує максимізацію віддачі на вкладений капітал. 

Науковий та практичний інтерес становлять питання залучення бізнесу 

до інвестування інноваційної індустріалізації національної економіки з 

огляду на міжрегіональну диференціацію інвестицій. Отже, аналіз 

просторового розміщення українського бізнесу за регіонами та оцінка рівня 

його концентрації дасть змогу виявити не стільки географію інвестицій, 

скільки функціональні зони зосередження економічних інтересів бізнесу в 

межах територій за наявності відповідних бізнесових активів. 

Згідно з методикою Державної служби статистики України показником 

інвестиційної активності у розрізі видів економічної діяльності на 

регіональному рівні є загальний обсяг капітальних інвестицій. З іншого боку, 

інноваційна активність характеризується низкою показників, у тому числі й 

таких, що відображають участь бізнесу у фінансуванні наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності. Серед цих показників інтерес для 

аналізу становить, зокрема, обсяг фінансування наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності, структура якого деталізується за окремими 
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джерелами, регіонами та видами економічної діяльності. 

Однак зазначені показники як індикатори інвестиційної та інноваційної 

активності не відображають розподіл інвестиційних ресурсів у просторі, що 

значною мірою нівелює результативність аналізу просторової концентрації 

капіталу на регіональному рівні або на рівні видів економічної діяльності з 

огляду на зближення бізнесу та науково-технологічної сфери. Цей недолік 

оцінювання неоднорідності розподілу інвестицій, а отже виявлення зон 

концентрації капіталу великого бізнесу, можна виправити, використавши 

індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ).  

Індекс Херфіндаля-Хіршмана (англ. Herfindahl-Hirschman Index або 

HHI) у класичному розумінні являє собою індикатор оцінювання 

концентрації бізнесу на певному ринку (англ. market dominance) і широко 

застосовується в процесі оцінювання рівня монополізації ринків [480, с. 99]. 

Цей індекс може мати значення від 0 до 10000 % (або від 0 до 1,000) та є 

сумою квадратів ринкових часток всіх компаній певної галузі. При цьому має 

бути враховано, що чим більше значення індексу, тим концентрованішим є 

ринок, а отже менше конкуренції й більше ризиків для клієнтів. Практичне 

поширення ННІ дістав у США під час застосування антимонопольного 

законодавства у випадку злиття та поглинання компаній. Зокрема, 

Державний департамент юстиції США на основі використання значення 

вказаного індексу розподіляє ринки на три основні типи за рівнем 

концентрації: значення індексу в межах нижче 0,1 (або 1,000 %) – незначна 

концентрація ринку, від 0,1 до 0,18 (або від 1,000 % до 1,800 %) – середня 

концентрація ринку, вище 0,18 (або 1,800 %) – висока концентрація ринку. 

Тобто високомонополізованою вважається галузь, якщо значення індексу 

перевищує 1800 %. Злиття чи поглинання компаній, що підвищує індекс 

Херфіндаля-Хіршмана на 0,1 пункту (або 100 %) на ринку середньої 

концентрації (на 0,05 / 50 % на ринку з високою концентрацією), 

автоматично призводить до застосування антимонопольного законодавства. 

Модифікація розрахунку зазначеного індексу для оцінювання рівня 
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концентрації капіталу великого бізнесу та виявлення зон такої концентрації 

матиме вигляд: 

2

1

)100(  


k

j

j

I

i
ННI ,                                                (3.1) 

де k – кількість досліджуваних об’єктів (у нашому випадку 27 

адміністративно-територіальних одиниць, видів діяльності); ij – частка обсягу 

інвестицій в j-му регіоні/виді діяльності у % до загального обсягу інвестицій 

в економіку України для оцінки їх просторової нерівномірності. 

Теоретично максимальне значення зазначеного показника дорівнює 

10 000 % і досягається у випадку концентрації всього обсягу капітальних 

інвестицій в одній зоні. Мінімальне значення, навпаки, відповідає 

рівномірному розподілу обсягу інвестицій за регіонами чи видами 

економічної діяльності, що складає у цьому випадку 370,4 % (10 000 %/27). 

Результати розрахунків динаміки індексу ННІ для регіонального розподілу 

інвестицій в Україні у період 2005–2013 рр. представлено на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Динаміка індексу Херфіндаля–Хіршмана (HHI) за період 

2005–2013 рр. (розрахунок просторової концентрації інвестицій), % 

Складено  за: табл. В. 3 Додатка В. 

 

З огляду на наведені дані значення індексу ННІ до 2011 р. не 

перевищує межі 1000 %, що означає досить низьку концентрацію 

капіталовкладень великого бізнесу впродовж 2005–2011 рр. Натомість, 
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починаючи з 2011 р. тенденція різко змінилася у бік концентрації 

капіталовкладень у м. Києві. З рисунка видно, що формування капіталу 

відбувалося до 2005 р., це, зокрема, засвідчує тенденція збільшення 

концентрації інвестицій на території України у певних регіонах. Насамперед, 

така ситуація пояснюється характером загального ринкового реформування 

національної економіки, процесами приватизації та роздержавлення, що 

певною мірою зумовило концентрацію основної частки капіталу у незначної 

частини суб’єктів господарювання. Для цього періоду характерним є 

створення та поступове становлення бізнесу, переважно у формі промислово-

фінансових груп та інтегрованих бізнес-структур, навколо промислового 

підприємства (групи підприємств) за участі комерційного банку, або 

концентрація активів підприємств навколо комерційного банку. 

Просторове зосередження інвестицій ілюструє реалізацію 

корпоративної політики таких компаній щодо придбання доступних активів у 

різних регіонах країни. Найбільш привабливими вважаються регіони з 

наявністю певних конкурентних переваг. До таких переваг на 

територіальному рівні, за систематизацією П. Кругмана, віднесено дві 

основні групи факторів: конкурентні фактори "первинної природи", що не 

залежать від діяльності людини, тобто забезпеченість природними ресурсами 

та географічне положення, а також конкурентні фактори "вторинної 

природи", які створені безпосередньо людиною та суспільством: 

агломераційний ефект, людський капітал, інституційне середовище, що 

сприяє покращанню підприємницького клімату, розвинена інфраструктура 

[576, с. 60]. У результаті більша частина інвестицій зосереджується в 

регіонах з багатшими природними ресурсами та з розвиненою системою 

торговельно-посередницької та фінансової діяльності. 

Як свідчать дані табл. 3.2, в окремих регіонах України акумулюється 

майже 40 % загального обсягу капітальних інвестицій: м. Київ, Донецька, 

Дніпропетровська області. При цьому впродовж всього періоду у п’яти 

областях (20 %) зосереджується понад 50 % всіх капіталовкладень. Таким 

чином, слід констатувати у цей період закріплення інвестиційної переваги 
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обмеженої кількості регіонів. 

Таблиця 3.2 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в регіональному розрізі за 2005–

2013 рр., %  
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Україна  100  100  100   100  100   100   100  100 100 
Автономна 
Республіка Крим  3,7   3,7   3,7   3,6   3,7   4,4   6,9  6,2    5,8    
Вінницька 1,9  2,0  2,1 2,0  1,7  2,3  2,5  2,0    2,3    
Волинська  1,2   1,6   1,5   1,4   1,5   1,1   1,0  1,1    1,2    
Дніпропетровська  8,1   8,3   7,8   7,7   8,2   8,3   8,6  7,7    8,0    
Донецька 10,5   9,3   9,1   9,7   8,7   8,1  10,5  10,8    10,4    
Житомирська  1,4   1,5   1,5   1,6   1,8   2,1   2,1  1,0    1,1    
Закарпатська  1,2   1,6   1,4   1,4   1,3   1,3   1,3  0,9    1,0    
Запорізька  3,4   3,1   3,2   3,1   3,1   4,6   2,8  2,5    2,6    
Івано-Франківська  1,9   2,2   2,2   2,6   2,2   2,7   1,7  1,8    1,8    
Київська  4,8   5,4   6,3   7,0   6,3   6,7   7,4  6,9    7,7    
Кіровоградська  1,4   1,4   1,3   1,3   1,7   1,5   2,0  1,6    1,2    
Луганська  4,6   4,3   4,9   3,9   2,9   3,3   3,0  2,8    4,2    
Львівська  4,9   4,6   4,4   4,7   4,3   5,1   5,0  3,8    3,7    
Миколаївська  2,6   2,3   1,9   1,8   2,5   2,3   1,9  1,6    1,9    
Одеська  5,5   6,2   5,8   5,4   6,6   5,2   3,8  5,0    4,4    
Полтавська  3,9   3,9   3,7   3,8   4,9   4,9   4,6  3,5    3,6    
Рівненська  1,4   1,7   1,6   1,5   1,7   1,4   1,3  0,9    1,1    
Сумська  1,6   1,2   1,4   1,4   1,4   1,5   1,3  1,0    1,0    
Тернопільська  0,9   0,9   1,0   1,2   0,9   1,3   1,0  1,1    1,1    
Харківська  6,2   6,4   6,5   4,9   5,4   5,2   5,7  5,0    3,5    
Херсонська  1,3   1,2   1,4   1,6   1,4   1,1   1,2  0,8    0,8    
Хмельницька  1,6   1,6   1,6   2,0   2,1   1,8   1,7  1,2    1,4    
Черкаська  2,2   2,5   2,2   2,1   1,9   1,8   1,4  1,3    1,3    
Чернівецька  0,8   1,1   1,2   1,6   1,6   1,2   1,0  0,8    0,8    
Чернігівська  1,5   1,4   1,6   1,3   1,1   1,2   1,2  0,9    1,1    
м. Київ 21,0  20,1  20,3  20,4  20,1  18,5  18,1  27,1    26,3    
м. Севастополь  0,6   0,6   0,6   0,7   0,9   1,0   0,8  0,7    0,9    

Складено  за: [103]. 

 

Ключовою тенденцією докризового періоду 2005–2009 рр. (див. 

рис. 3.6) є відносна стабільність концентрації капіталовкладень, що можна 

пояснити відновленням позитивної економічної динаміки в цілому в 

національній економіці. Цей період характеризується консолідацією активів, 

галузевою диверсифікацією бізнесу, його подальшою корпоратизацією та 

виходом на світовий фінансовий ринок з метою отримання додаткових 

джерел фінансування, а також розгортанням процесів транснаціоналізації.  
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Слід констатувати також формування тенденції зниження концентрації 

капіталовкладень та поступовий рух до їх більш рівномірнішого розподілу: 

50 % (12 областей) зосереджує 80 % всіх капіталовкладень. Передусім, це 

свідчить про зміну інтересів бізнесових груп та активізацію регіональної 

експансії у напрямі не лише регіонів з конкурентними факторами "первинної 

природи", але й "вторинної природи". Концентрація інвестицій 

спостерігалася у тих самих регіонах: м. Київ, Донецька, Дніпропетровська 

області, до яких з 2008 р. приєдналася ще Київська область, що можна 

пояснити збільшенням обсягів будівництва житлових та інфраструктурних 

об’єктів у приміській зоні Києва. Отже, період 2005–2009 рр. 

характеризується формуванням тенденції зосередження капіталу в 

конкретних регіонах з наявними сировинними ресурсами, суміжними та 

переробними виробництвами, зростаючими галузевими ринками та доступом 

до експортних потоків, та регіонах зі зростаючою фінансовою 

інфраструктурою. 

Світова фінансова криза негативно позначилася на діяльності 

українських компаній, що зумовило у період 2008–2010 рр. зниження 

просторової концентрації капіталовкладень (див. рис. 3.6). Зокрема, це 

пояснюється загальним спадом виробництва та збуту, згортанням 

стратегічних програм розвитку та необхідністю концентрації фінансових 

потоків на утриманні вже сформованих напрямів розвитку бізнесу. Серед 

основних орієнтирів стратегії розвитку суб’єктів бізнесу цього етапу варто 

відмітити продовження консолідації активів, процеси транснаціоналізації, 

подальше налагодження міжнародних виробничо-збутових ланцюгів.  

Інакше виглядає концентрація інвестицій за видами економічної 

діяльності (рис. 3.7). Згідно з наведеними даними значення цього показника 

перевищує 1000 %, а в окремі періоди долає позначку 1800 %, що свідчить 

про значну концентрацію інвестицій великого бізнесу в обмеженій кількості 

видів економічної діяльності. Так, у період 2008–2010 рр. намітилася 

тенденція до зростання концентрації інвестицій, що підтверджує процеси 



213 

зосередження фінансових потоків на утриманні вже сформованих напрямів 

розвитку бізнесу. Зокрема, впродовж всього періоду понад 50 % загального 

обсягу інвестицій в основний капітал припало на промисловість та операції з 

нерухомим майном. При цьому сім видів економічної діяльності, тобто 26 %, 

концентрували понад 80 % загального обсягу інвестицій України, що 

практично пропорційно представлений у всіх регіонах.  

 

Рис. 3.7. Динаміка індексу Херфіндаля–Хіршмана (HHI) за період 

2005–2013 рр. (розрахунок концентрації капіталовкладень за видами 

економічної діяльності), % 

Складено  за: табл. В. 4 Додатка В. 

 

Таким чином, можна зробити декілька теоретичних та практичних 

висновків. Насамперед, варто зазначити, що бізнес являє собою вагомий 

суб’єкт економіки на регіональному рівні, що спроможний змінювати 

інвестиційне середовище не лише регіонального, але й національного рівня. 

Для сучасного етапу розвитку бізнесових утворень характерна 

неоднорідність економічного та інвестиційного простору щодо рівня 

концентрації інвестицій основних суб’єктів бізнесу. 

Присутність активів бізнесу в регіонах зумовлює необхідність 

враховувати при формуванні стратегій їх соціально-економічного розвитку 

інтереси бізнесу та максимально залучати останні до формування і реалізації 

системи довгострокових взаємодій на регіональному рівні. З огляду на 
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зазначене ґрунтовного вивчення заслуговують питання методологічного 

забезпечення формування умов для довгострокової взаємодії бізнесу та 

державних органів на регіональному рівні, зокрема в рамках залучення до 

програм інноваційного розвитку в регіонах, соціально відповідального 

інвестування та державно-приватного партнерства. 

Оцінюючи особливості оновлення основного капіталу та участь у 

ньому фінансових потоків, слід вказати на певний дисбаланс, оскільки рівень 

іноземних інвестицій майже співмірний з державними (рис. 3.8). Очевидним 

є той факт, що іноземний інвестор, використовуючи вітчизняний основний 

капітал, буде мало зацікавлений у фінансуванні його оновлення та 

модернізації в необхідному обсязі. 

 

Рис. 3.8. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

у період 2002–2013 рр., % 

Складено  за: [103]. 

 

Як засвідчують дані рис. 3.8., основним джерелом інвестицій в 

оновлення основного капіталу залишаються власні кошти підприємств, які 

коливаються в аналізованому періоді в межах 54–65 %. Починаючи з 2002 р. 

простежується активізація зазначених інвестицій за рахунок кредитів банків 

та інших позик – з 5,3 % у 2002 р. до 15,3 % у 2013 р. Варто вказати на 

загальну нестабільність фінансування інвестицій в основний капітал за 
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рахунок всіх джерел, що фактично віддзеркалює загальноекономічні 

тенденції зміни економічної кон’юнктури.  

При забезпеченні інноваційної індустріалізації особливого значення 

набуває його інвестиційне забезпечення, що вказує на спроможність 

акумулювання необхідного обсягу інвестиційних ресурсів на інноваційних 

напрямах економічної діяльності.  

Традиційно інвестиційну політику в рамках української економіки 

пов’язують з динамікою капітальних інвестицій, зокрема інвестицій в 

основний капітал як сукупності витрат, спрямованих на створення та 

відтворення основних засобів. Мається на увазі нове будівництво, 

розширення, реконструкція та модернізація, тобто основні форми 

відтворення основного капіталу, які зумовлюють зростання первісної 

вартості об’єктів, придбання машин, транспортних засобів та інших 

матеріальних та нематеріальних активів. Слід відмітити, що у 

методологічних поясненнях Державної служби статистики України 

"капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів", 

до "інвестицій в основний капітал належать інвестиції в капітальне 

будівництво, машини, обладнання, інструмент, інвентар, транспортні засоби 

та інші основні засоби … включаючи витрати на капітальний ремонт, 

поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію". При цьому 

основні засоби являють собою одну зі складових національного багатства 

країни, розглядаються як "матеріальні активи, що юридична особа утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). До них належать земельні 

ділянки, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, 

транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, тварини, 
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довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, що пов’язані 

із сільськогосподарською діяльністю тощо; а також основні засоби, що 

перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські 

будівлі, багаторічні насадження, доросла худоба тощо)" [379]. Вочевидь, у 

цьому випадку йдеться про цілеспрямовані вкладення в технічні, а не 

технологічні зрушення на рівні забезпечення економіки, і, по суті, 

характеризує свідоме відтворення існуючого технологічного укладу. 

Зазначене підтверджує структура капітальних інвестицій (табл. 3.3), у складі 

яких капітальний ремонт практично утричі перевищує інвестиції у 

нематеріальні активи, а капітальний ремонт варіюється в межах від 6,6 % до 

10,7 % та у середньому складає 9,4 % загального обсягу капітальних 

інвестицій. 

На перший погляд, таке використання інвестиційних ресурсів 

виправдане з позицій досягнення їхньої ефективності. Однак, аналіз 

доводить, що це хибне уявлення. Для підтвердження наведеного припущення 

варто розглянути залежність темпів економічного зростання від величини та 

динаміки інвестицій в основний капітал у контексті загальної логіки 

відтворювального процесу. 

Динаміка основного капіталу відображає перебіг економічних процесів 

та фактично вбудована у загальну динаміку економіки. На першому етапі 

загального економічного процесу відбувається формування інвестиційних 

ресурсів у структурі ВВП, перетворення яких в реальний капітал відображає 

їх освоєння на наступному етапі, і лише після цього стає можливим з 

використанням нового капіталу у виробничому процесі отримання більшого, 

ніж початковий, обсягу ВВП. Такий приріст ВВП за кожен відповідний 

період відображається темпом його нарощення у часі, що пояснює не лише 

характеристику темпів економічного зростання, але й відбиває нарощення у 

часі економічного потенціалу.  
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Таблиця 3.3 

Структура капітальних інвестиції впродовж 2002–2013 рр, % 

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 
капітальні 
інвестиції 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Капітальні 
інвестиції, % до 
ВВП 

20,6 22,4 25,9 25,2 27,4 30,9 28,7 21,1 17,5 20,0 20,8 18,5 

Інвестиції у 
матеріальні 
активи, % до 
ВВП 

18,8 21,9 25,3 24,5 26,5 30,0 28,0 20,5 16,8 19,2 20,2 17,7 

Інвестиції в 
основний 
капітал, % до 
ВВП, у т.ч.: 

16,5 19,1 21,9 21,1 23,0 26,2 24,6 16,6 13,9 16,1 16,7 14,1 

- капі-
тальне 
будівництво, % 

44,7 47,6 46,9 45,5 48 49,2 49,5 41,5 44,2 45,6 41,4 39,9 

- машини, 
обладнання та 
транспортні 
засоби, % 

35,1 37,6 37,9 38,2 36,1 35,4 36,2 33,9 32,5 32,8 38,9 36,4 

- земля, % … … … … … … … 0,8 0,3 0,8 0,6 0,4 

- довгострокові 
біологічні 
активи 
тваринництва, 
% 

0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 

- інші 
необоротні 
матеріальні 
активи, % 

1,5 1,6 2 2,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2 1,7 2,4 2,9 

- капітальний 
ремонт, % 

8,7 10 10,3 10,4 10,7 10,6 10,1 9,8 9,7 9 6,6 6,7 

Інвестиції у 
нематеріальні 
активи, % до 
ВВП 

1,9 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 

Складено  за: [103]. 

 

Таким чином, джерело економічного розвитку вміщується у 

створеному в поточному році обсязі ВВП, а загальна динаміка економічного 

процесу являє собою послідовність: 

 

ВВП1=f(K)  K=f(I)  І=f(ВВП0)  (ВВП1–ВВП0)/ВВП0,  (3.2) 

 
де ВВП1 – валовий внутрішній продукт поточного року, K – розмір 
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основного капіталу в економіці, І – обсяг валових внутрішніх інвестицій 

(автономні інвестиції), ВВП0 – валовий внутрішній продукт попереднього 

періоду. 

Основним у такій послідовності перетворень є визначення частки ВВП, 

яку може економіка спрямовувати на інвестиції, при цьому слід враховувати, 

що інвестиції тут не пов’язані напряму зі змінами обсягів виробництва та 

використовуються для заміщення діючого основного капіталу у міру його 

вибуття. Насправді з цієї позиції більшість інвестицій є автономними, тобто у 

цьому випадку мова ведеться про граничну норму інвестицій, що відображає 

приріст інвестицій з кожної одиниці приросту ВВП, і, як правило, ця 

величина практично не змінюється протягом часу. Проте, як свідчать 

показники офіційної статистики, це не є характерним для національної 

економіки, що підтверджує її нестійкий розвиток (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Динаміка показників, що характеризують перебіг інвестиційних 

процесів в економіці України за період 2002–2013 рр. 

 Валове 
нагромад-

ження 
основного 
капіталу у 

ВВП, % 

Валові 
зао-
щад-

ження, 
% до 
ВВП 

При-
ріст 

ВВП, 
млрд 
грн 

(∆ВВП) 

Інвес-
тиції в 
основ-

ний 
капі-

тал, % 
до ВВП 

Приріст 
інвестицій 

в 
основний 
капітал, 
млрд грн 

(∆І) 

Перевищення 
частки валових 
заощаджень у 

ВВП над 
часткою 

інвестицій у 
ВВП 

Гранична 
норма 

інвести-
цій, 

(∆ВВП 
/∆І) 

2002 19,2 27,7 21,6 16,5 4,6 11,3 0,21 
2003 20,6 27,8 41,5 19,1 13,8 8,7 0,33 
2004 22,5 31,8 77,8 21,9 24,7 9,9 0,32 
2005 22,0 25,7 96,3 21,1 17,4 4,6 0,18 
2006 24,6 23,3 102,7 23,0 32,2 0,3 0,31 
2007 27,5 24,6 176,6 26,2 63,2 -1,6 0,36 
2008 26,4 20,8 227,3 24,6 44,6 -3,8 0,20 
2009 18,4 16,6 -34,7 16,6 -81,3 0,0 2,34 
2010 18,1 18,3 169,2 13,9 -1,1 4,3 -0,01 
2011 18,6 16,0 219,5 16,1 58,5 -0,1 0,27 
2012 19,5 14,1 109,2 16,7 26,7 -2,6 0,24 
2013 17,6 10,1 94,2 14,1 -31,5 -3,4 -0,33 

Середнє 21,2 21,4 108,4 19,1 14,3 2,3 0,37 

Складено  за: [103]. 

 

Якщо вилучити з розрахунку період 2009–2010 рр., який 

характеризується негативною динамікою показників внаслідок впливу 
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світової фінансової кризи на загальноекономічні процеси, що, власне, і 

відбилося негативно на прирості ВВП та обсязі інвестицій, то в середньому 

за аналізований період гранична норма інвестицій складає величину 20,9 %. 

Середнє значення частки валового нагромадження у ВВП України за весь 

період з 2002 р. по 2013 р. становить величину 21,2 %, а отже, можна 

говорити про наявність позитивної динаміки у формуванні інвестиційних 

ресурсів. Разом з тим, відповідно до іноземного досвіду, економічне 

зростання досягається за умови дотримання обсягу інвестицій на рівні, не 

меншому 30 % ВВП. Але за аналізований період така вимога не була 

додержана, в середньому частка інвестицій в основний капітал у ВВП 

становила 19,1 %. 

Відомо, що одним з основних джерел формування інвестицій 

виступають заощадження, які в ідеалі повинні повністю в них 

перетворюватися. Однак, насправді, мотиви основних економічних суб’єктів, 

які заощаджують та інвестують, диференційовані. І, як наслідок, розбіжність 

їх мотивації до заощадження та інвестування впливає на прояв інфляційної 

або кризової ситуацій в економіці. Результатом і характерною ознакою 

інфляційної ситуації є перевищення попиту на інвестиційні ресурси над їх 

пропозицією, тобто інвестиції перевищують заощадження. На противагу 

цьому, у кризовій ситуації має місце недовиробництво внаслідок 

перевищення інвестиційної пропозиції над попитом на інвестиції, тобто 

заощадження перевищують інвестиції. Для національної економіки більш 

характерними є саме стагнаційні проблеми, що свідчить про відставання 

інвестиційного попиту від їх пропозиції практично за всі роки аналізованого 

періоду (див. табл. 3.4). Ця теза підтверджується слабким мультиплікаційним 

ефектом, оскільки значення інвестиційного мультиплікатора для економіки 

України перебуває за останні 12 років в інтервалі від 0,2 до 0,4. З наведеного 

можна зробити висновок, що процес трансформації заощаджень в інвестиції 

в межах національної економіки скоріше свідчить про відсутність 

ефективних механізмів освоєння заощаджень, ніж про відсутність власного 
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інвестиційного потенціалу.  

Співставлення індексів фізичного обсягу інвестицій в основний капітал 

та темпів зростання ВВП слугує додатковим доказом низької активності у 

використанні власного інвестиційного потенціалу національної економіки 

(рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Динаміка індексів ВВП, інвестицій в основний капітал та 

введення в дію нових основних засобів впродовж 2002–2013 рр. 

Складено  за: [103; 436, с. 206; 437, с. 30, 89]. 

 

З рис. 3.9 видно, що в цілому за аналізований період динаміка 

показників характеризується однаковими тенденціями. Разом з тим у окремі 

періоди (2004, 2007, 2011 рр.) приріст ВВП становить величину, меншу 

порівняно з величиною приросту інвестицій в основний капітал. Частково це 

можна пояснити дією закону убуваючої віддачі, тобто у випадку падіння 

дохідності на вкладений капітал нижче мінімального рівня рішення про 

вкладення приватних інвестицій не буде прийматися, навіть у випадку 

доцільності їх здійснення для суспільства. 

Для більш детальної характеристики ефективності інвестиційного 

процесу доцільно порівняти результативність етапів освоєння інвестицій 

(перетворення ресурсів у основний капітал) та використання створених 

активів (виробництво продукції та послуг з його використанням). 
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Співвідношення динаміки між показниками підтверджують той факт, що на 

кожному з етапів освоєння інвестицій, тобто створення основних засобів 

внаслідок такого освоєння та їх використання, відбувається втрата 

ефективності. Більше того, введенням в дію нових основних засобів не 

забезпечується приріст загальнонаціонального показника розвитку економіки 

– ВВП, що означає неефективність введення більшості з основних засобів. 

Так, аналіз структури введених нових основних засобів за даними офіційної 

статистики свідчить про домінування діяльності транспорту та зв’язку (на 

кінець 2010 р. частка становила 57,4 %, що більш як у чотири рази перевищує 

показник 2000 р., у 2013 р. – 32,6 %), натомість практично вдвічі знизився 

обсяг введених основних засобів у промисловості (з 34,4 % у 2000 р. до 

16,6 % у 2010 р., з незначним підвищенням до 17,9 % у 2013 р., зокрема по 

переробній промисловості – з 20,0 % до 10,6 %, та 8,6 % відповідно). 

Одночасно з цим коефіцієнт оновлення основних засобів в середньому 

становить лише 4,2 % (у переробній промисловості – 4,9 %), а ступінь зносу 

основних засобів по Україні у 2013 р. складає 77,3 % та по промисловості 

фактично не змінюється. Так, за період 2000–2013 рр. у цілому по 

промисловості ступінь зносу збільшився з 48,8 до 56,9 [103]. Отже, можна 

зробити висновок про необхідність підвищення ефективності використання 

власного інвестиційного потенціалу, оскільки відсутність належного 

технологічного підґрунтя стримує інноваційні процеси в національній 

економіці. 

З метою розвитку діючих та створення нових виробництв необхідні 

нові технології, спроможні забезпечувати виробництво нових видів 

продукції, заміщувати застарілі технології новими. У більшості розвинених 

країн на цілі заміщення спрямовується не менше 60 % введених нових 

основних засобів, і лише до 40 % спрямовується на приріст основного 

капіталу. Протилежна ситуація спостерігається в Україні, що загострює 

дефіцит ресурсів та призводить до розпорошення інвестицій, перешкоджає 

дифузії нововведень та формуванню нових високотехнологічних виробництв. 

Як наслідок, країна поступово потрапляє у пастку технологічної залежності 
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та відсталості.  

З теоретичного та практичного поглядів, інвестиційних капітал, 

сформований за рахунок валових інвестицій, має бути повністю 

орієнтованим на заміщення практично рівного йому за обсягами фізично та 

морально застарілих технічних засобів та технологій. Приріст ВВП у такому 

разі забезпечуватиметься ефективністю нового капіталу. Це у свою чергу 

вимагає формування нового технологічного простору в межах національної 

економіки за рахунок вилучення з нього застарілих активів, оскільки високий 

ступінь їх зносу не дає змоги отримати необхідний рівень ефективності у їх 

використанні. Як наслідок, величина ефективності використання основних 

засобів в цілому по економіці України не досягає і 40 % (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Динаміка ефективності використання основних засобів в економіці 

за період 2000–2013 рр. 
 ВВП у 

фактичних 
цінах, млрд грн 

Вартість 
основних засобів, 

млрд грн 

Ефективність 
використання 

основних засобів, % 

Ступінь зносу 
основних 

засобів, у % 
2000 170,1 828,8 20,5 43,7 
2001 204,2 915,5 22,3 45,0 
2002 225,8 964,8 23,4 47,2 
2003 267,3 1026,2 26,1 48,0 
2004 345,1 1141,1 30,2 49,3 
2005 441,5 1276,2 34,6 49,0 
2006 544,2 1568,9 34,7 51,5 
2007 720,7 2047,4 35,2 52,6 
2008 948,1 3149,6 30,1 61,2 
2009 913,3 3903,7 23,4 60,0 
2010 1082,6 6648,9 16,3 74,9 
2011 1302,1 7397,0 17,6 75,9 
2012 1411,2 9148,0 15,4 76,7 
2013 1505,5 10401,3 14,5 77,3 

Складено  за: [103; 437, с. 30, 89]. 

 

Для досягнення економічної безпеки країни, на думку більшості 

міжнародних експертів, частка інноваційної продукції у загальному обсязі 

промислової продукції повинна становити не менше 15 %, але згідно з 

розрахунками для України цей показник впродовж 2001–2013 рр. 

коливається в межах від 7,0 % у 2002 р. до 3,3 % у 2013 р. та становить в 

середньому 5,56 %. 
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Так, позитивна динаміка інвестицій в основний капітал у 

високотехнологічні види діяльності у структурі переробної промисловості 

нівелюється загальним скороченням впродовж останніх п’яти років обсягу 

інвестицій в переробну промисловість та зростанням обсягу інвестицій в 

основний капітал у добувній промисловості (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Динаміка інвестицій в основний капітал за видами 

промислової діяльності та технологічною структурою переробної 

промисловості, % 

Складено  за [103]. 

 

Зрозуміло, що створення технологій залежить від цілеспрямованої та 

виваженої інвестиційної політики держави у її тісному зв’язку із заходами 

інноваційної та промислової політики. Дослідження, проведені в межах 

розрахунку загального індексу конкурентоспроможності економіки, якраз і 

засвідчили провали економічного розвитку за напрямами: технологічною 

оснащеністю та інновацій. Все це гальмує реалізацію інноваційного та 

інвестиційного потенціалу національної економіки та не дає змоги Україні 

посісти належне місце у загальному процесі досягнення інноваційного 

розвитку. 

 

 



224 

3.2. Екзогенні імпульси зовнішнього інвестування інноваційних 

перетворень в економіці України 

 

Забезпечення розвитку національної економіки, підвищення її 

конкурентоспроможності та досягнення економічного зростання здебільшого 

залежать від впровадження інновацій. Орієнтація на інноваційну 

індустріалізацію дасть змогу не лише оновити технологічну базу 

виробництва, але й здійснити прогресивні структурні зрушення в країні.  

В умовах глобалізаційних процесів найбільших успіхів досягають ті 

держави, що відповідають потенційним потребам переходу до інтенсивного 

типу економічного зростання, серед яких ключовою є розвиток внутрішнього 

інноваційного потенціалу [448]. Під впливом технологізації суспільного 

відтворення трансформується й інвестиційна діяльність, центр тяжіння якої 

поступово зміщується з виробництва морально застарілих засобів 

виробництва до виробництва нової інноваційної продукції. Так, у структурі 

інновацій розвинених країн світу майже 60 % складають інновації, що 

належать до значних технологічних досягнень (у національній економіці 

аналогічний показник перебуває на рівні 10–12 %). Питома вага інновацій, 

пов’язаних лише з удосконаленням традиційних технологічних рішень та 

процесів у цих країнах, не перевищує 12 % і має тенденцію до зменшення. 

Економічне зростання забезпечується інвестиціями в дослідження і розробки, 

підвищенням інноваційної активності, якості освіти та кваліфікації кадрів, 

доступу до глобальних потоків знань. Саме інтенсивний розвиток нових 

наукомістких технологій стає двигуном економічного зростання на основі 

інноваційного формату відтворення [329, с. 11]. 

За оцінками експертів, як зазначено у [231, с. 95], зростання обсягу 

світового ринку наукомісткої продукції в 2015 р. досягне близько 6 трлн дол. 

США, з яких 2 трлн дол. США припадатимуть на інформаційно-

комунікаційні технології. Частка України на цьому ринку може скласти до 
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10 %, за умови реалізації інноваційного потенціалу та налагодження 

виробництва інноваційної продукції. 

Серед чинників, що сприяють виконанню окреслених завдань, слід 

виокремити іноземне інвестування інновацій, оскільки розвиток національної 

інноваційної системи залежить не лише від фінансування за рахунок 

внутрішніх ресурсів, а й за рахунок інвестицій, спрямованих в Україну з-за 

кордону. 

У цьому контексті важливим є дослідження питання сучасного впливу 

іноземних інвестицій на інноваційні процеси в Україні з позиції виявлення та 

оцінки слабких сторін та перепон, що гальмують інноваційний розвиток, 

розроблення та ефективну реалізацію потенційних можливостей здійснення 

системних змін.  

Охарактеризувати участь іноземних інвестиційних потоків у межах 

національної економіки можна за допомогою частки іноземних інвестицій у 

загальній структурі інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Характеристика участі іноземних інвесторів у відтворювальних 

процесах національної економіки 

Рік Частка участі 
іноземних 

інвесторів у 
фінансуванні 
інноваційної 
діяльності, % 

Частка участі 
іноземних 

інвесторів у 
формуванні 
основного 

капіталу, % 

Частка участі 
іноземних 

інвесторів у 
фінансуванні нау-
кових та науково-
технічних робіт, % 

Частка участі іноземних 
інвесторів у формуванні 
основного капіталу та 

інноваційних зрушеннях, 
% до фактичного обсягу 

ВВП 
2000 7,6 5,9 23,3 1,2 
2001 3,0 4,3 22,8 1,0 
2002 8,8 5,6 26,2 1,3 
2003 4,2 5,5 24,3 1,4 
2004 2,5 3,6 21,4 1,1 
2005 2,7 5,0 32,6 1,5 
2006 2,9 3,7 30,3 1,2 
2007 3,0 3,5 28,1 1,2 
2008 1,0 3,3 15,6 0,9 
2009 19,0 4,5 22,3 1,1 
2010 30,0 2,2 21,8 0,8 
2011 0,4 2,8 23,8 0,7 
2012 8,7 1,7 23,3 0,6 
2013 13,1 1,8 20,7 0,6 

Складено  за: [103] 
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Як свідчать наведені дані, інвестиції в основний капітал національної 

економіки за рахунок коштів іноземних інвесторів перебувають на рівні, що 

не перевищує 6 %, а стосовно ВВП їх частка лише в окремі періоди сягає 

1 %. Така ситуація по суті є свідченням незацікавленості іноземного 

інвестора у формуванні на території України виробничих об’єктів з 

передовими технологіями, що актуалізує проблему реалізації власної 

стратегії інноваційної індустріалізації в державі. 

Незважаючи на зорієнтованість економіки України на науково-

технологічне оновлення, закріплене у нормативно-правових актах, на 

сьогодні головною перешкодою до інноваційного зростання є низка 

негативних причин, серед яких слід назвати довгостроковий негативний 

вплив загальноекономічних проблем, пов’язаних зі структурною 

деформованістю вітчизняної економіки, домінування в ній 

низькотехнологічних галузей, недостатнє фінансування, брак впливу держави 

на інноваційні процеси в економіці та ін. [448]. 

Відомо, що інвестиційні та інноваційні процеси тісно пов’язані між 

собою, адже інноваційний розвиток потребує залучення значних ресурсів, які 

спрямовуються на створення нематеріальних активів та частини реальних 

активів з терміном використання у процесах виробництва понад один рік. 

Тому, одним з основних чинників формування національної інноваційної 

системи є фінансування інновацій. Відповідно, тенденція дефіциту 

внутрішніх джерел зумовлює об’єктивну необхідність у залученні зовнішніх 

ресурсів, тобто прямих іноземних інвестицій. 

Однак, перш ніж перейти до безпосереднього розгляду питання впливу 

іноземних інвестицій на інноваційний розвиток України, доцільно 

визначитися власне з поняттям "прямі іноземні інвестиції", виходячи з 

напрацьованого теоретичного і практичного досвіду з цієї проблематики, а 

також питань результативності іноземного інвестування відтворювальних 

процесів у національній економіці.  
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За визначенням експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), під "прямими 

іноземними інвестиціями" розуміються інвестиції, які здійснюються за 

межами національних кордонів з метою розширення виробництва товарів і 

послуг, закупівлі товарів для імпорту в країну базування або експорту в треті 

країни та характерними рисами яких є те, що інвесторові належить 

управлінський контроль над підприємствами, і вони виступають у формі 

акціонерного капіталу і коротко- та довготермінових міжфірмових позик 

[592]. 

Необхідно зазначити, що кожного року можливість фінансування 

інноваційного розвитку за рахунок іноземних інвестицій зростає. Насамперед 

це пов’язано з тим фактом, що в умовах глобалізації рушійними важелями 

виступають саме міжнародний рух капіталу, фінансування виробництва 

наукомісткої продукції та високотехнологічних товарів.  

Оцінюючи структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в 

Україні через призму активізації діяльності іноземних інвесторів, слід 

відзначити, що протягом 2000–2013 рр. було відмічено окремі періоди 

зростання їхньої зацікавленості в отриманні доступу до науково-технічного 

та інноваційного потенціалу України (частка таких коштів у загальному 

обсязі фінансування в 2009 р. становила 19,0 %, у 2010 р. – 30,0 %, у 2013 – 

13,0 %,). Однак, пік надходжень, що припадає на 2010 р. частково можна 

пояснити наслідками фінансової кризи. А, якщо зважити на той факт, що у 

структурі іноземних інвестицій за період 2001–2013 рр. в Україні домінують 

послуги та фінансова діяльність, при цьому обсяг іноземного інвестування 

сфери послуг за цей період зріс практично удвічі, тоді як іноземне 

інвестування у високотехнологічні види діяльності скоротилися майже у 

чотири рази, таке зростання виглядає для розвитку національної економіки 

маловтішним (табл. В. 6 Додатка В). При цьому варто зважити, що левову 

частку всіх ПІІ Україна одержує з Кіпру (у 2013 р. ПІІ з Кіпру становили 

понад 30 %) (табл. В. 7 Додатка В).  
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Таблиця 3.7 

Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Рік 

Загальна 
сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 
іноземних 
інвесторів 

інші джерела 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

2000 1757,1 100 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,3 

2001 1971,4 100 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3 

2002 3013,8 100 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7 

2003 3059,8 100 2148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5 

2004 4534,6 100 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9 

2005 5751,6 100 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0 

2006 6160,0 100 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7 

2007 10850,9 100 7999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0 

2008 11994,2 100 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 7949,9 100 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3 

2010 8045,5 100 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 

2011 14333,9 100 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 

2012 11480,6 100 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 

2013 9562,6 100 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7 

Сере

днє 7176,1 – 4871,8 71,6 107,3 1,5 549,9 7,6 1647,2 19,2 

Складено  за: [103]. 

 

Разом з тим, як засвідчують дані табл. 3.7 основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності виступають власні кошти підприємств, 

динаміку яких хоча й не можна назвати стабільною ні стосовно падіння, а ні 

щодо зростання, але саме власні кошти залишаються найбільш потужним 

джерелом фінансування інновацій промислових підприємств та в середньому 

забезпечують понад 70 % фінансування (див. табл. 3.7).  

Водночас обсяги спрямування іноземних інвестицій саме в оновлення 

основного капіталу також залишаються мізерними, про що свідчить 

структура інвестицій, наведена у табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Інвестиції в основний капітал в Україні  

у розрізі джерел фінансування, % 
Джерела 

фінансуван-
ня 

Рік 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Кошти 
державного 
бюджету 

5,0 7,0 10,5 5,5 5,5 5,6 5,0 4,4 6,3 7,5 5,8 2,4 

Кошти 
місцевих 
бюджетів 

3,7 4,1 4,7 4,2 4,3 3,9 4,2 2,7 2,9 2,9 3,1 2,7 

Власні 
кошти 
підприємств 
та 
організацій 

65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5 56,7 63,3 55,7 54 59,7 63,7 

Кредити 
банків та 
інших позик 

5,3 8,2 7,6 14,8 15,5 16,6 17,3 14,2 13,7 17,9 17,1 15,3 

Кошти 
іноземних 
інвесторів 

5,6 5,5 3,6 5 3,7 3,5 3,3 4,5 2,3 3,1 1,7 1,8 

Кошти 
населення на 
будівництво 
власних 
квартир 

– – – – 5,6 5,2 4,1 3,2 3,1 2,2 1,2 2,5 

Кошти 
населення на 
індивідуаль-
не житлове 
будівництво 

4,2 3,6 3,4 3,3 4,1 4,5 5 3,6 10,7 7,2 7,5 8,1 

Кошти з 
інших 
джерел 

10,4 10,2 8,5 9,8 3,5 4,2 4,4 4,1 5,3 5,2 3,8 3,4 

Складено  за: [103; 437]. 

 

Попри позитивну динаміку процесу іноземного інвестування, власні 

кошти підприємств практично залишаються основним джерелом 

фінансування оновлення основного капіталу економіки. Частка цього 

джерела хоча і має нестійку тенденцію до скорочення є досить вагомою у 

загальній структурі інвестицій в основний капітал. Оцінюючи особливості 

оновлення основного капіталу та участь у ньому зовнішніх фінансових 

потоків, слід зауважити, що зазначені процеси характеризуються певним 

дисбалансом, оскільки іноземні інвестиції співмірні з державними. 

Очевидним є той факт, що іноземний інвестор, використовуючи вітчизняний 
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основний капітал, практично не зацікавлений у фінансуванні його оновлення 

та модернізації в необхідному обсязі. 

Варто зазначити, що структура фінансування інноваційної діяльності в 

Україні за рахунок прямих іноземних інвестицій залежить насамперед від 

технологічної структури вітчизняної промисловості. Приміром, як 

наголошується у наукових джерелах, зокрема [201], у цілому практично 75 % 

всіх іноземних інвестицій на пострадянському просторі йдуть на 

фінансування виробництв третього технологічного укладу (чорна металургія, 

енергетика, залізничний транспорт, неорганічна хімія, універсальне 

машинобудування) та 20 % – на фінансування четвертого технологічного 

укладу (органічна хімія й полімерні матеріали, кольорова металургія, 

нафтопереробка, автомобілебудування, точне машинобудування і 

приладобудування, електронна промисловість, розширення автоперевезень, 

широкий вжиток нафти). І лише 5 % всіх іноземних інвестицій 

спрямовується, відповідно, у п’ятий технологічний уклад (виробництво 

електричного та електронного устаткування, машинобудування та 

фармацевтика) та шостий технологічний уклад (біотехнології, системи 

штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі). 

Натомість у технологічно розвинених країнах світу 90 % іноземних 

інвестицій спрямовується у технології п’ятого та шостого укладів, які можна 

назвати "технологічними укладами нового покоління". При цьому темпи 

приросту видів промислової діяльності, що входять до цих технологічних 

укладів, протягом року становлять від 20 до 100 % [201]. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що така поведінка іноземних 

інвесторів може суттєво впливати на структуру промисловості та економіки 

країни в цілому, адже більш ніж половина загального обсягу виробленої 

промислової продукції припадає на сировинний, матеріальний та 

енергетичний сектори.  

Для з’ясування правдивості таких тверджень доцільно проаналізувати 

структуру іноземних інвестицій в розрізі видів економічної діяльності та 
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середньо-, високо- й низькотехнологічної промислової діяльності в Україні. 

Характеризуючи структуру потоків прямих іноземних інвестицій за 

результатами аналізу (див. табл. В. 6 Додатка В), та роль реального сектору в 

сучасному процесі їх залучення, на важливість зміни якої ще у 2009 р. 

наголошував у своїх дослідженнях І. Одотюк [329, с. 197–212], варто 

відмітити ряд зрушень, які відбулися впродовж останніх 13-ти років: 

 низькотехнологічні види промислової діяльності з часом 

втрачають рівень пріоритетності, поступаючись середньо- та 

високотехнологічним видам промислової діяльності (їх частка зменшилася з 

23,66 % у 2001 р. 8,73 % у 2013 р.). Однак позиції інноваційного оновлення 

виробництва у цьому контексті варто розглядати активізацією інших видів 

діяльності у залученні вільних потоків інвестиційних ресурсів, зокрема 

фінансових послуг;  

 у структурі національної економіки іноземне інвестування 

переробної промисловості скоротилося практично вдвічі. Це означає, що 

більш прибутковими для іноземних інвесторів, з фінансового та 

комерційного поглядів, є види діяльності, які забезпечують швидкі терміни 

відшкодування вкладеного капіталу, а отже характеризують поміркованість 

іноземних інвесторів у виборі об’єктів вкладень. Однак такі перспективні, з 

позиції іноземного інвестора, види діяльності не є інноваційно-

орієнтованими, про що свідчить скорочення частки прямих іноземних 

інвестицій у високотехнологічні види промислової діяльності з 13,63 % у 

2001 р. до 4,54 % у 2013 р.;  

 низхідна тенденція у динаміці потоку прямих іноземних 

інвестицій в переробну промисловість на тлі висхідної у динаміці питомої 

ваги залучених інвестиційних потоків іноземних інвесторів у сферу послуг 

дає змогу обґрунтувати висновок про досягнення зазначеною сферою 

високого рівня інтенсивності порівняного з реальним сектором економіки. 

Така тенденція була б доволі позитивною у разі, якщо сфера послуг досягала 
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б інтенсифікації на основі та паралельно з розвитком реального сектору, а не 

за рахунок останнього.  

Отже, з огляду на наведені дані, варто зосередити увагу на тому, що 

основний обсяг прямих іноземних інвестицій впродовж останніх 13 років 

спрямовується у сферу послуг, особливо фінансових, частка яких щороку 

зростає і за підсумками 2013 р. становить понад 82,95 %, тоді як частка 

потоку іноземних інвестицій у переробній промисловості характеризується 

істотним скороченням. Така ситуація є вкрай неоднозначною. Позитивним 

аспектом зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у фінансовому 

секторі можна було б вважати зростання обсягу виробництва промислової 

продукції та експорту, що засвідчило б виконання інститутами фінансового 

сектору економіки своєї основної функції, а саме акумуляції та перерозподілу 

ресурсів між видами економічної діяльності. Разом з тим зростання 

іноземних інвестицій у цьому секторі поряд із загальним скороченням 

інвестицій у високотехнологічні види промислової діяльності є додатковим 

підтвердженням існування та поглиблення розриву між реальним та 

фінансовим секторами економіки, що фактично позбавляє промислові види 

діяльності, особливо інноваційно-орієнтовані, додаткових ресурсів для 

здійснення модернізації та технологічного оновлення. А тому така ситуація 

може означати, що загальний обсяг фінансових потоків, залучених 

фінансовим сектором, не зорієнтований на їх освоєння у промисловості; 

 загальний перебіг іноземного інвестування впродовж періоду 

2001–2013 рр. обумовлений такими факторами як-то: високий рівень 

рентабельності у фінансовому секторі та темпи зростання ринку нерухомості. 

Тому інноваційна спрямованість зовнішніх інвестиційних потоків є 

незначною. 

Висновки про те, наскільки корисною для цілей інноваційного 

розвитку є діяльність іноземних інвесторів, можна зробити за підсумками 

розгляду низки економічних аспектів залучення іноземного капіталу у 

розвиток інноваційно-орієнтованих видів діяльності та їх результативності як 
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для економіки в цілому, так і для підприємств реального сектору, що є 

основним споживачем наукоємної продукції та суб’єктом формування 

попиту при здійсненні інноваційної індустріалізації. 

Науково-технічний прогрес та соціально-економічний розвиток не 

лише породжують нові суспільні потреби, але й формують нові вимоги щодо 

їх задоволення. Підтвердженням цього факту є зростаючий попит на 

інноваційні, високотехнологічні види товарів у загальній структурі світової 

зовнішньоекономічної торгівлі, який не спроможна задовольнити існуюча 

технологічна структура національної промисловості. Разом з тим 

непродуманою у цьому сенсі виглядає зміна орієнтирів 

зовнішньоекономічної діяльності в національній економіці, в межах якої 

зростання потреб у високотехнологічній продукції задовольняється 

здебільшого зростанням імпорту, в результаті чого національний ринок стає 

імпортозалежним не лише за техніко-технологічними позиціями товарної 

номенклатури промислового виробництва, але й, на жаль, товарів, 

орієнтованих на задоволення споживчого попиту населення.  

Аналізуючи в цілому структуру зовнішньої торгівлі України, варто 

наголосити на її основних характеристиках: орієнтації експорту на базові 

види економічної діяльності, а імпорту – на високотехнологічні види 

продукції й товарів кінцевого споживання, енергоносії. Якщо на перших 

етапах ринкової трансформації економіки зазначені процеси могли б бути 

пояснені дефіцитом якісної продукції національного виробництва та 

технологічною відсталістю національної промисловості, яка стала чітко 

простежуватися у процесі отримання доступу до світових ринків, то 

масштаби, яких набув імпорт, навіть у традиційних експортоорієнтованих 

видах економічної діяльності, докорінно змінюють погляд на 

внутрішньоекономічні процеси в національному промисловому виробництві. 

Це дає підстави для обґрунтування висновку про прояв імпортної експансії 

як небезпечної тенденції розвитку національної економіки. Отже, така 

ситуація посилює необхідність забезпечення імпортозаміщення та 
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налагодження власного виробництва не лише високотехнологічної продукції, 

орієнтованої на ресурсозбереження, але й відновлення виробництва 

продукції проміжного та кінцевого споживання для внутрішнього ринку.  

Загальна структура імпорту за підсумками 2013 р. свідчить, що 16,2 % з 

нього орієнтовано на інвестиції в основний капітал, 12,8 % надходження 

імпорту товарів та послуг забезпечує споживання домашніх господарств та 

71,0 % імпорту – проміжне споживання. Зазначена характеристика імпорту з 

позицій національних рахунків дає можливість констатувати, що в умовах 

орієнтації на економічне зростання національні підприємства 

використовують значну частину імпортної сировини та компонентів, однак 

таке зростання не компенсується експортом. За даними офіційної статистики, 

починаючи з 2000 р. спостерігається тенденція до поступової імпортної 

експансії. Так, за підсумками 2013 р. загальний обсяг імпорту перевищив 

експорт на 13,7 млрд дол. США, що відносно ВВП становить майже 9 %. Для 

порівняння, у 2000 р. перевищення експорту над імпортом складало до 2 % 

ВВП [103]. 

Цікавим, з науково-методичного погляду, для з’ясування ролі 

іноземних інвестицій у національних відтворювальних процесах є 

дослідження взаємозв’язків між технологічною структурою товарної 

номенклатури експорту та імпорту, окремі позиції щодо яких представлені 

динамікою коефіцієнта покриття експортом імпорту, порівняльних переваг 

України в табл. В. 8 – В. 10 Додатка В. Наведені статистичні дані дають 

змогу додатково оцінити орієнтири в поведінці іноземних інвесторів, з 

урахуванням того, що більша частина прямих іноземних інвестицій впродовж 

аналізованого періоду пов’язана з фінансовою діяльністю. У цьому контексті 

варто зосередити увагу на зростанні загального обсягу імпорту товарів та 

послуг при одночасному скороченні їх експорту та переорієнтації експорту з 

продукції кінцевого споживання на проміжне, що свідчить про використання 

ВВП України на підтримку іноземних товаровиробників. 
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Найскладнішим для характеристики зовнішньоекономічних потоків є 

аналіз внутрішнього ринку. Якщо зважити, що його розмір являє собою один 

з ключових параметрів оцінки конкурентоспроможності національної 

економіки в рамках розрахунку відповідного індексу 

конкурентоспроможності, то імпортні потоки, зростання яких у цьому 

контексті супроводжується підвищеною активізацією залучення іноземних 

інвестицій через фінансовий сектор, можна розглядати як вкрай небезпечну 

тенденцію. Статистика засвідчує, що поступово відбувається зростання 

залежності економіки від імпорту не лише високотехнологічної продукції, 

але й товарів споживчого попиту. Загальний обсяг реалізованих імпортних 

товарів за останні роки зріс у 2,7 рази (з 29,0 млрд дол. США у 2004 р. до 

77,0  млрд дол. США у 2013 р.), при цьому майже удвічі відбулося зростання 

частки імпорту продовольчих товарів (з 6,6 % до 10,5 % відповідно) [103].  

Доволі цікавими є тенденції у динаміці коефіцієнта покриття імпорту 

експортом (див. табл. В. 8 Додатка В), особливо в групах товарів кінцевого 

споживання та інноваційно-орієнтованих видів діяльності. Якщо зважити, що 

товарну номенклатуру за групами "Продукція хімічної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості", "Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання", "Прилади і апарати оптичні, для 

фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; 

музичні інструменти" за більшістю позицій можна віднести до таких, що є 

результатом високотехнологічних видів діяльності, то ще у 2004 р. експорт 

цих товарних груп перевищував імпорт, про що свідчать розраховані 

значення коефіцієнтів покриття. Низхідна тенденція, яка має місце стосовно 

товарної номенклатури в межах цих груп товарів, підтверджує поступове 

витіснення їх не лише з погляду експортної орієнтації, але й щодо 

внутрішнього збуту. Висхідна тенденція відносно обсягу експорту в межах 

сировинної та проміжної продукції лише підкреслює негативні наслідки 

можливої імпортної експансії внаслідок неконкурентоспроможності 

національного товаровиробництва на зовнішніх ринках збуту. 
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Співставлення динаміки технологічного імпорту та питомої ваги 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової дає змогу 

стверджувати, що нарощення обсягів імпорту за основними 

високотехнологічними позиціями призводить до одночасного скорочення 

обсягів реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції, і 

це характеризує технологічне витіснення високотехнологічної продукції з 

внутрішнього ринку та його імпортозаміщення (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Співвідношення приросту технологічного імпорту та 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової за період 2004–

2013 рр. 

Складено  автором. 

 

Ступінь негативного впливу імпорту визначається не лише 

загальноекономічною ситуацією в країні, але й окресленими напрямами 

реалізації економічної політики. У випадку, коли економіка розвивається і 

демонструє зростання високими темпами, негативний ефект від збільшення 

імпорту нівелюється розширенням внутрішнього попиту. У той же час в 

умовах уповільнення економічного розвитку значимість імпортозаміщення, 

особливо за основними групами товарів кінцевого споживання, орієнтованих 

на задоволення внутрішнього попиту, набуває істотного значення. Більше 

того, зростання частки імпорту у проміжному споживанні виокремлює 

проблему підвищення залежності реального сектору економіки від імпорту 

сировини та вказує на необхідність підвищення технологічного рівня 
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виробництва. У такій ситуації на перше місце повинні бути винесені питання 

селективного імпортозаміщення з орієнтацією на несировинні, переробні та 

високотехнологічні види промислової діяльності, шляхом відновлення 

виробництва та налагодження нових виробництв з якісно вищими 

технологічним рівнем.  

У контексті виявлення впливу зовнішніх ресурсів на характер та стан 

відтворювальних процесів на новій технологічній основі важливе значення 

має дослідження впливу іноземних інвестицій на інноваційні процеси в 

Україні. Для цього варто звернутися до методу кореляційно-регресійного 

аналізу, застосування якого дасть змогу встановити щільність зв’язку між 

результативною ознакою (у цьому випадку – загальний обсяг виконаних 

наукових та науково-технічних робіт) та факторними величинами Х1 (обсяг 

іноземних інвестицій в інноваційну діяльність) та Х2 (обсяг іноземних 

інвестицій в оновлення основного капіталу) (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Вихідні статистичні дані за 2002–2013 рр. для проведення кореляційно-

регресійного аналізу 

Рік Обсяг іноземних 
інвестицій в 
інноваційну 

діяльність, млн грн 
(Х1) 

Обсяг іноземних 
інвестицій в оновлення 

основного капіталу,  
млн грн  

(Х2) 

Загальний обсяг 
виконаних наукових та 

науково-технічних 
робіт, млн грн 

(Y) 
2002                                264,1                              2 068,0                                2 496,8   
2003                                130,0                              2 807,0                                3 319,8   
2004                                112,4                              2 695,0                                4 112,4   
2005                                157,9                              4 688,0                                4 818,6   
2006                                176,2                              4 583,0                                5 354,6   
2007                                321,8                              6 660,0                                6 700,7   
2008                                115,4                              7 591,0                                8 538,9   
2009                             1 512,9                              6 859,0                                8 653,7   
2010                             2 411,4                              4 067,7                                9 867,1   
2011                                  56,9                              7 196,1                              10 349,9   
2012                                994,8                              5 040,6                              11 252,7   
2013                             1 253,2                              4 881,2                              11 781,1   

Складено  за: [103; 437]. 

 

Загальна інтерпретація основних результатів перевірки моделі 

підтверджує її значимість та надійність, оскільки: фактичне значення F (9,69) 
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перевищує Fkp (1,00); коефіцієнт детермінації є статистично значимим 

(оцінка рівняння регресії свідчить про статистичну надійність); значення R–

квадрат становить 0,68, що показує точність апроксимації, і, відповідно, 

модель адекватно описує процес; p-значення для коефіцієнтів Х1 та Х2 менше 

0,05, тобто коефіцієнти можна вважати ненульовими. 

Відповідно до проведеного дослідження за останні 12 років модель 

багатофакторної лінійної регресії має вигляд:  

            (3.3)  

Основні підсумки проведеного аналізу з використанням програмного 

пакета "Аналіз даних" у програмному продукті Microsoft Excel представлено 

у табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Результати оцінки впливу іноземних інвестицій в інноваційну діяльність 

(Х1), іноземних інвестицій в оновлення основного капіталу (Х2) на 

загальний обсяг досліджень та розробок (Y) в Україні  

(за 2002–2013 рр. в млн грн) 
Показник 

 
Значення 

Множинний R 0,826378907 
R–квадрат 0,682902098 
Нормований R–квадрат 0,612435898 
Стандартна похибка 2007,01613 
Спостереження 12 
Критерій Фішера (F) 9,691200816 
Значимість F 0,005693 
Y–перетин 655,9800247 
Змінна X1 (іноземні інвестиції в інноваційну діяльність) 2,357430781 
Змінна X2 (іноземні інвестиції в оновлення основного капіталу) 1,042963357 
t–статистика Y–перетин 0,370103402 
t–статистика Х1(іноземні інвестиції в інноваційну діяльність) 2,933188895 
t–статистика Х2 (іноземні інвестиції в оновлення основного капіталу) 3,183028819 
р–значення Y–перетин 0,719865053 
р–значення Х1(іноземні інвестиції в інноваційну діяльність) 0,016670331 
р–значення Х2 (іноземні інвестиції в оновлення основного капіталу) 0,011130491 
Коефіцієнт еластичності Х1 (іноземні інвестиції в інноваційну 
діяльність) 

0,152842 

Коефіцієнт еластичності Х2 (іноземні інвестиції в оновлення 
основного капіталу) 

0,746933 

Складено  автором. 

 

 Y = 655,9800+ 2,3574Х1 + 1,0429Х2 
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Згідно з результатами, отриманими за розрахунками, спираючись на 

значення коефіцієнта еластичності можна стверджувати, що при збільшенні 

обсягу іноземних інвестицій для фінансування оновлення основного капіталу 

на 1 % витрати на проведення досліджень і розробок збільшаться на 0,74 %, а 

вкладення безпосередньо в інноваційну діяльність – на 0,15 %. Таким чином, 

вплив іноземних інвестицій безпосередньо на інноваційну діяльність 

виявився у цьому випадку незначущим і значення t – статистики для вільного 

члена на рівні 0,37 свідчить про існування окрім визначених інших факторів, 

що впливають на обраний результуючий показник, і, можливо, цей вплив 

нелінійний. Однак отримані результати дають змогу дійти висновку, що 

збільшення обсягу іноземних інвестицій в оновлення основного капіталу 

підвищить результативність у сфері проведення досліджень і розробок та 

сприятиме створенню необхідних умов для економічного зростання. 

Отже, проведений кореляційно-регресійний аналіз свідчить про 

значний вплив іноземних інвестицій на досягнення загальних цілей 

інноваційної індустріалізації в національній економіці. При цьому значну 

роль відіграє концентрація іноземних інвестицій на оновленні основного 

капіталу. Тобто серед головних проблем, які мають вирішуватися задля 

поліпшення інвестиційно-інноваційного середовища в Україні, слід 

виокремити: 1) необхідність раціонального використання фінансових 

ресурсів внутрішнього походження (власні кошти підприємств, кошти 

вітчизняних інвесторів та бюджетні кошти) та зовнішнього походження 

(кошти іноземних інвесторів), спрямованих для фінансування інноваційної 

діяльності в країні; 2) посилення контролю за спрямуванням іноземних 

інвестицій у види економічної діяльності, які забезпечують виробництво 

"нового покоління" техніки та технологій та на безпосереднє оновлення 

виробництва. 

Аналіз впливу іноземних інвестицій на результативність інноваційного 

розвитку України спонукає до певних узагальнень та висновків щодо 
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використання потенціалу цього інструменту для фінансування інноваційних 

процесів у національній економіці. 

Загалом, сучасний стан інвестиційно-інноваційного середовища в 

Україні є неоднозначним, оскільки обсяг інвестицій, спрямованих в 

інноваційну діяльність, не відповідає її потребам. Тому існує об’єктивна 

необхідність у перерозподілі внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування 

інноваційної діяльності шляхом попереднього планування та прогнозування. 

Окрім цього, варто переглянути національну інноваційну політику на 

предмет спрямування більшої частки інвестицій (у цьому випадку саме 

іноземних інвестицій) для фінансування виробництва "нового покоління" 

техніки та технологій, що, у свою чергу, дасть можливість забезпечити 

стабільне економічне зростання України за рахунок підвищення темпів 

приросту середньо- та високотехнологічних видів діяльності у переробній 

промисловості.  

Залучення іноземних інвестицій у формування інноваційного 

потенціалу має супроводжуватися подальшими дослідженнями та науково-

методичним забезпеченням інноваційних процесів у контексті їх 

збалансованості та спрямованості на створення належних умов реалізації 

інновацій в національній економіці. При цьому інструментом розроблення 

виваженої економічної політики інноваційного спрямування мають стати 

скоординовані зусилля держави та бізнесу на підвищенні 

конкурентоспроможності національного промислового виробництва, у тому 

числі і шляхом реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

економіки України. 

Загальні підсумки проведеного дослідження дають можливість 

констатувати, зокрема, таке: 

 поглиблюється технологічне відставання України, чим 

підтверджується висновок, що стратегічно важливі для подальшого розвитку 

національної економіки інноваційно-орієнтовані види промислової 

діяльності, які формують високотехнологічні та середньотехнологічні 
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сектори, залишаються поза увагою іноземних інвесторів, що пояснюється 

невідповідністю об’єктів інвестицій тому технологічному рівню, що 

задовольнив би очікування іноземних інвесторів в отриманні вигід [329]; 

 зовнішні потоки інвестицій, з погляду визначення їх як вагомого 

джерела для здійснення модернізаційних процесів на новій технологічній 

основі завдяки доступу до нових ринків збуту, недостатньою мірою 

використовуються в національній економіці, особливо в цілях розвитку 

високо- та середньотехнологічних видів діяльності. У результаті ефект від 

поєднання внутрішніх та зовнішніх інвестиційних потоків не сприяє 

технологічному оновленню промислового виробництва; 

 технологічна складова товарної номенклатури зовнішньої 

торгівлі має діаметрально протилежні за динамікою тенденції: при 

збільшенні імпорту наукомісткої продукції відбувається скорочення експорту 

товарів кінцевого споживання, в тому числі і техніко-технологічного 

спрямування, при одночасному прояві ознак імпортної експансії практично 

за всіма товарними групами. Порівняння експортних ніш за період з 2004 р. 

засвідчило втрату експортних позицій України практично за всіма товарними 

групами при одночасному розширенні меж присутності іноземних товарів на 

внутрішньому ринку, що варто вважати однією з ознак негативного прояву 

деіндустріалізації в національній економіці; 

 економічним наслідком динаміки імпорту товарів та послуг стала 

низхідна тенденція динаміки коефіцієнта покриття експортом імпорту за 

період з 2004 р. Беручи до уваги розрахунки коефіцієнта еластичності між 

результативністю інноваційної діяльності та обсягами іноземних інвестицій, 

а також враховуючи незначні обсяги прямих іноземних інвестицій в активи 

національних підприємств інноваційного спрямування, можна стверджувати, 

що немає економічних підстав для розгляду зростання обсягів 

технологічного імпорту як позитивної тенденції у розвитку національної 

економіки; 
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 динаміка рівня інвестиційної активності іноземних інвесторів у 

національній економіці продовжує мати чітко виражену орієнтацію на 

вкладення капіталу у види економічної діяльності, які забезпечують 

інвестору швидке відшкодування та характеризуються коротким терміном 

освоєння (фінансова діяльність, торгівля, операції з нерухомим майном та 

т.п.). Це є свідченням не виваженої політики щодо залучення іноземного 

капіталу у стратегічно важливі для національної економіки об’єкти. На цьому 

фоні нівелюються позитивні зрушення від загального зростання іноземних 

інвестицій в Україну, та можливості доступу країни до світових передових 

технологій. 

Таким чином, отримані результати дослідження є достатніми для 

обґрунтування висновку, що високо- та середньотехнологічні види 

промислової діяльності все ще залишаються непривабливими для іноземних 

інвесторів, що потребує реалізації дієвих заходів акумулювання внутрішніх 

інвестиційних ресурсів для здійснення інноваційних зрушень у національній 

економіці. 

 

 

3.3. Емпірична оцінка інвестиційної поведінки підприємств 

високотехнологічних видів діяльності при здійсненні інноваційних 

перетворень 

 

Потужним імпульсом для інноваційних перетворень без сумніву 

виступає активізація інвестиційної діяльності основних учасників 

інноваційного процесу – підприємств. З одного боку, дане твердження 

обумовлене тим, що підприємства як носії попиту на результати досліджень 

та розробок в умовах загострення конкуренції за ринки збуту мають бути 

зацікавленні у використанні інновацій. З іншого боку, використання нових 

технологій, технологічне оновлення виробництва та продукції обмежується 

наявними ресурсними можливостями цих підприємств, що залежить від 
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ефективності їх поточної діяльності та збуту, а також очікуваннями щодо їх 

покращення у перспективі.  

Залучення інвестицій в інновації є одним з ключових питань у ході 

здійснення інноваційної індустріалізації української економіки. Зважаючи на 

серйозне технологічне відставання порівняно з розвиненими країнами, 

позитивним для України може стати акумуляція внутрішніх інвестицій, а 

також повніше використання переваг співробітництва з науково-

дослідницьким сектором. Подібна співпраця дозволить отримати доступ до 

нових технологій та методів управління, дасть поштовх до збільшення 

внутрішнього інвестування. Однак, практична реалізація такої співпраці 

обмежується загальним характером обраної інвестиційної поведінки 

підприємств, у її орієнтуванні на інноваційний розвиток. Тим самим можна 

стверджувати про наявність декількох припущень щодо вибору 

підприємством відповідної моделі інвестиційної поведінки: 1) розподіл 

загальної виручки від реалізації щодо нарощення обсягів інвестицій 

інноваційного спрямування характерне для підприємств, які очікують 

зростання збуту власної продукції, або орієнтовані на експорт; 2) зміна 

структури власних інвестицій підприємств у напрямі технологічного 

оновлення більшою мірою зумовлена небажанням втратити існуючі позиції 

щодо збуту продукції та є необхідністю; 3) зростання витрат на інноваційні 

цілі та зміна структури інвестицій у цьому контексті відображає процеси 

адаптації до змін та є вимушеною залежно від очікувань майбутньої 

діяльності. 

Емпіричною основою проведення дослідження та перевірки 

достовірності зазначених припущень стала сформована інвестиційна анкета 

(табл. Д. 1. Додатка Д), побудована за принципами кон’юнктурного 

опитування, яка налічує 20 питань. Така структура відповідає досвіду 

розробки анкет гармонізованого європейського кон’юнктурного опитування, 

що містить незначну кількість питань (не більше 15–20). При цьому 

переважна більшість питань носить якісний, а не кількісний характер. 
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Простота конструкції анкети дозволяє респондентам надавати відповіді без 

залучення значної кількості співробітників та проведення складних 

розрахунків, і стосується загальновідомих питань для менеджменту 

підприємства. До основних переваг такого підходу до розробки анкет та 

проведення опитування варто віднести: по-перше, можливість використання 

анкети як джерела даних для аналізу планів підприємства на майбутнє, а 

отже у наближенні до реального стану справ підприємства; по-друге, 

горизонт планування щодо можливостей розвитку підприємства складає до 

3-х років та є досить доступним для оцінки перспектив та визначеної 

підприємством стратегії. 

З метою перевірки окреслених припущень та аналізу інвестиційної 

поведінки підприємств під впливом інноваційного розвитку, проведено 

опитування окремих українських підприємств, розташованих у м. Києві. 

Опитування проводилося за період 2009–2012 рр. Слід зазначити, що за 

даними Головного управління статистики м. Києва, станом на 01.01.2013 р. із 

загальної кількості суб’єктів господарювання, загальна кількість підприємств 

переробної промисловості становила 498 одиниць, з яких 130 (26,1 %) 

займалися інноваційною діяльністю. При цьому 218 за видом промислової 

діяльності можуть бути віднесені до високотехнологічних. Для опитування 

обрано 52 підприємства (табл. Д.2. Додатка Д), тобто 24 % підприємств за 

такими видами діяльності: виробництво хімічних речовин і хімічних 

продуктів (фармацевтичні препарати) – 13 (25 %); виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції – 13 (25 %); виробництво авіаційної та 

космічної техніки – 13 (25 %); виробництво електричного устаткування – 13 

(25 %). Таким чином у виборці представлено однакову кількість підприємств 

за кожним з обраних видів промислового високотехнологічного виду 

діяльності. При цьому 69 % підприємств є такими, що експортують 

продукцію. Такі результати дозволяють виявити інвестиційну поведінку 

підприємств, розвиток яких визначає майбутню динаміку та структуру 

економіки України, перспективи її диверсифікації. Крім того, інвестиційні 
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рішення для підприємств з експортом продукції відображають можливості 

конкурувати на зовнішніх ринках та приймаються додатково під впливом 

світової кон’юнктури. 

Загальна логіка опитування та перелік питань анкети сформовані таким 

чином, щоб виявити інвестиційну поведінку за схемою "від заданого (базові 

умови)" до "бажаного стану (очікування)". Тим самим відбувається аналіз як 

наявних можливостей для інноваційних перетворень у високотехнологічних 

підприємств, так і оцінка їх інвестиційних цілей на майбутнє. В цілому 

анкета включає вісім груп питань для оцінювання (Рис. 3.12).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Структурно-логічна схема інвестиційної анкети 

 

У літературі використовуються різні оцінки щодо характеристики 

основних засобів. Базуючись на загальноприйнятій концептуальній основі у 

нашому дослідженні необхідність оцінки вікової структури наявних 

основних засобів розглядається як базова умова, що апроксимує капітал, 

оскільки є найкращою наявною ознакою реального капіталу підприємства. 

Крім того, наявність у складі основних засобів таких, що за віком менше 5 

років, засвідчує позитивний досвід щодо технологічного оновлення 

реального капіталу з метою створення продукції.  

Як свідчать результати емпіричного дослідження щодо вікової 

структури основних засобів, майже для 60 % підприємств вибірки частка 

основних засобів віком понад 15 років складає понад 50 %. При цьому на 

15 % підприємств виробництво авіаційної та космічної техніки 

забезпечується 80 % основних засобів, яким більше 15 років. Враховуючи, 
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що більшість підприємств вибірки є такими, термін функціонування яких 

перевищує 30 років, можна припустити, що левову частку застарілих 

основних засобів становлять будівлі та споруди. Зазначене підтверджується й 

виявленою позитивною тенденцією для опитаних підприємств щодо 

оновлення основних засобів. Так основні засоби з терміном менше 5 років 

використовуються всіма підприємствами вибірки, однак їх частка у структурі 

основних засобів знаходиться, здебільшого, у межах до 20 % (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11  

Розподіл підприємств за віковою структурою основних засобів 

Межі 
зміни 
показ-
ника, 

% 

Частка 
підприємств у 
виборці (%) 

Частка підприємств у виборці (%), у т.ч.: 
виробництво 

хімічних 
речовин і 
хімічних 

продуктів 

виробництво 
комп'ютерів, 
електронної 
та оптичної 
продукції 

виробництво 
авіаційної та 

космічної 
техніки 

виробництво 
електрично-

го 
устаткуван-

ня 
понад 
15 р. 

до 5 
р. 

понад 
15 р. 

до 5 
р. 

понад 
15 р. 

до 5 
р. 

понад 
15 р. 

до 5 
р. 

понад 
15 р. 

до 5 
р. 

0 15,38  – 7,69 –   3,85  –  15,38  –  23,08  –  
1–9  7,69  23,08  7,69  15,38  1,92  15,38  7,69  23,08  7,69  30,77  

10–19  5,77  51,92  7,69  46,15  –  46,15  7,69  69,23  7,69  46,15  
20–29  5,77  11,54  15,38  23,08  1,92  23,08  –  –  –  7,69  
30–39  3,85  5,77  –  7,69  3,85  7,69  –  7,69  –  7,69  
40–49  1,92  3,85  –  –  1,92  –  –  –  –  –  
50–59  13,46  –  23,08  –  1,92  –  7,69  –  15,38  –  
60–69  21,15  –  15,38  –  5,77  –  23,08  –  23,08  –  
70–79  21,15  1,92  23,08  7,69  3,85  7,69  23,08  –  23,08  –  
80–89  3,85  –  –  –  –  –  15,38  –  –  –  
90–99  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

100 –  1,92  –  –  –  –  –  –  –  7,69  

Складено за: табл. Д. 3 Додатка Д 

 

Узагальнюючи отримані результати щодо вікової структури основних 

засобів, варто відмітити, що переважна більшість підприємств володіє та 

розпоряджається переважно застарілими (понад 15 років) основними 

засобами, а їх "омолодження" відбувається не достатніми темпами. Таким 

чином, оновлення основного капіталу є головним завданням для 

високотехнологічних видів діяльності та відіграє важливу роль у виборі 

моделі інвестиційної поведінки. 
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Як засвідчують дані табл. 3.12, для переважної більшості підприємств 

вибірки частка інвестицій у загальному обсязі виручки від реалізації 

продукції складає до 20 %, тоді як інноваційні витрати складають до 10 %. 

При цьому така ситуація характерна як для вибірки в цілому, так і для 

підприємств за окремими видами діяльності, що підтверджує наше 

припущення про те, що одним з важливих чинників у прийнятті 

інвестиційних рішень є абсолютний обсяг необхідних ресурсів. Вочевидь, що 

така частка інвестицій у виручці від реалізації для технологічного оновлення 

підприємств у високотехнологічних видах діяльності може бути 

недостатньою та вимагає масштабніших вкладень.  

Таблиця 3.12 

Розподіл підприємств вибірки за напрямами використання виручи від 

реалізації та структурою інвестицій 

Межі 
зміни 
показ-
ника, 

% 

Частка 
виручки від 

реалізації 
спрямована 

на: 

Частка 
імпортно-

го 
обладнан-

ня 
(техноло-

гій) у 
загальном

у обсязі 
інвести-
ційних 
витрат 

Частка інвестицій (від загального обсягу), що в 
середньому спрямовується на: 

інвес
тиції 

іннов
аційн
і вит-
рати 

онов-
лення 
основ-

них 
засобів 

створ
ення 

нових 
вироб
ничих 
потуж
нос-
тей 

придб
ання 
сто-
рон-
ніх 
тех-
но-

логій 

неви-
роб-
ничі 

інвес-
тиції 

онов-
лен-
ня 

про-
дук-
ції 

попов-
нення 
обіго-
вих 

коштів 

0  –   –   –   –   28,85   –   1,92   –   –  
1–9   15,38   73,08   30,77   26,92   44,23   30,77   88,46   19,23   –  

10–19   63,46   23,08   38,46   69,23   23,08   55,77   9,62   61,54   3,85  
20–29   21,15   3,85   23,08   1,92   3,85   13,46   –   19,23   9,62  
30–39   –   –   5,77   –   –   –   –   –   3,85  
40–49   –   –   1,92   1,92   –   –   –   –   25,00  
50–59   –   –   –   –   –   –   –   –   34,62  
60–69   –   –   –   –   –   –   –   –   15,38  
70–79   –   –   –   –   –   –   –   –   5,77  
80–89   –   –   –   –   –   –   –   –   1,92  
90–99   –   –   –   –   –   –   –   –   –  
100  –   –   –   –   –   –   –   –   –  

Складено за: табл. Д. 4 Додатка Д. 

 

Варто зазначити, що всі підприємства вибірки використовують 

імпортне обладнання (технології). При цьому із загальної сукупності 
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підприємств у 65,38 % частка імпортного обладнання у загальній структурі 

використовуваних технологій складає від 10 до 19 %, від 20 до 29 % 

імпортних технологій використовується 17,3 % підприємств виборки.  

Найбільша кількість підприємств, які спрямовують інвестиції на 

придбання імпортних технологій зосереджена у виробництві 

фармацевтичних продуктів. Цікавим результатом є також те, що лише до 8 % 

виручки від реалізації витрачається підприємствами фармацевтичного 

виробництва на підтримання експорту продукції, тоді як виробники 

комп’ютерів витрачають 13–16 % (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Розподіл підприємств вибірки за часткою інвестицій, інноваційних 

витрат та витрат на підтримання експорту у виручці від реалізації та 

часткою імпортних технологій у складі інвестиційних витрат  

за 2010–2012 рр. 

 Рік 

У середньому 

Частка 
інвестицій у 

загальній 
виручці від 
реалізації  

Частка 
інноваційних 

витрат у 
загальній 

виручці від 
реалізації  

Частка імпортного 
обладнання 

(технологій) у 
загальному обсязі 

інвестиційних 
витрат 

Частка виручки, 
що 

спрямовується 
на забезпечення 

експорту 
продукції 

2010 15,29 7,13 14,69 9,90 
2011 14,77 7,37 15,06 9,81 
2012 14,12 6,63 12,92 9,94 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 
2010 15,92 7,08 16,08 8,00 
2011 17,54 8,08 19,54 7,46 
2012 16,85 7,54 16,00 7,00 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
2010 15,77 10,92 15,08 13,00 
2011 14,08 9,15 15,15 13,92 
2012 15,00 9,92 14,54 16,00 

Виробництво авіаційної та космічної техніки 
2010 16,85 7,00 16,85 12,92 
2011 15,08 8,00 14,08 11,08 
2012 12,54 5,92 11,77 11,77 

Виробництво електричного устаткування 
2010 12,62 3,54 10,77 5,69 
2011 12,38 4,23 11,46 6,77 
2012 12,08 3,15 9,38 5,00 

Складено за: табл. Д. 4 – Д. 5 Додатка Д. 
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Розподіл підприємств за часткою імпортного обладнання (технологій) у 

загальному обсязі інвестиційних витрат засвідчив, що переважна більшість 

підприємств високотехнологічних видів діяльності до 30 % інвестицій 

спрямовують на придбання імпортних машин та обладнання. Таким чином, у 

виборці представлені підприємства, які спроможні формувати внутрішній 

попит на інвестиційні товари та інноваційну продукцію. Лише 7 % 

підприємств витрачали на придбання іноземної техніки та технологій понад 

30 % коштів, спрямованих на інвестиції. Вочевидь витрати на придбання 

сторонніх технологій пов’язані також з необхідністю оновлення значної 

частки основних засобів підприємствами, продукція яких крім іншого 

орієнтована на експорт за відносно дешевого (в абсолютному виразі) 

іноземного обладнання.  

Розподіл інвестицій за цілями використання (див. табл. 3.12) свідчить, 

що на відтворення основного капіталу в середньому підприємства витрачали 

до 30 % загального обсягу інвестицій, а переважаючим напрямом є 

поповнення обігових коштів, тобто у своїй діяльності підприємства 

орієнтовані на короткострокову перспективу (60 % підприємств витрачали на 

цей напрям понад 50 % загального обсягу інвестицій). Слід зазначити, що 

лише до 20 % всіх інвестицій спрямовувалося на оновлення основних 

засобів, оновлення продукції, та майже 30 % опитаних підприємств не 

створювали нові виробничі потужності взагалі. Такий результат підтверджує 

загальні тенденції в економіці України та той факт, що інноваційна та 

інвестиційна активність не набули визначального впливу на загальний 

перебіг економічних процесів.  

Загальний розподіл опитаних підприємств за цілями інвестиційної 

діяльності представлений у табл. 3.14. Слід зважити, що підприємства 

обирали тільки один з варіантів відповіді, який з їх точки зору є 

найважливішим. 

Результати опитування засвідчили, що популярними цілями виявилися 

"модернізація", "розширення власного виробництва" та "створення 

конкурентних переваг". Заслуговує на увагу те, що модернізація виробництва 
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виявилася найпопулярнішою метою у виробництві комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції (46,2 % опитаних підприємств даного виду діяльності), 

а 15,4 % виробників авіаційної та космічної техніки вказали на необхідність 

забезпечення поточної діяльності.  

Таблиця 3.14  

Розподіл підприємств за оцінкою інвестиційних цілей 

Розподіл 
підприємств 

вибірки, у т.ч. 

Цілі інвестиційної діяльності: 

модер-
нізація 
виро-
бниц-

тва 

розширення 
власного 

виробництва 
(частка на 
ринку або 

вихід на нові 
ринки) 

ство-
рення 
конку-

рентних 
переваг 

дивер-
сифіка-

ція 
вироб-
ництва 

формуван-
ня 

вертика-
льних 

виробни-
чих 

структур 

забезпе-
чення 

поточної 
виробни-

чої 
діяльності 
(обіговий 
капітал) 

% до загальної 
кількості 29,6 29,6 14,8 11,1 5,6 5,6 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 
% до загальної 
кількості 7,7 5,8 5,8 5,8 – – 
% за видом 
діяльності 30,8 23,1 23,1 23,1 – – 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
% до загальної 
кількості 11,5 9,6 3,8 – – – 
% за видом 
діяльності 46,2 38,5 15,4 – – – 

Виробництво авіаційної та космічної техніки 
% до загальної 
кількості 3,8 5,8 3,8 5,8 1,9 3,8 
% за видом 
діяльності 15,4 23,1 15,4 23,1 7,7 15,4 

Виробництво електричного устаткування 
% до загальної 
кількості 7,7 9,6 1,9 – 3,8 1,9 
% за видом 
діяльності 30,8 38,5 7,7 – 15,4 7,7 

Складено за: табл. Д. 6 – Д. 7 Додатка Д. 

 

Незначна частка підприємств всіх видів діяльності у виборці визнали 

незначним формування вертикальних виробничих структур. Диверсифікацію 

виробництва як одну з цілей інвестиційної діяльності визнали 11,1 % від всіх 

опитаних підприємств, які відносяться лише до виробників авіаційної та 

космічної техніки та фармацевтичних продуктів. 
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Таким чином, за отриманими відповідями можна стверджувати, що 

спостерігається процес оновлення виробництва та освоєння нових товарних 

ніш у виробництві фармацевтичної продукції, виробництві комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції, а також авіаційної та космічної техніки, 

крім того для виробництва хімічних речовин і хімічних продуктів характерна 

концентрація виробництва у найбільш успішних фірм, а виробники 

електричного устаткування вбачають перспективи розвитку у формуванні 

вертикальних виробничих структур. 

Розподіл підприємств за динамікою основних показників діяльності за 

період 2009–2012 рр. (табл. 3.15) засвідчує зростання реальних інвестицій на 

підприємствах вибірки.  

Таблиця 3.15  

Розподіл підприємств за оцінкою динаміки показників реальних 

інвестицій 

Періоди Структура розподілу, % до загальної кількості підприємств вибірки 

зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти 
2012 до 2011         28,8            36,5            34,6                 –      
2011 до 2010         26,9            40,4            32,7                 –      
2010 до 2009         30,8            40,4            28,8                 –      

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 
2012 до 2011         61,5            23,1            15,4                 –      
2011 до 2010         61,5            23,1            15,4                 –      
2010 до 2009         61,5            15,4            23,1                 –      

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
2012 до 2011         15,4            38,5            46,2                 –      
2011 до 2010         15,4            38,5            46,2                 –      
2010 до 2009         30,8            53,8            15,4                 –      

Виробництво авіаційної та космічної техніки 
2012 до 2011         15,4            53,8            30,8                 –      
2011 до 2010           7,7            69,2            23,1                 –      
2010 до 2009           7,7            61,5            30,8                 –      

Виробництво електричного устаткування 
2012 до 2011         23,1            30,8            46,2                 –      
2011 до 2010         23,1            30,8            46,2                 –      
2010 до 2009         23,1            30,8            46,2                 –      

Складено за: табл. Д. 8 – Д. 9 Додатка Д. 

 

Однак для більшості підприємств за результатами опрацювання анкет 

змін не відбулося (понад 40 % підприємств вибірки охарактеризували саме 

такий варіант змін). При цьому з часом кількість підприємств, для яких мало 
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місце зростання реальних інвестицій, зменшувалося, а кількість підприємств 

зі зниженням зростала для виробників комп’ютерів. Тоді як для виробників 

авіаційної та космічної техніки динаміка показників виявилася протилежною. 

Якщо у 2010 р. зростання щодо показників 2009 р. спостерігалося для 8 % 

підприємств з виробництва авіаційної та космічної техніки, а зниження – для 

30 %, то у 2012 р. зростання відносно 2011 р. спостерігалося для 15 % 

підприємств цього виду діяльності.  

Оцінюючи паралельно результати анкетування щодо динаміки 

показників реального випуску продукції варто відзначити, що за період 

2009–2012 рр. стабільним зростанням характеризується виробництво 

хімічних речовин та хімічної продукції (100 % підприємств цього виду 

діяльності вказали на такий результат), а також виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції (84,6 % підприємств оцінили свою 

діяльність як таку, що характеризується зростанням, а 15,4 % – вказали на 

відсутність змін у реальному випуску продукції). Разом з тим, 15,4 % 

підприємств з виробництва авіаційної та космічної техніки, 7,7 % – 

виробників електричного устаткування вказали на зменшення показника 

реального випуску впродовж всього періоду опитування.  

Слід також відмітити, що найбільша часта підприємств, для яких 

характерне зростання реальних інвестицій за цей період відмічена у 

виробництві хімічних речовин та хімічних продуктів (61,5 % підприємств 

цього виду діяльності), що супроводжується зростанням і реального випуску 

продукції. Натомість найменша частка підприємств, для яких характерне 

зростання спостерігається у виробництві електротехнічного обладнання. 

Такий результат фактично суперечить гіпотезі про початок 

імпортозаміщувального зростання в Україні та посилює аргументацію щодо 

необхідності здійснення такого імпортозаміщення в програмах технологічної 

модернізації національної економіки. З іншого боку, зростання реальних 

інвестицій на підприємствах вибірки, що відбувається на фоні зростання 

реального випуску є підтвердженням гіпотези, що одним з визначальних 
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чинників активізації інвестиційної діяльності є можливість нарощення 

обсягів збуту продукції.  

З метою узагальнення відповідей на питання анкети та виявлення типу 

інвестиційної поведінки здійснювалася бальна оцінка кожного варіанту 

питання за шкалою з дотриманням умов, що найкращому показнику 

відповідає більша кількість балів. Загальна матриця для розрахунку балів та 

ранжування підприємств наведена в табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Узагальнення результатів анкетування щодо ранжування підприємств 

для ідентифікації типу інвестиційної поведінки за 2010–2012 рр. 

Показник 
Шкала 

оцінювання 
(балів) 

Напрям оцінювання 
(максимум-мінімум) 

1. Частка основних засобів більше 15 років 1–12 мінімум 
2. Частка основних засобів менше 5 років   1–12 максимум 
3. Частка інвестицій у загальному обсязі виручки 

від реалізації 
1–12 максимум 

4. Частка витрат на ДіР у загальному обсязі  
виручки від реалізації 

1–12 максимум 

5.  Частка імпортного обладнання (технологій) у 
загальному обсязі інвестицій 

1–12 максимум 

6. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на оновлення основних засобів  

1–12 максимум 

7. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на створення нових виробничих 
потужностей  

1–12 максимум 

8. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на придбання сторонніх технологій  

1–12 максимум 

9. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на невиробничі інвестиції  

1–12 максимум 

10. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на оновлення продукції  

1–12 максимум 

11. Частка інвестицій (від загального обсягу) 
спрямована на поповнення обігових коштів  

1–12 мінімум 

12. Динаміка реального випуску продукції 
підприємства  

0–12 максимум 

13. Динаміка реального прибутку підприємства  0–12 максимум 
14. Динаміка реальних інвестицій  підприємства  0–12 максимум 
15. Перспективи розвитку підприємства на 

наступні 2–3 роки 
0–12 максимум 

16. Перспективи динаміки фактичного обсягу 
виробництва продукції          

0–12 максимум 

17. Перспективи динаміки середньої ціни на 
продукцію 

0–12 максимум 

18. Перспективи зміни фактичного обсягу 
платоспроможного попиту на продукцію 

0–12 максимум 

Складено за: Додаток Д. 
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Застосування бального методу до обробки анкет опитування дозволяє 

значною мірою нівелювати труднощі оцінювання, пов’язані з неоднорідністю 

показників, обраних для порівняння. Розрахунок загальної суми балів за 

всіма обраними для узагальнення показниками подана у табл. Д. 17 

Додатка Д. 

Враховуючи, що показники у проведеному анкетуванні різнорідні, 

виникає необхідність приведення їх до певної бази порівняння, що можливе 

шляхом їх нормалізації (табл. Д. 18 Додатка Д) за таким алгоритмом 

(рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Методика ідентифікації інвестиційної поведінки підприємств 

високотехнологічних видів діяльності, орієнтованої на інноваційні зміни. 

Ідентифікація показників-стимуляторів та показників-
дестимуляторів за критерієм впливу на очікуваний кінцевий 

результат – ix  
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Відповідно до обраного підходу, вагомість впливу кожного з 

показників будемо оцінювати в 1/43.  

Ідентифікація інвестиційної поведінки підприємства у напрямі 

забезпечення інноваційного розвитку може бути поділена на три типи: 

активна, адаптивна та пасивна. Шкала оцінювання та характеристика 

відповідного типу інвестиційної поведінки представлена у табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Матриця ідентифікації типу інвестиційної поведінки підприємства та її 

загальна характеристика 

 Тип інвести-
ційної 

поведінки 

Діапазон Загальна характеристика Кількість підприємств  
( у т.ч. за видами 

діяльності) 
Активна 0,67–1 Характерна для підприємств, які 

найповнішою мірою 
використовують отримані 
результати поточної діяльності 
для активізації інноваційних та 
інвестиційних процесів, з метою 
розширення ринків збуту та 
орієнтовані на перспективу 
розвитку підприємства 

0  
(немає) 

Адаптивна 0,33–0,66 Характерна для підприємств, які 
орієнтовані на підтримання 
існуючого обсягу збуту та 
активізацію інноваційних й 
інвестиційних процесів 
використовують як вимушений 
засіб утримання поточних 
показників діяльності й 
пристосування до викликів 
зовнішнього оточення 

25  
(хімічна – 8,  
оптична – 6,  
авіаційна – 5; 

електротехнічна – 6) 

Пасивна 0–0,32 Характерна для підприємств, які 
очікують падіння основних 
показників діяльності та не 
вбачають перспектив для 
розширення ринку збуту, 
потребують диверсифікації 
діяльності та орієнтовані на 
збереження існуючого обсягу 
збуту 

27  
(хімічна – 5;  
оптична – 7;  
авіаційна – 8; 

електротехнічна – 7) 

 

Відповідно до результатів анкетування та розрахунків з використанням 

бального методу їх обробки, 51,9 % підприємств вибірки дотримуються 

адаптивної інвестиційної поведінки при здійсненні інноваційних 

перетворень, для решти (48,1 %) характерна пасивна інвестиційна поведінка. 
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Слід також відмітити, що зростання обсягу витрат, спрямованих на 

підтримання поточної діяльності негативно впливає на активізацію 

інвестиційних процесів на підприємствах, а також на процеси не лише 

технологічного оновлення виробництва, але й оновлення продукції. 

Однією з цілей емпіричного дослідження інвестиційної поведінки 

підприємств високотехнологічних видів діяльності є також виявлення 

взаємозв’язку між мотивами здійснення інвестицій та спрямування їх у 

активізацію інноваційних процесів. Для досягнення цієї мети з 

використанням пакету Eviews 8 було здійснено перевірку двох гіпотез про те, 

що поточна динаміка інвестицій інноваційного спрямування, виражена 

часткою інноваційних витрат підприємства, визначається 1) попередніми 

результатами діяльності підприємств, тобто обсягами виручки від реалізації 

та інвестиціями в основний капітал у складі виручки від реалізації продукції; 

2) очікуваними змінами випуску, тобто динамікою попиту на продукцію 

підприємствами.  

Однак, слід відмітити, що взаємозв’язок між поточною інвестиційною 

поведінкою та попередніми результатами виявилися статистично 

незначимими, що свідчить про інерційність інвестиційного процесу на 

підприємствах вибірки (табл. 3.18 та 3.19).  

Таблиця 3.18 

Результати перевірки гіпотези про залежність частки інноваційних 

витрат від динаміки інвестицій підприємства (INV) 

Основні показники отримані в Eviews 8 

Dependent Variable: INV 

Method: Panel Least Squares 

Cross-sections included: 52 

Total panel (unbalanced) observations: 155 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DECREASE -4.184819 0.165873 -25.22908 0.0000 

EXPORT 0.109620 0.031483 3.481908 0.0007 
C 13.83049 0.317389 43.57588 0.0000 

Effects Specification 
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продовження табл. 3.18 
Основні показники отримані в Eviews 8 

Period fixed (dummy variables)  
R-squared 0.085801  Mean dependent var 14.67097 
Adjusted R-squared 0.061422  S.D. dependent var 5.335631 
S.E. of regression 5.169172 Akaike info criterion 6.155028 
Sum squared resid 4008.050 Schwarz criterion 6.253203 
Log likelihood -472.0147 Hannan-Quinn criter. 6.194905 
F-statistic 3.519503  Durbin-Watson stat 0.875448 
Prob(F-statistic) 0.008899  

     
Складено за: Додаток Д 

 

Враховуючи дані табл. 3.18 та 3.19 поточна динаміка інвестицій 

фактично не залежить від результатів функціонування підприємств у 

поточному періоді. 

Таблиця 3.19 

Результати перевірки гіпотези про залежність динаміки інвестицій (INV) 

від зміни реального випуску продукції підприєства 

Основні показники отримані в Eviews 8 

Dependent Variable: INV 

Method: Panel Least Squares 

Cross-sections included: 52 

Total panel (unbalanced) observations: 155 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DECREASE -3.501441 0.372220 -9.406910 0.0000 
INCREASE 0.829546 0.267441 3.101786 0.0023 
EXPORT 0.102601 0.031573 3.249618 0.0014 

C 13.16979 0.427590 30.80006 0.0000 
Effects Specification 

Period fixed (dummy variables)  
R-squared 0.088005     Mean dependent var 14.67097 
Adjusted R-squared 0.057402     S.D. dependent var 5.335631 
S.E. of regression 5.180231     Akaike info criterion 6.165517 
Sum squared resid 3998.385     Schwarz criterion 6.283327 
Log likelihood -471.8276     Hannan-Quinn criter. 6.213369 
F-statistic 2.875631     Durbin-Watson stat 0.876500 
Prob(F-statistic) 0.016506  

Складено за: Додаток Д 
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Не підтвердилася також гіпотеза, що для динаміки інвестицій та витрат 

на інновації у складі виручки від реалізації характерна тенденція до 

зростання залежно від очікувань на перспективу збільшення виручки від 

збуту продукції, що обумовлено плануванням розширення ринку збуту 

продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на перспективу 

(табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Результати перевірки гіпотези про залежність частки інноваційних 

витрат у складі інвестиційних витрат підприємства (INN) від очікувань 

зростання виручки від реалізації продукції 
Основні показники отримані в Eviews 8 

Dependent Variable: INN 

Method: Panel Least Squares 

Cross-sections included: 52 

Total panel (unbalanced) observations: 103 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DECREASE -4.017078 0.122566 -32.77489 0.0000 
EXPORT(-1) 0.155044 0.030632 5.061427 0.0000 

C 13.49993 0.311383 43.35478 0.0000 
Effects Specification 

Period fixed (dummy variables)  
R-squared 0.113120     Mean dependent var 14.80583 
Adjusted R-squared 0.086245     S.D. dependent var 5.588957 
S.E. of regression 5.342514     Akaike info criterion 6.227330 
Sum squared resid 2825.703     Schwarz criterion 6.329650 
Log likelihood -316.7075     Hannan-Quinn criter. 6.268773 
F-statistic 4.209092     Durbin-Watson stat 0.786807 
Prob(F-statistic) 0.007579    

     
Складено за: Додаток Д. 

 

Таким чином дослідженням встановлено, що взаємозв’язок між 

інвестиційною поведінкою та попередніми результатами статистично 

незначимий, що свідчить про інерційність інвестиційного процесу на 

підприємствах виборки. Поточна динаміка інвестицій фактично не залежить 

від результатів функціонування підприємств у поточному періоді. Не 

підтвердилася також гіпотеза щодо зростання інвестицій та витрат на 
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інновації у складі виручки від реалізації залежно від очікувань на 

перспективу збільшення виручки від збуту продукції, що свідчить про мотив 

розширення ринку збуту продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності. Отриманий результат, може бути пояснено за 

допомогою припущення про адаптивний характер інвестиційного процесу на 

підприємствах вибірки: інвестиції здійснюються переважно у випадку 

досягнення позитивних результатів у поточному періоді, а саме: коли 

результати попередніх періодів функціонування підприємств були 

сприятливими для інвестиційного забезпечення інноваційних напрямів 

діяльності, без урахування очікування зміни попиту на продукцію та обсягів 

збуту. Таким чином, інвестиційна поведінка підприємств щодо активізації 

інноваційних процесів виявилась адаптивною та значною мірою спонтанною. 

Отримані результати щодо ідентифікації інвестиційної поведінки 

підприємств високотехнологічних видів діяльності дають підстави 

стверджувати про необхідність удосконалення державного регулювання з 

метою узгодження цілей інноваційної та інвестиційної політик та 

поступового зрощення форм, методів та інструментів кожної з них у 

забезпеченні оптимальної структури виробництва та виробничої 

інфраструктури, що відповідає повному інноваційно-інвестиційному циклу,  

у формуванні збалансованої політики ефективного розвитку промисловості 

за рахунок концентрації ресурсів на стратегічно важливих напрямах розвитку 

економіки, зокрема на індустрії високотехнологічної продукції, та 

актуалізується з приводу забезпечення економічної безпеки України. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Аналіз динаміки фінансування наукових та науково-технічних робіт 

засвідчив коливання співвідношення джерел фінансування у загальній його 

структурі впродовж останніх 13 років, що підтверджує нестабільність 
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фінансування науково-технічної діяльності в Україні. Виявлено, що 

основним джерелом фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств залишаються їх власні кошти; частка фінансування інноваційної 

діяльності за рахунок державного бюджету в останні роки практично не 

змінилася і коливається в межах 1 %; частка іноземних інвестицій, 

досягнувши у 2010 р. 30 %, у 2013 р. різко знизилася – до 13,1 %; у 2013 р. 

лише 13,5 % кредитів мали інвестиційне спрямування, тоді як понад 85 % 

спрямовується у поточну діяльність. При цьому менше 50 % були 

довгостроковими, а кредити з термінами погашення понад 5 років у загальній 

структурі кредитного портфеля не досягали й 10 %. 

2. Отримані результати проведеного кореляційного аналізу 

демонструють, що зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції (за 

інших рівних умов) зумовлюється зростанням витрат на проведення 

досліджень і розробок (0,98) та придбання технологій (0,84). Разом з тим, 

характер інвестиційних витрат промислових підприємств свідчить про їх 

слабку орієнтацію на інноваційні напрями діяльності. Так, виявлено незначну 

залежність між обсягом реалізованої інноваційної продукції та 

впровадженням технологічних процесів (0,48), а також освоєнням нових 

видів техніки (0,66). 

3. Виявлено асиметрію інвестиційної активності національних 

підприємств як з точки зору міжрегіональної диференціації інвестицій, так і з 

погляду на види економічної діяльності. На основі аналізу просторового 

розміщення українського бізнесу за регіонами та оцінки рівня його 

концентрації, встановлено функціональні зони зосередження економічних 

інтересів бізнесу за наявності відповідних бізнесових активів. На основі 

використання індексу ННІ встановлено, що більша частина інвестицій 

зосереджується в регіонах з багатшими природними ресурсами та з 

розвиненою системою торговельно-посередницької та фінансової діяльності. 

У окремих регіонах України акумулюється майже 40 % загального обсягу 

капітальних інвестицій: м. Київ, Донецька, Дніпропетровська області. При 

цьому впродовж періоду 2005–2013 рр. у п’яти областях (20 %) 
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зосереджується понад 50 % всіх капіталовкладень. Концентрація інвестицій 

за видами економічної діяльності за даними значення показника ННІ 

перевищує 1000 %, а в окремі періоди долає позначку 1800 %, що свідчить 

про значну концентрацію інвестицій великого бізнесу в обмеженій кількості 

видів економічної діяльності. Так, у період 2008–2013 рр. намітилася 

тенденція до зростання концентрації інвестицій, що підтверджує процеси 

зосередження фінансових потоків на утриманні вже сформованих напрямів 

розвитку бізнесу. Зокрема, впродовж всього періоду понад 50 % загального 

обсягу інвестицій в основний капітал припало на промисловість та операції з 

нерухомим майном. При цьому сім видів економічної діяльності, тобто 26 %, 

концентрували понад 80 % загального обсягу інвестицій в основний капітал 

України, що практично пропорційно представлений у всіх регіонах. 

4. За результатами аналізу впливу іноземних інвестицій на інноваційні 

процеси в Україні виявлено, що при збільшенні обсягу іноземних інвестицій 

для фінансування оновлення основного капіталу на 1 % витрати на 

проведення досліджень і розробок збільшаться на 0,74 %, а вкладення 

безпосередньо в інноваційну діяльність – на 0,15 %. Таким чином, вплив 

іноземних інвестицій безпосередньо на інноваційну діяльність виявився у 

цьому випадку незначущим. Крім того інвестиції в основний капітал 

національної економіки за рахунок коштів іноземних інвесторів перебувають 

на рівні, що не перевищує 6 %, а стосовно ВВП їх частка лише в окремі 

періоди сягає 1 %. Така ситуація по суті є свідченням незацікавленості 

іноземного інвестора у формуванні на території України виробничих об’єктів 

з передовими технологіями, що актуалізує проблему реалізації власної 

стратегії інноваційної індустріалізації в державі. Отримані результати 

засвідчили необхідність збільшення обсягу іноземних інвестицій в оновлення 

основного капіталу, що підвищить результативність у сфері проведення 

досліджень і розробок та сприятиме створенню необхідних умов для 

економічного зростання.  

5. Проведений аналіз активності іноземних інвесторів виявив ряд 

зрушень, які відбулися впродовж останніх 13-ти років: 
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 низькотехнологічні види промислової діяльності з часом 

втрачають рівень пріоритетності, поступаючись середньо- та 

високотехнологічним видам промислової діяльності (їх частка зменшилася з 

23,66 % у 2001 р. 8,73 % у 2013 р.). Однак позиції інноваційного оновлення 

виробництва у цьому контексті варто розглядати активізацією інших видів 

діяльності у залученні вільних потоків інвестиційних ресурсів, зокрема 

фінансових послуг;  

 у структурі національної економіки іноземне інвестування 

переробної промисловості скоротилося практично вдвічі. Це означає, що 

більш прибутковими для іноземних інвесторів, з фінансового та 

комерційного поглядів, є види діяльності, які забезпечують швидкі терміни 

відшкодування вкладеного капіталу, а отже характеризують поміркованість 

іноземних інвесторів у виборі об’єктів вкладень. Однак такі перспективні, з 

позиції іноземного інвестора, види діяльності не є інноваційно-

орієнтованими, про що свідчить скорочення частки прямих іноземних 

інвестицій у високотехнологічні види промислової діяльності з 13,63 % у 

2001 р. до 4,54 % у 2013 р.;  

 низхідна тенденція у динаміці потоку прямих іноземних 

інвестицій в переробну промисловість на тлі висхідної у динаміці питомої 

ваги залучених інвестиційних потоків іноземних інвесторів у сферу послуг 

дає змогу обґрунтувати висновок про досягнення зазначеною сферою 

високого рівня інтенсивності порівняного з реальним сектором економіки.  

6. Однією з цілей емпіричного дослідження інвестиційної поведінки 

підприємств високотехнологічних видів діяльності є також виявлення 

взаємозв’язку між мотивами здійснення інвестицій та спрямування їх у 

активізацію інноваційних процесів. За результатами виявлення мотивів 

інвестування підприємств високотехнологічних видів економічної діяльності 

встановлено: взаємозв’язок між поточною інвестиційною поведінкою та 

попередніми результатами виявилися статистично не значимими, що 

свідчить про інерційність інвестиційного процесу на підприємствах виборки; 
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поточна динаміка інвестицій фактично не залежить від результатів 

функціонування підприємств у поточному періоді; не підтвердилася також 

гіпотеза, що інвестиції та витрати на інновації у складі виручки від реалізації 

зростають залежно від очікувань на перспективу зростання виручки від збуту 

продукції, що свідчить про мотив розширення ринку збуту продукції та 

забезпечення її конкурентоспроможності. адаптивний характер 

інвестиційного процесу на підприємствах  виборки: інвестиції здійснюються 

переважно у випадку досягнення позитивних результатів у поточному 

періоді, а саме коли результати попередніх періодів функціонування 

підприємств були сприятливі для інвестиційного забезпечення інноваційних 

напрямів діяльності, не беручи до уваги очікування зміни попиту на 

продукцію та обсягах збуту. Таким чином, інвестиційна діяльність 

підприємств виявилась адаптивною та значною мірою спонтанною, що 

потребує відповідних заходів підтримки та стимулювання. 

7. Аналіз структури зовнішньої торгівлі України показав, що зростання 

загального обсягу імпорту товарів та послуг відбувається при одночасному 

скороченні їх експорту та переорієнтації експорту з продукції кінцевого 

споживання на проміжне, що свідчить про використання ВВП України на 

підтримку іноземних товаровиробників;  

8. Для національної економіки більш характерними є саме стагнаційні 

проблеми, що свідчить про відставання інвестиційного попиту від їх 

пропозиції практично за всі роки аналізованого періоду. Ця теза 

підтверджується слабким мультиплікаційним ефектом, оскільки значення 

інвестиційного мультиплікатора для економіки України перебуває за останні 

10 років в інтервалі від 0,2 до 0,4. З наведеного можна зробити висновок, що 

процес трансформації заощаджень в інвестиції в межах національної 

економіки скоріше свідчить про відсутність ефективних механізмів освоєння 

заощаджень, ніж про відсутність власного інвестиційного потенціалу. 

9. Порівняння темпів приросту загального обсягу освоєних інвестицій з 

динамікою загального обсягу впроваджених нової техніки, технологічних 

процесів, динаміки витрат підприємств на дослідження та розробки у складі 
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загальних інноваційних витрат підприємств України доводить, що зростання 

освоєного обсягу інвестицій в основний капітал відбувається на тлі 

скорочення освоєння виробництва нової техніки та впровадження нових 

технологічних процесів на промислових підприємствах. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у 

опублікованих наукових працях автора [112; 113; 114; 117; 123; 140; 157; 

544]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

УКРАЇНИ 

 

4.1. Методика оцінювання впливу інноваційної індустріалізації на 

економічну безпеку 

 

Ураховуючи, що проблема інноваційно-індустріального розвитку 

економіки з позицій забезпечення економічної безпеки у науці та практиці є 

новою і не існує єдиних методичних засад оцінки як вихідного рівня 

досліджуваних процесів, їх розвитку, так і впливу основних ефектів на рівень 

економічної безпеки, у цій частині дослідження варто зосередити увагу на 

розв’язання таких завдань: 

1) розробити методичні підходи до дослідження вихідного рівня для 

оцінювання впливу основних ефектів інноваційно-індустріального розвитку 

на економічну безпеку, які дають змогу в рамках існуючого інформаційного 

забезпечення виявити відмінності у міжнародній активності України щодо 

технологічних зрушень, структури концентрації інвестицій та рівень 

спроможності України до мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів у 

досягнення цілей інноваційної індустріалізації. Вихідним положенням даної 

методики є врахування наявної сформованої системи показників оцінювання 

інвестиційно-інноваційної складової економічної безпеки (методика А); 

2) обґрунтувати необхідність розробки перспективної методики 

моделювання спрямування інвестиційних ресурсів у напрями, які 

забезпечують посилення інвестиційно-інноваційної складової економічної 

безпеки (методика Б), яка базується на науковому уявленні про передумови і 

фактори розвитку цих процесів. На жаль, через обмеженість необхідного 

статистичного та інформаційного забезпечення запропоновану етапність 

дослідження процесів, що супроводжують інноваційну індустріалізацію в 
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сучасних умовах складно реалізувати. Проте розробка такої методики має 

важливе значення, оскільки є основою для відповідних ініціатив з боку 

державних органів, які можуть залучитися до роботи у цьому напрямі.  

Одним з вагомих завдань подальших структурних перетворень та 

забезпечення інноваційного розвитку національного господарства є не 

стільки активізація інвестиційної діяльності, а забезпечення ефективності 

використання обмежених інвестиційних ресурсів з концентрацією у чітко 

визначених напрямах їх освоєння. Таке спрямування інвестицій дає змогу 

сформувати новий варіант інвестиційного механізму, що відповідатиме 

вимогам утримання стійкості економічної системи, подолання кризи й 

загальне оздоровлення економіки в умовах ринку. Саме визначення 

конкретних напрямів використання інвестицій є головною складовою 

економічних перетворень, які покликані визначити реальні зрушення в 

структурі економіки країни, забезпечити інтенсивний тип відтворення та 

прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального 

розвитку, орієнтованого на інноваційні зрушення.  

Таким чином, за нашим переконанням, комплексне дослідження 

впливу інноваційно-індустріального розвитку на економічну безпеку має 

відбуватися на основі методики (методика А), за допомогою якої оцінюються 

вихідні позиції економіки в умовах активізації інноваційних процесів у 

світовому масштабі. Застосування такої методики дозволить здійснювати 

моніторинг використання інвестиційних ресурсів та ранжування 

інвестиційних програм для досягнення цілей інноваційно-індустріального 

розвитку. Складові елементи вказаних методики представлені на рис. 4.1. 

Необхідність у нових підходах до регулювання інвестиційних процесів 

назріла також у зв'язку з тим, що за умов ринкової економіки організація 

діяльності її суб’єктів передбачає вільний розподіл інвестицій між регіонами 

та видами економічної діяльності, що супроводжується вільним 

переливанням капіталу між ними з орієнтиром на досягнення максимальної 

віддачі для власника інвестицій.  
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Рис. 4.1. Складові методики оцінки рівня інноваційно-індустріального 

розвитку. 

Складено автором. 
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Варто зазначити, що проблема вільного розподілу та перерозподілу 

капіталу спроможна створювати загрози для інтересів суспільства та в цілому 

економічної безпеки країни. Насамперед це пов’язано зі збільшенням та 

розширенням кола учасників інвестиційного процесу, що ускладнює 

керованість та узгодженість їх інтересів, орієнтованих на максимізацію 

власної вигоди. Якщо раніше коло основних учасників обмежувалося 

здебільшого в інвестиційній сфері державою, підприємствами й 

банківськими установами, то в умовах ринку виокремилися у самостійні 

інститути принципово нові суб’єкти інвестиційного процесу: страхові, 

інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, 

консорціуми, промислово-фінансові групи, транснаціональні корпорації. Їх 

самостійне функціонування як елементів економічної системи створює 

додаткові імпульси та формує невизначеність зовнішнього середовища.  

Власне такий погляд на інноваційне спрямування інвестицій у 

досягненні необхідного рівня інвестиційної безпеки спонукав до зміни 

підходів у розрахунку рівня економічної безпеки та поєднання інноваційної 

та інвестиційної складових у єдине поняття інвестиційно-інноваційної 

безпеки у новій редакції Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України, затверджених Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. Згідно з 

внесеними змінами інвестиційно-інноваційна безпека витлумачується як стан 

економічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних 

інвесторів вкладати кошти в розширення виробництва в країні, сприяє 

розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції основних суб’єктів 

науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефективності, 

поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні продукції з 

високою часткою доданої вартості.  

Розкриття інноваційної складової економічної безпеки через такі 

поняття як науково-технологічна, технологічна безпека зустрічається у 

більшості наукових праць. Таке ототожнення не носить принципового 
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характеру, оскільки містить спільні ознаки та розкривається здебільшого як 

здатність зберігати і підтримувати необхідний рівень технологічного стану 

економіки, або забезпечувати розвиток на інноваційній основі. Зокрема, 

подібні міркування зустрічаємо у працях В. Мунтіяна [307, с. 210], 

А. Сухорукова [452], Г. Вороновського та І. Недіна [519, с. 88], О. Черняка, 

О. Баженової та ін. 

З метою усунення загроз інноваційної безпеки національної економіки 

країни, до яких належать низький рівень фінансування досліджень та 

розробок, слабкий розвиток інноваційної інфраструктури та низький рівень 

трансферу технологій тощо слід здійснювати її оцінювання. 

У найбільш загальному розумінні інвестиційною безпекою 

визначається такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови 

оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову 

позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-

технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних 

інноваційних механізмів.  

Таким чином, врахування впливу інноваційного розвитку на 

економічну безпеку проявляється через визначення таких складових 

останньої як інноваційна та інвестиційна безпека. Слід зауважити, що ступінь 

розробки аналітичного інструментарію оцінювання рівня економічної 

безпеки, який здійснюється в межах визначення показників за кожною з її 

складових та розрахунку інтегрального рівня економічної безпеки, дозволяє 

зробити висновок про відсутність єдиного методичного підходу до 

оцінювання впливу інноваційного розвитку на досягнення необхідного рівня 

економічної безпеки та єдиного розуміння критеріїв такого оцінювання. 

У цьому контексті інвестиційна та інноваційна безпека оцінюється за 

допомогою низки спеціальних показників та критеріїв, які ідентифікують 

відповідні ефекти або загрози. 

Згідно поглядів А. І. Сухорукова безпека інноваційного розвитку може 

бути оцінена показником частки високотехнологічних товарів у товарному 
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експорті країни (регіону), який становить не менше 12 % [452; 467]. 

Н. В. Краснокутська звертає увагу, що безпека інновацій може бути оцінена 

за допомогою відповідних критеріїв оптимальності, а інтегральну безпеку 

інновацій слід розглядати як сукупність складових, до яких належить 

екологічна безпека інновацій та безпека інноваційної діяльності [244]. 

Лисенко Н. О. для оцінювання інноваційної складової економічної 

безпеки пропонує застосовувати виробничу функцію Тімбенгена з метою 

оцінки впливу капіталу, трудового та технологічного факторів на результати 

виробничо-господарської діяльності підприємства [259]. У цій методиці 

переважне значення надається фактору праці та капіталу, тоді як 

технологічний фактор впливає лише на похибку в обчисленні результату 

виробничої діяльності. 

У методиці визначення рівня економічної безпеки в умовах 

інноваційної реструктуризації машинобудування України [346] пропонується 

врахування залежності економічної безпеки від: загальних показників за 

секторами економіки; показників рівня інвестування галузі; індикаторів 

інноваційної діяльності; індикаторів раціоналізаторської та винахідницької 

активності з урахуванням їх вагомості. 

Не менш вагомого напрацювання у наукових дослідженнях мають 

методичні підходи до ідентифікації індикаторів та оцінки інвестиційної 

складової економічної безпеки. Зокрема, ще у 90-х роках ХХ століття 

О. Барановський запропонував основними індикаторами розглядати: частку 

залучених Україною прямих іноземних інвестицій у їх загальному світовому 

обсязі; прогнозований обсяг інвестицій в економіку; мінімальні обсяги 

державних інвестицій по відношенню до ВВП; частку іноземних інвестицій у 

загальному обсязі інвестицій; обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на 

1 особу; співвідношення між прямими та портфельними інвестиціями; рівень 

покриття потреби держави в інвестиціях; частку державних витрат на 

реалізацію інвестиційних проектів [31]. 
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Вимір рівня економічної безпеки країни та її складових здійснюється 

згідно з Методикою, затвердженою відповідним Наказом Мінекономіки 

України [387]. Згідно з цим офіційним документом визначено перелік 

основних індикаторів стану інвестиційно-інноваційної безпеки держави, їх 

оптимальні, порогові та граничні значення. Відбір множини індикаторів 

здійснюється експертним шляхом з урахуванням світового досвіду та 

напрацювань українських учених з урахуванням інноваційної ситуації в 

країні та світі. В цілому методикою пропонується 117 індикаторів, з яких 14 – 

характеризують інвестиційно-інноваційну безпеку. Однак, проблема 

системної оцінки стану і динаміки інвестиційно-інноваційної безпеки 

залишається відкритою. 

Таким чином в економічній літературі виділяється достатня кількість 

методичних підходів щодо визначення критеріїв та показників інвестиційно-

інноваційної безпеки. Однак, як зауважувалося, у вітчизняній і зарубіжній 

економічній науці відсутні систематизовані методичні підходи до 

дослідження вихідного рівня інноваційно-індустріального розвитку. 

Водночас варто виділити декілька ключових напрямів досліджень, у межах 

яких застосовані суттєві для такого оцінювання методичні прийоми: 

1) дослідження загального перебігу та результативності інноваційних 

процесів в економіці України. У ході розробки методики були використані 

окремі підходи з методик Інституту стратегічних досліджень, Інституту 

прогнозування України НАН України, методичні підходи міжнародних 

організацій до розрахунку відповідних індексів, а також почерпнутих з праць 

окремих науковців щодо визначення рівня інноваційної безпеки; 

2) дослідження інвестиційних процесів в економіці України. В процесі 

розробки методики використані окремі елементи методики аналізу, 

представлені у наукових працях та офіційних джерелах, у тому числі і щодо 

визначення критеріїв інвестиційної безпеки; 

3) оцінка рівнів економічної безпеки держави, методики визначення 

яких достатньо широко розкриті у працях вітчизняних науковців 225; 307 та 
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ін. Також основним орієнтиром слугувала офіційна Методика розрахунку 

рівня економічної безпеки України (затверджена Наказом Міністерства 

економіки України № 60 від 02.03.2007 р.,) та Методичні рекомендації щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України (затверджені Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. 

№ 1277). 

Перші два напрями наукових розробок є корисними для вироблення 

загальних методичних підходів до оцінки вихідного рівня інноваційно-

індустріального розвитку економіки з погляду формування інструментарію 

дослідження. Третій напрям – економічна безпека – є однією з цільових 

настанов реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

національної економіки, тому врахування розроблених вітчизняними 

фахівцями індикаторів економічної безпеки – це важливий орієнтир у 

визначенні загальних методичних підходів до оцінки впливу загального 

перебігу інвестиційних процесів та їх зв’язок з результативністю 

інноваційної діяльності. 

На основі аналізу наукових джерел та існуючого методичного 

забезпечення [31; 61; 82; 225; 307; 346; 387; 440 та ін.] розрахунок 

інтегральної оцінки вихідного рівня інноваційно-індустріального розвитку 

пропонується здійснювати за таким алгоритмом (рис. 4.2). 

Перший етап передбачає систематизацію множини індикаторів для 

розрахунку інтегрального індексу. Тут варто зосередити увагу на виявленні 

тих показників, які достатньою мірою відображають загальний перебіг, 

якість інноваційних процесів в економіці та їх інвестиційне забезпечення. 

Базовою множиною індикаторів інтегрального індексу є загальна сукупність 

показників, які характеризують інвестиційно-інноваційну складову 

економічної безпеки, доповнені показниками, що дають змогу враховувати 

сучасні світові тенденції впливу інноваційних процесів на розвиток 

економіки країни. 
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Рис. 4.2. Алгоритм визначення інтегральної оцінки рівня впливу 

інноваційно-індустріального розвитку на економічну безпеку національної 

економіки. 

Складено автором. 

 

При формуванні множини індикаторів та сукупності показників 

виникає необхідність упорядкування термінологічного поля, що охоплює 

поняття "індикатор" та "показник". Варто відзначити, що поняття "індикатор" 

(від англ. "Indicator") використовується провідними зарубіжними 

статистичними базами як ключові статистичні дані, що характеризують стан 

тих чи інших явищ і процесів. У сучасній науковій українській мові 

використовуються для характеристики економічних процесів обидва терміни. 

Однак, враховуючи, що в англійській мові аналогом терміну "показник" саме 

Етап 6 

Методика обчислення індексу інноваційно-індустріального розвитку 

Формування множини індикаторів, що відображають кількісні та 

якісні зміни під впливом інноваційних процесів 

Визначення вагових коефіцієнтів для індикаторів 

Визначення характеристик основних індикаторів та їх нормалізація 

Розрахунок інтегрального індексу (ІІІР ) 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Оцінка співвідповідності інтегральної оцінки рівню економічної 

безпеки 

Етап 5 

ні 
так 

Моделювання стійкості системи економічної безпеки за 

інноваційно-індустріального розвитку 
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і є "індикатор", а суттєві розбіжності у їх використанні не носять 

принципового характеру, в економічному контексті нюанси у їх застосуванні 

варто вважати лексичними конструкціями, а отже "індикатор" є реальним 

показником, що дає можливість отримати характеристику відповідного 

явища або процесу. Формування сукупності показників у цілому є досить 

важливою та складною методологічною проблемою, враховуючи їх 

чисельність, серед яких необхідно відібрати ті, кількість та якість яких буде 

достатньо адекватно засвідчувати появу й прояв дестабілізуючих тенденцій, 

одночасно не обтяжувати загальну систему економічної безпеки. Отже, 

перелік відповідних індикаторів повинен одночасно забезпечувати 

можливості здійснення достовірного аналізу та швидкого одержання 

необхідної інформації. 

Метою проведення аналітичного дослідження вихідного рівня 

інноваційно-індустріального розвитку економіки є виявлення стійкості 

національної економіки сприймати технологічні виклики глобалізації. На 

основі узагальнення основних індикаторів оцінки інвестиційно-інноваційної 

безпеки на другому етапі визначаються економічно досяжні мінімальні та 

максимальні значення індикаторів, їх нижні та верхні пороги. Варто 

зазначити, що виділення порогових значень як оптимальних, або гранично 

допустимих здійснювалося на основі таких підходів: аналоговий та 

порівняльний (відбір значень показників на основі порівняння їх значень з 

іншими країнами згідно з індикаторами Світового банку); законодавчий 

(врахування законодавчо встановлених меж для показників). Інформаційну 

базу для формування сукупності індикаторів становлять офіційні дані 

статистики, розміщені на сайті Державної служби статистики України, а 

також  статистична інформація Світового банку. 

На цьому етапі необхідно також визначити напрям впливу показників, 

які характеризують відповідну складову інтегральної оцінки вихідного рівня 

інноваційно-індустріального розвитку з огляду його впливу на економічну 

безпеку національної економіки. Ураховуючи, що кожен з індикаторів 
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характеризує спрямованість впливу, виникає необхідність їх розподілу на 

стимулятори та дестимулятори. Такий розподіл необхідний для правильного 

проведення їх подальшої нормалізації, тобто можливості співставляти та 

порівнювати значення відповідних показників між собою та визначити 

значення інтегрального показника. У випадку прямого впливу, зростання 

будь-якого значення показника-фактора сприятиме підвищенню загального 

рівня безпеки, тобто є стимуляторами. У противному випадку – повинні 

розглядатися як дестимулятори. Основною перевагою у цьому випадку є 

можливість врахування неспівставності обраних показників, а процедура 

стандартизації або нормування вхідних змінних, дозволяє зробити економічні 

показники порівняними [60; 439]. 

Серед обраних для розрахунку показників дестимулюючий вплив 

мають рівень безробіття за методологією МОП, %, а також річні темпи 

зниження ВВП. Всі інші показники доцільно вважати стимулюючими. З 

урахуванням зазначено припущення, нормалізація дестимуляторів 

здійснюватиметься на основі формули [60, c. 384]: 
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       (4.2) 

де ip  – значення нормалізованого i -го показника; ix  – значення i -го 

показника;  
max
ix  – верхній поріг значення i -го показника; 

min
ix – нижній поріг 

значення i -го показника. 

Загальна логіка та послідовність аналітичного дослідження впливу 

інноваційно-індустріального розвитку економіки на економічну безпеку, 

граничні значення за виокремленими індикаторами та узагальнення 

можливих соціально-економічних наслідків в разі недотримання відповідних 

порогів показників представлено у табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Визначення впливу інноваційно-індустріального розвитку економіки  
на економічну безпеку 

 

Група індикаторів Індикатори / Межі зміни 
Значення 

для прояву 
наслідків 

Соціально-економічні 
наслідки  

І. Формування множини індикаторів, їх порогових значень та можливих наслідків  
1. Оцінювання міжнародної інноваційної активності національної економіки 

1.1. Технологічна 
структура  
зовнішньої торгівлі  

Частка високотехнологічного 
експорту у загальному обсязі 
експорту промислової 
продукції, % / (3  Іtex  20) 

  15 % Технологічне 
відставання економіки 

Коефіцієнт покриття 
високотехнологічним експортом 
високотехнологічного 
промислового імпорту / 
 (0,5   Ktex   2) 

  1 Залежність від 
технологічного імпорту  

Частка високотехнологічного 
експорту у загальносвітовому 
обсязі високотехнологічного 
експорту, % / (0  Іetex  10) 

  5 % Технологічне 
відставання економіки 

2. Оцінювання використання внутрішнього потенціалу для здійснення інноваційних перетворень 
2.1. Концентрація 
капіталу на 
інноваційних 
напрямах 

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, % / (1,3   Er&d  5) 

  5 % Руйнування науково-
технічного потенціалу та 
втрата наукою впливу на 
економічний розвиток 

Загальна сума витрат на 
фінансування інноваційної 
діяльності підприємств у ВВП, % / 
(2   Eіnnоv  15) 

  5 % Руйнування інновацій-
ного потенціалу та 
технологічне відставання 
промислового 
виробництва 

2.2. Рівень оновлення 
основного капіталу 
для інноваційних 
процесів  

Рівень освоєння (використання) 
інвестицій в основний капітал у 
ВВП, % / (25   Ііnv  40) 

 25 % Деіндустріалізація 
економіки 

2.3. Інтенсивність 
використання 
наявного кадрового 
потенціалу 

Чисельність науковців у 
розрахунку на 1 тис. зайнятого 
населення / (2   Lr&d  20) 

  10 Руйнування наукового 
потенціалу 

3. Оцінювання можливостей здійснення інноваційних перетворень на перспективу 
3.1. Результативність 
використання 
наявного потенціалу 
для розвитку 
економіки 

Річні темпи зниження ВВП, % / 
(0Y  50) 

  50 % Деградація економіки 

Додана вартість промисловості, % 
до ВВП / (15   Іman   40) 

  40 % Деіндустріалізація 
економіки 

3.2. Рівень інвес-
тиційного попиту на 
інноваційну 
продукцію  

Частка підприємств, що 
впроваджували інновації у 
загальній кількості підприємств, % /  
(5   Іent  50) 

  50 % Руйнування цілісності 
науково-промислового 
та інноваційного 
потенціалу 

3.3. Рівень вико-
ристання наявного 
кадрового потенціалу 

Рівень безробіття за методологією 
МОП, % / (3   U  10) 

   7 % Зростання соціальної 
напруги в суспільстві 

Рівень економічної активності, 
всього (у % до населення віком 15+) 
/ (50   Lp  80) 

  80 % Зростання соціальної 
напруги в суспільстві 

ІІ. Розрахунок інтегрального індексу інноваційно-індустріального розвитку 
ІІІ. Ідентифікація позицій національної економіки щодо економічної безпеки 
ІV. Моделювання стійкості системи економічної безпеки за інноваційно-індустріального 
розвитку 

 Складено автором. 
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Спрямованість впливу кожного з індикаторів дозволяє здійснити їх 

нормалізацію, та перейти від різних одиниць вимірювання до однієї, за якої 

"найкращому" значенню показника відповідатиме 1, а "найгіршому" – 0. 

Нормалізовані значення показників, які змінюються від 0 до 1, 

характеризують ступінь наближення відповідного індикатора до 

оптимального значення.  

Після проведення нормалізації показників, переходимо до етапу 

визначення вагових коефіцієнтів. Для визначення вагових коефіцієнтів 

можна скористатися наявною експертною інформацією з офіційних джерел 

про систему економічної безпеки держави. Однак, у зв’язку з розглядом 

більшою мірою показників, які характеризують інвестиційно-інноваційну 

складову економічної безпеки, доцільно припустити, що вплив обраних 

показників на досягнення необхідного рівня убезпечення національної 

економіки буде однаковим. Визначення вагових коефіцієнтів для індикаторів 

ix  здійснюється за формулою: 

,
1

n
wi         (4.3) 

де iw  – значення вагового коефіцієнта i -го показника,  n – кількість 

показників, обраних для аналізу.  

Відповідно до обраного підходу, вагомість впливу кожного з 

показників будемо оцінювати в 1/12.  

Інтегральний показник вихідного рівня інноваційно-індустріального 

розвитку запишеться такою формулою [60, c. 385]: 

,1,0,1)1(
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w
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i
ІІР wIpІ i     (4.4) 

За алгоритмом представлених методичних підходів сформовано 

сукупність показників для оцінки вихідного рівня впливу інноваційного 

розвитку економіки на економічну безпеку, виходячи з офіційно доступної 

аналітично-інформаційної бази і статистичної звітності за період 1996–

2013 рр. Основні вихідні дані для розрахунку подано у табл. 4.2.  
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Таблиця 4.2 

Дані для розрахунку інтегрального індексу інноваційно-індустріального 

розвитку з позицій економічної безпеки 

Індикатори 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Річні темпи зростання 
(зниження) ВВП, % 

-10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 

Частка 
високотехнологічного 
експорту у загальному 
обсязі експорту 
промислової продукції, %  

3,89 4,37 5,10 4,38 5,23 4,66 4,86 6,92 6,30 

Коефіцієнт покриття 
високотехнологічним 
експортом 
високотехнологічного 
імпорту 

1,04 0,99 0,69 0,87 0,98 0,94 0,81 0,82 0,99 

Частка 
високотехнологічного 
експорту у загально-
світовому обсязі 
високотехнологічного 
експорту, % 

0,043 0,045 0,044 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,08 

Питома вага обсягу 
виконаних наукових і 
науково-технічних робіт у 
ВВП, % 

1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,24 1,2 

Загальна сума витрат на 
фінансування інноваційної 
діяльності підприємств у 
ВВП, % 

1,16 1,11 1,15 0,90 1,03 0,97 1,33 1,14 1,31 

Рівень освоєння 
(використання) інвестицій 
в основний капітал у ВВП, 
% 

15,4 13,3 13,6 13,5 13,9 16,0 16,5 19,1 21,9 

Додана вартість 
промисловості, % до ВВП  38,2   35,1  36,1   38,5   36,3   34,7   34,5  34,6  35,9  
Частка підприємств, що 
впроваджували інновації у 
загальній кількості 
підприємств, % 

18,9 16,6 15,1 13,0 14,8 14,3 14,6 11,5 10,0 

Рівень економічної 
активності, всього (у % до 
населення віком 15+)  

59,9 59,3 58,8 58,2 57,7 57,1 57,1 56,9 57,0 

Рівень безробіття за 
методологією МОП, % 

7,6 8,9 11,3 11,6 11,6 10,9 9,6 9,1 8,6 

Чисельність науковців у 
розрахунку на 1 тис. 
зайнятого населення 

6,90 6,31 6,00 5,70 5,99 5,68 5,35 5,20 5,25 
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продовження табл. 4.2 

Індикатори 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Річні темпи зростання 
(зниження) ВВП, % 

2,7 7,3 7,90 2,3 -14,8 4,2 5,2 0,2 1,88 

Частка 
високотехнологічного 
експорту у загальному 
обсязі експорту 
промислової продукції, %  

3,72 3,40 3,65 3,29 5,55 4,34 4,39 6,30 5,22 

Коефіцієнт покриття 
високотехнологічним 
експортом 
високотехнологічного 
імпорту 

0,61 0,63 0,64 0,65 0,62 0,60 0,59 0,58 0,55 

Частка 
високотехнологічного 
експорту у загально-
світовому обсязі 
високотехнологічного 
експорту, % 

0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,00009 

Питома вага обсягу 
виконаних наукових і 
науково-технічних робіт у 
ВВП, % 

1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Загальна сума витрат на 
фінансування інноваційної 
діяльності підприємств у 
ВВП, % 

1,30 1,13 1,51 1,27 0,87 0,74 1,10 0,81 0,66 

Рівень освоєння 
(використання) інвестицій 
в основний капітал у ВВП, 
% 

21,1 23,0 26,2 24,6 16,6 15,8 18,3 18,7 17,1 

Додана вартість 
промисловості, % до ВВП  32,3   36,1   36,7   33,6   29,6   31,3   30,0   29,2   26,9  
Частка підприємств, що 
впроваджували інновації у 
загальній кількості 
підприємств, % 

8,2 10,0 11,5 10,8 10,7 11,5 12,8 13,6 13,6 

Рівень економічної 
активності, всього (у % до 
населення віком 15+)  

57,7 57,9 58,2 58,4 58,7 59,0 59,3 64,6 65,0 

Рівень безробіття за 
методологією МОП, % 

7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 

Чисельність науковців у 
розрахунку на 1 тис. 
зайнятого населення 

5,10 4,84 4,63 4,49 4,58 4,42 4,18 4,03 3,82 

Складено за: [103; 624]. 

 

Інтегральний індекс інноваційно-індустріального розвитку (ІІІР) з 

позицій його впливу на економічну безпеку буде найвищим у випадку, коли 

ІІІР → 1, тобто небезпека практично відсутня. Проміжні результати 
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розрахунків застосування запропонованої методики представлені у табл. Е. 1 

додатка Е. 

Враховуючи отримані результати розрахунків, області стійкості 

економіки країни, наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3  

Критерії ідентифікації позицій національної економіки щодо економічної 

безпеки 
Область стійкості Межі зміни 

ІІІР 
Зони безпеки Позиції національ-

ної економіки 
Абсолютно стійкий 
стан 

0,81 < ІІІР < 1 
безпечна зона 

Сильні 

Відносно стійкий стан 0,61 < ІІІР < 0,8 зона помірної безпеки  Нестійкі 

Нестійкий стан 
0,41 < ІІІР < 0,6 зона помірної небезпеки 

Слабкі 
0,21 < ІІІР < 0,4 небезпечна зона 

Абсолютно нестійкий 
стан 

0 < ІІІР < 0,2 зона підвищеної 
небезпеки 

Складено автором. 

 

На основі застосування запропонованої методики обчислено 

інтегральний індекс інноваційно-індустріального розвитку для України за 

період 1996–2013 рр. (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Динаміка інтегрального показника вихідного рівня 

інноваційно-індустріального розвитку за період 1996–2013 рр. 

Складено автором за: табл. Е. 1 Додатка Е. 

 

Дані рис. 4.3 демонструють, що економіка України протягом останніх 18 

років за винятком окремих років (2005, 2008, 2009 рр.) практично не полишала 

зону абсолютно нестійкого стану (діапазон 0,06 < ІІІР < 0,23). Графік наочно 
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відображає тенденцію до погіршення значення ІІІР, що засвідчує підвищення 

рівня небезпеки держави внаслідок погіршення значень більшості індикаторів. 

Особливу стурбованість викликають показники аналізу технологічної 

структури зовнішньої торгівлі, зокрема зменшення частки 

високотехнологічного експорту у загальному обсязі експорту промислової 

продукції, та погіршення коефіцієнту покриття технологічного імпорту 

експортом. Якщо зважити, що такі тенденції спостерігаються на тлі 

зменшення рівня освоєння (використання) інвестицій в основний капітал у % 

до ВВП та зменшенням доданої вартості по переробній промисловості, 

вимагає суттєвих змін державне регулювання цих процесів у напрямі 

концентрації інвестицій на інноваційних напрямах.  

З цією метою здійснимо моделювання стійкості функціонування 

системи економічної безпеки національної економіки з використанням 

показників, прийнятих для розрахунку інтегрального індексу (ІІІР), 

враховуючи гіпотезу, що основним орієнтиром досягнення відповідного 

рівня інноваційно-індустріального розвитку економіки є нарощення 

Україною обсягу експорту високотехнологічної продукції у загальному 

обсязі продукції промисловості. У ході моделювання врахуємо відповідні 

постулати економічної теорії, зокрема, що природна норма безробіття 

становить 3–4 %; кожні додаткові 2 % приросту реального ВВП впливають 

на зменшення чисельності безробіття на 1 % згідно із законом Оукена 

( 098,001,1  YU ). 

Враховуючи отримані значення коефіцієнтів кореляції між змінними 

моделі та розрахованими коефіцієнтами еластичності для них, задача 

знаходження області стійкого функціонування системи економічної безпеки 

національної економіки за рахунок інноваційно-індустріального розвитку 

включатиме також такі співвідношення: 

1) зростання частки підприємств, що впроваджували інновації у 

загальній кількості підприємств на 1 % призводить до зменшення річних 

темпів зниження ВВП на 5,002 %; 



282 

2) зростання рівня безробіття (у % до загальної чисельності робочої 

сили) на 1 % призводить до зменшення освоєння (використання) інвестицій в 

основний капітал у % до ВВП на 0,813 %; 

3) зростання доданої вартості промисловості у % до ВВП на 1 % 

призводить до зростання питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт у ВВП на 1,348 %; 

4) зростання рівня економічної активності (у % до населення віком 

15+) на 1 % призводить до зменшення загальної суми витрат на фінансування 

інноваційної діяльності підприємств у ВВП на 3,219%; 

5) зростання чисельності науковців у розрахунку на 1 тис. зайнятого 

населення на 1 % призводить до зростання коефіцієнту покриття 

високотехнологічного промислового імпорту високотехнологічним 

експортом на 1,179 %; 

6) зростання високотехнологічного експорту продукції з високим 

вмістом ДіР (фармацевтика, літакобудування, виробництво комп’ютерів, 

електронне машинобудування (у % до загального промислового експорту) 

призводить до зростання частки високотехнологічного експорту України у 

загальносвітовому обсязі високотехнологічного експорту на 0,917 %; 

Формування моделі для визначення області стійкого функціонування 

системи економічної безпеки національної економіки за рахунок 

інноваційно-індустріального розвитку є задачею багатокритеріальної 

оптимізації. Така задача формулюється шляхом знаходження максимум 

(мінімум) функції [22, с. 53]:  

))'(),...'(),'(( XZXZXZfF   при QX  ,  (4.5) 

де )'(XZ  – частковий критерій, 'X  – допустимий розв’язок задачі,  Q  – 

множина (область) допустимих розв’язків задачі. 

Для розв’язання таких задач розглядають множину рішень за критерієм 

оптимальності Парето: якщо не існує вектора розв’язків QX   за умови 

, ni ,...,1 , але хоча б для одного значення така нерівність є 
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строгою, розв’язок QX   вважається оптимальним. Областю компромісів за 

Парето визначається множина допустимих розв’язків, для яких одночасне 

покращення відповідних розрахункових значень, або хоча б одного з них, не 

призводить до погіршення інших. 

Розв’язок оптимізаційної задачі знаходиться за рахунок застосування 

відповідних методів за рахунок приведення відповідних критеріїв до одного 

шляхом застосування вагових коефіцієнтів, в результаті чого цільова 

функцію набуває наступного вигляду [22, с. 53]: 





n

i
ii XZdF

1

),'(       (4.6) 

де id  – вагові коефіцієнти, що характеризують рівень загрози за i -тою 

ознакою, та являють собою співвідношення фактичного значення 

відповідного i -го показника та його порогового значення; i  – відповідний 

показник, прийнятий у розрахункову модель ( ni ,...,1 ). 

Для здійснення розрахунків використані показники за 2013 рік, а 

система обмежень залишатиметься незмінною.  

Основні параметри для формування моделі представлені в табл. 4.4. 

У нашому випадку для знаходження розв’язку оптимізаційної задачі 

приведемо цільову функцію до наступного вигляду: 

max,00009,0348,0550,0720,2

382,0132,0625,0300,1

029,1796,1684,0038,0)(

&&
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0Y  50 
25   Ііnv  40 
1,3   Er&d  5 
2   Eіnnоv  15 
0,5   Ktex   2 
5   Іent  50 
3   U  10 
50   Lp  80 
3  Іtex  20 
0  Іetex  10 
2   Lr&d  20 
15   Іman   40 

 



284 

Таблиця 4.4 

Параметри моделювання стійкості функціонування системи економічної 

безпеки національної економіки за рахунок інноваційно-індустріального 

розвитку 

Індикатори Межі зміни 
Вагові 

коефіцієнти 
(за 2013 р.) 

Річні темпи зниження ВВП, %  0Y  50  0,038  

Рівень освоєння (використання) інвестицій в 
основний капітал у ВВП, %  

25   Ііnv  40  0,684  

Додана вартість промисловості, % до ВВП  15   Іman   40  1,796  

Рівень безробіття за методологією МОП, %  3   U  10  1,029  

Рівень економічної активності, всього (у % до 
населення віком 15+) 

50   Lp  80  1,300  

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП, %  

1,3   Er&d  5  0,625  

Загальна сума витрат на фінансування інноваційної 
діяльності підприємств у ВВП, %  

2   Eіnnоv  15  0,132  

Чисельність науковців у розрахунку на 1 тис. 
зайнятого населення  

2   Lr&d  20  0,382  

Частка підприємств, що впроваджували інновації у 
загальній кількості підприємств, %  

5   Іent  50  2,720  

Коефіцієнт покриття високотехнологічним експортом 
високотехнологічного промислового імпорту  

0,5   Ktex   2  0,550  

Частка високотехнологічного експорту у загальному 
обсязі експорту промислової продукції, %  

3  Іtex  20  0,348  

Частка високотехнологічного експорту у 
загальносвітовому обсязі високотехнологічного 
експорту, %  

0  Іetex  10 
0,00009 

Складено за: табл. Е. 4 Додатка Е. 

 

Таким чином, при дотриманні зазначеного рівня за показниками-

індикаторами функціонування системи убезпечення національної економіки 

буде досягати стабільності незважаючи на прояв будь-яких зовнішніх загроз. 

Результати розрахунків представлені у табл. Е. 3 – Е. 5 Додатка Е. 

Варто зазначити, що більшість показників, які включені у модель для 

економічної безпеки повинні досягти максимальних порогових значень. Це 

означає, що поєднання основних мотивів діяльності підприємств та цілей 

економічної безпеки потребують системної узгодженості з загальними 

напрямами економічної політики держави.  
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За результатами розрахунків за 2013 р. (за інших рівних умов) 

виявлено, що досягнення зростання ВВП на рівні 4,81 % можливе при 

збільшенні частки підприємств, які впроваджують інновації, до 50 %, 

збереженні валової доданої вартості промисловості у ВВП на рівні не 

меншому за 15 %, забезпеченні витрат на інноваційну діяльність підприємств 

у ВВП на рівні не меншому за 15 %, обсягах освоєння інвестицій в основний 

капітал у ВВП до рівня 25,96 % та збереженні чисельності науковців на 1 тис. 

зайнятого населення на рівні не меншому за 5 осіб, що уможливить 

нарощення Україною обсягу експорту високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі продукції промисловості до 20 % при одночасному 

скороченні рівня безробіття до 4,88 % від загальної кількості працездатного 

населення. Отримані розрахунки дають змогу обґрунтувати висновок про 

необхідність удосконалення державного регулювання інноваційно-

індустріальних процесів в національній економіці на основі селективного 

підходу до вибору відповідних форм державної підтримки в рамках реалізації 

політики інноваційно-індустріального розвитку.  

 

 

4.2. Динаміка та детермінанти розвитку інноваційної діяльності в 

національній економіці 

 

На етапі трансформаційних процесів, коли головними завданнями і 

критеріальними ознаками економічного розвитку стає можливість 

забезпечувати та відтворювати інноваційні продукти, підвищувати 

конкурентоспроможність та ефективність, саме промисловість стає 

визначальним елементом національної економіки, що забезпечує життєві 

інтереси країни, її економічну безпеку, соціальний статус та добробут 

населення. Зазначене зумовлює підвищений інтерес до її можливостей 

виконувати роль лідера та продуцента інноваційного розвитку. У цілому 

промисловість являє собою сукупність підприємств, згрупованих за видами 
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економічної діяльності. Однак, з позиції впливу на хід відтворювальних 

процесів, вона набуває ознак, що пов’язані з її технологічним потенціалом як 

спроможністю забезпечувати досягнення поставлених цілей та розв’язання 

назрілих проблем суспільного розвитку. 

У наведеному контексті для забезпечення інноваційної індустріалізації 

мають бути враховані так звані детермінанти (від лат. determinare – 

"визначати"), які у найбільш загальному розумінні є будь-якою причиною чи 

передумовою або ж засобом, що забезпечує розвиток. Тобто детермінантою є 

комплекс явищ, факторів, спільна дія яких визначає напрям розвитку, 

можливості та інтенсивність оновлення продукції й виробництва в цілому. 

При цьому причина породжує наслідки лише за наявності певних умов. Саме 

ці умови і будуть детермінантами. Водночас причини – це ті фактори, від 

наявності яких безпосередньо залежатиме розвиток. У практичній, та власне, 

і теоретичній площинах неможливо виокремити "головну причину", яка б 

повністю пояснювала все розмаїття напрямів руху економіки. Не можна 

також звести аналіз детермінант до формування "каталогу" причин, оскільки 

у різних поєднаннях, у неоднакових вихідних умовах (стан забезпечення 

життєдіяльності суспільства, його зміна та попередні етапи розвитку) навіть 

найбільш розповсюджені причини, які безпосередньо вплинули на розвиток 

інших економічних систем, по-різному можуть позначитися на кількісних та 

якісних показниках національної економіки. Об’єктивно існують загальні й 

специфічні детермінанти, і у контексті інноваційного розвитку такі 

специфічні детермінанти варто охарактеризувати як інноваційні.  

Перелік загальних детермінант зазвичай базується на виділених 

М. Портером детермінантах конкурентних переваг країни, які охоплюють 

[372]:  

 параметри факторів виробництва (матеріальні та нематеріальні 

умови, необхідні для формування конкурентних переваг у виробничому 

процесі окремих економічних агентів, а також у країні їх розташування;  
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 параметри попиту на товари та послуги (вимоги до якості товарів 

та послуг з боку споживачів; еластичність попиту; ступінь усвідомлення 

різними соціальними групами актуальності тієї чи іншої потреби; 

національні звичаї та традиції; інші параметри, що характеризують попит та 

його динаміку);  

 стратегію фірм певної країни, їхню структуру та конкуренцію;  

 характер споріднених та підтримуючих галузей країни (наявність 

галузей, що забезпечують основних економічних агентів необхідними 

матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами та іншими 

засобами й інформаційними об’єктами). Варто відзначити, що такі галузі самі 

спроможні виступати новаторами або імітаторами, виводячи на ринок нові 

матеріали, технології, стимулюючи тим самим дослідження та розробки в 

галузях або фірмах, які вони обслуговують;  

 дії уряду, що впливають на всі детермінанти (у цьому контексті 

під урядом розуміється законодавча та виконавча гілки влади на різних 

рівнях, якими визначаються та запроваджуються параметри перебігу 

грошово-кредитної, податкової, бюджетної, соціальної, інвестиційної та 

інших різновидів політики). 

Разом з тим серед великої кількості можливих специфічних 

інноваційних детермінант за впливом на результативність інноваційної 

індустріалізації можна виокремити: 

 наявність та стан науково-технічного та інноваційного 

потенціалу, зокрема матеріально-технічну, кадрову та фінансову 

забезпеченість досліджень та розробок;  

 результативність досліджень та розробок; 

 структуру випуску науково-технічної продукції та витрат на 

проведення досліджень та розробок; 

 наявність загроз технологічного та функціонального заміщення. 

Економічне зростання залежить безсумнівно від інтелектуального 

капіталу. Термін "економіка знань" як характеристика економічного поступу 
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суспільства дедалі більше набуває поширення у наукових та практичних 

колах, у зв’язку з чим визначення детермінант формування цього поняття 

являє собою вагому наукову проблему. Насамперед, це пов’язується з рухом 

розвинених країн до усвідомлення важливості знань, інформації, зі 

збільшенням потреби доступу до них з боку бізнесу та держави. Знання та 

технології з розвитком суспільства ускладнюються, відтак підвищується 

значення зв’язків між підприємствами та іншими організаціями з метою 

отримання спеціальних знань, відбувається зростання інноваційної 

активності у сфері послуг. Інноваційна активність як інтерактивний процес 

забезпечує одночасне створення й поширення знань всередині та ззовні 

підприємств та організацій. Таким чином забезпечується розвиток 

наукомістких виробництв, зокрема сфери бізнес-послуг, освітніх послуг, 

високотехнологічної переробної промисловості тощо. Крім того, у галузях 

промисловості й у сфері послуг активніше використовуються наукомісткі 

технології у процесах виробництва та обслуговування. 

Разом з тим розширення сфери послуг у розвинених країнах 

відбувається на фоні інтенсивного розвитку промислового виробництва, а не 

за його рахунок, тоді як для національної економіки характерні дещо інші 

тенденції. Розподіл основних структурних показників, які підтверджують 

зазначене, наведено в табл. 4.5. І тут варто погодитися з результатами 

проведених досліджень А. Задої, що рівень виробництва в Україні не в змозі 

задовольнити базових потреб економіки [180, с. 28].  

Співставлення часток обсягу реалізованої продукції суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності свідчить, що оптова та 

роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

перевищують частку промислового виробництва, при тому, що саме 

промисловість залишається домінуючою у структурі зайнятості населення. 
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Таблиця 4.5 

Розподіл основних структурних показників діяльності суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності, % 

Види економічної 
діяльності 

Наймані працівники 
Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 

2010 2011 2012 2013 
2013/
2010 

2010 2011 2012 2013 
2013/
2010 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0 – 
Сільське, лісове та 
рибне господарство 

8,99 8,95 8,92 8,67 0,96 2,89 3,10 3,78 3,88 1,34 

Промисловість 38,22 38,24 38,55 38,73 1,01 33,48 35,80 34,80 35,47 1,06 

Будівництво 5,74 5,33 5,12 4,81 0,84 2,79 2,94 3,62 3,40 1,22 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

15,07 15,37 14,90 15,01 1,00 40,61 38,79 37,70 38,82 0,96 

Транспорт, складське 
господарство, 
поштова та 
кур'єрська діяльність 

11,46 11,57 11,90 12,07 1,05 4,15 4,52 4,93 4,99 1,20 

Тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 

1,64 1,59 1,72 1,73 1,05 0,34 0,32 0,38 0,40 1,18 

Інформація та 
телекомунікації 

2,86 2,88 2,77 2,85 1,00 1,90 1,82 1,84 1,94 1,02 

Фінансова та 
страхова діяльність 

3,82 3,87 3,96 3,96 1,04 7,55 6,58 6,22 4,70 0,62 

Операції з 
нерухомим майном 

2,91 2,78 2,69 2,55 0,88 1,05 0,98 1,23 1,21 1,15 

Професійна, наукова 
та технічна 
діяльність 

3,65 3,56 3,51 3,39 0,93 4,16 4,03 4,10 3,68 0,88 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

3,23 3,37 3,55 3,85 1,19 0,69 0,73 0,90 0,89 1,29 

Освіта 0,43 0,42 0,33 0,32 0,74 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00 
Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

1,12 1,17 1,18 1,16 1,04 0,19 0,18 0,19 0,22 1,16 

Мистецтво, спорт, 
розваги та 
відпочинок 

0,35 0,40 0,46 0,47 1,34 0,08 0,11 0,18 0,30 3,75 

Надання інших видів 
послуг 

0,51 0,50 0,43 0,42 0,82 0,07 0,06 0,08 0,06 0,86 

Складено  за: [103]. 

 

Разом з тим слід відмітити і негативні тенденції у зміні структури 

доданої вартості за сферами її створення. Так, незважаючи на значний внесок 

промисловості у її формування, спостерігається збільшення сировинних 

галузей за рахунок зменшення частки переробних, а також зростає додана 
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вартість торгівлі у загальній структурі створеної доданої вартості на фоні 

скорочення частки переробної промисловості (табл. 4.6). Без сумніву, 

зростання частки доданої вартості, створеної у торгівлі, можна було б 

вважати позитивним за умови її розвитку паралельно з розвитком галузей 

переробної промисловості, а не шляхом їх заміщення, оскільки 

системоутворюючим елементом процесів зростання та примноження 

національного багатства будь-якої економіки дедалі більше стають 

технологічні можливості створення та використання в промисловості 

результатів досліджень та розробок.  

Таблиця 4.6 

Частка доданої вартості за видами економічної діяльності, % 

Вид економічної 
діяльності 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Сільське 
господарство, 
мисливство, лісове 
господарство 

11,7 11,5 10,0 8,2 7,0 7,3 7,3 7,9 9,1 8,7 9,9 

Добувна 
промисловість 

4,4 3,9 4,4 4,4 4,7 6,1 4,5 6,3 7,2 6,4 6,2 

Переробна 
промисловість 

20,0 19,8 21,5 21,9 21,1 18,4 15,8 15,2 13,7 14,3 12,7 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, газу 
та води 

4,9 3,8 3,8 3,7 3,4 3,2 3,5 3,3 3,7 3,7 3,8 

Будівництво 4,1 4,5 4,1 4,2 4,5 3,3 2,4 3,1 3,1 3,0 2,9 
Торгівля; ремонт 
автомобілів, 
побутових виробів 
та предметів 
особистого вжитку 

12,7 12,7 13,9 13,7 14,0 14,6 14,5 15,8 16,8 16,7 17,5 

Діяльність 
транспорту та 
зв'язку 

14,1 13,2 11,8 11,2 10,3 9,7 10,8 10,6 11,0 10,0 8,2 

Освіта 5,5 5,0 5,2 5,2 4,8 4,9 5,5 5,3 5,1 5,8 6,1 
Охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

3,7 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,8 4,0 3,8 4,1 3,9 

Інші види 
економічної 
діяльності 

17,2 20,6 20,0 21,2 23,6 25,3 26,1 24,1 22,6 24,0 23,7 

Оплата послуг 
фінансових 
посередників 

1,7 1,6 1,8 2,6 3,3 4,1 5,7 4,4 3,8 3,1 5,1 

Складено  за: [103]. 
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Серед існуючих наукових підходів доцільно виокремити щонайменше 

три методологічні підходи, які використовуються для оцінки технологічної 

структури промисловості:  

1. поділ структури виробництва промислової продукції за 

технологічними укладами. Загальна методологія такої оцінки свого часу була 

запропонована Інститутом економіки і прогнозування [161], а практичні 

розрахунки дали змогу охарактеризувати структуру виробництва 

промислової продукції за технологічними укладами за період до 2002 р.: 

третій уклад – 50,4 %, четвертий – 44,56 %, п’ятий – 4,99 %, шостий – 0,05 % 

[96]; 

2. альтернативний варіант дослідження, що базується на 

чотирирівневій структурі видів економічної діяльності з урахуванням 

технологічного рівня виробництва: низький, середній, високий, передовий. 

Передусім автори виходили з доступності для моніторингу результатів 

статистичних спостережень, які використовуються для широкого загалу [406, 

с. 143–147]. При цьому такий підхід дав змогу спростити методи дослідження 

структурних змін у промисловому виробництві; 

3. методологічний підхід до структурування промислових 

виробництв за рівнем використовуваних технологічних процесів, що 

передбачає проведення співставлень та порівнянь у світовому просторі. Цей 

метод був запропонований у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (OECD, ОЕСР) і знайшов 

відображення у "Керівництві Осло" та "Керівництві Фраскаті". Вихідним 

положенням такої базової структуризації є характеристика технологій 

виробництва основного продукту тієї чи іншої галузі [568, с. 186], на підставі 

якої було виокремлено основні групи видів промислової діяльності: 

 високотехнологічні, 

 середньотехнологічні (середньовисокі, середньонизькі), 

 низькотехнологічні. 
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Безперечно, що дослідження потенційних можливостей формування 

нових виробництв через оцінку технологічної структури промислового 

виробництва дає змогу визначити місце країни у світовому еволюційному 

процесі, віддзеркалює сформовану на попередніх етапах розвитку 

технологічну базу. Водночас брак статистичних узагальнень обмежує 

використання зазначеного підходу. У зв’язку з цим оцінку технологічної 

структури промислового виробництва доцільно здійснювати на основі 

загальної методики OECD. Узагальнення технологічної структури 

співвідношення між КВЕД та ISIC3 (табл. Ж. 1 – Ж. 2 Додатка Ж) дає 

можливість оцінити потенціал реалізації інноваційних перетворень в 

економіці. 

Етимологічно "потенціал" як науковий термін походить від 

латинського слова "potential" – сила і застосовується як: 1) можливість, 

наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані; 2) приховані 

здібності для здійснення діяльності; 3) форма уособлення досягнутого рівня 

виробничих сил та їх можливостей для подальшого зростання; 4) ресурсна 

спроможність досягнення певних ефектів. Розкриття цього поняття є 

важливим для здійснення оцінки технологічної структури промисловості з 

метою виявлення тих резервів, що можуть бути використані для подальшого 

зростання.  

Цікавим з науково-практичної точки зору є аналіз структурування 

виробленої промислової продукції за рівнем використовуваних технологій 

(табл. 4.7) згідно з методикою OECD. Наведені нижче дані спонукають до 

логічного висновку про те, що технологічна структура промисловості 

викликає стурбованість у зв’язку з домінуванням низькотехнологічних та 

середньотехнологічних видів діяльності. Звертає на себе увагу й низький 

показник частки високотехнологічних видів діяльності, що впродовж 

останніх років зменшується та не досягає 25 %, тоді як в середньому у 

країнах ОЕСР він ще у 2003 р. становив 29,4 %. 
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Таблиця 4.7 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

за рівнем використовуваних технологій, % 

Види діяльності за 
рівнем 

використовуваних 
технологій 

Рік Країни 
ОЕСР, 
2003 р. 2003 2005 2010 2011 2012 2013 

Всього промисловість 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 

Добувна промисловість 7,65 8,29 9,95 10,97 10,47 11,42 10,4 

Переробна промисловість, 
в т.ч.: 

71,91 75,78 67,21 65,20 69,85 61,78 89,6 

Низько-технологічні види 
діяльності 

32,40 29,39 31,91 30,39 39,61 36,77 20,7 

Середньо-технологічні 
види діяльності 

56,64 60,59 63,82 65,23 56,17 58,19 39,5 

Високотехнологічні види 
діяльності 

10,96 10,02 4,27 4,37 4,22 5,05 29,4 

Складено  за: [103]. 

 

Загальновизнаним є той факт, що економічне зростання дедалі більше 

залежить від концентрації та ступеня розвитку інтелектуального потенціалу. 

Світова економіка все більше спирається на знання. Власне глобалізація 

ринків, фінансів, виробництва стала можливою завдяки виникненню 

глобальної інформаційної інфраструктури. Глобалізація зв’язків у світовому 

просторі набуває ролі визначального фактору економічного розвитку, який 

зумовлює і зміни в технологізації суспільства в цілому. Саме критерій 

технологізації сьогодні є ключовим для визначення місця країни у 

глобальному технологічному просторі. Приблизно 15 % населення проживає 

у розвинутих країнах, що перейшли на новий технологічний спосіб 

виробництва, близько 50 % – у країнах з індустріальним типом економіки, 

зорієнтованої на впровадження новітніх технологій, і майже 35 % – у 

технологічно відірваній економічній системі [502, с. 9]. 

Під впливом технологізації суспільного відтворення трансформується й 

інвестиційна діяльність, центр тяжіння якої поступово зміщується до 

спроможності вироблення нової продукції, – науки та технологій. Так, у 
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структурі інновацій розвинених країн світу майже 60 % становлять інновації, 

що належать до значних технологічних досягнень (у національній економіці 

аналогічний показник перебуває на рівні 10–12 %). Питома вага інновацій, 

пов’язаних лише з удосконаленням традиційних технологічних рішень та 

процесів, у цих країнах не перевищує 12 % і має тенденцію до зменшення. 

Економічний розвиток забезпечується інвестиціями в дослідження і 

розробки, підвищенням інноваційної активності, якості освіти та кваліфікації 

кадрів, розширенням доступу до глобальних потоків знань. За оцінками 

експертів, як зазначено у [233, с. 95], зростання обсягу світового ринку 

наукомісткої продукції в 2015 р. досягне близько 6 трлн дол. США. Україна 

має можливості зайняти на цьому ринку до 10 %, за умови реалізації 

інноваційного потенціалу та забезпечення технологічної модернізації 

економіки. 

Законодавче закріплення курсу на науково-технологічне оновлення 

національної економіки було здійснено у 1991 р. з прийняттям низки 

нормативних актів, зокрема, Закону України "Про основи державної політики 

у сфері науки і науково-технічної політики" [397]. Вибір інноваційної моделі 

розвитку економіки в подальшому було конкретизовано в численних 

законодавчих документах, насамперед у Програмі розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності в Україні, затвердженої постановою Кабінету 

міністрів України від 02.02. 2011 № 389 [389].  

Погіршення кон’юнктури на світових та внутрішніх ринках у 

результаті глобальної фінансово-економічної кризи призвело до низки 

негативних наслідків для економічної ситуації в країні й відтак – до 

зниження темпів зростання більшості соціально-економічних показників. За 

даними офіційної статистики, у 2008–2009 рр. істотно знизилися щорічні 

темпи зростання промислового виробництва та зовнішньоторговельний 

оборот, погіршилася результативність та інвестиційна активність 

підприємств, зріс рівень безробіття, зменшилися доходи населення. Зокрема, 

темпи зміни промислового виробництва становили: у 2005 р. – 103,1, 2006 р. 
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– 106,2, 2007 р. – 110,2, 2008 р. – 96,9, 2009 р. – 78,1; темпи зростання 

реальної заробітної плати відповідно: у 2005р. – 120,3, 2006 р. – 118,3, 2007 р. 

– 112,5, 2008 р. – 106,3, 2009 р. – 90,8 [103].  

Аналогічні тенденції притаманні й динаміці інших показників. Таким 

чином, фінансово-економічна криза ще раз привернула увагу до недоліків 

промислового розвитку, необхідності підтримки високотехнологічних 

виробництв, які значною мірою детермінують якість та спрямованість 

економічного зростання країни на основі збільшення частки 

висококваліфікованої праці. Особливе значення у цьому контексті належить 

активізації науково-технічної діяльності, що характеризується 

полісистемністю та об’єднує три взаємопов’язані й взаємообумовлені 

складові: дослідження і розробки, підготовка наукових кадрів, надання 

науково-технічних послуг [177, с. 9]. Тобто, сьогодні держава практично не 

впливає на інноваційні процеси в економіці, не проводяться заходи щодо 

стимулювання інвестицій в наукові дослідження і розробки, триває 

руйнування наукового, науково-технічного та інноваційного потенціалів. 

Разом з тим слід зазначити, що у 90-х роках ХХ ст. економіка України 

мала достатньо можливостей, щоб ввійти рівноправним партнером до кола 

розвинених країн. Так, у 1990 р. в Україні зосереджувалося 6,5 % світового 

науково-технічного потенціалу, тоді як частка населення становила 

приблизно 0,1 % світового [356, с. 35]. На сьогодні у розвинених країнах 

кількість науковців щорічно збільшується в середньому на 2,5–3 %. За 

даними ОЕСР, у 2011 р. чисельність науковців на 1 тис. зайнятого населення 

становить: у Фінляндії – 16,6, Ісландії – 12,9, Німеччині – 12,3, Новій 

Зеландії – 10,8, Швеції – 10,5, Японії – 10,4, Норвегії – 10,1, Кореї – 10,0, 

США – 9,5 [592].  

На тлі загальносвітової тенденції до зростання кількості наукових 

кадрів постійно зменшується їх частка у структурі зайнятого населення 

України. Зокрема, у 2013 р. порівняно з 1990 р. цей показник знизився 
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практично втричі. З кожної тисячі працюючих у 1990 р. 12 осіб було зайнято 

в науково-технічній сфері, а вже у 2013 р. – менше 4 (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Динаміка співвідношення чисельності науковців у структурі 

зайнятого населення в національній економіці у 1990–2013 р. 

Складено за: [103; 226; 227]. 

 

Зазначена на рис. 4.4 спадна тенденція відображає перебіг 

трансформаційних подій аналізованого періоду в національній економіці, 

спричинених загальним скороченням фінансування науково-технічних 

результатів не тільки з боку держави, а й більшості підприємств-замовників, 

відтоком висококваліфікованих наукових кадрів за кордон, що в результаті 

звузило можливості продукування та поширення нових знань. 

Потужний науково-технологічний комплекс, що успадкувала Україна 

від колишнього Радянського Союзу, не був збережений. Більшість наукових 

установ були зорієнтовані на науково-технологічне забезпечення тих галузей 

промисловості, які сьогодні вважаються малоперспективними 

(низькотехнологічна хімія, чорна металургія, класична енергогенерація, 
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вугледобування). Деякі установи знайшли свою нішу у світовому розподілі 

праці, зберегли наукові школи та створили умови для залучення молодих 

науковців, але більшість не змогли відтворити кадровий потенціал та 

поступово припинили своє існування. Основною причиною такого стану 

стало значне скорочення частки споживачів послуг великої мережі науково-

дослідних, дослідно-конструкторських, проектних та інших інститутів, 

розташованих на території України. Як наслідок, весь цей комплекс вже 

понад 20 років перебуває у процесі трансформації, що позначилося як на 

динаміці розвитку наукових установ, так і на результативності їх 

функціонування. 

Вітчизняна наука нині переживає серйозну кризу, яка передусім 

пов’язана з економічною ситуацією в країні. Загальною тенденцією у сфері 

науки стало зменшення числа організацій, які виконують наукові та науково-

технічні роботи. Лише за останні роки їх кількість зменшилася на 24 %, з 

1510 у 2005 р. до 1143 у 2013 р. Водночас спостерігається неістотне 

зростання частки державного сектору та сектору вищої освіти в загальній 

кількості організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи 

(рис. 4.5). Однак в цілому розподіл наукових установ за секторами свідчить, 

що, як і в попередні роки, найбільшу їх частку (44,4 % у 2013 р.) становлять 

організації підприємницького сектору. 

 

Рис. 4.5. Динаміка кількості наукових установ за секторами діяльності, 

од. 

Складено  за: [103]. 
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Варто відзначити ще одну негативну тенденцію здійснення наукової 

діяльності в Україні: динаміка розподілу організацій за галузями наук 

засвідчує переорієнтацію наукових досліджень із сфери технічних до сфери 

гуманітарних та суспільних наук (рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Динаміка розподілу організацій за галузями наук. 

Складено  за: [103]. 

 

Так, якщо у 1995 р. чисельність організацій сфери технічних наук 

налічувала 905 одиниць, то вже у 2013 р. їх кількість скоротилася на 422 

організацій. Зважаючи, що за цей же період знизилася кількість установ 

галузевого профілю науки більш як на 10,2 % [314, с. 10–11, 13], можна 

констатувати поступову втрату раніше досягнутого рівня наукової 

забезпеченості промисловості технологічними інноваціями. 

Не менш важливим аспектом інноваційного розвитку є кадрова 

складова науково-технічного потенціалу. В Україні, незважаючи на світові 

тенденції, продовжує скорочуватися загальна чисельність кадрів, зайнятих у 

сфері досліджень і розробок. З 2005 р. кількість працівників наукових 

організацій в Україні скоротилася на 23,9 %, у т.ч. дослідників – на 19,5 %. 

Усього чисельність працівників у наукових установах державного, 

підприємницького та освітнього секторів науки становить 0,63 % зайнятого 
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населення України (у Росії й Білорусі відповідно 1,1 та 1,3 %). Аналіз даних 

щодо підготовки наукових кадрів через систему аспірантури та докторантури 

засвідчує їх зростання, однак, з іншого боку, дає підстави обґрунтувати 

твердження, що таке зростання не має позитивного впливу на динаміку 

зайнятості у сфері досліджень та розробок (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Динаміка загальної чисельності зайнятих у сфері досліджень та розробок 

та підготовки наукових кадрів, % 

Рік 

Працівники основної 
діяльності, зайняті 

науковою та науково-
технічною роботою 

Фахівці, зайняті 
науковою та 

науково-
технічною 
роботою за 

сумісництвом 
Випуск 

аспірантів 
Випуск 

докторантів 

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 

2005 87,3 127,1 125,0 93,0 

2010 74,2 128,7 161,5 114,5 

2011 70,4 126,4 167,1 122,4 

2012 67,9 113,4 165,6 105,7 

2013 64,5 105,9 162,1 144,1 

Складено  за: [103; 314, с. 20, 22, 31]. 

 

Так, до 2012 р. порівняно з 2000 р. спостерігається скорочення майже 

на 30 % працівників основної діяльності у сфері досліджень та розробок при 

одночасному зростанні більш як на 25 % фахівців, зайнятих на умовах 

сумісництва. Але вже впродовж 2012–2013 рр. спостерігається значне 

скорочення (понад 20 %) у залученні фахівців до виконання науково-

технічної роботи і на умовах сумісництва. 

Згідно з міжнародними оцінками, на підготовку одного доктора наук 

необхідно 15–20 років і в середньому близько 2 млн дол. США, а тому 

орієнтація науковців на іншу сферу діяльності можна оцінювати як негативне 

явище для подальшого розвитку країни. І хоча така ситуація свідчить про 

зростання чисельності фахівців вищої кваліфікації, зайнятих у різних галузях 

економіки, зменшення числа працівників, безпосередньо зайнятих у сфері 

досліджень і розробок, зумовлює необхідність підвищення мотивації 
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науковців та по суті відображає фрагментарність фінансування науки й 

незацікавленість у розвитку цієї сфери з боку приватного сектора.  

Адекватною відповіддю на цей виклик має стати не просто збільшення 

обсягів фінансування науки, а перегляд пріоритетних напрямів діяльності 

наукових установ, які дадуть змогу створити нові високоефективні 

виробництва на території України. Це, у свою чергу, потребуватиме 

оновлення структури існуючих наукових організацій, підвищення якості їх 

досліджень та ефективності використання кадрового та наукового 

потенціалу, а для деяких з них – налагодження взаємодії з приватним 

сектором щодо перспективних напрямів технологічного розвитку.  

Одним із ключових критеріїв оцінки потенціалу економічного розвитку 

країни та її місця у світовому економічному просторі слугує рівень 

наукоємності ВВП, вимірюваний як частка фінансування наукових 

досліджень та розробок у загальному обсязі ВВП. У розвинених країнах світу 

витрати на науку складають 2–3 % ВВП, зокрема, у США – 2,7 %, Японії, 

Швеції, Ізраїлі цей показник сягає 3,5–4,5 % ВВП, у Швеції та Фінляндії – 

3,7 % [592]. За підрахунками експертів, наукоємність ВВП у СРСР зростала 

значними темпами і дорівнювала: у 1950 р. – 0,99 %, 1955 р. – 1,38 %, 1960 р. 

– 1,77 %, 1965 р. – 2,30 %, 1970 р. – 2,49 %, 1975 р. – 2,91 %, 1980 р. – 3,00 %, 

1985 р. – 3,11 %, 1990 р. – 2,89 %. Слід зауважити, що протягом останніх 

двадцяти років в Україні чітко простежується тенденція до зниження 

наукоємності ВВП, а упродовж 1996–2013 рр. цей показник скоротився з 1,36 

до 0,8 %, наблизившись до рівня СРСР 50-х років (рис. 4.7.). 

Наведена динаміка у структурі обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт насамперед відображає фрагментарність та ситуативність 

фінансування наукових досліджень та розробок, що в цілому є характерним 

для національної економіки, а також демонструє погіршення матеріально-

технічної бази, зосередженої свого часу на дослідних підприємствах 

галузевого та заводського секторів науки. 
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Рис. 4.7. Динаміка наукоємності ВВП за період 1996–2013 рр. 

Складено  за: [103]. 

 

Оцінюючи динаміку та структуру наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій, варто зазначити, що вони 

також зазнали змін впродовж останніх років. Зокрема змінилася загальна 

структура розподілу виконаних науково-технічних робіт. Так, у 2013 р. 

зросла частка обсягів фундаментальних досліджень (на 80,9 % порівняно з 

1996 р.) та науково-технічних послуг (майже у 3 рази), натомість зменшилася 

частка прикладних досліджень та розробок (табл. 4.9). 

Однак на тлі зростання впродовж 1996–2013 рр. частки 

фундаментальних досліджень та науково-технічних послуг одночасно 

зменшилася питома вага таких видів робіт, як науково-технічні розробки 

[314, с. 95]. Тобто незважаючи на позитивну динаміку окремих видів робіт, 

спостерігається загальна тенденція до скорочення обсягу наукових та 

науково-технічних робіт прикладного спрямування, виконаних власними 

силами. Така ситуація дає змогу констатувати, що зростання окремих видів 

робіт у структурі виконаних робіт відбулося за рахунок втрати динаміки 

іншими складовими. 
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Таблиця 4.9  

Структура обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт за 

1996–2013 рр., % 

Рік 

у % до загального обсягу виконаних наукових та 
науково-технічних робіт 

Питома вага 
обсягу 

виконаних 
наукових і 
науково-

технічних робіт 
у ВВП 

Фундаменталь
ні дослідження 

Прикладні 
дослідження 

Розробки Науково-
технічні 
послуги 

1996 12,65 28,93 54,59 3,83 1,36 
1997 14,92 24,47 54,91 5,70 1,35 
1998 16,19 23,44 53,81 6,56 1,24 
1999 13,97 20,94 58,21 6,89 1,21 
2000 13,48 22,07 55,92 8,53 1,16 
2001 15,53 13,40 57,90 13,17 1,11 
2002 17,02 13,76 55,54 13,69 1,11 
2003 14,80 12,95 57,24 15,02 1,24 
2004 15,31 13,95 53,84 16,90 1,19 
2005 18,72 14,71 49,95 16,62 1,09 
2006 21,31 15,72 51,20 11,77 0,98 
2007 22,45 16,90 49,29 11,36 0,93 
2008 22,57 18,10 47,88 11,45 0,90 
2009 22,15 16,32 48,72 12,82 0,95 
2010 22,18 16,39 51,05 10,38 0,91 
2011 21,31 18,04 48,17 12,48 0,79 
2012 23,30 18,29 47,72 10,69 0,80 
2013 22,88 17,72 49,00 10,40 0,81 

Складено  за: [103]. 

 

Варто звернути увагу, що левову частку у структурі виконаних робіт 

продовжують займати розробки та прикладні дослідження (рис. 4.8).  

Водночас, якщо врахувати, що науково-технічні послуги 

опосередковано містяться у класифікаторі видів економічної діяльності у 

секціях L та О, до яких належать підприємства сфери обслуговування (у 

секції L виділяють клас "Курирування діяльності у сфері економіки" (75.13) з 

підкласами "Патентна діяльність" (75.13.2), "Ліцензійна діяльність" (75.13.3), 

"Сертифікаційна діяльність" (75.13.4); в секції О виокремлено такі класи і 

підкласи: діяльність бібліотек (92.51), збереження історичного надбання 

(92.52), збереження природного надбання (92.53) [504, с. 9]), то збільшення 

частки науково-технічних послуг має двоїстий характер. З одного боку, таке 
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зростання свідчить про пошук науковими установами альтернативних 

можливостей збереження необхідного рівня покриття своїх основних витрат, 

але з іншого, – підтверджує переорієнтацію наукової як основної діяльності 

внаслідок скорочення безпосередніх замовлень на наукові дослідження та 

розробки. Разом з тим, науково-технічні розробки залишаються домінуючим 

видом науково-технічних робіт у загальній структурі виконаних власними 

силами наукових організацій замовлень, що є доволі позитивною тенденцією. 

 

Рис. 4.8. Структура та динаміка розподілу наукових та науково-

технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій в Україні 

у 1996–2013 рр., % 

Складено  за: [103]. 

 

Сучасна економічна наука виходить з того, що всі технологічні зміни 

відбуваються у формі нової продукції та нових технологічних процесів. 

Відтак важливим аспектом дослідження є аналіз інноваційної активності 

підприємств як потенційних споживачів науково-технічної продукції та 

втілених в ній нових знань. Статистичні дані засвідчують, що в цілому 

кількість інноваційно-активних підприємств у національній економіці є 
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незначною. Скорочення інноваційної активності розпочалося з 1990 р. під 

впливом трансформаційних процесів у вітчизняній економічній системі та 

супроводжувалося погіршенням фінансового стану більшості підприємств. 

Діяльність основних учасників процесу технологічного розвитку і 

виробників, і споживачів основних наукових результатів здійснюється у 

суперечливих умовах. Насамперед, все ще тривають, хоча й з меншою 

інтенсивністю порівняно з 90-ми роками, процеси нагромадження капіталів 

шляхом приватизації, реприватизації, злиття та поглинання підприємств, що 

позначається і на стані інноваційної активності приватного бізнесу. 

Посилюється також дія факторів, які стримують підприємства у 

впровадженні тих чи інших інновацій, відбувається моральне та фізичне 

старіння основних активів більшості підприємств України (так, за даними 

офіційної статистики, ще 1990 р. у середньому цей показник складав у 

переробній промисловості 48,7 %, у 2004 р. – 59,3 %, у деяких видах 

промислової діяльності – 80–90 %, на початок 2013 р. середній показник 

зносу в цілому по Україні вже перевищував 75 %) [103]. Той факт, що 

протягом останніх років нові підприємства в промисловості не створювалися, 

засвідчує наявність процесу руйнації механізму відтворення основного 

капіталу та поглиблення процесів деіндустріалізації в національній 

економіці. 

Однак визначити та проаналізувати довготривалі тенденції процесу, що 

відбувається, досить складно з огляду на певні методологічні нюанси, 

пов’язані із структурою вибірки та якістю заповнення статистичних даних 

підприємствами. З 2007 р. в обстеженні та відображенні інноваційної 

активності промислових підприємств за напрямами проведених інновацій 

відбулися часткові зміни. Протягом останніх років двічі (у 2000 р. та 2010 р.) 

змінювався формат представлення даних, що відображають структурні 

характеристики економіки України з використанням Класифікатора видів 

економічної діяльності (КВЕД). У свою чергу, це знижує адекватність 
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відображення інформації щодо інноваційної діяльності та звужує можливості 

для виявлення довготривалих тенденцій. 

Якщо питома вага підприємств, що розробляли і впроваджували нову 

чи вдосконалювали існуючу продукцію у промисловості колишнього СРСР 

наприкінці 1980-х рр. досягала 60–70 %, то у 1992–1995 рр. частка 

інноваційно-активних підприємств перебувала в межах 20–26 %. Зазначена 

тенденція демонструє істотну втрату позицій України серед інших країн 

світу [20, с. 227–229]. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в 

обсязі промислової продукції почала скорочуватися в 2005 р. з показника 

6,7 % і вже у 2013 р. зменшилася до 3,3 % (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Інноваційна активність промислових підприємств України  

у 2000–2013 рр. 

Рік 

Питома 
вага 

підпри-
ємств, що 
займалися 
інноваці-
ями, % 

Питома 
вага 

підприєм
ств, що 
впровад
жували 

інновації, 
% 

Кількість 
впровад-

жених 
нових 

техноло-
гічних 

процесів 

у т.ч. 
маловідх

одних, 
ресурсо-
зберігаю-

чих, % 

Кількість 
освоєних 

вироб-
ництв 

іннова-
ційних 
видів 

продукції 

з них 
но-
вих 

видів 
техні-
ки, у 

% 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

обсязі 
промислової, 

% 

2000 18,0 14,8 1403 30,6 15323 4,1 9,4 

2001 16,5 14,3 1421 33,0 19484 3,1 6,8 

2002 18,0 14,6 1142 37,7 22847 2,3 7.0 

2003 15,1 11,5 1482 40,9 7416 9,6 5,6 

2004 13,7 10,0 1727 37,3 3978 19,3 5,8 

2005 11,9 8,2 1808 38,2 3152 20,8 6,5 

2006 11,2 10,0 1145 37,0 2408 32,6 6,7 

2007 14,2 11,5 1419 44,7 2526 34,9 6,7 

2008 13,0 10,8 1647 41,3 2446 31,0 5,9 

2009 12,8 10,7 1893 39,8 2685 23,9 4,8 

2010 13,8 11,5 2043 23,4 2408 27,5 3,8 

2011 16,2 12,8 2510 20,6 3238 27,7 3,8 

2012 17,4 13,6 2188 25,3 3403 27,7 3,3 

2013 16,8 12,9 1576 31,9 3138 25,8 3,3 

Складено  за: [103]. 

 

Як свідчать дані табл. 4.10, очевидними є зменшення інноваційної 

діяльності на промислових підприємствах України протягом 2000–2006 рр. та 
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існування оберненої залежності між часткою інноваційно-активних 

підприємств та обсягами впроваджених нових технологічних процесів. Це 

можна пояснити різницею у методології. До інноваційно-активних відносять 

підприємства, які витрачали кошти на інноваційну діяльність та 

реалізовували інноваційну продукції протягом трьох останніх років, тоді як 

до підприємств, що впроваджують інновації, належать ті, які потребують 

впровадження лише протягом звітного року.  

У 2013 р. інноваційною діяльністю займалися 16,8 % загальної 

кількості промислових підприємств, впроваджували інновації – 12,9 %, у 

тому числі 176 підприємств створювали високі технології, 2073 – 

спеціалізувалися на їх використанні. Майже кожна п’ята технологія 

створювалася для застосування у сфері охорони здоров’я, 18,5% – для 

виробництва, обробки та складання, 17,3% – проектування та інжинірингу, 

11,1% – комунікацій та управління [314, с. 261]. 

Незважаючи на зростання питомої ваги підприємств, що 

впроваджували інновації у 2006–2013 рр., чітко простежується, що зниження 

інноваційної активності стає довгостроковою тенденцією, яка також 

супроводжується зменшенням щорічної кількості впроваджених нових 

технологічних процесів. Також варто зазначити орієнтацію промислових 

підприємств більшою мірою на інновації-продукцію порівняно з 

інноваціями-процесами. Характерним для інноваційної діяльності 

підприємств є загальне скорочення обсягів впровадження нових 

технологічних процесів, зокрема маловідходних та ресурсозберігаючих 

технологій, незважаючи на зростання частки протягом 2011–2013 рр. з 20,6 % 

у 2011 до 31,9 % у 2013 р., що фактично було характерним для цього 

показника впродовж досить тривалого періоду (2000–2007 рр.) (див. 

табл. 4.10). Разом з тим, слід зауважити, що доволі позитивною є тенденція 

зростання освоєння нових видів техніки промисловими підприємствами 

(порівняно з 2000 р. цей показник збільшився у 2013 р. майже у 7 разів). 

Водночас динаміка цього показника скоріше свідчить про внутрішню 
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необхідність підприємств здійснювати оновлення виробництва з метою 

забезпечення умов для подальшого функціонування. 

Звертає на себе увагу також динаміка та структура діяльності 

промислових підприємств за напрямами проведених інновацій з урахуванням 

технологічної структури видів економічної діяльності (див. табл. 4.7 та 

табл. 4.10). Позитивною динамікою, хоча і не істотно, характеризується 

зростання частки підприємств, які займалися інноваційною діяльністю в 

цілому по промисловості, а також спостерігається підвищення активності 

підприємств у високотехнологічних видах діяльності.  

Водночас наведені у табл. Ж. 3 Додатка Ж дані дають підстави, з 

одного боку, обґрунтувати висновок про недостатній рівень забезпеченості 

промислових підприємств сучасними технологіями та устаткуванням, а з 

другого – свідчить про зростання їхньої зацікавленості у технологічному 

оновленні власної виробничої бази. Частка витрат на придбання техніки та 

технологій за високотехнологічними видами діяльності становила у 2013 р. 

19,82 % у загальному обсязі витрат за напрямами інновацій, що у 1,5 раза 

перевищує показник 2005 року. З огляду на це необхідним видається 

врахування таких споживчих мотивів підприємств та налагодження зв’язків 

між ними і науковими установами у сфері розроблення власних 

високотехнологічних виробництв. 

Показовою у цьому сенсі є інформація щодо передачі та придбання 

нових технологій (технологічних досягнень) приватним бізнесом, що 

ілюструє позитивні зрушення у налагодженні зв’язків між науковими 

організаціями та підприємницьким сектором, а також дає можливість оцінити 

результативність їх діяльності стосовно оновлення виробництва (табл. 4.11). 

Як засвідчують наведені дані, у складі придбання нових технологій 

домінує устаткування, при цьому понад 70 % складає імпортне устаткування. 

Взагалі придбання нових технології в Україні скорочується, при тому, що за 

її межі нові технології не передаються. Зазначене також слугує аргументом 

на користь розширення виробництва власного устаткування. 
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Таблиця 4.11  

Кількість придбаних та переданих нових технологій  

(технічних досягнень) в Україні та за її межами 

Напрями технологічного обміну 2005 2010 2011 2012 2013 

Придбання нових технологій в Україні, з них: 237 565 672 571 512 

права на об’єкти промислової власності, ліцензії, 
угоди на технології, комерційні таємниці тощо 

141 303 337 296 237 

устаткування 82 239 329 263 259 
інше 14 23 6 12 16 
Придбання нових технологій за межами України, з 
них: 

146 142 200 168 139 

права на об’єкти промислової власності, ліцензії, 
угоди на технології, комерційні таємниці тощо 

20 49 57 26 44 

устаткування 123 93 143 139 91 
інше 3 0 0 3 4 
Передача нових технологій в Україні, з них: 16 3 40 22 25 
права на об’єкти промислової власності, ліцензії, 
угоди на технології, комерційні таємниці тощо 

16 3 32 19 23 

устаткування 0 0 8 2 2 
інше 0 0 0 1 0 
Передача нових технологій за межі України, з них: 0 2 3 7 8 
права на об’єкти промислової власності, ліцензії, 
угоди на технології, комерційні таємниці тощо 

0 0 0 6 8 

устаткування 0 2 3 1 0 
інше 0 0 0 0 0 

Складено  за: [314, с. 207, 244]. 

 

Деталізація аналізу товарної номенклатури зовнішньої торгівлі 

демонструє істотні перекоси у структурі промислового виробництва у бік 

низькотехнологічних видів діяльності, частка яких зросла майже удвічі при 

одночасному скороченні частки експорту високотехнологічної продукції 

впродовж 2004–2012 рр. та несуттєвим її підвищенням у 2013 р. Слід 

зауважити, що ще у 2004 р. обсяг експорту за всіма технологічними видами 

діяльності перевищував обсяг імпорту. Однак втрата експортних позицій 

внаслідок неконкурентоспроможності більшості промислових підприємств 

призвела до значного перевищення імпорту в структурі зовнішньої торгівлі. 

Отже, перевищення обсягу імпорту у структурі зовнішньої торгівлі 

відбувається за рахунок втрати експортних позицій на ринку середньо- та 

високотехнологічної продукції. У цьому контексті занепокоєння викликає не 

лише втрата існуючих обсягів експорту, а й його переорієнтація у напрямі 
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низькотехнологічних видів діяльності, у яких спостерігається зростання 

(табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Структура зовнішньої торгівлі продукцією переробної промисловості 

України за технологічними параметрами видів діяльності, %  

 Роки 
Види діяльності за технологічними параметрами 

Низькотехнологічні Середньотехнологічні Високотехнологічні 

ек
сп

ор
т 

2004 18,78 76,80 4,42 
2005 20,73 75,90 3,37 
2006 21,02 75,51 3,47 
2007 20,93 76,05 3,02 
2008 22,27 74,75 2,98 
2009 32,07 65,12 2,81 
2010 26,48 70,45 3,07 
2011 25,24 71,44 3,32 
2012 32,47 64,28 3,25 
2013 34,64 61,74 3,62 

ім
п

ор
т 

2004 15,72 79,36 4,93 
2005 17,94 77,27 4,79 
2006 16,28 78,64 5,08 
2007 15,05 79,65 5,30 
2008 16,72 78,60 4,69 
2009 20,59 72,71 6,71 
2010 19,38 74,69 5,93 
2011 15,93 78,96 5,11 
2012 18,02 76,31 5,67 
2013 20,74 73,38 5,88 

Складено  за: [103]. 

 

Частково перебіг та результативність інноваційних процесів тією чи 

іншою мірою можна охарактеризувати шляхом порівняння позицій кожної з 

країн у міжнародних рейтингах. Таке порівняння дає змогу виокремити 

основні "провали" та "можливості" для прогресивних зрушень (табл. Ж. 4. 

Додатка Ж). 

Так, за рейтингом Всесвітнього економічного форуму (див. табл. 3.1), у 

2010 р. у сфері формування чинників інноваційного розвитку Україна посіла 

42-ге місце, за оснащеністю сучасними технологіями – 96-те. На 

міжнародному рівні в рейтингу (Глобальний інноваційний індекс 2012) 

Україна зайняла 63-тє місце серед 141 країни світу проти 60-го місця серед 

125 країн світу у 2011 р. У світовому рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності економіки у 2011–2012 р. Україна посідала 82-ге 
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місце, але у 2012 – 2013 піднялася на 9 пунктів та посіла 73-тє місце серед 

144 країн світу, за рахунок утримання своїх основних конкурентних переваг 

– високу освіченість населення та ємність внутрішнього ринку.  

За показником "інноваційна спроможність" Україна змістилася вниз на 

16 позицій порівняно з 2012 р., оскільки українські підприємства 

переважною більшістю використовують іноземні технології шляхом 

отримання ліцензій, ніж власні розробки та дослідження.  

Однією із важливих складових індексу конкурентоспроможності є 

"інновації", що включає такі основні показники, як "наявність високоякісних 

науково-дослідних установ" (64-те місце), "співробітництво університетів і 

бізнесу у сфері наукових досліджень" (69-те місце), "наявність наукових й 

інженерних кадрів" (25-те місце), "захист інтелектуальної власності" (51-ше 

місце). 

Незважаючи на позитивні зрушення з погляду інноваційного розвитку, 

позиції України в системі міжнародного поділу праці залишаються слабкими, 

що свідчить про неефективне використання власного інноваційного 

потенціалу та негативні наслідки процесів деіндустріалізації національної 

економіки. У такій ситуації складно забезпечити конкурентоспроможність 

національних продуктів та послуг на зовнішніх ринках, а інноваційні процеси 

в Україні в цілому можна охарактеризувати як нестійкі для довгострокової 

перспективи розвитку.  

Разом з тим за окремими чинниками, які визначають якість 

інноваційної діяльності, Україна все ще зберігає можливості зростання. До 

таких факторів можна віднести рівень розвитку вищої освіти та стан сфери 

досліджень і розробок: за рівнем розвитку вищої освіти наша країна у 2012 р. 

посідала 34-те місце у списку зі 141 країни, у 2011 р. – 39-те), зокрема, за 

показником охоплення вищою освітою – 8-ме, за часткою випускників 

наукової та інженерної спрямованості – 19-те місце. Для оцінки сфери 

досліджень і розробок використовують три показники: кількість дослідників 

на 1 млн населення – 44-те місце, витрати на наукові дослідження та 

розробки – 37-ме, якість дослідницьких інститутів – 69-те місце. Водночас, за 
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результативністю наукових досліджень Україна у 2012 р. посідала 30-те 

місце (40-ве – у 2011 р.), зокрема за показниками: зі створення нових 

наукових знань, що характеризується кількістю патентів та наукових статей – 

21-ше місце, поширення знань – 55-те місце, впливу знань – 66-те місце. 

Підсумки дослідження інвестиційного та інноваційного розвитку 

України останніх років свідчать про підвищення ролі цілеспрямованої 

державної політики, орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного 

процесу – від наукових досліджень та розробок до масового виробництва 

інноваційної продукції. 

На жаль, практично з кожним роком Україна втрачає свій інноваційний 

потенціал, а разом з ним і основні детермінанти забезпечення інноваційного 

розвитку, що по суті гальмує економічний розвиток та стабільність. 

Потенціал для можливого інноваційного оновлення характеризується 

абсолютним і відносним розміром витрат на дослідження та розробки, 

готовністю промисловості до виробництва та експорту високотехнологічної 

продукції, наявністю кваліфікованих кадрів як основного джерела і носія 

наукових знань, традицій, технологічних навичок. За цими параметрами, як 

свідчить проведений аналіз, можна констатувати значний розрив між 

Україною та країнами глобального технологічного простору. Цей розрив 

проявляється у багатьох аспектах: стані наукового обладнання, людського 

капіталу, науки, рівні інноваційної активності, зниженні якості досліджень і 

підвищенні ризиків інвестицій в дослідження та розробки приватним 

бізнесом (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Україна у світовому технологічному просторі 

Показник Україна Країни світу 
2005 2010 2011 2012 2013 2010 

Витрати на дослідження та 
розробки у % до ВВП 
(наукоємність ВВП) 

1,09 0,90 0,79 0,80 0,81 

Швеція – 3,86; 
США – 2,67; 
Японія – 3,2; 
Німеччина – 2,51 

Середній вік дослідників з 
науковим ступенем, років 

56,2 54,8 54,8 54,6 54,3 
У ередньому 
– 44 

Середній термін наукового 
обладнання, років 

12 12 14 14 15 
У ередньому 
– 5–6 
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продовження табл. 4.13 
Показник Україна Країни світу 

2005 2010 2011 2012 2013 2010 
Частка інноваційно активних 
підприємств у промисловості, 
% 

8,2 11,5 12,8 13,6 13,6 
Німеччина – 82,5; 
Швеція – 75,3; 
Австралія – 60,8 

Питома вага інноваційної 
продукції у обсязі 
промислового виробництва, % 

6,5 3,8 3,8 3,3 3,3 
Німеччина – 29; 
Австралія – 31 

Частка високотехнологічної 
продукції у загальному обсязі 
експорту, % 

3,72 4,34 4,39 6,3 5,2 
США – 32 %;  
Японія – 24 % 

Витрати на ДіР в розрахунку 
на 1 жителя, дол. 

16,9 27,3 28,1 28,2 27,4 
США – 991;  
Японія – 816; 
Німеччина – 666 

Кількість дослідників в 
розрахунку на 1000 осіб 
зайнятого населення 
(у віці 15–70 років) (за даними 
Євростату) 

5,1 4,4 4,2 4,0 3,8 

США – 4484;  
Японія – 5287; 
Німеччина – 3261 

Частка іноземних інвестицій у 
загальних витратах на 
дослідження та розробки, % 

32,6 21,8 23,8 23,3 20,7 
США – 18 %, 
Великобританія – 
14 % 

Складено  за: [103; 314]. 

 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що проведений аналіз засвідчив 

ознаки деіндустріалізації національної економіки, які знайшли прояв у зміні 

структури не лише промислового, але й суспільного виробництва. У свою 

чергу аналіз інноваційних витрат та інноваційної активності за видами 

економічної діяльності продемонстрував відсутність суттєвих зрушень у 

структурі промисловості України, що ускладнює реалізацію інноваційної 

моделі розвитку національної економіки. 

 

 

4.3. Визначення цільових орієнтирів політики інноваційно-

індустріального розвитку для забезпечення економічної безпеки в 

Україні 

 

Сутність інноваційного прориву для сучасного етапу розвитку 

економіки України, що опосередкована загальноцивілізаційним глобальним 

вектором, можна охарактеризувати з двох позицій, як: 
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 процес інноватизації, що являє собою результат самоорганізації 

світової економіки під впливом формування принципово нового способу 

виробництва, пов’язаного з бурхливим розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 процес технологізації загальносвітового розвитку як 

забезпечення окремими державами власного технологічного домінування. 

Відповідно до основних постулатів еволюційної теорії держава відіграє 

важливу роль у трансформаційних процесах, зокрема у досягненні 

інноваційного розвитку економікою. За наявності альтернатив суспільство не 

спроможне самостійно зробити відповідний вибір, у зв’язку з чим 

актуалізується роль держави в регулюванні цього процесу на базі загальних 

закономірностей розвитку цивілізації та дотримання національних інтересів. 

Держава як важливий учасник інноваційних перетворень визначає 

законодавчі норми, створює сприятливі умови для формування інноваційного 

та інвестиційного середовища, забезпечує дотримання встановлених правил 

та норм здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності. При цьому вона 

одночасно виступає самостійним суб’єктом інноваційної системи та органом, 

який визначає пріоритети й відповідну їм інноваційну та інвестиційну 

політику. 

Базові інновації потребують значних обсягів інвестицій, які 

характеризуються тривалим терміном відшкодування та ризиковістю. Тому 

стартові вкладення в освоєння таких інновацій вимагають державної 

підтримки та стимулювання у тій чи іншій формі: прямій – при здійсненні 

бюджетного фінансування, реалізації державного замовлення; непрямій – у 

вигляді податкових та митних преференцій, пільгового інвестиційного 

кредитування, державних гарантій, підтримки розвитку інноваційної 

інфраструктури, посилення правового захисту прав інтелектуальної 

власності. Крім того, за рахунок бюджетного фінансування забезпечується 

здійснення інвестицій у суспільно необхідні інноваційні проекти та 

програми: у розвиток науки, освіти, соціальну сферу. У зв’язку з цим 

важливою передумовою забезпечення інноваційного розвитку є участь у 
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цьому процесі держави, зокрема через державний сектор економіки, 

створення та функціонування якого базується на принципах, відмінних від 

принципів функціонування та здійснення діяльності приватного бізнесу. 

Державний сектор слугує компенсацією неспроможності ринкового 

господарювання вирішувати загальнонаціональні завдання інноваційного 

розвитку, орієнтовані на створення необхідної інфраструктури, модернізації 

наукомісткого виробництва, проведення досліджень та розробок 

загальнонаціонального масштабу, підтримку розвитку науки, здійснення 

бюджетного фінансування тощо. 

На необхідності державного втручання в регулювання інвестиційних 

процесів через стимулювання попиту наголошував у своїх дослідженнях ще 

Дж. Кейнс (через інструменти грошово-кредитної та бюджетної політики), а 

пізніше – Дж. Гобсон, А. Пігу (через запровадження заходів регулювання 

оподаткування, використання фіскальних інструментів, субсидування та 

адміністративний контроль).  

Залежно від певного періоду розвитку економіки змінюється державна 

політика у сфері її регулювання, а відтак диференціюється сукупність 

інструментів реалізації такої політики. В основу забезпечення соціально-

економічного розвитку провідних країн світу сьогодні покладено реалізацію 

нової промислової політики, яка узгоджується з цілями інноваційної та 

інвестиційної політик та орієнтується на поступове зрощення форм, методів 

та інструментів кожної з них. Сучасна роль держави в реалізації концепції 

переходу до інноваційного типу економічного зростання полягає у 

забезпеченні оптимальної структури виробництва та виробничої 

інфраструктури, що відповідає повному інноваційно-інвестиційному циклу, 

формуванні збалансованої політики ефективного розвитку промисловості за 

рахунок розширеного відтворення основного капіталу, концентрації ресурсів 

на пріоритетних та стратегічно важливих напрямах розвитку економіки, 

зокрема, на індустрії високотехнологічної продукції. 

Як показують результати аналітичного дослідження, низький рівень 

інноваційної ефективності національної економіки свідчить про низьку 
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ефективність державної політики, орієнтованої на модернізаційні процеси на 

новій інноваційній основі, суть якої пов’язана з введенням та використанням 

технологічних удосконалень. 

Політика створення та розповсюдження нових технологій, спрямована 

на формування нового технологічного укладу, повинна відповідати 

об’єктивним законам технологічної еволюції, що поєднує дві її компоненти: 

 по-перше, вивільнення економічного простору від елементів 

морально застарілих галузей промисловості, 

 по-друге, створення нового технологічного простору та 

накопичення в ньому елементів нового технологічного укладу. 

Найбільш загальні й очевидні орієнтири практичного досягнення з 

окреслених завдань базуються на тому, що в Україні є значний потенціал 

фундаментальної науки та досліджень світового або принаймні наближеного 

до світового рівня, відмовлятися від використання якого не має сенсу. 

Політика, орієнтована на стратегію технологічного запозичення, створює 

потенційні загрози державній безпеці, що проявляється в імпортній експансії 

та супроводжується зростанням обсягів фінансування її підкріплення через 

фінансово-кредитну систему. Політика імпорту та запозичення технологій 

прирікає країну на подальше відставання у довгостроковій перспективі, тоді 

як орієнтація на власні інновації створює можливості для прогресу. 

Технологічний імпорт не справляє негативних наслідків у випадку, коли 

рівень власної виробничої бази за техніко-технологічними параметрами 

незначно відстає від рівня імпортованої техніки. У випадку істотного 

відставання політика інвестиційної підтримки відповідних виробництв стає 

більш виправданою.  

Зазначені аргументи повинні слугувати основою для вибору стратегії, 

яка базується на власних наукових знаннях та інноваціях щодо тих видів 

діяльності, в яких науковий і технологічний рівні даватимуть змогу 

утримувати провідні позиції. Таким чином, державна політика повинна 

орієнтуватися на оцінку альтернативних витрат технологічного розвитку за 

ключовими напрямами, виходячи з національних інтересів та вигод для 
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економіки України. У цьому контексті підтримка напрямів, що значною 

мірою поступаються за технологічними параметрами відповідним світовим 

аналогам, є ефективною стратегією. Обмежуючи недоцільний з погляду 

національної економіки імпорт та стимулюючи кінцевий попит, така 

стратегія породжуватиме зростання та створюватиме умови для розвитку 

відповідних виробництв. 

Очевидно, що саме економічне зростання є головною передумовою 

успішного інноваційного розвитку на новій технологічній основі. У цьому 

контексті зростає роль держави у визначенні відповідних напрямів розвитку 

економічного простору. Зокрема, дослідження МВФ щодо здійснення 

бюджетної політики доводять, що питома вага державних витрат у ВВП 

провідних каїн світу за останні 125 років зросла в середньому у 4,5 раза. Так, 

з 1870 по 1996 р., незважаючи на постулати ринкового саморегулювання, 

частка державних витрат у ВВП зросла  в США з 7,3 до 33,3 %, в Японії – з 

8,8 до 36,2, Німеччині – з 10 до 49, Франції – з 12,6 до 54,5, Швеції – з 5,7 до 

64,7 % [24]. 

Швидкому розповсюдженню нових технологій можуть перешкоджати 

інвестиції у технології, що належать до попередніх технологічних укладів. 

Більше того, наявність реальних можливостей покращання технологій 

попередніх укладів протягом певного часу підтримує їх 

конкурентоспроможність та знижує привабливість нової альтернативи. Нові 

технології можуть більш динамічно розповсюджуватися там, де є меншою 

інерція застосування попередніх технологічних рішень. Реінвестування 

доходів, отриманих від застосування нових технологій, спроможне 

створювати додаткову позитивну динаміку та тенденції щодо отримання 

технологічних переваг. В основі цього твердження лежить факт, на якому 

наголошують окремі дослідники [27; 94], що країни-лідери світової 

економіки переживають етап становлення нового технологічного укладу, 

ядром якого є нано-, біо-, інформаційні, телекомунікаційні та інші високі 

промислові технології, які вимагають значних інвестицій. Отже, одним з 

ключових елементів державної політики у цьому напрямку є формування 



317 

промислової політики, орієнтованої на збереження та розвиток прогресивних 

базових виробництв, що формують пріоритетні для всієї промисловості 

технології та можуть забезпечити всі інші види економічної діяльності 

сучасною технікою і матеріалами.  

Зі світової практики відомі декілька типів промислової політики: 

експортоорієнтована, що базується на створенні умов для нарощення 

експорту окремих видів продукції; внутрішньоорієнтована, що 

зосереджується на заходах захисту внутрішнього ринку та забезпеченні 

економічної самодостатності; стратегічна промислова політика, орієнтиром 

якої є обмеження використання власних невідтворювальних ресурсів (нафта, 

екологія тощо) [54, с. 73].  

Врахування інноваційного фактору дедалі більше визначає розподіл 

світового лідерства та стає умовою розвитку сучасних економічних систем. У 

площині зазначеного промислова політика в національній економіці може 

диференціюватися залежно від варіантів її реалізації [458, с. 43]: 1) стара 

індустрія – промислові підприємства та галузі економіки, що залишилися з 

радянських часів та зазнають ускладнень у процесі адаптації до умов 

розвитку глобального ринку. Розвиток цих утворень потребує суттєвих 

технологічних трансформацій, основною метою яких є забезпечення 

конкурентоспроможності існуючих індустріальних підприємств; 

2) інтегровані бізнес-групи – являють собою окремі підприємства, які 

успішно адаптуються до умов функціонування на відкритому ринку і мають 

сировинну спеціалізацію. Головною метою є експансія ефективно діючих 

національних корпорацій в неефективні види промислової діяльності; 

3) промислові регіони – такі регіони, в яких органи влади підтримують 

територіально-виробничі комплекси з метою збереження рівня 

індустріалізації виробництва та зайнятості старих технологічних укладів; 

4) технологічне лобі – окремі технології та інноваційні компанії, головною 

метою яких є експансія національної індустрії у сфері високотехнологічних 

виробництв; 5) неадаптовані до глобального ринку види діяльності – 
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підприємницька активність, орієнтована на усунення диспропорцій ринкових 

процесів. 

У наукових працях, присвячених інноваціям як ключовому фактору 

здійснення промислової політики, пропонуються різні варіанти її реалізації. 

Так, П. Єщенко та Б. Кваснюк обґрунтовують доцільність структурно-

промислової політики, важливим елементом якої є інституціолізована 

промислова політика [464, с. 411–412]. При цьому автори виходять з того, що 

здійснення перетворень вимагає діяльності відповідних інститутів, створення 

яких ініціюється державою та які органічно вписуються в економічну 

систему з метою забезпечення спрямування регулятивних функцій держави 

на створення сприятливого макроекономічного, інституційного середовища. 

Як варіант розвитку промисловості колективом науковців [212, с. 187] 

пропонується також реалізація концепції інтелектуального лідерства, що 

орієнтована на розвиток економіки шляхом спрямування потенційних 

можливостей конкурентних виробництв із знаннями та навичками людей на 

формування перспективного ринку високотехнологічної продукції.  

Слід відмітити, що інноваційне спрямування світового розвитку, яке 

переважає у підходах до формування національних економік, з кожним 

роком актуалізується і все більше впливає на визначення промислової 

політики кожної країни та різноаспектність застосування основних стратегій 

промислового виробництва для різних видів промислової діяльності [458, 

с. 49], серед яких доцільно виокремити такі: 

- стратегію використання природних ресурсів (для видобувної 

промисловості та металургії); 

- стратегію копіювання, зумовлену освоєнням випуску 

конкурентоспроможної продукції, що вже виробляється (машинобудування, 

хімічна промисловість); 

- проривну стратегію, орієнтовану на створення принципово нових 

видів продукції (науково-технічні установи, інноваційні підприємства); 

- стратегію лідерства, спрямовану на використання власних 

науково-технічних розробок для нових видів продукції та технологій 
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(аерокосмічне машинобудування, суднобудування, хімічна (фармацевтична) 

промисловість, електротехнічне машинобудування). 

У найбільш загальному вигляді промислова політика в ринковій 

економіці формується як система заходів прямого та опосередкованого 

державного регулювання інноваційного, конкурентоспроможного й 

ефективного розвитку промисловості та усунення перешкод у досягненні цих 

цілей, які не можуть бути подолані механізмами ринкового 

саморегулювання. Як свідчить досвід економічно розвинених країн, загальна 

сукупність реалізованих в рамках досягнення таких цілей державних заходів, 

орієнтована на зміцнення промислового виробництва, переважно базується 

на поєднанні активних форм селективної підтримки з опосередкованими 

методами регулювання структурної та інноваційної збалансованості розвитку 

промисловості (табл. 4.14). 

Таким чином, як засвідчують наведені характерні риси промислової 

політики розвинених країн, їх базовими цілями є зміцнення 

конкурентоспроможності та експортної орієнтованості промислового 

виробництва, зосередженого у високотехнологічних секторах економіки, а 

сукупність державних заходів спрямована на підтримку їх подальшого 

розвитку. Підтвердженням цьому є зростання питомої ваги виробництв 

засобів виробництва у сукупному суспільному продукті США (56 %), 

Німеччини (понад 58 %), Японії (майже 60 %) [26, с. 89]. 

У контексті зазначеного можна зробити висновок, що передові позиції 

країн-лідерів світової економіки тісно пов’язані з розвитком реального 

сектору економіки, і, насамперед, промисловості. Отже, необхідно розуміти 

важливість формування власної промислової політики, адже саме в 

промисловості досягається максимальна концентрація високотехнологічних 

виробництв, що виробляють прогресивні знаряддя праці для інших 

споріднених видів економічної діяльності. Це означає, що промисловість має 

окреслювати орієнтири інноваційного розвитку національної індустріальної 

економіки.  
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Таблиця 4.14 
Характерні риси промислової політики та заходи її реалізації в економічно розвинених країнах 

Країна Цілі реалізації Орієнтири та заходи реалізації 
Німеччина Захист національної промисловості та 

створення сприятливих рамкових умов для 
промислових інновацій, інвестицій та 
виробництв.  

Кластеризація штандартів, покращання умов для інноваційної діяльності, удосконалення 
системи освіти та досліджень, фінансова підтримка інноваційної активності компаній. 
Використання цілеспрямованих селективних заходів державної підтримки в окремих секторах 
економіки у випадках, коли загальнонаціональні цілі розвитку не досягаються механізмами 
ринкової конкуренції. Форми підтримки: гранти, дотації на виконання компаніями наукових 
досліджень, кредити або венчурне фінансування. Встановлення особливих режимів щодо 
обмеження конкуренції (введення обмежень у доступі до окремих ринків, цін, митних ставок 
тощо) 

Італія Зміцнення конкурентних позицій 
промисловості на рівні малого та середнього 
бізнесу на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, активізація розвитку державних 
підприємств, розвиток науково-технічної бази 
промисловості 

Державні програми підтримки малого бізнесу, механізми пільг, пряме державне фінансування 
програм енергозбереження, розвідування запасів енергоресурсів, будівництво електростанцій 

Японія Експортоорієнтований розвиток наукомістких 
виробництв 

Використання активних форм селективної підтримки промислового виробництва та 
інструментів бюджетної, податкової, експортної і грошово-кредитної політики стимулювання 
високотехнологічних виробництв 

Франція Покращання конкурентоспроможності 
промислових підприємств 

Цілеспрямоване інвестування інновацій, реалізація заходів їх стимулювання в приватному 
секторі, покращання спеціалізації промисловості у високотехнологічних секторах 

Великобри-
танія 

Експортна орієнтація розвитку 
високотехнологічних секторів економіки 

Селективна підтримка у сфері промислового виробництва, орієнтована на перехід від 
традиційних галузей до активного розвитку нових (біотехнології, нанотехнології тощо) 

Швеція Підвищення конкурентоспроможності, 
підтримка підприємництва, забезпечення 
зайнятості 

Активне використання партнерства держави та бізнесу та його соціальна орієнтація, 
посилення участі державного контролю у промисловості через  державний корпоративний 
контроль, підтримка науково-технічної спеціалізації, розвиток стратегічної міжрегіональної 
кооперації, податкове стимулювання; перехід до виробництва товарів з більш високою 
часткою інтелектуальної праці, доданою вартістю, стимулювання розвитку венчурного 
підприємництва 

Норвегія Підвищення конкурентоспроможності 
промисловості з орієнтуванням на експорт 

Використання системи державних закупівель та замовлень, прискореної амортизації, 
фінансування проведення досліджень та розробок, селективне використання податкових пільг 
та пільгового кредитування розвитку промисловості в північних районах та малого бізнесу, 
активна державна участь у розвитку ключових виробництв 

Південна 
Корея 

Підвищення темпів зростання промислового 
виробництва та конкурентоспроможності 
промисловості  

Реструктуризація великих фірм у напрямку залучення іноземного капіталу на основі 
лібералізації умов для розвитку промислових виробництв на території країни. Підтримка 
розвитку малого та середнього бізнесу заходами селективної податкової, кредитної, 
зовнішньоекономічної політики, субсидування підготовки висококваліфікованого персоналу. 
Стимулювання експортоорінтованих виробництв, захист від зовнішньої конкуренції, патентна 
політика придбання науково-технічної продукції 

Складено  за: [12; 54; 407]. 
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Водночас ще наприкінці минулого століття, аналізуючи досвід 

промислового розвитку, Ю. Гончаров зазначав, що розвинена система 

ринкових відносин не орієнтується на заохочення вільного ринку, а потребує 

безпосереднього впливу з боку держави [84, с. 80]. У цьому контексті 

реалізація промислової політики є важливим завданням, а заходи державного 

регулювання розвитку промисловості варіюють від захисту та стимулювання 

розвитку окремих видів діяльності, протекціонізму у міжнародній торгівлі до 

створення сприятливих умов для забезпечення конкурентоспроможності та 

експортоорієнтованості національної економіки на світовому ринку. Разом з 

тим досвід ринкового реформування економіки України шляхом лібералізації 

умов для залучення іноземного капіталу, не підкріплений заходами 

промислової політики, призвів до втрати країною технологічних позицій на 

світовому ринку, імпортної експансії, загального спаду виробництва, 

зростання безробіття та інших негативних наслідків. 

Особливий інтерес з позицій формування державних заходів 

регулювання інноваційного розвитку являє аналіз процесу зближення 

соціально-економічних умов України з промислово розвиненими країнами, 

зокрема, європейськими. Відомо, що показник ВВП за паритетом купівельної 

спроможності в розрахунку на душу населення засвідчує багатство країни, її 

можливості щодо забезпечення високого рівня життя та розвитку економіки. 

Цей показник в Україні порівняно з передовими кранами істотно нижчий (у 

середньому майже у шість разів), що віддзеркалює її значне відставання й 

потребує активних заходів щодо подолання цього розриву (табл. 4.15). 

Водночас, оцінюючи необхідні темпи подолання відставання 

національної економіки від розвинених країн, варто мати на увазі, що 

незначні темпи зростання останніх (приблизно 1,5–2,5 %) відбуваються на тлі 

насичення основних потреб та задоволення попиту населення товарами, 

продукцією і послугами, а також досягненням значного рівня продуктивності 

праці. В Україні ж значні потреби та незадоволений власним технологічно 

застарілим виробництвом попит зумовлюють нарощення імпорту, а отже 
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через дію мультиплікатора інвестиційних витрат фактично сприяють 

економічному розвитку інших країн. Це означає, що основним напрямом 

реалізації промислової політики має стати не лише інноваційне оновлення 

національного виробництва, але й створення нових промислових об’єктів. 

Таблиця 4.15 

Порівняння показників України з окремими розвиненими країнами 

світу 

Країна 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
ВВП в розрахунку на одну особу, дол. США за ПКС 2005 року 

Україна 3920 3706 5605 6766 5793 6059 6372 … 
Італія 25263 27717 28280 28453 26729 27059 27053 26350 
США 34083 39718 42646 43219 41524 42169 42620 … 
Швейцарія 32856 35736 36647 39242 38038 39266 39600 39683 
Швеція 26640 29146 32701 34299 32298 34124 35123 35167 

Темпи приросту (зниження) промислової продукції, % до попереднього року 
Україна -12,0 13,2 3,1 -5,2 -21,9 11,2 7,6 -1,8 
Італія 5,4 3,1 -1,8 -3,2 -18,7 6,9 -0,6 … 
США 4,8 4,0 3,2 -3,4 -11,3 5,7 3,4 3,6 
Швейцарія 2,0 8,4 2,7 1,3 -7,9 6,3 0,9 … 
Швеція 9,9 5,3 2,5 -2,6 -18,0 9,4 5,9 … 

Рівень безробіття, % економічно активного населення, у середньому за рік 
Україна … 11,6 7,2 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 
Італія 11,2 10,0 7,7 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 
США 5,6 4,0 5,1 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 
Швейцарія 3,4 2,7 4,5 3,4 4,3 4,5 4,0 4,2 
Швеція 8,8 5,6 7,7 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 

Складено  за: [437, с. 529–530, 537–540]. 

 

Для того, щоб досягти рівня розвитку Швейцарії, яка за підсумками 

розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності 2013–2014 рр. 

посіла перше місце, у найближчі п’ять років темп зростання ВВП в Україні 

повинен бути на рівні не менше 58 %. Щоб отримати зазначений показник, 

складемо рівняння за середніми значеннями таблиці 4.15: 

,)1()1( 2211
tt PUPU       (4.8) 

де U1, U2 – рівень життя відповідно в Україні та Швейцарії, що 

вимірюється обсягом ВВП в розрахунку на одну особу, при цьому U2=7U1; 
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Р1, Р2 – темп економічного зростання в Україні та Швейцарії, при цьому 

Р2=0,025; t – 5 років. 

Таким чином, отримаємо: (1+Р1)
5 = 7 (1+0,025)5, звідки Р1 = 58,3 %. 

Отже, щоб досягти рівня розвитку Швейцарії у найближчі п’ять років Україні 

необхідно забезпечити щорічне зростання ВВП не менше ніж 58 %, за умови, 

що темп розвитку Швейцарії за цей період залишатиметься без змін.  

Слід відмітити, що розрахунок був зроблений для неперервного 

середньорічного темпу зростання на рівні, не меншому за 1,5 %, і навіть у 

цьому випадку маємо лише кількісне, а не якісне зближення. Таким чином, 

отриманий результат дає підстави стверджувати, що на основі існуючої 

моделі розвитку основні соціально-економічні завдання в національній 

економіці вирішити неможливо. Більше того, назрілою є повна 

трансформація вітчизняної економічної системи шляхом її переорієнтації на 

високотехнологічний, інноваційно-індустріальний розвиток продуктивних 

сил. 

Прискорення інноваційного розвитку для національної економіки під 

впливом перерозподілу світового технологічного лідерства у глобальному 

масштабі актуалізує дискусії навколо механізмів стимулювання 

впровадження передових науково-технічних досягнень. Незважаючи на 

прогнози світового розвитку щодо ускладнення умов фінансування нових 

науково-дослідних проектів, основні технологічні лідери продовжуватимуть 

здійснювати витрати на наукові дослідження та розробки з метою 

підтримання власної конкурентоспроможності. Зокрема, США задекларували 

доведення витрат на дослідження та розробки до рівня понад 3 % ВВП [604] 

для утримання світового економічного та технологічного лідерства та 

здійснення програм реіндустріалізації з метою повернення країні статусу 

промислового гіганта. Основне спрямування витрат передбачається на 

розроблення проривних технологій в енергетиці, сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, біотехнологій, нанотехнологій та інших, які 

формують ядро шостого технологічного укладу та забезпечуватимуть 
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технологічний прогрес як базис економічного розвитку на наступні 

десятиліття. 

Проведення паралелей зі стратегічними напрямами розвитку 

національної економіки, визначеними на рівні держави в результаті 

усвідомлення кризи в економіці, пов’язаної, зокрема, з недієвістю більшості 

задекларованих заходів, спонукає до висновку про необхідність державного 

стимулювання модернізаційних процесів у контексті забезпечення розвитку 

економічного потенціалу країни. Насамперед це обумовлюється 

технологічною деградацією виробничого потенціалу більшості видів 

промислової діяльності, надмірною експортною орієнтацією 

низькотехнологічних та сировинних видів діяльності, технологічною 

імпортозалежністю реального сектору та економіки в цілому. Зрозуміло, що 

такий стан справ вимагає здійснення відповідних практичних заходів у 

напрямку усунення негативних явищ в національному контурі розширеного 

відтворення. 

Проте слід зазначити, що у більшості розвинених країн значна частка 

наукових та науково-технічних робіт фінансується переважно суб’єктами 

бізнесу, а держава використовує диверсифіковані форми їх стимулювання. 

Відносно незначний (до 10 %) рівень витрат на науково-технічні роботи 

національними замовниками пояснюється низьким платоспроможним 

попитом на наукові розробки, а об’єктивна обмеженість бюджетних ресурсів 

не дає можливості забезпечувати широкомасштабні інноваційні процеси в 

економіці й нарощувати обсяги фінансування наукових розробок ні в 

масштабах реального сектору, ні на рівні бюджетного фінансування. Таким 

чином, в сучасних реаліях національної економіки питання удосконалення 

фіскальної політики держави, виокремлення найбільш ефективних 

фіскальних інструментів для стимулювання інноваційної активності у 

промислових видах діяльності набуває неабиякої актуальності. 

Термін "фіскальна політика" походить від латинського слова "пасив", 

що означало в Давньому Римі "імператорська скарбниця (казна)". Етимологія 
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фіскальної політики пов’язана з терміном "фіск", що більшістю економічних 

словників прямо або опосередковано розкривається через поняття "державна 

казна", "державна скарбниця", роль і структура якої змінювалася в ході 

еволюції державотворення [46, с. 785; 72, с. 610; 130, с. 637; 163, с. 332]. 

У сучасній інтерпретації поняття "фіскальний" використовується як 

державне акумулювання цінностей (грошей, коштовностей та інших 

матеріальних і нематеріальних активів) для виконання державою своїх 

функцій. Фіскальна політика – це цілеспрямована діяльність держави щодо 

зміни державних видатків і податкових надходжень з метою збільшення 

обсягу виробництва, зайнятості та зниження темпів інфляції. І, власне, 

поняття "фіскальний", означає всю сукупність державних доходів, тому в 

економічній літературі термін "фіскальна" здебільшого вживається як 

синонім бюджетно-податкової політики, що орієнтована на [44, с. 1345]: 

1) згладжування коливань економічних цілей; 

2) стабілізацію темпів економічного зростання; 

3) досягнення високого рівня зайнятості та помірних темпів інфляції. 

Варіація фіскальних інструментів доволі диверсифікована та включає 

одночасне застосування [553; 609]: 

 державних інвестицій; 

 державного замовлення та державних закупівель; 

 прямого державного фінансування соціальних програм; 

 державних трансфертів; 

 управління податковим навантаженням, варіювання прямих та 

непрямих податків, встановлення податкових пільг. 

Фіскальна політика маніпулює бюджетом, згладжуючи ділові цикли і 

забезпечуючи економічне зростання країни. Більш низькі ставки податків не 

обов'язково ведуть до зниження суми податкових надходжень, оскільки 

зростає загальна податкова дисципліна. Американський економіст А. Лаффер 

виявив, ще при вилученні у платників податків понад 30–40 % їхнього 
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доходу вони починають скорочувати заощадження, а отже й інвестиції в 

національну економіку. Емпіричним шляхом Лаффер встановив, що 

зниження ставок податку на прибуток корпорацій на 1 % зумовлює 

збільшення випуску продукції на 2 %, причому така закономірність 

виявляється в діапазоні від 32 до 20 %. Подальше скорочення ставки податку 

на прибуток (як і інших податків) вже є не настільки результативним. Суть 

ефекту Лаффера полягає в тому, що зменшення податкових ставок спричиняє 

лише короткочасне падіння обсягу державних доходів і зростання 

бюджетного дефіциту. У віддаленій перспективі цей захід забезпечує 

зростання заощаджень, інвестицій, виробництва, зайнятості, а отже, і 

сукупних доходів, що підлягають оподаткуванню. 

Вибір конкретної моделі та інструментів її реалізації залежить від рівня 

податкового навантаження та розміру соціально-економічних витрат у країні. 

Серед основних фіскальних інструментів, за допомогою яких держава 

справляє вплив на загальний перебіг та характер інноваційних процесів, 

найбільш поширеними є податкові пільги. Активне використання податкових 

пільг для розвитку науки та інноваційної діяльності розпочалося у період 

активної індустріалізації 1960-х років у провідних країнах у ході реалізації 

кейнсіанської моделі економіки та розроблення гнучкої системи податкового 

регулювання. Податкові пільги виявилися ефективним інструментом 

активізації науково-технічної, інноваційної та промислової діяльності у 

напрямку відтворення технологічного базису економічних перетворень, 

підвищення конкурентоспроможності економіки, залучення додаткових 

потоків інвестицій у сферу досліджень і розробок (табл. 4.16).  

Таким чином, політика стимулювання науково-технічної та 

інноваційної діяльності у частині виокремлення фіскальних інструментів є 

досить різноманітною та диференційованою й дає підстави взяти до уваги 

позитивний досвід у формуванні політики інноваційної індустріалізації. 

Політика використання податкових стимулів та пільг змінюється та 

удосконалюється.  
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Таблиця 4.16 

Світовий досвід використання та варіативність фіскальних інструментів 

Варіант 
використання 

податкових пільг 

Переваги 
застосування 

Країна поширення 

Вирахування 
поточних витрат на 
дослідження та 
розробки з бази 
оподаткування  

Розширення 
фінансування 
досліджень та 
розробок 

Австралія, Данія (на валові витрати 
списуються 125% фактично понесених витрат 
на науково-технічні роботи, що перевищує за 
рік 20 тис. австрал. дол.; Австрія (105 %), 
Бельгія, Німеччина, Великобританія, Іспанія, 
Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Швеція, 
Швейцарія, Японія (100 %) 

Вилучення з об’єкта 
оподаткування 
амортизації, 
розрахованої за 
прискореним 
методом 

Збільшення 
прибутку та 
прискорення 
оновлення 
виробничо-
технологічного та 
наукового 
обладнання 

Австралія, Бельгія, США, Франція – 
пропорційне списання впродовж 3 років;  
Австрія, Італія – прискорена амортизація 

Дослідницький 
податковий кредит 
та вилучення з 
податкової бази 
сплати відсотків за 
позиками, 
отриманими для 
оновлення 
виробничої бази та 
придбання науково-
технічної продукції  

Вивільнення суми 
нарахованого 
податкового 
платежу та 
розширення 
фінансування 
досліджень та 
розробок 

Канада, Нідерланди (зростання пропорційно 
обсягу витрат на ДіР); 
Японія, Франція (зростання пропорційно 
визначеного на законодавчому рівні темпу)  
США – включаються обсяги витрат на 
проведення лабораторних та 
експериментальних робіт у потроєному 
вигляді порівняно з витратами промисловості 
на дослідження та розробки 

Зниження ставок 
податків для 
інноваційно 
активних 
підприємств 
(податкові субсидії) 

Розширення 
фінансування 
досліджень та 
розробок 

Великобританія – податок на прибуток для 
венчурних фірм на 10 % менше звичайної 
ставки; Японія – різниця становить 12 %; 
Німеччина – знижка 7,5 %; США – ставка для 
юридичної форми ризикового капіталу 0%; 
Франція – ставка оподаткування вкладених у 
венчурний проект коштів – 0 %; Канада – 
звільнення від оподаткування прибутку від 
продажу цінних паперів або об’єктів власності 
реінвестованого у виробництво прибутку; 
Португалія, Іспанія, Австралія – великі 
субсидії для великих фірм, Ірландія, Іспанія, 
Нідерланди – малих фірм 

Складено  за: [459, с. 371–378]. 

 

Якщо врахувати, що спершу основними поширеними інструментами 

стимулювання активності у сфері досліджень та розробок було зменшення 

бази оподаткування, то ускладнення самої інноваційної діяльності, 

диверсифікованість фінансових джерел забезпечення, ускладнення 
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інноваційних процесів спричинили зміни і самих інструментів фіскального 

стимулювання. Як приклад, звільнення від оподаткування прибутку від 

продажу цінних паперів або об’єктів власності реінвестованого у 

виробництво прибутку в Канаді. 

Глобальні зміни у технологічному потенціалі індустріальних країн у 

кінці ХХ ст. посилили необхідність створення сприятливих умов для 

інноваційної діяльності корпоративного сектору. У цей період активізувалося 

використання податкового кредиту та податкового субсидування корпорацій. 

Ці різновиди інструментів фіскального стимулювання дали змогу збільшити 

обсяги фінансових потоків для досліджень і розробок. Приміром, за даними 

ОЕСD, рівень податкових субсидій у розрахунку на 1 дол. витрат на наукові 

дослідження та розробки за підсумками 2007 р. в Іспанії, Мексиці, Китаї, 

становив понад 0,35 для малих та великих компаній, Канаді – понад 0,3 для 

великих та до 0,2 для малих компаній. В останні роки не лише у провідних 

державах, але й у нових індустріальних країнах зростає популярність 

податкового кредитування. Зокрема, цей інструмент активно 

використовується з 2004 р. За обсягами субсидій малим та великим 

компаніям на покриття інвестиційних витрат для здійснення досліджень та 

розробок лідируючі позиції посідають Іспанія, Китай, Мексика та Португалія 

[459, с. 376]. 

Разом з тим застосування інструментів, орієнтованих на стимулювання 

активності інноваційної та інвестиційної діяльності спричиняє багато 

нарікань з приводу втрати державним бюджетом доходів, що зумовлює 

перегляд час від часу доцільності їх використання. Наприклад, розраховано, 

що внаслідок пільгового оподаткування та податкових кредитів державні 

втрати від надання податкових знижок на науково-технічну діяльність за 

паритетом купівельної спроможності оцінені у 2005 р. для США в обсязі 

5,1 млрд дол., Канади – 2,3 млрд дол., Франції – 1,0 млрд дол., Японії – 

3,3 млн дол. Однак, незважаючи на такі оцінки, результативність 



329 
 

інноваційної діяльності в масштабах світового технологічного простору для 

цих країн створює значно більше вигід. 

Для розв’язання назрілих в національній економіці проблем щодо 

активізації інноваційних процесів врахування світового досвіду корисне саме 

у частині запозичення елементів фіскального стимулювання, які найбільшою 

мірою зумовили позитивні зрушення та сприяли удосконаленню ринкових 

механізмів зближення науки та виробництва у розгортанні інвестиційно-

інноваційних процесів. 

В умовах обмеженості платоспроможного попиту з боку суб’єктів 

національної промисловості на нові технології держава могла б активізувати 

інноваційну діяльність за рахунок використання визначених на 

законодавчому рівні інструментів стимулювання. Однак у практичній 

площині реалізації фіскальних інструментів в Україні виникають серйозні 

проблеми, пов’язані з двома групами причин: 

1) кон’юнктурні причини, які демонструють застосування хибної 

практики щодо відміни дії законодавчо передбачених інструментів, зокрема, 

пільг, встановлених законом про Державний бюджет на відповідний рік. Така 

ситуація робить невигідними витрати на інноваційне оновлення виробництв, 

замовлення науково-технічної продукції, що не компенсується у зв’язку з 

непередбачуваністю на рівні діючих стимулів. Яскравим прикладом 

зазначеного процесу є відміна, передбачених у Законах України "Про 

інноваційну діяльність", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків", стимулів з прийняттям бюджету на 2005 рік, які на 

сьогодні не відновлені; 

2) ефективність використання тих чи інших інструментів у масштабах 

держави досягається шляхом зосередження на досягненні конкретних цілей. 

Недоврахування цього принципу при встановленні пільг може призводити до 

розпорошення ресурсів. Саме тому за умов недостатності та обмеженості 

бюджетного фінансування фіскальні інструменти є більш корисними для 

підприємств, що здійснюють реалізацію комплексних організаційно-
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технологічних заходів, орієнтованих на нарощення обсягів виробництва 

високотехнологічної продукції, імпортозаміщення, створення нових робочих 

місць. Однак, як свідчать реалії, більшість передбачених пільгових режимів 

оподаткування, зменшення бази оподаткування та інші інструменти 

використовуються в національній економіці для підтримки 

експортоорієнтованих сировинних підприємств низькотехнологічних видів 

промислової діяльності або для реалізації проектів без чітких критеріїв 

ідентифікації інноваційного спрямування витрат. Прикладом може слугувати 

встановлення пільгового режиму оподаткування гірничо-металургійного 

комплексу, звільнення від оподаткування іноземних інвесторів, які у 

переважній більшості реалізували в національній економіці проекти на 

традиційних ринках. 

З огляду на активний світовий досвід застосування інструментів 

фіскального фінансування слід визнати українську практику у цьому 

контексті доволі суперечливою, а інструменти – досить обмеженими, хоча 

позитивний досвід їх використання вже сформувався, про що свідчать 

узагальнення Додатка З. 

Враховуючи, що протягом останніх років обсяги реалізованої 

інноваційної продукції істотно зменшуються, скорочується пряме державне 

фінансування досліджень та розробок, а також знижуються витрати 

підприємств на замовлення науково-технічної продукції, активізація та 

варіативність фіскальних інструментів у тісному поєднанні з іншими 

елементами економічної, інноваційної та промислової політики є особливо 

важливою для подальшого інноваційного розвитку економіки. 

Позиція держави як головного носія попиту на високі технології та 

соціального інституту, що спроможний впливати на розвиток науково-

технічної сфери, має вагоме значення у розв’язанні завдань сучасного етапу 

модернізації на основі інтеграції досліджень та розробок у соціально-

економічне середовище суспільства. Однак домінуюча у сучасному 

політичному просторі інерційність призводить до того, що орієнтовані на 
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інноваційний розвиток програми та проекти залишаються нереалізованими. 

У результаті соціально-економічні програми, націлені на завдання 

модернізації, відтворюють логіку кількісного зростання економіки. З 

наведеного можна зробити висновок, що основні проблеми інноваційної 

індустріалізації пов’язані з об’єктивним характером процесу технологізації 

на цивілізаційному рівні, а також специфікою його інституційного 

супроводження у кожній конкретній країні. 

У національній економіці за наявності значного потенціалу у низці 

галузей фундаментальної науки досі не створено умови для його практичного 

використання та розширеного відтворення, що загрожує подальшою 

деградацією сфери досліджень та розробок. До основних проблем, які 

можуть бути подолані шляхом формування політики інноваційно-

індустріального розвитку, слід віднести:  

 недостатню спроможність до сприйняття технологічних 

інновацій;  

 неузгодженість результатів досліджень та розробок з реальними 

потребами функціонування промислових об’єктів; 

 нерозробленість системи захисту інтелектуальної власності; 

 неефективне функціонування технологічного трансферу. 

Водночас потреба в інноваціях не забезпечується платоспроможним 

попитом у зв’язку з високими ризиками самої інноваційної діяльності, 

проблемами доступу до довгострокових фінансових ресурсів, технологічною 

відсталістю більшості підприємств. Попит на інновації переважно 

формується у великих компаніях, що в основному орієнтуються на низько- та 

середньотехнологічні види промислової діяльності.  

Таким чином, для забезпечення розвитку національного промислового 

виробництва необхідно весь спектр заходів державного регулювання, 

спрямованих на досягнення інноваційного розвитку, синтезувати у концепції 

інноваційної індустріалізації, загальна логіка якої полягає в нарощенні 
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кількісних та якісних показників функціонування промислового виробництва 

на основі впровадження техніки та технологій нового технологічного укладу. 

З цих позицій сьогодні варто розглядати і реалізовувати політику 

інноваційної індустріалізації, концептуальні підходи до формування якої 

наведені на рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Концептуальні засади реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку. 
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Наведена концептуальна схема дає змогу визначити сукупність 

основних напрямів сучасної державної політики, орієнтованої на інноваційну 

індустріалізацію, які пов’язані між собою та доповнюють один одного. 

Зокрема, структурна перебудова у промисловому виробництві передбачає 

орієнтування на розвиток високотехнологічних виробництв, їх державне 

стимулювання та ефективне використання науково-технічних розробок. У 

свою чергу, насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможною 

промисловою продукцією вітчизняного виробництва забезпечить 

імпортозаміщення і має доповнюватися відповідними заходами 

інвестиційної, грошово-кредитної та податкової політики.  

При цьому заходи податкової політики повинні забезпечити 

стимулювання інвестицій в інноваційні напрями промислової діяльності та 

зменшення податкового навантаження на розробників високотехнологічної 

промислової продукції, а заходи грошово-кредитної політики – розширення 

доступності до кредитів під державні гарантії. 

Оскільки сучасна промислова, інноваційна та інвестиційна політики у 

своїх завданнях поєднуються, державна політика інноваційно-

індустріального розвитку економіки переважно спрямовується на виконання 

завдань розвитку прогресивних технологій, застосування всіх доступних 

інструментів прямого та непрямого стимулювання інноваційної активності 

суб’єктів господарювання, формування комплексу інфраструктури з 

використанням комунікаційно-інформаційних технологій. Основним 

завданням удосконалення інноваційної політики є створення всіх необхідних 

умов реалізації поточних та перспективних цілей економічного розвитку на 

основі стимулювання розробки та поширення інновацій у всі сфери 

життєдіяльності суспільства з метою підвищення конкурентоспроможності 

країни. 

Таким чином, державну політику щодо інноваційної індустріалізації 

можна визначити як взаємоузгоджену діяльність держави та ринкових 

інститутів, що поєднує заходи організації та координації створення нових 
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високотехнологічних виробництв і оновлення існуючих на базі впровадження 

інновацій, забезпечення підтримки національних інтересів та підвищення 

конкурентоспроможності національного товаровиробництва, конвергенцію 

технологічного рівня національних підприємств зі світовим. Основною 

метою її реалізації є збільшення темпів і масштабів соціально-економічного 

розвитку країни шляхом стимулювання і задоволення внутрішнього 

платоспроможного попиту на сучасну конкурентоспроможну продукцію 

вітчизняного виробництва (включаючи ефективне і якісне 

імпортозаміщення), істотне розширення присутності продукції вітчизняних 

підприємств на зовнішньому ринку з паралельним забезпеченням 

ефективності промислового виробництва відповідно до вимог сучасної 

багатоукладної економіки. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити цілий ряд завдань, з яких 

базовим є створення державою комплексних умов для перетворення 

промисловості та науки в конкурентоспроможний, ефективний, 

високотехнологічний і сприйнятливий до інновацій комплекс, що динамічно 

розвивається та інтегрується в систему міжнародного поділу праці. Основні 

орієнтири у формуванні такої політики держави можна сформулювати таким 

чином:  

 удосконалення законодавчої бази, спрямоване на досягнення 

визначених і узгоджених між державою та бізнес-спільнотою обґрунтованих 

цільових індикаторів (параметрів) очікуваних результатів (за принципом 

форсайт-проектів, що активно використовуються провідними країнами 

світу); 

 ресурсне забезпечення процесів індустріалізації з одночасним 

удосконаленням функціонування банківської та страхової системи, 

стимулюванням великомасштабних й довгострокових кредитів та 

капіталоутворюючих інвестиції в стратегічні перетворення промисловості та 

зближення її з наукою, формування єдиного освітньо–науково–виробничого 

комплексу; 
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 вдосконалення виконавчої інфраструктури на національному та 

регіональному рівнях (механізми виконання, зони відповідальності, 

моніторинг результатів (зворотний зв'язок), коригувальні дії). Базою для 

нової інфраструктури індустріального виробництва, і передусім у сфері 

машинобудування, приладобудування і наукомістких виробництв, повинні 

стати сильні промислові корпоративні структури та супутні підприємства 

малого і середнього бізнесу, в тому числі побудовані за принципами 

кластерів та індустріальних парків. Формування таких нових виробництв 

необхідно здійснювати на основі якісно розроблених стратегій; 

 вироблення об'єднуючої позиції в громадянському суспільстві 

(формування національної самосвідомості як стимулу мобілізації 

інтелектуального потенціалу суспільства для усвідомленого прагнення до 

досягнення оголошених цілей з пріоритетним стимулюванням молоді до 

участі у вирішенні поставлених завдань). 

Отже, у масштабах державної політики необхідно створити певні 

умови, які дозволять: забезпечити узгодження інтересів промислових і 

наукових підприємств та підвищити конкурентоспроможність випущеної 

продукції завдяки використанню передових організаційно-технічних та 

управлінських змін; розширити ринки збуту вітчизняної наукомісткої 

продукції, у тому числі за рахунок удосконалення митної й тарифної політик 

та нарощення її експорту; поліпшити забезпечення висококваліфікованими 

науковими, інженерно-технічними, фінансово-економічними та робочими 

кадрами, підвищити їх матеріальну і моральну зацікавленість. 

Для розв’язання окреслених завдань необхідно розробити та 

реалізувати комплекс стимулюючих заходів за такими основними 

напрямками: 

1) модернізація діючих підприємств на інноваційній основі та 

створення нових високопродуктивних виробництв шляхом розроблення 

оптимальної стратегії їх розвитку, впровадження у виробництво передових 

технологій, прогресивного обладнання, освоєння передових систем 
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управління підприємством, використання систем менеджменту якості 

відповідно до вимог міжнародних стандартів тощо; 

2) освоєння випуску машин та технологічного обладнання, що 

забезпечує зростання продуктивності праці, енерго- та ресурсозбереження; 

3) розроблення технічних регламентів та інших нормативних 

документів у галузі технічного регулювання, гармонізованих з 

прогресивними міжнародними стандартами; 

4) розвиток внутрішнього платоспроможного ринку наукомісткої 

продукції; 

5) стимулювання активізації технічного переозброєння суб'єктів 

природних монополій на основі використання обладнання вітчизняного 

виробництва;  

6) покращання сервісного обслуговування на всіх стадіях життєвого 

циклу виробу до його утилізації (приведення у відповідність до світової 

практики та міжнародних стандартів). 

7) удосконалення та активізація державної підтримки експорту 

наукомісткої та високотехнологічної продукції; 

8) структурна перебудова промислових видів діяльності в напрямку 

створення корпоративних науково-технічних та виробничих комплексів. 

Таким чином, національні інтереси України, орієнтовані на зближення 

з промислово розвиненими країнами не лише за кількісними, але і якісними 

параметрами розвитку на довгострокову перспективу, її входження до групи 

високорозвинених країн світу, вимагають суттєвих змін у провадженні 

промислової, інноваційної та інвестиційної політики. Основним засобом 

досягнення цієї мети вбачається реалізація політики інноваційно-

індустріального розвитку, в межах якої відбуватиметься подальший розвиток 

промисловості та науки на основі взаємних інтересів держави і бізнесу; 

забезпечення з боку держави сприятливих умов для розвитку наукомістких 

виробництв. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

1. Проведений аналіз засвідчив ознаки деіндустріалізації національної 

економіки, які знайшли прояв у зміні структури не лише промислового, але й 

суспільного виробництва. Найбільш яскравим підтвердженням цьому є 

динаміка основних показників, які характеризують інтенсивність та 

результативність протікання інноваційних процесів:  

– аналіз інноваційних витрат та інноваційної активності за видами 

економічної діяльності продемонстрував відсутність суттєвих зрушень у 

структурі промисловості України, що ускладнює реалізацію інноваційної 

моделі розвитку національної економіки, 

– співставлення структури показників діяльності суб’єктів 

господарювання за видами економічної діяльності та структури зайнятості 

дозволило виявити домінування торгівлі, додана вартість якої у загальній 

структурі створеної доданої вартості щорічно зростає на фоні скорочення 

частки переробної промисловості; 

– структурування виробленої промислової продукції за рівнем 

використовуваних технологій згідно з методикою ОЕСР, засвідчила 

домінування низькотехнологічних та середньотехнологічних видів 

діяльності. Звертає на себе увагу й низький показник частки 

високотехнологічних видів діяльності, що впродовж останніх років 

зменшується та не досягає 25 %, тоді як в середньому у країнах ОЕСР він ще 

у 2003 р. становив майже 29,4 %; 

– відбувається моральне та фізичне старіння основних активів 

більшості підприємств України (так, ще 1990 р. у середньому цей показник 

складав у переробній промисловості 48,7 %, у 2004 р. – 59,3 %, у деяких 

галузях – 80–90 %, а до 2013 р. середній показник зносу в цілому вже 

перевищував 60 %). Той факт, що протягом останніх років нові підприємства 

в промисловості не створювалися, засвідчує наявність процесу руйнації 

механізму відтворення основного капіталу та поглиблення процесів 

деіндустріалізації в національній економіці; 
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– впродовж 2006–2013 рр. чітко простежується орієнтація 

промислових підприємств більшою мірою на інновації-продукцію порівняно 

з інноваціями-процесами, зниження інноваційної активності, що 

супроводжується зменшенням кількості впроваджених нових технологічних 

процесів, зокрема маловідходних та ресурсозберігаючих технологій з 30,6 % 

у 2000 до 20,6 % у 2013 р., незважаючи на зростання цього показника 

впродовж досить тривалого періоду (2000–2007 рр.); 

– у складі придбання нових технологій домінує устаткування, при 

цьому понад 70 % складає імпортне устаткування; 

– деталізація аналізу товарної номенклатури зовнішньої торгівлі 

демонструє істотні перекоси у структурі промислового виробництва у бік 

низькотехнологічних видів діяльності, частка яких зросла майже удвічі при 

одночасному скороченні частки експорту високотехнологічної продукції 

впродовж 2004–2013 рр. Отже, перевищення обсягу імпорту у структурі 

зовнішньої торгівлі відбувається за рахунок втрати експортних позицій на 

ринку середньо- та високотехнологічної продукції; 

– для досягнення економічної безпеки країни частка інноваційної 

продукції у загальному обсязі промислової продукції повинна становити не 

менше 15 %, але згідно з розрахунками для України цей показник впродовж 

2001–2013 рр. коливається в межах від 7,0 % у 2002 р. до 3,3 % у 2013 р;  

– продовжує скорочуватися загальна чисельність кадрів, зайнятих у 

сфері досліджень і розробок. З кожної тисячі працюючих у 1990 р. 12 осіб 

було зайнято в науково-технічній сфері, а вже у 2013 р. – лише 3, що 

фактично звужує можливості продукування та поширення нових знань; 

– протягом останніх двадцяти років в Україні чітко простежується 

тенденція до зниження наукоємності ВВП, а упродовж 1996–2013 рр. цей 

показник скоротився з 1,36 до 0,79 %, наблизившись до рівня СРСР 50-х 

років, що демонструє погіршення матеріально-технічної бази, зосередженої 

свого часу на дослідних підприємствах галузевого та заводського секторів 

науки; 
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– з погляду глобальної конкурентоспроможності суттєвого 

погіршення зазнали підіндекси підсилення ефективності в цілому та фактори 

інноваційного потенціалу, а стійкою тенденцією до зменшення за період 

2008–2013 рр. у світових рейтингах характеризуються інституції (зниження 

на 12 пунктів), ефективність ринку товарів (зниження на 21 пункт), 

ефективність ринку праці (зниження на 30 пунктів), технологічна готовність 

(зниження на 29 пунктів), інновації (зниження на 41 пункт). 

2. На основі систематизації наукових підходів та існуючого 

методичного забезпечення сформовано систему показників та запропоновано 

методику розрахунку інтегральної оцінки рівня інноваційно-індустріального 

розвитку національної економіки. За результатами застосування методики 

обчислено інтегральний індекс для України за період 1996–2013 рр., що 

засвідчили, що національна економіка протягом останніх 18 років 

знаходиться у нестійкому стані (діапазон  0,06< IІІР < 0,23).  

3. З метою визначення області стійкого функціонування 

національної економіки за рахунок інноваційно-індустріального розвитку 

здійснено моделювання стійкості. За результатами розрахунків за 2013 р. (за 

інших рівних умов) виявлено, що досягнення зростання ВВП на рівні 4,81 % 

можливе при збільшенні частки підприємств, які впроваджують інновації, до 

50 %, збереженні валової доданої вартості промисловості у ВВП на рівні не 

меншому за 15 %, забезпеченні витрат на інноваційну діяльність підприємств 

у ВВП на рівні не меншому за 15 %, обсягах освоєння інвестицій в основний 

капітал у ВВП до рівня 25,96 % та збереженні чисельності науковців на 1 тис. 

зайнятого населення на рівні не меншому за 5 осіб, що уможливить 

нарощення Україною обсягу експорту високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі продукції промисловості до 20 % при одночасному 

скороченні рівня безробіття до 4,88 % від загальної кількості працездатного 

населення. Отримані розрахунки дають змогу обґрунтувати висновок про 

необхідність удосконалення державного регулювання інноваційно-

індустріальних процесів в національній економіці на основі селективного 
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підходу до вибору відповідних форм державної підтримки в рамках реалізації 

політики інноваційно-індустріального розвитку 

3. Аналіз світового досвіду засвідчив, що передові позиції країн-лідерів 

світової економіки тісно пов’язані з розвитком реального сектору економіки, 

і, насамперед, промисловості, в якій досягається максимальна концентрація 

високотехнологічних виробництв, що виробляють прогресивні знаряддя 

праці для інших споріднених видів економічної діяльності. Розрахунки 

доводять, щоб досягти рівня розвитку Швейцарії, яка за підсумками 

розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності 2013–2014 рр. 

посіла перше місце, у найближчі п’ять років темп зростання ВВП в Україні 

повинен бути на рівні не менше 58 %. З іншого боку, Україні знадобиться 

понад 78 років, щоб досягти рівня її розвитку. 

4. Обґрунтовано, що інноваційні процеси та їх інвестиційне 

забезпечення як економічні процеси в межах національної економіки мають 

регулюватися шляхом інноваційно-індустріальної політики, яка в нинішніх 

умовах інтегрує в собі інструменти промислової, інноваційної та 

інвестиційної політики.  

Визначено, що політика інноваційно-індустріального розвитку 

економіки, як сукупність заходів, здійснюються державою для створення 

умов для ефективної взаємодії між основними учасниками інноваційного 

процесу, а також стимулювання утворення вітчизняних інтегрованих 

корпоративних структур для оптимізації пропорцій розвитку секторів та 

регіонів в умовах зростаючого впливу глобалізаційних процесів та 

забезпечення поєднання внутрішніх і зовнішніх джерел зростання з 

дотриманням вимог економічної безпеки і пріоритетів підвищення якості 

життя населення.  

Основні результати дослідження знайшли відображення у 

опублікованих наукових працях автора [116; 134; 141; 142; 143; 145; 147; 

152]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

 

5.1. Інституційне забезпечення реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки 

 

Розвиток високотехнологічних виробництв на сьогодні стає основним 

напрямом забезпечення економічного зростання. Упродовж більш як 

двадцяти років вироблення власної стратегії зростання Україна набула 

певного досвіду, однак більшість питань щодо формування цілей та 

принципів розбудови державних пріоритетних напрямів інноваційно-

індустріального розвитку економіки, закріплених у відповідних 

загальнодержавних програмах, оцінки концентрації інвестиційних ресурсів 

на визначених напрямах для ефективного функціонування економічної 

системи та їх впливу на зміну структури економіки залишаються недостатньо 

розробленими як у теоретичному, так і практичному аспектах. 

Науково-теоретичне та практичне значення процесу виробництва з 

огляду на появу нових прогресивних технологій та забезпечення 

можливостей їх поширення в реальному секторі економіки стає аргументом 

на користь доречності застосування підходу щодо узгодження базових 

концептуальних положень, покладених в основу розроблених науково-

технічної, інноваційної, інвестиційної та промислової політик. Це зумовлене 

тим, що інновації без індустріальної бази, а нові знання без практичної 

площини їх втілення позитивного результату для економіки не дадуть.  

Надмірно легковажне ставлення до проблеми інноваційного розвитку 

без належного методичного супроводження та окреслення механізмів його 

втілення створює ілюзію легкості розв’язання важливих економічних та 

соціальних завдань суспільства, що залишає поза увагою значний пласт 
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проблем у довгостроковому розвитку національної економіки. У багатьох 

дослідженнях обґрунтовується така теза: варто розпочати масові наукові 

дослідження та розробки, впровадити нові технології у виробництво, і 

національна економіка швидко здолає всі перешкоди та стане 

конкурентоспроможною.  

Однак завдання інноваційно-індустріального розвитку є досить 

складними, передусім у зв’язку з тим, що окремі вітчизняні види 

промислової діяльності починаючи з 90-х років практично 

деіндустріалізовані, і для впровадження інновацій необхідні виробничі 

потужності потрібно створювати заново. Стан хімічного виробництва, 

приладобудування, транспортного машинобудування свідчить про те, що 

вони фактично не існують. Разом з тим саме ці види промислової діяльності 

мають у першу чергу стати об’єктом впровадження нових технологій. Так, за 

даними офіційної статистики, ступінь зносу основних засобів у цілому по 

Україні на кінець 2013 р. становив 77,3 %, у виробництві комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції – 62,5 %, у виробництві електричного, 

електронного устаткування – 55,4 %, у телекомунікаціях – 63,6 %, у наукових 

дослідженнях та розробках – 63,6 %, у хімічній та нафтохімічній 

промисловості – 56,0 %. Якщо у 2004 р. на підприємствах машинобудування 

було зайнято 879 тис. осіб, то у 2013 р. їх кількість зменшилася до 488,8 тис. 

осіб, тобто майже удвічі [103]. Незважаючи на зростання експорту продукції 

цих видів промислової діяльності у загальній товарній структурі експорту за 

період з 2004 – 2012 рр., збільшення імпорту за цими групами товарів значно 

його перевищує (табл. 5.1).  

Відповідно, йдеться про необхідність здійснення серйозної 

модернізації всієї національної економіки, головне завдання якої полягає в 

тому, щоб відтворити базові види діяльності у переробній промисловості, 

забезпечити збалансованість їх функціонування як у галузевому, так і 

регіональному розрізі. Це означає, що країні потрібна нова індустріалізація, а 

саме індустріалізація на новій інноваційній основі. Проблема 
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загальмованості розвитку інновацій не в останню чергу пов’язана з 

деіндустріалізацією національної економіки, в результаті чого інновації не 

сприймаються.  

Таблиця 5.1 

Порівняння динаміки експорту та імпорту продукції хімічних 

виробництв, приладобудування, транспортного машинобудування 

(згідно з товарною номенклатурою структури зовнішньої торгівлі) 

Назва згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 
Питома вага у 

товарній 
структурі 

експорту, % 

Обсяг, % 
до 2004 р. 

Питома вага 
у товарній 
структурі 

імпорту, % 

Обсяг, % 
до 2004 р. 

2004 2012 2004 2012 
Всього 100,0 100,0 210,6 100,0 100,0 292,0 

Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості 

8,5 15,5 181,8 6,9 26,3 381,9 

Механічне обладнання; 
машини та механізми, 
електрообладнання та їхні 
частини; пристрої для 
записування або 
відтворення зображення і 
звуку 

9,3 21,5 231,8 14,5 
% 

40,3 278,0 

Прилади та апарати 
оптичні, для 
фотографування або 
кінематографії; апарати 
медико-хірургічні; та ін. 

1,8 0,9 50,1 1,7 3,7 217,8 

Транспортні засоби та 
шляхове обладнання 

6,2 18,3 292,7 7,6 24,7 323,5 

Складено  за: [103]. 

 

На думку багатьох дослідників, серед яких Л. Федулова, В. Геєць, 

Б. Маліцький, С. Онишко, М. Крупка, І. Одотюк та інші, перед українською 

економікою постають різноаспектні завдання – перехід до економіки знань,  

технологічна модернізація промисловості, забезпечення наукомісткого 

виробництва, підвищення її конкурентоспроможності та інше, що вписується 

в загальну систему модернізаційної концепції. А отже, варто говорити про 
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безпрецедентне завдання щодо системної модернізації економіки на 

інноваційній основі. 

В історії соціально-економічної періодизації розвитку відомі приклади 

модернізації з переходом до індустріального типу розвитку (Японія, Китай) з 

подальшою еволюцією економічної системи у напрямі постіндустріаналізму. 

Як теоретичне підґрунтя сучасної модернізаційної концепції економістами 

пропонуються дві протилежні моделі економічної політики: одна – базується 

на лібералізації у ринкових перетвореннях та пріоритеті приватної ініціативи, 

інша – на державному регулюванні та використанні селективних методів 

стимулювання структурних змін. Постановка проблеми вибору між 

означеними моделями подальшого розвитку, на нашу думку, є некоректною з 

огляду на низку причин. 

По-перше, економічний розвиток високорозвинених країн відбувається 

під впливом використання як ліберально-ринкових заходів, так і методів 

прямого державного втручання, залежно від нагальних завдань економічного 

розвитку, що особливо яскраво проявляється сьогодні у подоланні наслідків 

кризи 2008–2009 рр. 

По-друге, керуючись виключно методологією ринкової саморегуляції 

та неоліберальною доктриною, держава, особливо за наявності значних 

природних ресурсів, потрапляє у сферу впливу транснаціональних структур, 

дії яких здебільшого не підпорядковуються ринковим законам та які 

використовують зовнішньополітичні ресурси, що деструктивно позначається 

як на економічній ситуації, так і політичній стабільності. Яскравим 

прикладом цього є події навколо введення в Україні утилізаційного збору в 

серпні 2013 р. Не вдаючись в деталі доцільності його запровадження для 

національної економіки, варто лише нагадати критичну реакцію з боку 

міжнародного співтовариства та застосування відповідних інструментів 

впливу з метою ініціації його скасування. Для цієї тези є інше підтвердження 

– більшість світових військових конфліктів так чи інакше пов’язані з 

економічними причинами.  



345 
 

По-третє, суттєвою ознакою інноваційного розвитку економіки є 

посилення невизначеності, спричиненої загальним динамізмом 

технологічного розвитку, індивідуалізацією потреб та технологічних рішень, 

що істотно звужує можливі горизонти прогнозування. У цих умовах 

поєднання державного регулювання та приватної ініціативи спроможне 

забезпечити достатній рівень ефективності економіки через подолання опору 

та неприйняття технологічних змін. У цьому контексті цікавим є досвід 

світових лідерів у сфері інновацій: Швейцарії, Швеції та Сінгапуру. Так, ще 

із 1950-х рр. уряд Швейцарії реалізує програми, спрямовані на формування 

економіки, заснованої на знаннях (із 90-х рр. цей процес знаходиться під 

контролем держави), що забезпечує збільшення видатків на наукові 

дослідження та технологічний сектор щороку у середньому на 6 %. Основні 

інструменти інноваційної політики в цій країні орієнтовані на прикладні 

наукові дослідження, а інноваційні технології впроваджуються у 

промисловість шляхом реалізації таких форм підтримки приватних фірм як 

стартап, переважно в умовах технопарків. Більшість видатків на ДіР у Швеції 

здійснюється за рахунок підприємницького сектору, уряд проводить та 

фінансує фундаментальні дослідження та дослідження у сфері оборони (13% 

усього державного фінансування). Враховуючи неможливість проведення 

фундаментальних досліджень власними силами через нестачу 

кваліфікованого персоналу, Сінгапур орієнтується на імпорт зарубіжних 

вчених. Держава забезпечує пряме фінансування програм, спрямованих на 

розвиток та реалізацію інновацій, особливо у сфері прикладних досліджень в 

біології, медицині, генетиці, інформатиці та ін., а також стимулювання 

процесу створення малих та середніх фірм [488, c. 49]. 

Таким чином, формування економічної політики, орієнтованої на 

здійснення інноваційної індустріалізації, має передбачати комплексний 

підхід, що поєднує в собі як елементи державного регулювання та селективні 

методи стимулювання, так і ринкові механізми. Варто відзначити, що 

ринковим агентом у цьому контексті в результаті ринкових перетворень 
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структури економіки має стати великий бізнес як найбільш конкурентний на 

світовому рівні елемент економіки, в якому сконцентровано необхідні 

ресурси для інноваційних змін: технологічні, кадрові, фінансові. 

Стимулююча роль у цьому процесі належатиме державі як суб’єкту, що 

визначає загальні орієнтири розвитку та узгоджує інтереси бізнесу з 

інтересами суспільства на користь останніх. Роль держави полягатиме також 

у забезпеченні капіталізації порівняльних переваг національної економіки, 

технологізації виробництва та стимулювання в межах загальнонаціональних 

проектів. Сформована в такий спосіб стратегія як певна траєкторія змін 

економічного розвитку та соціально-економічних інститутів, стимулювання 

та підтримання інноваційної індустріалізації здійснюватиметься шляхом 

активного застосування інструментів промислової, інвестиційної та 

інноваційної політики держави. Основні функції держави в рамках цього 

підходу варто сформулювати таким чином: 

 визначення цілей та стратегії інноваційної індустріалізації, 

 виявлення конкурентних переваг національної економіки та 

формування на їх основі пріоритетів розвитку, 

 розроблення довгострокових планів та програм розвитку, 

 формування системи інститутів, спрямованих на виконання 

програм в рамках єдиної стратегії, 

 стимулювання участі приватного бізнесу в реалізації загальної 

стратегії інноваційної індустріалізації. 

Важливим завданням у цьому напрямі є не лише підтримка окремих 

видів економічної діяльності, а передусім налагодження інтеграційних 

зв’язків та стійкої взаємодії, спрямованих на формування внутрішнього 

попиту, підвищення технологічного рівня виробництв у переробній 

промисловості, підвищення доданої вартості, створеної в межах національної 

економіки. 
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Незважаючи на численну критику застосування стратегії запозичення, 

слід зазначити її суттєві переваги для використання на початковому етапі 

здійснення інноваційної індустріалізації в межах національної економіки. Ця 

перевага дає змогу шляхом імпорту технологій, які не мають вітчизняних 

аналогів, здійснювати модернізаційні заходи секторів економіки, не 

витрачаючи при цьому значних ресурсів на створення власних імітаційних 

інновацій. Реалізація цієї переваги є найбільш ефективною у випадках, коли 

технологічна та інституційна бази не готові до генерації власних інновацій та 

їх впровадження. Однак на цьому етапі важливою є стимулююча роль 

держави щодо запозичення технологій та їх поширення на існуючих 

виробництвах з метою імпортозаміщення, оскільки ринкові механізми не 

спроможні ефективно використати цю перевагу. Насамперед, це пов’язано з 

незацікавленістю іноземних розробників у передачі технологій, а вітчизняних 

виробників – у їх поширенні, а також з труднощами адаптації залучених 

ззовні технологій. До того ж, як слушно зазначає І. Одотюк: "можливості 

адаптації поступово набувають ознак морально застарілого інструментарію 

здійснення абсорбції іноземних прогресивних технологій" [329, с. 15]. У 

зв’язку з цим паралельно має відбуватися концентрація ресурсів на 

визначених стратегічних пріоритетах розвитку.  

Таким чином, для подолання відносного відставання та формування 

власної стратегії розвитку необхідним є проведення комплексної 

інноваційної індустріалізації економіки з використанням знань та 

інформаційного ресурсу для посилення технологічного рівня виробничого 

процесу. Таке уявлення власне зрештою призведе до усунення структурних 

диспропорцій в національній економіці. 

При розробленні концептуальних засад інноваційної індустріалізації 

необхідно врахувати та усунути розбіжності в економічній оцінці 

технологічних можливостей країни для міжнародних співставлень, що дасть 

змогу правильно зорієнтуватися при формуванні відповідних технологічних 

пріоритетів з боку держави. Насамперед, існування таких розбіжностей 
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пов’язано з використанням для міжнародних співставлень рівня 

технологічного розвитку країн різного методичного інструментарію, який 

агреговано репрезентується двома науковими напрямами: 

1. Перший напрям пов’язаний з розрахунками різноманітних 

індексів та рейтингів щодо показників вимірювання технологічних 

можливостей, найбільш поширеними з яких є: Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index [615]), Глобальний 

індекс інновацій (Global Innovation Index [558]), Індекс технологічних 

досягнень (Technology Achivement Index [566]), Європейський рейтинг 

інноваційності (European Innovation Scoreboard [572]), Табло розвитку 

промисловості (Industrial Development Scoreboard [569]). Врахування 

критеріїв здійснення відповідних рейтингових оцінок дає змогу 

охарактеризувати досягнутий рівень технологічних можливостей порівняно з 

іншими країнами як результат відповідних ендогенних змін. 

2. Другий напрям базується на оцінці кількісного виміру щодо 

інтенсивності використання результатів досліджень та розробок у 

промисловому виробництві й характеризує структурування виробництв за 

рівнем їх технологічного розвитку. За цією методикою до розрахунку як 

критерій береться показник внутрішніх витрат на виконання наукових 

досліджень та розробок, на основі чого промислові виробництва 

розподіляються за рівнем використання технологічних процесів. У 

подальшому, базуючись на застосуванні цього підходу до структурування та 

враховуючи кодову структуру Міжнародної стандартної галузевої 

класифікації видів економічної діяльності (ISIC), оцінку технологічної 

структури галузей переробної промисловості було модифіковано, що 

знайшло відображення у науковій літературі [329, с. 35]. 

Слід зазначити, що теоретичне дослідження структурних компонент 

технологічного розвитку не обмежується двома наведеними підходами. У 

науковій літературі можна виокремити й інші варіації в оцінці технологічної 

структури: поділ виробництв на групи з використанням теорії технологічних 
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укладів [96; 162, c. 41–64]; розгляд технологічної структури з огляду на 

повний технологічний цикл як взаємопов’язаної упорядкованої сукупності 

всіх технологій – від видобування ресурсів до споживання та утилізації 

кінцевих продуктів [238, c. 33; 458, c. 208–209]; структурування видів 

економічної діяльності з урахуванням технологічного рівня виробництва в 

узгодженні з секціями промисловості та рівнів використовуваних в них 

технологій [406, с. 143–147]. Метою кожного з окреслених підходів є 

формування методичних передумов та інструментарію у виділенні 

відповідних ключових технологій для здійснення структурних зрушень в 

економіці та обґрунтування системи державних технологічних пріоритетів.  

Наявність такого теоретичного доробку свідчить про актуальність 

пошуку ефективних механізмів підвищення технологічного рівня 

виробництва в реальній економіці та розв’язання проблеми забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки. Одним з таких механізмів 

має стати інвестиційний механізм підтримки створення прогресивних видів 

продукції, зокрема технологій, шляхом використання інструменту 

загальнодержавних пріоритетів, які уособлюють досягнення стратегічних 

цілей розвитку економіки. Як показує світовий досвід, для економічного 

зростання необхідні нагромадження в обсязі не менше 20 % валового 

продукту [18, с. 49], але не менш важливим є напрям концентрації 

інвестиційного ресурсу, що і забезпечуватиме відповідне зростання.  

З метою прискорення процесів інтенсивного розвитку економіки 

вкладення інвестицій повинно концентруватися у таких напрямах: 

фундаментальна наука та прикладні дослідження, промислове виробництво, 

відтворення робочої сили. Крім того, у світовій практиці здійснення 

технологічних змін набула поширення концепція безперервної технологічної 

революції, або технологічного динамізму, згідно з якою науково-технічне 

лідерство розвинутих країн визначається не лише потужним включенням в 

економіку новостворених видів промислової діяльності, але також здатністю 

до активної безперервної перебудови всіх секторів господарства, де 
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створюються і куди проникають новітні технології. У наведеному контексті 

державна політика щодо технологічного розвитку характеризується певними 

тенденціями, які зводяться до такого [329, с. 37–38]:  

1) у сфері регулювання науково-технічного розвитку головний 

акцент робиться на примноженні інтелектуального потенціалу та 

накопиченні знань; 

2) використання прямих та непрямих методів державного впливу на 

розвиток наукомістких виробництв здійснюється на паритетних засадах; 

3) серед основних засобів стимулювання інноваційного розвитку 

актуалізується розширення спектра податкових та амортизаційних важелів; 

4) технологічний трансфер як внутрішній із сфери освіти та науки у 

виробництво, так і міжнародний трансфер технологій стає домінуючим 

інструментом у реалізації проектів підвищення технологічного рівня 

виробництва, матеріально-технічної бази досліджень та розробок; 

5) при розробленні та реалізації державних програм технологічного 

розвитку формуються технологічні напрями або чіткий перелік 

технологічних тем, визначених із застосуванням методів прогнозування 

ключових технологій, виходячи з етапів розвитку глобальної економіки та з 

урахуванням внутрішніх можливостей країни: стратегічних цілей, завдань, 

перспектив, ресурсних обмежень. 

З практичного погляду, запровадження власної моделі інноваційного 

розвитку має бути тісно пов’язане з розробленням державних заходів у сфері 

науки, освіти, інноваційної, інвестиційної та промислової політики. На 

сьогодні Україна має достатній досвід таких заходів, оцінка якого дасть 

змогу визначити його позитивні та негативні сторони. Для реалізації 

зазначеного завдання на основі дослідження вітчизняного законотворення з 

використанням принципу системності до забезпечення технологічних 

перетворень доцільно виокремити часову періодизацію, що охоплює три 

основні етапи: перший етап 1991–1999 рр.; другий – 2000–2009 рр.; третій – 

2009–2013 рр. 
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Упродовж першого етапу (етап визнання необхідності) було 

сформовано загальнонаціональні орієнтири науково-технічного розвитку, 

визначено канони науково-технічної та інвестиційної діяльності, що 

відображено у базових законодавчих та нормативних документах. Разом з 

тим цей етап характеризується становленням орієнтирів у науково-

технічному розвитку в рамках формування і реалізації Кабінетом Міністрів 

України державних науково-технічних програм на основі затверджених 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у постанові Верховної Ради 

України від 16.10.1992 № 2705-XII "Про пріоритетні напрями розвитку науки 

і техніки". Додатком до цієї постанови стали законодавчо закріплені сім 

пріоритетів розвитку науки та техніки і охорона навколишнього природного 

середовища, здоров'я людини, виробництво, переробка та збереження 

сільськогосподарської продукції, екологічно чиста енергетика та 

ресурсозберігаючі технології, наукові проблеми розбудови державності 

України, нові речовини та матеріали, перспективні інформаційні технології, 

прилади комплексної автоматизації, системи зв’язку [381]. Практичної 

реалізації ці пріоритети набули лише у 1994 р. у постанові Кабінету 

Міністрів України від 16.05.1994 № 310 "Про розвиток та захист критичних 

технологій", якою було затверджено Національну програму України 

"Критичні технології". Згідно з цією програмою критичним технологіям 

надано ключове значення для вирішення нагальних проблем соціально-

економічного розвитку та національної безпеки держави, а критерієм 

віднесення до критичних технологій є те, що основні показники продукції, 

виготовленої за критичними технологіями, повинні відповідати світовому 

рівню або його перевищувати. 

Найважливіші критичні технології є базою для технологічного 

оновлення виробництва, доведення його до конкурентоспроможного рівня. 

Структурно національні "критичні технології" розподілено за трьома 

пріоритетними напрямами: а) технології життєзабезпечення населення 

України (медицина, продовольство і товари народного вжитку, енергетика, 
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екологія); б) перспективні технології подвійного застосування (транспорт, 

матеріали, технології машинобудування, інформатика і засоби зв’язку); в) 

технології спеціального призначення. 

Національною програмою передбачалося, що за кожним пріоритетним 

напрямом закріплюватиметься сукупність критичних технологій. Перший 

варіант переліку цих технологій для національного рівня було отримано 

шляхом експертного опитування представників академічної, вузівської, 

галузевої науки та промисловості. Як "критичні" розглядалися ті технології, 

які реалізуються в найближчі 10 років, з обов'язковим їх врахуванням в 

розробці та уточненні прогнозу та програмах соціально-економічного 

розвитку, а також програмах діяльності Кабінету Міністрів України на 

відповідний період. Окрім того, зазначений документ містив не тільки 

перелік критичних технологій, але й механізми їх фінансування та реалізації. 

Зважаючи на це, формування переліку й реалізація національних критичних 

технологій повинна була стати важливим аспектом державної політики 

інтенсифікації технологічного розвитку країни. 

Разом з тим визначення пріоритетних напрямів та переліку критичних 

технологій не дали очікуваних результатів у зв’язку з труднощами, які 

проявилися при їх реалізації та фінансуванні. Зокрема, ухвалення цієї 

програми в 1994 р. збігалося в термінах з періодом істотного щорічного 

скорочення державних видатків на науку та техніку в Україні. Так, загальний 

обсяг видатків Держбюджету на науку порівняно з 80-ми роками скоротився 

більш як на 70 %. Пріоритетні напрями розвитку науки було забезпечено 

інвестиціями на рівні стимулів інвестиційної діяльності в межах Закону 

України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII [390]. Ще 

однією причиною неотримання бажаних результатів слід вважати 

неспроможність виробничого забезпечення реалізації запланованих розробок 

внаслідок продовження розгляду етапу "виробництво" у межах загального 

науково-виробничого циклу реалізації НТП. Розгортання активного процесу 

роздержавлення та приватизації в промисловості порушило звичний перебіг 
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процесу дослідження та розробки і їх наступне впровадження на дослідних 

підприємствах, тим самим створивши перешкоди успішному впровадженню 

результатів ДіР у безпосереднє виробництво й технологічне оновлення 

існуючих підприємств. Не менш значною перешкодою можна вважати брак 

інституційного забезпечення реалізації пріоритетних програм, що 

унеможливлювало закріплення відповідальності за хід та результати їх 

виконання. 

Водночас, незважаючи на певні труднощі, що супроводжували етап 

становлення національної державності у контексті технологічних зрушень, 

позитивним результатом цього етапу стало загальне визнання необхідності 

спрямування розвитку науки та техніки у певні життєво необхідні для 

національної економіки напрями, врахування не лише поточних, але й 

довгострокових потреб розвитку країни, усвідомлення необхідності 

прискорення науково-технічного прогресу та концентрації ресурсів і зусиль 

для розв’язання першочергових проблем соціально-економічного розвитку 

країни та її національної безпеки, започаткування формування мережі 

технологічних парків [401] та в цілому окреслення концептуальних засад 

науково-технічного та інноваційного розвитку [389].  

Другий етап (етап формування засад) у цілому збігся з періодом 

актуалізації досліджень проблем постіндустріальної економіки та початком 

активної популяризації необхідності забезпечення інноваційної моделі 

розвитку національної економіки. З практичного погляду, доцільно вважати 

його початком визнання потреби формування цілісної системи прогнозних і 

програмних документів щодо економічного і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних 

одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання 

економічного і соціального розвитку держави в результаті вже здійснених 

інституційних перетворень. Зокрема, у цьому контексті в березні 2000 р. був 

ухвалений Закон України "Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України" [382]. У цей період за 
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результатами численних спільних заходів між урядовими, виробничими та 

науковими установами було окреслено основні проблеми та першочергові 

завдання щодо структурних зрушень в економіці, що сприяло закріпленню на 

законодавчому рівні низки ініціатив з формування та реалізації інноваційної 

та інвестиційної політики.  

Незважаючи на відсутність реальних економічних оцінок 

результативності державних пріоритетів, закріплених у постанові Верховної 

Ради України від 16.10.1992 № 2705-ХII, з метою визначення правових та 

організаційних засад цілісної системи формування та реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки в Україні були затверджені нові 

пріоритетні напрями згідно з Законом України "Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 № 2623-III [399] та визначено 

перелік державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки на 2002–2006 роки [388]. 

У цей період приймається низка законодавчих актів, якими 

закріплюється тлумачення основних термінів щодо інноваційної діяльності, 

визначення інструментів державного стимулювання та важелів прискорення 

економічної діяльності в інноваційній сфері, формування інноваційної 

інфраструктури. Зокрема, впродовж 2001–2009 рр. ухвалюються Закони 

України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-IV [392], "Про 

державні цільові програми" від 18.03.2004 №1621-IV [384], "Про 

Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій" від 09.04.2004 № 1676-IV [386], "Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 № 143-V [383], "Про 

наукові парки" від 25.06.2009 № 1563-VI [394] та ін. 

Разом з тим в межах законодавчих ініціатив цього періоду 

спостерігається певна неузгодженість у практичних заходах їх реалізації, 

спричинена певними обставинами, які умовно можна поділити на дві групи:  

- кон’юнктурні причини, що пов’язані з існуванням 

адміністративних бюрократичних перешкод реалізації запланованих заходів; 
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- стратегічні причини, які уособлюють стратегічні прорахунки в 

реалізації відповідних законодавчих ініціатив. 

До упущень, спричинених кон’юнктурними обставинами, варто 

віднести загальний механізм затвердження та розгляду пріоритетів. Зокрема, 

ст. 7 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 

11.07.2001 №2623-III було розширено загальний перелік пріоритетних 

напрямів до 2006 р., хоча змістовних змін у їх формуванні та реалізації не 

відбулося: 

 фундаментальні дослідження з найважливіших проблем 

природничих, суспільних і гуманітарних наук; 

 проблеми демографічної політики, розвитку людського 

потенціалу та формування громадянського суспільства; 

 збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий 

розвиток; 

 новітні біотехнології; діагностика і методи лікування 

найпоширеніших захворювань; 

 нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації 

суспільства; 

 новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 

промисловості та агропромисловому комплексі; 

 нові речовини і матеріали. 

Новий перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх 

обґрунтування за процедурою ст. 4 цього ж Закону подається Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України кожні п’ять років, до 1 березня 

останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки. Тобто законодавством передбачено, що науково-технічний прогрес 

відбувається заплановано, а не еволюційно та змінюється за напрямами 

кожні п’ять років. Проте на практиці це не відповідає дійсності. Так, 

запланований на 2006 р. перегляд пріоритетів було здійснено лише у 2010 р. 
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Однією з причин невдач законодавчих ініціатив є нескоординованість 

між пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та пріоритетами 

інвестиційної діяльності. Зокрема, Указом Президента від 10.04.2006 

№ 300/2006 з метою створення сприятливих умов для активізації та розвитку 

інвестиційної діяльності, усунення перешкод у її здійсненні та з урахуванням 

результатів VII засідання Консультативної ради з питань іноземних 

інвестицій в Україні "Створення передумов для інвестиційного прориву в 

Україні" було затверджено План першочергових заходів у 

сфері інвестиційної діяльності, виконання якого забезпечує Кабінет Міністрів 

України. За кожним із заходів визначено виконавця та терміни виконання, які 

переважно заплановані на 2006 р. Пріоритети у сфері інвестиційної 

діяльності визначено щодо: 

 питань захисту права власності; 

 охорони прав інтелектуальної власності; 

 землекористування; 

 усунення адміністративних перешкод здійснення інвестиційної 

діяльності; 

 питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); 

 спеціальних режимів стимулювання інвестиційної діяльності; 

 податкової політики; 

 банківських та небанківських фінансових установ; 

 питань комплексного розвитку економіки; 

 високих технологій та зв’язку; 

 сільського господарства та харчової промисловості; 

 створення позитивного іміджу України. 

Таким чином, варто наголосити, що фактично пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки не узгоджені та не скоординовані з пріоритетами 

інвестиційної діяльності у конкретних напрямах та існують ізольовано один 

від одного.  
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Третій етап (етап концептуалізації змін) формування нормативно-

правової бази трансформаційних перетворень пов’язаний з переосмисленням 

стратегії подальшого розвитку економіки України внаслідок світової кризи 

2008–2009 рр., що викрила основні недоліки недооцінки технологічних 

зрушень у більшості країн та привернула увагу до розвитку реального 

сектору економіки. Цей період ознаменований активним прийняттям 

різноманітних концепцій розвитку, удосконаленням нормативно правової 

бази щодо концептуалізації його модернізаційних аспектів та подальшими 

напрацюваннями у сфері розбудови інноваційної моделі розвитку. До 

основних законодавчих ініціатив цього періоду, спрямованих на 

удосконалення діючих норм регулювання економічної діяльності в 

інноваційній та інвестиційній сферах, слід віднести нову редакцію Закону 

України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" 

від 08.09.2011 № 3715-VI [398], зміни до Закону "Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки", Стратегію національної безпеки України "Україна 

у світі, що змінюється", затверджену Указом Президента України від 

08.06.2012 № 389/2012 [396], Стратегію розвитку інформаційного суспільства 

в Україні, схвалену Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.05.2013 № 386-р [405] та ін.  

Оцінка наведених документів засвідчує також позитивні 

характеристики законодавчих змін: 

 здійснено спробу систематизації та узгодження основних 

нормативних актів між собою та із загальними стратегічними напрямами 

розвитку економіки у контексті світових тенденцій;  

 запропоновано низку удосконалень та уніфікації термінологічних 

роз’яснень з приводу основної термінології інноваційної діяльності;  

 визначено роль держави у взаємодії з іншими учасниками в 

процесі здійснення трансформацій; 
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 затверджено систему стратегічних та середньострокових 

пріоритетів розвитку науки і техніки та на цій основі узгодження їх з 

прогнозними оцінками у розвитку економіки. 

Зокрема, відповідно до Закону України від 09.09.2010 "Про внесення 

змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" 

№2519-VI (2519-17) [381] зазнала позитивної трансформації організаційна 

складова реалізації цього Закону. По-перше, було відмінено перегляд та 

затвердження пріоритетів розвитку науки і техніки на часовій основі. По-

друге, формування зазначених пріоритетів посилено науковим супроводом, 

відтепер вони до затвердження обговорюються науковою громадськістю. По-

третє, Кабінет Міністрів України залучає Національну академію наук 

України, галузеві академії наук, центральні органи виконавчої влади для 

формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на основі 

розроблення і здійснення державної цільової програми прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Крім того, 

передбачено організацію системного моніторингу реалізації пріоритетних 

напрямів науки і техніки зі щорічним повідомленням про її хід та результати 

Верховній Раді. Отже, можна стверджувати, що суттєвим удосконаленням на 

законодавчому рівні стала активізація співпраці між наукою та владою.  

Разом з тим позитивні зміни у законодавчому забезпеченні 

трансформацій не нівелюють притаманних йому недопрацювань, до яких за 

підсумками критичного аналізу слід віднести: 

 брак у зазначених вище актах часової узгодженості в реалізації 

відповідних заходів, ієрархічну невпорядкованість повноважень на 

прийняття відповідних рішень та моніторингу їх економічних наслідків; 

 недосконалу критеріальну базу інноваційного розвитку в частині 

уніфікації високотехнологічних видів діяльності, продукції та послуг, що не 

дає змогу повною мірою оцінити результативність вжитих заходів та 

ускладнює запровадження стимулюючих кроків; 
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 неузгодженість між собою заходів, розроблених для активізації 

інноваційної, інвестиційної діяльності та розвитку промисловості. Зокрема, в 

частині реалізації пріоритетних напрямів все ще залишаються осторонь 

представники бізнесу як потенційні споживачі науково-технічної та 

інноваційної продукції. 

Таким чином, підводячи загальний підсумок результативності 

окреслених етапів формування інноваційного підґрунтя моделі економічного 

розвитку в Україні, варто відзначити законотворчу активність на всіх етапах 

та поступове закріплення інноваційної моделі розвитку національної 

економіки починаючи з другого етапу. Разом з тим, незважаючи на 

посилення уваги до технологічного фактору у розбудові економіки, визнання 

національних технологічних та інноваційних пріоритетів вагомими 

інструментами в досягненні структурних зрушень, очікуваного позитивного 

впливу на економічні процеси та розв’язання технологічних проблем 

розвитку економіки поки що не забезпечено.  

Практично не були узгоджені між собою й не конкретизовані 

технологічні напрями економічного розвитку в межах "Загальнодержавної 

комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій" та 

затвердженої Кабінетом Міністрів України "Державної програми розвитку 

промисловості на 2003–2011 роки" від 28.07.2003 № 1174 [403]. Попри 

позитивний контекст ухвалення цих законодавчих актів щодо зосередження 

уваги на галузевому аспекті розвитку промисловості та підвищення її 

технологічного рівня, результати реалізації основних етапів Програми слід 

оцінити як доволі скромні.  

Заплановані заходи на перші два етапи Програми щодо реалізації 

основних трансформацій, які мали забезпечити перетворення промислового 

комплексу на високоефективну систему на засадах самовідтворення та 

стабільного прискореного розвитку за обсягами фінансування, були виконані 

на 83,9 %, а кількість завершених наукових досліджень та розробок на 

01.01.2012 р. становила 60,6 % [181].  
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Водночас Програмою передбачалися заходи з формування ефективної 

структури промислового виробництв, що мали включати підвищення питомої 

ваги наукоємних галузей з виробництва продукції поглибленої переробки та 

кінцевого споживання з високою часткою доданої вартості. Натомість у 

структурі промислового виробництва України за період з 2003 по 2011 р. на 

9,1 % зросло виробництво та розподілення електроенергії, газу і води та 

відповідно на 9,2 % зменшилася частка переробної промисловості. Відбувся 

перерозподіл часток галузей в переробній промисловості країни, зокрема, 

зменшився внесок металургійного комплексу на 5,5 %, машинобудування – 

на 2,7 %, хімічної та нафтохімічній промисловості – на 0,7 %, легкої 

промисловості – на 0,3 %. Проте зросла частка харчової промисловості разом 

з переробкою сільськогосподарської продукції на 0,6 % [181]. Відтак це 

ставить під сумнів подальше виконання запланованих результатів 

"Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних 

технологій" щодо зміни структури промислового комплексу та збільшення 

частки високотехнологічної продукції в експорті України до 20 %. 

Застосування методу критичного аналізу до законодавчого закріплення 

інноваційної моделі розвитку в Україні дають можливість констатувати 

наявність законодавчого нігілізму в питаннях формування інноваційної та 

інвестиційної політики, відсутність адекватних підходів до визначення норм 

національного інноваційного законодавства. Існуючі пропозицій щодо 

удосконалення законодавчої бази та формування національної інноваційної 

системи в цілому не узгоджуються з принципами ринкового господарства й 

не можуть сприяти інноваційному розвитку економіки України, що дає 

підстави наголосити на необхідності визначення основних принципів, згідно 

з якими повинно відбуватися формування завдань реалізації інвестиційного 

механізму в умовах інноваційного розвитку. Основними з них мають стати 

такі: 

 принцип узгодженості, що має передбачати чітке 

взаємодоповнення розроблених заходів щодо науково-технічної, інноваційної 
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та інвестиційної діяльності, термінів їх реалізації, ієрархічної побудови 

визначених повноважень та розподілу відповідальності, моніторингу 

економічних наслідків їх реалізації; 

 принцип послідовності, на основі якого має відбуватися 

розроблення відповідних завдань, закріплених у нормативно-правових актах. 

На жаль, маємо констатувати, що прийняття більшості нових актів 

відбувається без належної оцінки досягнутих результатів попередніх, відтак 

гальмується практичне втілення ухвалених рішень та можливі позитивні 

зрушення від їх реалізації;  

 принцип заохочення, дотримання якого покликане забезпечити 

реальні кроки щодо втілення у життя відповідних заходів з активізації 

інноваційної та інвестиційної діяльності відповідними суб’єктами 

господарювання та удосконалення існуючої системи економічних стимулів; 

 принцип логічності, з використанням якого має відбуватися 

співставлення поставлених цілей з ресурсними та технологічними 

можливостями країни, оскільки в прийнятих та схвалених документах 

відображається намагання охопити максимально можливий перелік 

актуальних для країни напрямів, сформованих під впливом викликів 

сучасного етапу технологічного розвитку глобальної економіки. 

 

 

5.2. Державно-приватне партнерство як форма інвестиційного 

забезпечення реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

України 

 

Значний вплив на розвиток кожного суспільства справляє динамізм 

інституційної структури економіки як прояв дій держави у попередні етапи 

та перманентний еволюційний відбір найбільш ефективних інструментів 

такої дії. Поряд зі змінами в інституційній структурі економіки не менш 
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важливого значення набувають технологічні параметри, які визначають 

вектор та траєкторію соціально-економічних перетворень.  

Проблема взаємозв’язку між технологічною та інституційною 

структурою економіки з огляду на суперечності між ними внаслідок 

інертності інститутів та надмірного динамізму у розвитку технологій 

знайшла відображення у "дихотомії Веблена – Ейрса", згідно з якою виникає 

асиметричність темпів зміни інститутів та технологій, а отже і "дихотомія 

бізнесу та індустрії. Власне інтерес до взаємозв’язків між цими елементами 

структури економіки зумовив їх з дослідженнями в рамках інституційного 

напряму. Ще у ХІХ ст. у своїх працях Т. Веблен, пояснюючи протиріччя між 

ними, стверджував, що темпи розвитку технологій випереджають темпи 

зміни інститутів у суспільстві, а К. Ейрс, Дж. Ходжсон, У. Самуельс 

намагалися виявити яким чином темп та напрям технологічних змін 

визначають у суспільстві інституційні зміни перетворення та еволюцію 

соціально-економічної системи [422]. 

З огляду на те, що інновації за природою своєї появи є явищем не 

стихійного характеру, а наслідком планування досягнення конкурентних 

переваг, а також здійснення заходів фінансової підтримки та стимулювання 

інноваційної активності, тобто цілеспрямованої дії основних учасників 

інноваційного процесу, включаючи і державу, остання як елемент 

інституційної системи набуває функцій інституційного новатора. Тобто 

держава свідомо бере участь у процесах відбору інститутів та одночасно є 

важливим суб’єктом інноваційної діяльності. 

Сьогодні багато вчених, зокрема М. Крупка, Б. Маліцький, С. Онишко, 

І. Одотюк, Л. Федулова, Ю. Яковець та інші, поділяють позицію, що лише за 

рахунок посилення державного впливу можна змінити умови інноваційної 

діяльності, забезпечуючи активну участь держави у регулюванні та 

стимулюванні цих процесів. 

Однак, у новому баченні суспільно-історичного розвитку роль держави 

трансформується у захисника майбутнього для суспільства, збалансування 
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інтересів людини з інтересами людства у загально цивілізаційному дискурсі. 

А отже і роль держави в інноваційному розвитку зміщується до виконання 

нею низки важливих функцій щодо збалансування приватних та суспільних 

інтересів. Основні приватні інтереси, уособлені бізнесовими структурами 

полягають у максимізації прибутку від використання інновацій та досягнення 

власних конкурентних переваг, тобто у примноженні власного багатства. 

Суспільні інтереси, уособлені владою, полягають у забезпеченні за рахунок 

інноваційних змін конкурентоспроможності держави, модернізації 

виробництва, реалізацію соціальних програм, розвитку інтелектуального 

потенціалу суспільства, захисту загальнонаціональних інтересів держави у 

світовому просторі, але з огляду на соціалізацію цих процесів. Тому саме 

партнерство між бізнесом і владою у сфері інноваційного розвитку повинно 

перетворюватися у ефективне співробітництво між ними. Тобто, нові умови 

функціонування економічної системи вимагають збалансованого врахування 

та узгодження приватних і суспільних інтересів.  

Сучасна ситуація в національній економіці визначає взаємовідносини 

між основними суб’єктами у різних сферах економіки, а сформована в ній 

інституційна структура, з огляду на існуючі проблеми, характеризується 

інертністю і не сприяє впровадженню нових технологій. З цього приводу, 

узагальнюючи основні наукові дослідження, варто виокремити низку 

проблем, які стримують зазначені процеси в національній економіці: 

 низький рівень інноваційної активності українського бізнесу;  

 недосконалість податкової системи, що виключає стимули для 

національного бізнесу запроваджувати інновації; 

 порушення цілісності системи функціонування великих наукових 

та науково-промислових комплексів, що так і не вдалося відновити з часів 

трансформаційних процесів 90-х рр. ХХ ст., в ході яких суттєво змінилися 

відносини власності; 
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 відірваність функціонування фінансової системи від реального 

сектору економіки в цілому та незацікавленість фінансово-кредитних установ 

у фінансуванні інноваційної діяльності, недосконалість схем її фінансування; 

 високий рівень трансакційних витрат у кредитуванні інноваційної 

діяльності бізнесу; 

 зниження кількісних та якісних показників інноваційного 

потенціалу; 

 відсутність дієвої стратегії інноваційного розвитку та 

стратегічного бачення формування національної інноваційної системи; 

 незавершеність структурного розвитку промисловості, що 

гальмує ефективність формування її технологічної структури; 

 незацікавленість великого бізнесу у комплексних 

модернізаційних проектах та інноваційних розробках внаслідок його 

орієнтації на використання розробок, спрямованих на незначні 

удосконалення існуючих технологій; 

 зростання рівня залежності від імпорту технологій та 

неспроможність їх ефективного використання в наявній технологічній 

структурі промислового виробництва; 

 відсутність системності у сприйнятті інновацій та загальний 

низький рівень інноваційної культури в суспільстві, що створює додаткові 

бар’єри щодо інноваційної сприйнятності бізнесу. 

Розв’язання зазначених проблем вимагає проведення відповідних змін 

у формуванні інвестиційної та інноваційної політики на рівні держави, яка б 

узгоджувала інтереси основних учасників інноваційного процесу. Основною 

формою такої співпраці та взаємодії є public-private partnership (PPP), що у 

дослівному перекладі з англійської мови означає публічно-приватне 

партнерство (ППП). Як правило, це форма співпраці застосовується у 

випадку, коли держава зацікавлена у приватних інвестиціях та управління 

при одночасному збереженні публічної власності на новостворений об’єкт. 
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Важливим проявом державно-приватного партнерства є орієнтація передусім 

на спільне використання бюджетних та приватних коштів з метою реалізації 

стратегічних проектів та забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності країни.  

Практика подібного роду взаємодії виникла досить давно й історично 

пов’язується з побудовою каналу у Франції в 1552 р. на умовах концесійного 

договору. Співпраця на концесійних засадах отримала значне поширення під 

час будівництва залізних доріг у ХІХ–ХХ ст. [322] за часів царської Росії та у 

період НЕПу при забезпеченні водо-, електропостачання та освітлення 

вулиць. Вперше ідея ДПП у її сучасному вигляді з'явилася у Великобританії 

на початку 1990-х років у рамках приватної фінансової ініціативи (private 

financing initiative, PFI), коли держава вирішила залучити бізнес до 

будівництва автодоріг, що традиційно входило у коло її відповідальності. 

Відшкодування витрат бізнесу передбачало компенсацію за рахунок доходів 

від експлуатації або прямих платежів з бюджету [87, с. 9]. Протягом 

наступних років модель ДПП почала застосовуватися багатьма країнами. 

Якщо у середині 1990-х років механізм ДПП використовувався лише 

кількома країнами, зокрема Великобританії та США, сьогодні він поширений 

практично на всіх континентах (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, 

Португалія, Нідерланди, Ірландія, Фінляндія, Греція, Словенія, Румунія, 

Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія, Болгарія). Якщо спочатку держави 

використовували ДПП в основному для розвитку транспортної 

інфраструктури, то в подальшому сфера його застосування поширилася на 

будівництво та експлуатацію об'єктів електроенергетики, тепло- та 

водопостачання, охорони здоров'я, освіти, культури, оздоровчі та спортивні 

заклади тощо. З 80-х рр. у США та більшості країн Західної Європи з 

використанням механізму ДПП почала здійснюватися передача технологій з 

державного сектору бізнесу, а отже ДПП стало розглядатися одним з 

основних інструментів державної інноваційної політики.  
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Практичний досвід використання ДПП у національній економіці доволі 

незначний. За даними ДП "Інноваційний центр", з ознаками ДПП (договори 

концесії, оренди та спільної діяльності, що укладались в державі) загалом 

реалізовано 39 проектів, у тому числі 17 (43,6%) – у формі договорів 

концесії, 17 (43,6%) – договорів оренди та 5 (12,8%) – договорів спільної 

діяльності [11]. За даними Світового банку щодо проектів ДПП в Україні, 

протягом 1992–2013 р. було реалізовано 58 проектів, в які інвестовано майже 

15 млрд дол. США, з них 12,0 млрд дол. США – у сфері телекомунікацій 

(табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Проекти ДПП в Україні в 1990–2013 рр., за оцінкою Світового банку 

Сфера реалізації Кількість проектів Обсяг інвестицій 
одиниць у % до 

загальної 
кількості 

млн дол. США % до 
загального 

обсягу 
Енергетика 41 70,69 2300,0 15,71    
Телекомунікації 14 24,14 12009,0 82,03    
Транспорт 1 1,72 130,0 0,89    
Водопостачання та 
каналізація 

2 
3,45 

202,0 
1,38    

Всього 58 100,00 14640,0 100,00 

Складено  за: [617]. 

 

Враховуючи наведене, доцільно стверджувати, що в Україні 

залишаються недостатньо розвиненими не лише проекти ДПП, але й не 

набули належного розвитку форми співпраці між державним та приватним 

секторами в проектах інноваційного спрямування. Адже за період понад 

20 років в Україні реалізовано лише 58 проектів на договірних засадах. За 

аналогічний період у Китаї реалізовано 1237 проектів ДПП.  

Практика інституційних та непрямих форм у рамках реалізації проектів 

ДПП у науковій та інноваційній діяльності взагалі відсутня. 

Основні погляди на сутність та специфіку прояву ДПП, які 

зустрічаються у науковій літературі й систематизовані в табл. К. 1 Додатка К, 

у цілому характеризують це явище з позицій імплементації бізнес-моделей у 
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сферу державного управління [552, с. 239–240] або у вирішення найбільш 

гострих проблем державної політики при створенні нової чи підтриманні 

ефективного використання існуючої інфраструктури суспільного сектору 

[552, с. 348]. Враховуючи, що за своєю природою освіта та наука виконують 

суспільну місію, у поширенні механізму ДПП на інноваційну сферу 

вміщується значний потенціал. 

Аналіз наукової літератури з цього питання [385; 550; 563; 564, с. 175–

177; 586; 598 та ін.] державно-приватне партнерство розглядається у двох 

основних аспектах: широкому та вузькому розумінні. 

ДПП у широкому розумінні включає будь-які відносини, що 

складаються між державним та приватним сектором. Зокрема, Е. Савас у 

вказаному контексті висвітлює такі можливі прояви ДПП з позиції "нового 

публічного менеджменту" [607]: 1) ДПП – будь-яка угода, в якій державний 

та приватний сектори об'єднуються для виробництва та надання товарів і 

послуг. Під це визначення потрапляють і контракти, і гранти; 2) ДПП – 

складні, багатосторонні інфраструктурні проекти; 3) формальне 

співробітництво між бізнесом, громадянським суспільством та місцевими 

органами влади з метою розвитку територій й поліпшення умов життя 

населення, в рамках якого перерозподіляються традиційні ролі держави та 

приватного сектору. 

У багатьох публікаціях іноземних (М. Вілісов [57], С. Ліндер [581], 

К. Феоктістов [475], А. Чищеня [500], Е. Шмельова [512] та ін.) та 

вітчизняних (С. Біла [102], Б. Винницький [109], С. Грищенко [92], 

К. Павлюк [348], О. Рокоцило [414] та ін.) авторів ДПП розглядається як 

суспільний інститут, що включає в себе сукупність формальних і 

неформальних правил та охоплює всі види державно-приватного 

співробітництва і взаємодії у будь-яких сферах суспільства. 

Варто зауважити, що в українському законодавстві також закладено 

широкий аспект розуміння ДПП як співробітництва між державою Україна, 

територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування (державними партнерами) і юридичними 

особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними 

особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на 

основі договору. Окрім того, не створено переліку форм його реалізації: у 

рамках здійснення ДПП можуть укладатися договори про концесію, спільну 

діяльність, розподіл продукції тощо. Відповідно до закону проекти ДПП 

повинні забезпечити вищу ефективність діяльності, порівняно з її 

здійсненням виключно державним партнером, мати довготривалий характер 

(від 5 до 50 років), передбачати фінансування (або співфінансування) проекту 

з боку приватного партнера, розподіл відповідальності та ризиків між 

приватним і державним партнерами у процесі здійснення ДПП. Згідно з цим 

визначенням, будь-яка спільна діяльність може підпадати під дію угод ДПП.  

Більшість недоліків визначень поняття ДПП в українській науковій 

літературі можна пояснити браком досвіду щодо реалізації відповідних 

програм, які проходять лише початкову стадію формування, а тому не стали 

предметом глибокого осмислення цього нового економічного явища.  

Оцінюючи вузький аспект розуміння ДПП, слід зазначити, що увага 

дослідників здебільшого зосереджена на виявленні його економічних ознак, 

тобто мова ведеться про налагодження економічних відносин між приватною 

та державною сферами функціонування економічної системи. У цьому разі 

ДПП розглядається як можливість оптимізації виконання державою своїх 

основних функцій у суспільстві із залученням до цього процесу ресурсів 

приватного бізнесу: розвиток та модернізація економіки, створення умов для 

формування інститутів суспільної вигоди та ринків суспільних благ, захист 

інтересів приватного бізнесу. Зокрема, у цьому контексті ДПП розглядається 

як особлива конфігурація економічних інтересів та прав партнерів щодо 

розподілу між ними відповідальності, витрат, ризиків та прибутків: "держава 

як одна із сторін партнерства виступає носієм суспільно значимих інтересів 

та цілей … та як учасник господарського обороту зацікавлена в ефективності 

загальних результатів проектів ДПП та в забезпеченні власного комерційного 
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ефекту … приватний партнер… наслідує мету максимізації прибутку. 

Тому… між партнерами необхідна домовленість про можливий розподіл 

ризиків, характер делегування повноважень та умов їх передачі й 

використання" [105]. По суті, прихильники вузького трактування ДПП, 

розглядаючи його з юридичного погляду, зводять трактування цього 

механізму до виконання бізнес-партнером довгострокових державних 

контрактів, як правило, на умовах концесії, що сприяє залученню приватних 

інвестицій у великі інфраструктурні об’єкти. 

Разом з тим проста екстраполяція позитивного досвіду розвинених 

країн є неможливою без урахування специфіки української економіки. 

Окреслене вище відображає загальний зміст та можливі функції ДПП 

залежно від розуміння цього механізму у вузькому та широкому аспектах. 

Суттєва відмінність, яка криється у такому поділі, полягає у розгляді ДПП 

або суто з економічного погляду як "контрактної взаємовигідної співпраці", 

або ж з позиції будь-якої взаємодії між бізнесом та владою, й поширення 

ДПП на політику, культуру, науку та інші сфери життєдіяльності 

суспільства. 

Однак, незважаючи на існування світового досвіду використання 

різноаспектних варіацій ДПП, численні нормативні акти щодо його 

практичного втілення, це поняття в Україні лише входить в обіг, що 

обумовлює і численні варіанти його інтерпретації в практичній діяльності.  

У процесі застосування ДПП кожен з партнерів виходить з власних 

інтересів та намагань їх забезпечити, наділяючи це поняття власним змістом.  

Державні органи влади намагаються покласти витратні соціальні та 

інфраструктурні проекти на бізнесові структури, тим самим зменшуючи 

навантаження на бюджет. Представники бізнесу вкладають у поняття ДПП 

можливості отримання преференцій з боку держави та доступу до об’єктів 

державної та комунальної власності. Внаслідок такої неузгодженості 

інтересів, у силу термінологічної невизначеності та неоднозначності щодо 

практичних механізмів реалізації ДПП у суспільстві так і не сформувалося 
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чіткого розуміння сутності відносин між основними його учасниками. Така 

ситуація створює семантичну проблему, пов’язану зі зведенням ДПП до 

звичайного поєднання держави та бізнесу на рівні формування своєрідного 

альянсу як фінансових учасників відповідних соціальних проектів чи 

програм, що реалізується на засадах організаційної та інституційної взаємодії 

між ними. У результаті ДПП асоціюється з такими поняттями, як 

"громадянське суспільство", "соціальне партнерство", "соціальна 

відповідальність бізнесу", "субсидування приватного бізнесу" тощо. Більше 

того, подекуди і сьогодні поняття ДПП позначається різними термінами 

("державно-приватне партнерство", "приватно-державне партнерство", 

"публічно-приватне партнерство", "приватно-публічне партнерство"), що 

також ускладнює пізнання цього суспільного явища. У цьому контексті варто 

зазначити, що саме термін "державно-приватне партнерство" найповнішою 

мірою відображає характер взаємодії з огляду на ініціювання державою 

певних своїх функцій у суспільному розвиткові приватного бізнесу. 

З метою розкриття взаємодії між бізнесом та державою в цілях 

забезпечення інноваційного розвитку у представленій роботі вживатиметься 

поняття "державно-приватне партнерство", що обумовлене такими 

аргументами: 1) з 2010 р. на законодавчому рівні в Україні було закріплено 

застосування поняття "державно-приватне партнерство" у контексті 

взаємовідносин між бізнесом та державою; 2) найбільш поширений термін 

"Public-Private Partnership" – у дослівному перекладі "суспільно-приватне 

партнерство" – містить розв’язання суспільно значимих проблем та 

ідентифікується з об’єктами соціальної та іншої інфраструктури, які входять 

до сфери державної та комунальної власності. 

У рамках дослідження проблематики інноваційного розвитку варто 

сконцентрувати увагу на концепції ДПП не в широкому аспекті, що по суті 

розглядає будь-які форми підтримки приватного бізнесу з боку держави, а на 

розумінні ДПП як інструменту економічного розвитку, що досягається 

максимізацією переваг участі кожного з партнерів в ході співробітництва між 
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державою та приватним бізнесом за рахунок передачі останньому 

відповідальності з метою підвищення ефективності державного управління 

та реалізації суспільно значимих програм. Значну роль при цьому відіграє 

суспільна значимість та корисність отриманих результатів, а отже і 

можливість забезпечення економічного та інноваційного розвитку. 

Отже, державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного 

розвитку характеризує сукупність економічних відносин з приводу 

формування та функціонування виробничо-економічних, фінансово-

кредитних, соціальних зв’язків на засадах добровільного, рівноправного 

співробітництва між державою та бізнесом у сфері досліджень та розробок 

шляхом розподілу вигод, витрат, відповідальності та ризиків з метою 

реалізації проектів та програм виробництва суспільно необхідних продукції 

та послуг. 

До ознак ДПП відповідно до Закону України "Про державно-приватне 

партнерство" від 31.10.2010 № 2404-VI належать: 1) забезпечення вищих 

техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі 

здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного 

партнера; 2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 3) передача 

приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-

приватного партнерства; 4) внесення приватним партнером інвестицій в 

об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством. 

Узагальнюючи окреслені риси ДПП згідно зі світовою практикою, 

законодавчо закріплені в Україні його ознаки та враховуючи основні підходи 

до визначення цього поняття (табл. K.1 Додаток K), до основних 

особливостей ДПП, що дають змогу виокремити його з великого розмаїття 

можливих форм взаємодії між державою та бізнесом, варто віднести: 

1) добровільність та взаємовигідність співробітництва; 2) рівноправність у 

здійсненні спільної діяльності щодо управління активами; 3) визначеність 

термінології; 4) чіткість схем та обсягів фінансування; 5) чіткий розподіл 

повноважень відповідальності, ризиків, вигід; 6) юридичне оформлення й 
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закріплення відповідних прав та відповідальності між партнерами; 

7) збереження права державної власності на кінцевий об’єкт ДПП. 

Реалізація співробітництва у межах ДПП передбачає застосування 

практичних механізмів, що втілюються в конкретних організаційних формах 

узгодження інтересів партнерів. На рис. 5.1 проілюстровано ступінь 

фактичної участі приватного бізнес-партнера в організації взаємодії з 

державою залежно від форми партнерства та передачі повноважень власника 

бізнесу. Крайні варіанти передбачають повне збереження за кожним з 

учасників своїх прав власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Ступінь участі приватного бізнесу у проектах ДПП. 

Складено  автором. 

 

До числа проектів ДПП, відповідно до методології Світового банку 

[599], включаються проекти, реалізація яких здійснюється на основі 

договорів управління, оренди, концесії, відокремлення активів. При цьому 

проектом ДПП вважається такий, в якому участь приватного партнера 

становить не менше 25 %, а проектом продажу активів – якщо хоча б 5 % 

акцій належать приватним власникам. Більше того, у випадку реалізації 

партнерства між бізнесом та державою право власності на кінцевий об’єкт 

зберігається за державою. 
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Аналіз основних заходів інноваційної політики таких країн як 

Австралія, Австрія, Нідерланди та Франція, дали змогу ОЕСР [594] виділити 

найбільш поширені з них у сфері інновацій: 1) державні закупівлі на цільовій 

основі; 2) трансфер технологій з державного сектору та державне виконання 

ДіР на замовлення бізнесу, ліцензійні договори; 3) державні субсидії на 

виконання ДіР бізнесовими структурами; 4) науково-дослідницькі центри та 

кластери.   

Окрім того, участь держави у проектах ДПП у сфері створення та 

поширення інновацій може реалізовуватися через механізми пільгового 

оподаткування. Таким чином, із загального розмаїття можливих форм 

партнерство між владою та бізнесом передбачає пряму або опосередковану 

участь держави у проектах ДПП, пов’язаних з інноваційною сферою. Пряма 

участь передбачає безпосередній вплив держави на реалізацію проектів ДПП 

через державне фінансування, державне замовлення на проведення 

досліджень та розробок на умовах конкурсу, кредитування, лізинг, державне 

страхування, спільне підприємництво.  Непряма участь – через податкове 

регулювання проектів партнерства, зокрема через встановлення пільгового 

оподаткування, звільнення від оподаткування. Варто зазначити, що в Україні 

Законом України "Про державно-приватне партнерство" передбачено 

здійснення ДПП у формі договорів про концесію, спільну діяльність, 

розподіл продукції та інших договорів, що відповідають вимогам відповідних 

законів держави. А відтак, реалізація ДПП можлива шляхом реалізації 

договірної системи партнерства між владою та бізнесом.  

Можливості використання проектів ДПП для активізації інноваційної 

активності бізнесу криється у тих перевагах, які виникають для кожної із 

сторін та очікуваних результатах такого співробітництва для суспільства 

(рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Напрями співробітництва та очікувані результати від проектів 

ДПП в інноваційній сфері. 

Складено  автором. 

 

Зокрема, для держави ініціація практики ДПП означає можливість 

прискорення впровадження проектів за рахунок залучення додаткових 

фінансових та інших ресурсів; використання налагодженого механізму 

управління великими і комплексними програмами; можливість застосування 

інноваційних технологій приватних підприємств; залучення 
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висококваліфікованих експертів приватного бізнесу; підвищення 

ефективності управління державним майном та економії державних витрат; 

заохочення підприємницької ініціативи в суспільно значущих програмах 

розвитку економіки (зокрема, в інноваційній сфері); оптимізації чисельності 

управлінського персоналу з боку держави при управлінні проектом; 

підвищення ефективності формування та використання технологічного, 

фінансового потенціалу в економіці; зниження корупції; створення гнучких 

(компромісних) моделей реалізації проектів [88, с. 30].  

У свою чергу, приватний бізнес також отримує додаткові преференції 

та вигоди: можливості отримати прибуток від проектів, у яких неможливо 

взяти участь без взаємодії з державними органами; пряма підтримка з боку 

державних органів, у тому числі доступ до додаткових джерел фінансування; 

можливість одержати гарантовану монополію на використання виділеного 

державою ресурсу виключно для тих приватних підприємств, які брали 

участь у реалізації проекту; зниження ризиків за рахунок довготривалого 

розміщення інвестицій під державні гарантії; одержання неекономічних вигід 

за рахунок більш тісного співробітництва з державними органами в ході 

реалізації проектів; нові можливості та преференції для інноваційного 

бізнесу; отримання податкових пільг і гарантій; можливість отримати в 

умовах кризи доступ до додаткового фінансування або пільгових кредитів 

[88, с. 31]. 

В умовах сучасної ринкової моделі інноваційного розвитку загальна 

концепція ДПП змінюється. Провідну роль повинен відігравати приватний 

бізнес, а держава виступає у цих відносинах як рівноправний партнер, що 

отримуватиме вигоди від використання інновацій та поділяти ризики. Не 

варто забувати і про такого важливого учасника партнерства як творча 

особистість, уособлена у вчених, інженерах, які можуть набувати прав 

інтелектуальної власності та створені результати діяльності. Тим самим ДПП 

в інноваційній сфері перетворюються на форму взаємодії та співінвестування 
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для досягнення конкретних цілей у визначеній сфері досліджень, розробок, 

технологій, інновацій.  

У більшості країн світу ДПП партнерство розглядається як фундамент 

наукової та інноваційної діяльності освітніх закладів, що стимулює інвестиції 

в сферу досліджень та розробок, сприяє оптимальному використанню 

матеріальних, технічних, кадрових і фінансових ресурсів. 

Зацікавленість участі суб’єктів ДПП у партнерстві обумовлена різними 

цілями кожної зі сторін. Серед основних цілей державного сектору у сфері 

наукової діяльності: стимулювання інноваційної активності виробників 

високотехнологічної продукції та послуг; створення нових наукоємних фірм 

та підтримка малих і середніх інноваційних підприємств; залучення 

позабюджетних джерел фінансування; забезпечення економічного зростання 

і конкурентоспроможності науково-технічної продукції та послуг; залучення 

в економічний оборот і комерціалізація результатів досліджень і розробок 

тощо. Приватний сектор економіки мотивований до участі у науковій та 

інноваційної діяльності новими можливостями для розвитку бізнесу та 

отримання прибутку. 

Розглядаючи особливості ДПП у науковій та інноваційній сфері, 

необхідно підкреслити важливість застосування теорії потрійної спіралі 

(TripleHelix) під час реалізації проектів ДПП. Ця теорія була сформована в 

Англії та Голландії на початку XXI ст. професором університету Ньюкасла 

Х. Іцковіцем і професором амстердамського університету Л. Лейдесдорфом 

[548]. Потрійна спіраль символізує союз між владою, бізнесом та 

університетом, які є ключовими елементами інноваційної системи будь-якої 

країни. При цьому на початковому етапі генерації знань взаємодіють влада і 

університет, потім у ході трансферу технологій університет співпрацює з 

бізнесом, а на ринок результат виводиться спільно всіма трьома учасниками. 

Взаємозв'язок на рівні передачі технологій, знань через взаємодію 

університетів (закладів освіти) і комерційного сектору за участю держави 
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простежується у практиці Великобританії, Швеції, Іспанії, США та інших 

розвинених країн. 

У загальносвітовій практиці розрізняють дві основні форми ДПП у 

сфері наукової та інноваційної діяльності як сукупності відносин, що 

визначають об'єкт державно-приватного партнерства: 1) інституційну, яка 

реалізується створенням окремої юридичної особи на базі освітнього закладу; 

2) контрактну як модель співробітництва. ДПП у сфері наукової та 

інноваційної діяльності освітніх закладів реалізується в основному через 

механізми інституційної форми: технопарки, техноцентри, центри трансферу 

технологій тощо.  

У США значну роль у розвитку ДПП відіграє уряд. Так, Департамент 

комерції США сприяє виходу американських компаній на міжнародні ринки, 

безпосередньо не стимулюючи капітальні вкладення в економіку самої 

країни. 260 офісів Департаменту, з яких 160 розташовані за межами США, 

постійно звітують про стан місцевих ринків, конкуренції, зміни в 

законодавстві та розвитку інфраструктури [86]. Помітну роль у забезпеченні 

державної підтримки малому бізнесу, в тому числі інноваційному бізнесу 

відведено Адміністрації у справах малого бізнесу (Small Business 

Administration – SBA). Цей орган є одним з п'яти найбільших федеральних 

кредиторів і найбільш значним фінансовим спонсором малого бізнесу США в 

цілому. Прикладом активного застосування механізмів ДПП у науковій 

діяльності може слугувати регіон США – Нова Англія, що включає в себе 

шість невеликих штатів на крайньому північному сході країни: Массачусетс, 

Род-Айленд, Коннектикут, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. Тут, у рамках 

ДПП, відбувається тісна співпраця між вищими навчальними закладами, 

виробниками продукції високої технології та державними органами. 

Заслуговує на увагу програма передових технологій (АTR) 

Міністерства торгівлі США, яка здійснює державну підтримку розроблення 

передових технологій (на ранніх стадіях досліджень і розробок) спільними 

підприємствами і консорціумами, що складаються з фірм, університетів та / 
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або урядових лабораторій, і є промислово орієнтованою. За роки 

функціонування програми АTR у США було профінансовано 766 проектів, в 

яких брали участь 1511 організацій. Система федеральних науково-

технологічних програм у США крім АTR включає також програми: SBIR – 

програма інноваційних досліджень малого бізнесу, MEP – програма 

розширення партнерства з переробною промисловістю, STTR – програма 

трансферту технологій для малого бізнесу та ін. [88]. 

Особливий інтерес являє досвід застосовування ДПП у Фінляндії, що 

останнім часом у світовому рейтингу конкурентоспроможності посідає 

позиції лідера інноваційного розвитку. Уряд країни розглядає партнерство 

між державою і бізнесом як фундамент інноваційної економіки. У рамках 

ДПП на дослідження та розробки мобілізується близько 6 млрд євро щорічно, 

причому 70 % цієї суми припадає на приватний бізнес, а 30 % – на кошти 

бюджету. За рахунок програм ДПП започатковано вісім основних програм 

[600, с. 17]. За такої інтенсивної урядової підтримки фінські технопарки 

привертають увагу світових технологічних лідерів, включаючи концерн 

Nokia. 

В Австрії на розвиток партнерства між академічним сектором і 

промисловістю у довгострокових проектах орієнтуються дві основні 

програми: Kplus (1998 р.) і Kind / Knet (1999 р.). Програма Kind / Knet 

забезпечує стимулювання проведення приватних досліджень і розробок. 

Метою ж програми Kplus є використання додаткових приватних і державних 

досліджень і розробок. 

Досить велике значення в розвинутих країнах відводиться також 

утворенню територіально-галузевих кластерів і формуванню мережі 

взаємопов'язаних підприємств з використанням механізмів ДПП [506]. 

Однак, варто зауважити, що в інноваційній сфері ДПП переважно 

зосереджується на взаємодії основних учасників у рамках формування 

національної інноваційної системи. Разом з тим у вітчизняній економіці 

застосування переваг ДПП для інноваційної сфери не спостерігається. 
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У цілому доцільність реалізації партнерства в інноваційній сфері 

обґрунтовано "Флагманською ініціативою Інноваційного Союзу до 2020 

року" [549]. Вона розроблена з метою підвищення конкурентоспроможності 

Європи на світовому ринку в умовах дефіциту публічних фінансів і 

передбачає проведення стратегічно послідовної та комплексної рамкової 

політики, спрямованої на стимулювання інноваційної діяльності. Достатньо 

уваги в документі зосереджено на підтримці інноваційного підприємництва 

та інвестицій в інновації. Значна роль також відводиться державно-

приватному партнерству як механізму залучення приватних інвестицій в 

інноваційну сферу. 

У вказаній стратегії визначено три основні та взаємодоповнюючі 

пріоритети розвитку Європи: 1) інтелектуальне зростання, що передбачає 

досягнення розвитку економіки, яка базується на знаннях та інноваціях; 

2) стабільне зростання, в рамках якого забезпечуватиметься сприяння 

ефективнішому використанню ресурсів, створенню більш екологічної та 

конкурентоспроможної економіки; 3) загальне зростання, що орієнтоване на 

забезпечення згладжування соціальної та територіальної диспропорційності. 

З метою реалізації цих пріоритетів європейського розвитку планується 

спрямувати у дослідження та розробки 3 % від загального обсягу ВВП ЄС.  

Досвід розвинених країн переконує у тому, що якісні зрушення в 

розвитку механізмів державного впливу на дослідження та розробки 

проявляється в тому, що участь держави поступово трансформується від 

прямого замовлення за кошти бюджету технологій або головного виконавця 

робіт до ініціативи організації науково-технологічного партнерства з 

приватним бізнесом. Підтвердженням тому є відносне скорочення частки 

державного фінансування досліджень та розробок у загальному обсязі 

виконаних досліджень, що спостерігається в останні роки. Проте це не 

свідчить про зменшення ролі держави у науково-технологічній сфері, адже 

активізація державного регулювання, у поєднанні зі скороченням його 

прямої участі у сфері інновацій, є закономірним процесом та загальною 
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тенденцією, що характерна для всіх розвинених країн. Саме таке зрушення у 

функціях держави, її науково-технічній та інноваційній політиці дає змогу за 

умови значного скорочення питомої ваги державних витрат досягати 

економічного ефекту, забезпечуючи технологічній розвиток. Найчастіше 

держава забезпечує поширення та комерціалізацію винаходів шляхом 

створення відповідної інституційної системи; приватний бізнес – мінімізацію 

витрат держави за рахунок комерційного використання створеної 

інфраструктури. 

Як показує світовий досвід, ДПП може стати ефективною формою 

економічного стимулювання інноваційної діяльності, що забезпечить 

взаємодію держави і приватного бізнесу від проведення наукових 

досліджень, комерціалізації науково-технічних розробок і технологій до 

виробництва наукомісткої високотехнологічної продукції. Слід зважити, що 

за даними "Going Global The world of public private partnerships", лідерами у 

розвитку таких партнерств у світі вважаються Великобританія, Австралія і 

скандинавські країни [560]. У багатьох країнах ОЕСР на реалізацію проектів 

ДПП припадає зростаюча частка державного бюджету на науку і технології. 

Аналіз 48 проектів, що реалізуються за схемами ДПП, проведений 

Європейською економічною комісією ООН, виявив, що 80 % таких проектів 

було реалізовано з фактичними витратами нижче передбачуваного бюджету 

та 60 % проектів завершено раніше, ніж заплановано, при одночасному 

покращанні сервісу і зменшенні плати за використання [571, с. 78]. Таким 

чином, позитивний зарубіжний досвід застосування механізмів ДПП щодо 

активізації інноваційної діяльності і водночас недостатня інноваційна 

активність національного бізнесу та дефіцит коштів на інновації 

актуалізують їх практичне використання як додаткового джерела 

фінансування інновацій. 

Слушною є позиція В. Семиноженка, що саме інновації спроможні 

забезпечувати високий динамізм економічного розвитку, а тому партнерство 

в інноваційній сфері може стати чинником необхідних змін. На думку автора, 
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попри вітчизняний досвід впровадження ДПП досі сфера інновацій не 

отримала належної уваги. Водночас поширення ДПП на інноваційну 

діяльність дає змогу залучати значні інвестиційні ресурси для реалізації 

перспективних проектів та зниження навантаження на Державний бюджет 

України [420].  

Концепція розвитку ДПП в Україні до 2018 р. передбачає 

удосконалення нормативно-правової бази його використання. При цьому 

документ визначає пріоритетні сфери застосування ДПП, серед яких – 

науково-технічна, інноваційна та інформаційна [421].  

Нині в Україні здійснено низку кроків, спрямованих на стимулювання 

розвитку форм ДПП. Зокрема, створюються технопарки, центри трансферту 

технологій, формується інноваційне посередництво. Разом з тим країна ще 

значно відстає у розвитку законодавчих, організаційно-економічних та 

фінансових механізмів реалізації ДПП в інноваційній сфері. Такий стан справ 

обумовлений низкою проблем, які виникають при практичній реалізації 

проектів партнерства у сфері інновацій. 

Перша група проблем, що ускладнює розвиток ДПП, пов'язана зі 

слабкою юридичною опрацьованістю зазначених питань на законодавчому 

рівні. Незважаючи на ухвалення у 2010 р. Закону "Про державно-приватне 

партнерство", у ньому не визначено особливості відносин між партнерами в 

інноваційній сфері та механізми його практичної імплементації. Зокрема, це 

зумовлено тим, що суттєвого доопрацювання потребують й інші підзаконні 

нормативні акти – інструкції, положення, типові договори (інвестиційні, 

концесійні, на будівництво, експлуатацію тощо), розробка яких 

забезпечується на рівні відповідних агентств та служб. Протягом 2011–

2012 рр. було прийнято низку нормативних документів щодо методик і 

процедур, пов’язаних із реалізацією ДПП. Так, було затверджено: порядок 

надання приватним партнером державному партнеру інформації ДПП; 

методику виявлення ризиків, пов’язаних із ДПП, їх оцінки та визначення 

форми управління ними; порядок надання державної підтримки здійсненню 
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ДПП; порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 

здійснення ДПП щодо об’єктів державної, комунальної власності; порядок 

проведення аналізу ефективності здійснення ДПП; форму техніко-

економічного обґрунтування здійснення ДПП та форму подання пропозиції 

щодо здійснення ДПП.  

Відповідно до зазначених документів ще на етапі до укладання угоди 

про ДПП приватний партнер має пройти складні процедури узгоджень, які не 

забезпечують йому отримання від держави необхідних гарантій. Згідно із 

затвердженим порядком спочатку підписується контракт про ДПП та 

розпочинається його реалізація, а вже потім держава ухвалює рішення про 

надання фінансової підтримки. Надмірна ризикованість інноваційної 

діяльності, складність процедури оформлення ДПП та відсутність гарантії з 

боку держави змушує говорити про практичну незацікавленість приватного 

бізнесу в реалізації проектів ДПП у сфері інновацій.  

Отже, нормативно-правову базу регулювання розвитку ДПП в Україні 

можна охарактеризувати як складну і багаторівневу, що в умовах 

забюрократизованості та корупції створює перешкоди для ефективного 

використання цього механізму в цілях активізації інноваційної діяльності. 

Саме цей аспект є одним з ключових чинників низького рівня використання 

ДПП в інноваційній сфері та незначної кількості реалізованих проектів у 

цілому по Україні. 

Друга група проблем ДПП пов'язана з організаційними питаннями 

впровадження його механізмів. Відсутність чітко визначених на 

законодавчому рівні моделей взаємодії державних організацій та бізнес-

структур, брак прогресивних механізмів впливу на інноваційну діяльність 

підприємств, – все це перешкоджає використанню ДПП в інноваційній сфері. 

Як зазначають А. Павлюк та Б. Ляпін, для України характерним є 

дублювання функцій між органами влади та управління у сфері ДПП, що 

породжує низку суперечностей [347, с. 41]. Так, спеціально уповноваженим 

органом із питань ДПП є Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
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України, яке формує та забезпечує реалізацію відповідної політики, здійснює 

моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Водночас Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проектами України також забезпечує проведення 

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та ДПП, бере участь в 

укладанні та виконанні договорів концесії, інших договорів, забезпечує 

розроблення проектів ДПП. Окремі функції, пов’язані з виконанням 

інноваційних проектів, покладені на Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації, а тому частково регулювання ДПП належить і 

до сфери впливу цього інституту, участь інших центральних органів 

виконавчої влади пов’язана з реалізацією політики ДПП у відповідних 

сферах. На локальному рівні політику розвитку ДПП формують місцеві 

органи влади. Зазначене підтверджує важливість удосконалення нормативно-

правового забезпечення реалізації проектів ДПП. Таким чином враховуючи 

дублювання функцій при реалізації проектів ДПП варто зосередити їх в 

єдиній структурі – Державному агентстві з інвестицій та управління 

національними проектами України як спеціалізованому державному 

інституту ДПП з підпорядкуванням його Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України. 

Проблемним аспектом застосування ДПП є невідпрацьованість 

механізму покриття збитків приватному партнеру в рамках здійснення 

відповідних проектів, адже з позиції можливих ринкових ефектів діяльність з 

розробки принципово нових продуктів є досить ризиковою та невизначеною.  

Таким чином, з метою практичного запровадження основних форм 

ДПП в інноваційну сферу необхідне здійснення цілеспрямованої та 

послідовної державної політики його розвитку. Загальну схему реалізації 

ДПП в інноваційній сфері України представлено на рис. К. 1 Додатка К.  

При цьому варто наголосити, що досягнення позитивних результатів 

застосування ДПП передусім вона має бути спрямоване на формування 

сприятливого бізнес-середовища, а саме:  
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 удосконалення нормативно-правового регулювання та 

інституційного забезпечення розвитку ДПП в частині врегулювання та 

розподілу повноважень між основними державними та місцевими органами 

влади та управління; усунення дублювання управлінських функцій у 

прийнятті рішень з ДПП; 

 підвищення гарантій захисту інтересів державних і приватних 

партнерів ДПП у процесі розроблення, затвердження та реалізації 

відповідних проектів у частині формування механізму компенсації з боку 

держави приватному партнерові різниці між затвердженими та економічно 

обґрунтованими тарифами (цінами) на послуги (товари), гарантування 

фінансування проекту ДПП протягом усього періоду реалізації проекту, 

можливості отримання приватним партнером пільг, якщо збільшення тарифів 

є проблемним з огляду на політичні або економічні чинники. 

При досягненні окреслених напрямів, насамперед, буде усунуте 

протиріччя між інтересами бізнесу та влади у досягненні ними максимальної 

вигоди від використання результатів досліджень та розробок. З іншої 

сторони, відбудеться пом’якшення адміністративних перепон для 

інвестування бізнесом важливих з точки зору розвитку суспільства активів в 

економіці країни. 

 

 

5.3. Обґрунтування вибору стратегії впливу держави на активізацію 

інноваційно-індустріальних процесів у національній економіці 

 

Нинішня економічна ситуація в Україні значно ускладнює загальний 

перебіг відтворювальних процесів, що віддзеркалює не лише динаміку і 

результативність інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання, а й соціально-економічних процесів в суспільстві в цілому. 

Інтенсифікація інтеграційних процесів, що виявляється в залученні окремих 

галузей та підприємств в єдиний світовий виробничо-збутовий ланцюг, 
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загострює для України проблему доступу до основних переваг глобалізації – 

можливості використання передових знань і технологій для розвитку 

національної економіки – у зв’язку із суттєвим технологічним відставанням 

вітчизняного індустріального сектору.  

Питання щодо трансформації цільових орієнтирів промислової 

політики дістали поширення в науковій літературі в результаті 

переосмислення наслідків фінансово-економічної кризи для розвитку 

розвинених економік. У зарубіжному науковому просторі почали з’являтися 

праці стосовно поширення на всі сектори економіки інформаційно-

комунікаційних технологій у контексті обґрунтування нового етапу розвитку 

промисловості, спричиненого новою індустріальною революцією. Ці 

проблеми досліджують зокрема Дж. Ріфкін (Rifkin, 2011), П. Марш (Marsh, 

2012), К. Андерсен (Anderson, 2012). Наукова ідея неоіндустріалізації 

продуктивних сил суспільства розглядається у працях таких учених, як 

В. Байнєв, Л. Бляхман, В. Івантер, Р. Космамбетова та ін.  

Зміна векторів промислової політики з метою забезпечення 

розширеного відтворення під впливом глобальних викликів у національній 

економіці представлена в дослідженнях таких науковців, як: Г. Азізов, 

А. Амоша, В. Вишневський, В. Геєць, А. Задоя, Ю. Кіндзерський, 

В. Палехова, Л. Шинкарук та ін.  

Як свідчить аналіз наукових праць, об’єктом промислової політики 

виступає весь індустріальний комплекс країни як єдиний організм, що 

зумовлено необхідністю розв’язання таких стратегічних і тактичних завдань 

розвитку реального сектору, як зростання обсягів та зміна структури 

промислового виробництва, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки тощо. Проте окремі 

аспекти, пов’язані зі зміною пріоритетів, цілей і завдань проведення 

промислової політики в Україні, потребують деталізації та переосмислення. 
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Таким чином, однією із першопричин необхідності переосмислення 

ролі промислової політики та трансформації моделі її реалізації є загальний 

характер глобалізаційних процесів у світовому економічному і 

технологічному просторі. У цьому контексті цілком природно постають 

питання: що в сьогоднішніх глобалізованих умовах являє собою сучасна 

промислова політика і яким має бути вектор її трансформації? Для відповіді 

на ці питання варто звернутися до досвіду розвинених країн.   

Наприклад, у США ще на початку світової фінансової кризи 

гарвардські  вчені намагалися довести недоцільність створення "економіки 

знань" шляхом перенесення виробництв в інші країни з огляду на одночасну 

втрату інженерів, учених у сфері фундаментальних досліджень, оскільки 

разом із виробництвами в інші країни переходять і знання. Це вплинуло на 

появу численних публікацій, де йшлося про початок третьої промислової 

революції. Зокрема Дж. Ріфкін, П. Марш та К. Андерсен звернули увагу на 

такі передумови нової промислової революції, а відтак і нового етапу 

розвитку промисловості в розвинених країнах:  

1. Збільшення витрат на виробництво у країнах розміщення 

промислових об’єктів із розвинених країн через зростання оплати праці. Як 

наслідок, у компаній залишається дедалі менше причин залишати та 

переводити виробництва у ці країни. З іншого боку, якщо раніше було 

економічно вигідніше використовувати дешеву робочу силу, то за цей період 

з’явилися принципово нові програмні та мікроелектронні рішення, що 

дозволяють підвищити ефективність роботів за одночасного зниження 

собівартості їх виробництва. Тим самим втрачаються переваги економії на 

витратах, які раніше зумовлювали переведення промислових виробництв у 

країни, що розвиваються. Поступово відбувається перехід на масову 

роботизовану індустріальну базу, що призведе до істотного здешевлення 

виробництва. 
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2. Нові технології. Серед основних тенденцій у технологічних 

зрушеннях останніх років – нові можливості в автоматизації та роботизації 

виробничих процесів, а також поява принципово нових технологій, як-от: 

3D-друк, нові композитні матеріали, біотехнології, що включають індустрію 

індивідуалізованих лікарських засобів, різні види регенеративної медицини, 

біоінформатику. Це змінює власне ідеологію промислової політики в напрямі  

організації нових типів промислового виробництва.  

3. Ускладнення ланцюгів постачання. Поставки на великі відстані 

й узгодження ланцюгів постачання товарів від виробника до споживача 

ускладнюються, стають дорожчими та супроводжуються низкою супутніх 

вимог, зокрема й екологічних. Це потребує скорочення витрат компаній на 

оплату транспортування для дотримання необхідних обсягів прибутків. 

4. Виготовлення масової продукції під конкретне замовлення 

споживача. Переорієнтація попиту споживачів масових товарів від сучасних 

гаджетів до промислових машин, а також на задоволення індивідуальних 

потреб покупців висуває нові вимоги до дислокації виробничих об’єктів. У 

разі розміщення виробництва поблизу місця продажу таких товарів 

спрощується і здешевлюється процес здійснення необхідних змін. Тим самим 

компанії змушені виробляти товари вже в розвинених країнах з метою 

задоволення платоспроможного попиту споживачів цих країн, які 

залишаються найбагатшими жителями планети. 

Перебіг нової промислової революції спроможний змінити базові 

структури економічного життя та звичні способи його регулювання. І саме у 

цьому контексті варто шукати вектори трансформації моделі промислової 

політики в Україні. Слід зазначити, що розуміння власне промислової 

політики в економічній думці варіюється, а серед найбільш типових цілей 

визначають інвестиційно-структурні перетворення, розвиток реального 

сектору, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг вітчизняних 

виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, розв’язання соціальних 
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проблем, забезпеченні національної економічної безпеки як остаточної мети 

промислової політики тощо [8, с. 44–47; 182, с. 173–177].  

Таке розмаїття цілей промислової політики в українській науці, 

насамперед, обумовлене суттєвими розбіжностями у визначенні її об’єкту. 

Відповідно до поширеного у вітчизняних дослідженнях підходу об’єктом 

промислової політики (industrial policy) є промисловий комплекс країни. 

Зарубіжні економісти, вживаючи термін "industry", не обмежуються лише 

промисловістю, а поширюють його й на інші види економічної діяльності 

(сільське господарство, сфера послуг) [59, с. 7]. 

Із поглибленням процесів глобалізації у розвинених країнах 

промислова політика перетворилася на більш гнучку та інноваційно 

орієнтовану, а у стратегії промислового розвитку замість секторального 

закладено кластерний підхід щодо виявлення видів виробництва з новими 

технологіями та розробку цільових програм їхнього розвитку [3, с. 107]. 

Таким чином, метою промислової політики є підвищення 

конкурентоспроможності економіки, а не окремих секторів (галузей), 

створення сприятливого бізнес-середовища для досягнення інноваційного 

рівня виробництва.  

На відміну від позиції багатьох зарубіжних учених ми дотримуємося 

точки зору, що нинішня індустріальна революція означає глибокі, швидкі та 

стрибкоподібні зміни самих основ техніки і технологій, використовуваних в 

усіх основних галузях господарства, якісні зрушення в організації праці та 

виробництва, системах постачання, маркетингу і споживання. Наш аналіз 

показує, що першими ознаками початку третьої промислової революції стали 

розробки програм повернення виробництва у країни Західної Європи та 

США, що зафіксовано у відповідних нормативних документах США і 

Євросоюзу (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Сучасні орієнтири промислового розвитку США та країн ЄС 

Країна/блок 
країн 

Офіційний документ Зміст заходів 

США Довгострокова стратегія 
розвитку ("The American 
Recovery and Reinvestment 
Act of 2009", H.R.516 "To 
establish a strategy to 
encourage manufacturing in the 
United States and for the 
repatriation of manufacturing 
jobs off-shored to other 
countries, and for other 
purposes") 

Стимулювання економічної активності, 
створення 3,5 млн. робочих місць; 
реіндустріалізація та повернення вивезених за 
кордон виробництв; нарощення обсягів 
вкладень у перспективні дослідження, 
орієнтовані на високотехнологічний експорт; 
використання у виробництві нових технологій; 
досягнення повної незалежності від експорту 
вуглеводнів ("сланцева революція"). Загальна 
вартість цих заходів сягає $787 млрд.  

Європейський 
Союз 

Стратегія соціально-
економічного розвитку 
Європейського Союзу на 
період до 2020 року ("Europe 
2020: A European Strategy for 
Smart, Sustainable, and 
Inclusive Growth"); 
ГОРИЗОНТ 2020 – Рамкова 
програма з досліджень та 
інновацій у 2014–2020 рр. 

Зайнятість (створення нових робочих місць); 
дослідження та інновації; зміни клімату та 
енергетика; освіта; індустріальна політика, 
спрямована на глобалізацію; боротьба з 
бідністю. 
Основні пріоритети ГОРИЗОНТ 2020: 
 1) генерування передових знань для 
зміцнення позицій ЄС серед провідних 
наукових держав (Excellent science); 
 2) досягнення індустріального лідерства і 
підтримка бізнесу (Industrial leadership); 
 3) розв’язання соціальних проблем (Societal 
challenges) шляхом виконання всіх стадій 
інноваційного ланцюга – від отримання 
результатів дослідження до їх комерціалізації і 
виводу на ринок (технологічні та соціальні 
інновації) 

Складено за: [565, 612, 614, 616]. 

 

Механізм формування і реалізації промислової політики економіки, що 

узгоджує інвестиційні та інноваційні цілі розвитку та орієнтована на захист 

національних інтересів розглядаємо як узгоджену та взаємодоповнюючу 

сукупність організаційно-правових процесів, методів та інструментів, 

реалізація яких забезпечить умови для більш повного використання 

суб’єктами господарювання внутрішніх інвестиційних ресурсів та 

інноваційних можливостей з метою інтеграції економіки України до 
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структури глобальної економіки на основі управління процесами інтеграції 

наукової та промислової діяльності в єдиний узгоджений комплекс.  

В основу політики інноваційно-індустріального розвитку економіки 

має бути покладена сукупність принципів, що відображають стратегічні і 

тактичні орієнтири реалізації, сформульовано на основі проведеного 

дослідження.  

Зокрема, ми виділяємо такі принципи:  

– пріоритету загальнодержавних інтересів та виконання основними 

учасниками інноваційного процесу своїх функцій у внутрішньодержавній 

інтеграції;  

– забезпечення прав і повноважень суб’єктів політики нормами 

чинного законодавства;  

– збалансованості інтересів науки, освіти, підприємств, влади та 

населення;  

– відповідності напрямів інноваційної діяльності стратегічним 

цілям розвитку економіки;  

– інтеграційної взаємодії між органами влади та суб’єктами 

інноваційної та промислової діяльності;  

– керованості та прогнозованості процесів інноватизації економіки; 

– диференційованого підходу до формування взаємодії наукових та 

освітніх установ з промисловими підприємствами із урахуванням специфіки 

структури національного господарства та особливостей стратегій іноземних 

компаній в окремих секторах економіки;  

– стимулювання суб’єктів господарювання до економічно 

доцільної промислово-фінансової інтеграції;  

– гарантування інвестиційно-інноваційної безпеки в умовах 

інноваційно-індустріального розвитку економіки. 

Варто зазначити, що досі не сформовано єдиного підходу до вибору 

моделі індустріалізації в рамках промислової політики. Це пов’язано із 

виокремленням тих чи інших ознак або критеріїв, які відрізняють позиції 
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дослідників. Найбільш загальними ознаками класифікації є домінування 

певних інструментів, дій відповідних учасників або цілей промислової 

політики (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4  

Ознаки класифікації та види моделей промислової політики 

Ознака класифікації Модель промислової політики та її характеристика 

Домінування інструментів 

прямого впливу держави 

(рівень селективності) на 

перерозподіл ресурсів на 

користь окремих суб’єктів 

(секторів, галузей) 

"Жорстка" ("вертикальна") – передбачає прямий 

перерозподіл та найвищий рівень селективності 

"М’яка" ("горизонтальна") – зводиться до формування 

сприятливих умов, прозорості, рівноправності й 

конкурентних умов стосовно доступу до ресурсів із 

найнижчим рівнем селективності 

Домінування окремих 

цілей промислової 

політики в обґрунтуванні 

вибору інструментів та 

механізмів її реалізації 

"Експорто орієнтована" – підтримка виробників-

експортерів незалежно від сектору (галузі) 

"Імпортозаміщувальна" – орієнтація на внутрішній ринок та 

витіснення імпорту 

"Інноваційна" – всебічна підтримка інноваційно 

орієнтованого бізнесу 

Домінування узгодженості 

інтересів держави і бізнесу 

у виборі інструментів 

промислової політики 

"Англосаксонська модель" – держава і бізнес є 

рівноправними конкурентами на ринку 

"Європейська модель" – держава та бізнес є рівноправними 

партнерами 

"Азіатська" – держава і бізнес є однією родиною 

Домінування відкритості 

національного 

економічного простору в 

геополітичному вимірі для 

вибору інструментів 

промислової політики 

"Захисна" – обмеження доступу іноземних виробників на 

внутрішній ринок, захист національних товаровиробників із 

метою недопущення зміни усталеної структури економіки 

"Адаптивна" – адаптація до потреб світового ринку в межах 

існуючих можливостей та внутрішніх умов 

"Ініціативна" ("проактивна") – використання можливостей 

міжнародної інтеграції і відкритості світового економічного 

простору з метою зміни структури внутрішнього 

виробництва у бік формування довгострокових 

конкурентних переваг 

Складено за: [232, с. 52–53; 351].  

 

На нашу думку, вибір моделі промислової політики залежить, перш за 

все, від економічної ідеології, яка сформована в межах відповідної країни й  

орієнтована на слідування за лідером або формування власного шляху 

розвитку. Перший варіант пов’язаний із прискоренням руху, повторюючи 



392 
 

шлях лідера. Другий – передбачає вибір власного шляху, що дасть змогу 

прискорити досягнення кінцевої мети, можливо навіть скоріше за лідера.  

З огляду на це, розглядаючи вектори нової промислової політики, 

переважна більшість дослідників, зокрема [408], схиляються до використання 

першої із можливостей та вбачає основною її моделлю модернізацію. При 

цьому їй надаються ознаки системності й комплексності щодо загального 

характеру оновлення не лише техніко-технологічних параметрів 

виробництва, а й соціальних та економічних інститутів суспільства для 

прискорення розвитку.  

Тут слід наголосити, що у працях окремих сучасних учених, зокрема 

В. Байнева, Л. Бляхмана, С. Бодрунова, Р. Космамбетової [25; 38; 243] 

з’являється і концепт нової індустріалізації, але не як відтворення 

сформованого раніше індустріального потенціалу, а як створення 

індустріальної бази нового етапу розвитку продуктивних сил – 

інноваційного. У розвинених країнах її основою стає розвиток 

високотехнологічного виробництва товарів та послуг, перехід від машинного 

до роботизованого виробництва, виробництво послуг, де випуск 

матеріальних товарів не заміщується, а інтегрується із системою сервісу, зсув 

акцентів із масового виробництва стандартної продукції до задоволення 

індивідуальних споживчих потреб, формування глобальної мережі створення 

вартості за кластерним типом. 

Отже, метою політики інноваційно-індустріального розвитку 

економіки визначаємо створення умов для ефективної взаємодії між 

основними учасниками інноваційного процесу, а також стимулювання 

утворення вітчизняних інтегрованих корпоративних структур для оптимізації 

пропорцій розвитку секторів та регіонів в умовах зростаючого впливу 

глобалізаційних процесів та забезпечення поєднання внутрішніх і зовнішніх 

джерел зростання з дотриманням вимог економічної безпеки і пріоритетів 

підвищення якості життя населення. Тому ключова ідея формування і 

реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку економіки полягає 
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у забезпеченні максимізації переваг від глобалізації та мінімізації ризиків від 

її впливу на внутрішнє інвестиційне та інноваційне середовище. 

Реалізація політики інноваційно-індустріального розвитку передбачає 

два основні напрями: внутрішнє сприяння та зовнішнє обмеження (табл. 5.5).  

Таблиця 5.5 

Конкретизація напрямів реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки 

Мета політики Напрями реалізації політики 
Створення умов для 

ефективної взаємодії між 
основними учасниками 

інноваційного процесу, а 
також стимулювання 

концентрації інвестиційних 
ресурсів для оптимізації 
пропорцій національної 

економіки в умовах  
зростаючого впливу 

світових інтеграційних 
процесів та забезпечення 
поєднання внутрішніх і 

зовнішніх джерел 
зростання з дотриманням 

вимог економічної безпеки 
та пріоритетів підвищення 

якості життя населення 

"Внутрішнє сприяння" 
(підпорядковане 

максимальному використанню 
переваг іноземних учасників у 
зміцненні технологічної бази 

розвитку національного 
промислового виробництва, 

встановленню взаємодії з 
наявними в економіці 

іноземними учасниками 
інноваційного процесу) 

Зовнішнє обмеження" 
(передбачає концентрацію 
внутрішніх інвестиційних 
ресурсів на інноваційних 

напрямах діяльності у 
промисловості та 

формування на цій основі 
інтегрованих утворень, 
чітке визначення видів 

діяльності щодо обмеження 
прямої участі в них 

іноземних інвесторів) 
Формування  
орієнтирів економічної  
безпеки. Визначення зон 
обмеження наявності 
іноземного капіталу 
 

Стимулювання 
диверсифікації економіки 
шляхом вертикальної та 
горизонтальної інтеграції 
між основними учасниками 
інноваційного процесу 

Стимулювання використання 
передових технологій 
іноземних компаній 
національними 
підприємствами 

Сприяння розвитку 
фінансового сектору у 
напрямку забезпечення 
реалізації інвестиційних 
програм розвитку 
промислового виробництва 

Пріоритетність залучення 
прямих іноземних інвестицій  
до створення нових 
високотехнологічних 
виробництв 

Забезпечення 
випереджального розвитку 
переробної промисловості 
за рахунок стимулювання 
та підтримки 
довгострокових інвестицій 

Контроль за дотриманням 
вимог соціальної 
відповідальності іноземних 
інвесторів, що діють в 
економіці   

Організація взаємодії між 
органами влади та 
управління для розвитку 
виробництва 
високотехнологічної 
продукції 

Спрямування діяльності 
інвесторів на раціональне 
використання  природно-
господарського комплексу 

Створення основ для 
розвитку через формування 
інноваційних кластерів 

Складено автором. 
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Так, перший напрям – політика внутрішнього сприяння – 

підпорядкована максимальному використанню переваг іноземних учасників 

у зміцненні технологічної бази розвитку національного промислового 

виробництва, встановленню взаємодії з наявними в економіці іноземними 

учасниками інноваційного процесу. Цей напрям передбачає реакцію 

економічної діяльності на виклики глобалізаційних процесів, головними 

діючими особами яких є іноземні інвестори. Основною функцією такої 

політики є захист національних інтересів від небажаного впливу глобалізації. 

Другий напрям – політика зовнішнього обмеження – сконцентрована 

на вирішенні надзвичайно важливого завдання: формування та активний 

розвиток внутрішніх інтеграційних утворень в економіці та розвитку 

інвестиційної інфраструктури, здатної забезпечити їх функціонування. 

Основна функція цього напряму реалізації політики полягає у формуванні 

інституціональних умов для інтеграції економіки у загальну глобальну 

архітектуру через утворення структур, здатних скласти конкуренцію 

зарубіжним технологічним лідерам на вітчизняному і світовому ринках, та 

наблизити розвиток економіки за технологічними параметрами до їх рівня. 

Наведені вектори політики інноваційно-індустріального розвитку 

економіки, передбачають різні напрями діяльності органів влади з 

досягнення визначених цілей, окремі її блоки є взаємообумовлюючими, 

реалізація яких логічно взаємопов’язана з точки зору формування системи 

інформаційної підтримки національних та іноземних суб’єктів 

господарювання щодо нових проблем, форм і методів діяльності в умовах 

глобалізації та орієнтирів економічної безпеки держави. 

Водночас формування політики інноваційно-індустріального розвитку 

економіки та її реалізація передбачає виокремлення певних етапів. Кожен з 

основних етапів характеризує ступінь гостроти тих проблем, на які 

орієнтована інноваційно-індустріальна політика, а також обмежена 
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спроможністю їх розв’язання у найближчій перспективі. Така логіка дає 

підстави сформувати основні блоки напрямів реалізації політики 

інноваційно-індустріального розвитку національної економіки. Найбільш 

гострою проблемою, яка вимагає формування і реалізації відповідної системи 

заходів є налагодження взаємодії між основними учасниками інноваційного 

процесу з метою досягнення не лише достатньої концентрації інвестицій на 

високотехнологічних видах діяльності, але й запобігання можливим 

негативним наслідкам технологічної відсталості структури економіки.  

За результатами проведеної оцінки вихідного рівня інноваційно-

індустріального розвитку та проведеного аналізу інвестиційної та 

інноваційної активності в економіці, а також реалізуючи теоретичні підходи 

до місця інноваційної індустріалізації в системі державного регулювання 

соціально-економічного розвитку України, пропонуємо модель взаємозв’язку 

пріоритетів реалізації заходів політики інноваційно-індустріального 

економіки із стратегічними напрямами досягнення економічної безпеки 

(рис. 5.3). 

У наведеній моделі представлено авторський теоретичний підхід, що 

полягає в селективному виборі, залежно від позиції економіки щодо 

економічної безпеки та типу інвестиційної поведінки підприємств у 

високотехнологічних видах діяльності, відповідної стратегії реалізації політики 

інноваційно-індустріального розвитку як цілісної, структурованої сукупності 

заходів уповноважених органів управління з взаємоузгодження цілей 

промислової, інвестиційної та інноваційної політик. 
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Рис. 5.3. Графічна модель реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку економіки. 

Складено автором. 

 

Наповнення практичним змістом запропонованої моделі повинно 

забезпечуватися розробкою та реалізацією конкретних заходів у межах 

політики інноваційно-індустріального розвитку (табл. 5.6). 

 

 

 

Превентивно-стимулююча 

Превентивно-збережувальна 

Превентивно-підтримуюча 

Позиції економіки щодо економічної безпеки 

(за ІІІР) 

ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Активна / 

Сильні Адаптивна / 

Нестійкі Пасивна / 

Слабкі 

Тип інвестиційної 

поведінки 

підприємств 

високотехнологіч-

них видів діяльності 

видів 

Тип стратегії 

реалізації політики 

інноваційно-

індустріального 

розвитку 

ФОРМУВАННЯ СЕКТОРАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
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Таблиця 5.6 

Сукупність заходів політики інноваційно-індустріального розвитку та 

вибір пріоритетів їх реалізації за оцінкою позицій економіки щодо 

економічної безпеки 

Заходи  

Заходи, диференційовані за 
оцінкою рівня інноваційно-
індустріального розвитку 

сильні нестійкі слабкі 
Блок 1. Регулювання асиметрії міжнародної інноваційної активності в національній 

економіці 
Контроль за пропорціями динаміки зміни індикаторів 
міжнародної активності 

Х Х ХХ 

Заходи щодо збереження несировинного експортного 
потенціалу 

Х ХХ Х 

Недопущення руйнації індустріального ядра структури 
економіки 

Х ХХ Х 

Стимулювання імпортозаміщення за основними товарними 
групами кінцевого споживання 

Х ХХ ХХ 

Недопущення масової інтервенції імпорту іноземних 
компаній 

Х ХХ ХХ 

Недопущення перепрофілювання вітчизняних підприємств, 
продукція яких є імпортозаміщувальною 

ХХ Х Х 

Заохочення до розвитку міжнародної кооперації, активізації 
трансферу технологій 

ХХ ХХ Х 

Стимулювання експорту та участі у глобальних ланцюшах 
доданої вартості 

ХХ ХХ ХХ 

Блок 2. Контроль якості інвестування інноваційних процесів в економіці 
Контроль за рівнем концентрації іноземного капіталу в 
економіці 

ХХ ХХ ХХ 

Недопущення монополізації окремих секторів економіки  Х Х ХХ 
Стимулювання підприємництва та розвиток малого і 
середнього бізнесу в переробній промисловості 

Х ХХ Х 

Заохочення спрямування інвестицій у структуру основного 
капіталу підприємств 

Х Х ХХ 

Створення нових конкурентоспроможних виробництв у 
високомаржинальних сегментах 

Х ХХ ХХ 

Модернізація діючих підприємств у переробній 
промисловості для підвищення їх ефективності шляхом 
ресурсозбереження та збільшення продуктивності праці 

ХХ ХХ Х 

Стимулювання попиту на інноваційну продукцію на 
внутрішньому ринку 

Х ХХ Х 

Недопущення переведення національних капіталів 
бюджетоутворюючих підприємств до офшорних зон 

ХХ ХХ ХХ 

Селекційно-конкурсний відбір інвестиційних пропозицій з 
наданням переваги таким, що спрямовані у реальний сектор 
економіки та забезпечують активізацію досліджень та 
розробок та інноваційної діяльності 

Х Х ХХ 

Блок 3. Підвищення рівня спроможності до мобілізації внутрішніх  інвестиційних 
ресурсів та здійснення інноваційних перетворень 

Заохочення до розміщення філій іноземних банків, і 
недопущення викупу іноземним капіталом існуючих банків 

Х ХХ Х 

Стимулювання проектів державно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері 

ХХ ХХ ХХ 
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продовження табл. 5.6 

Заходи  

Заходи, диференційовані за 
оцінкою рівня інноваційно-
індустріального розвитку 

сильні нестійкі слабкі 
Формування системи стимулів банкам, які інвестують кошти 
в соціальні та інноваційні проекти 

Х Х ХХ 

Стимулювання населення до довгострокового зберігання 
коштів у національній валюті 

Х ХХ Х 

Сприяння розвитку ІСІ та ініціювання вдосконалення 
законодавства щодо діяльності венчурних фондів 

ХХ ХХ ХХ 

Складено автором. 

 

На основі узагальнення запропонованих заходів розроблені підходи до 

формування алгоритмів реалізації стратегії впливу держави на активізацію 

інноваційно-індустріальних процесів в економіці. Проведений аналіз 

загального перебігу інноваційних процесів та їх інвестиційного забезпечення 

довів доцільність виокремлення типів стратегій реалізації інноваційно-

індустріального розвитку в країні: превентивно-підтримуюча, превентивно-

збережувальна та превентивно-стимулююча (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Типи стратегій реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку 

в національній економіці 

Тип стратегії 
Характерні 

ознаки 
стратегії 

Пріоритети 
політики  

Основні заходи реалізації 
політики 

1. 
Превентивно-
підтримуюча 

 

Нарощення 
пропозиції 
інноваційної 
продукції 

Підтримка 
науково-технічного 
та інноваційного 
потенціалу та його 
нарощення 

1. Вимоги до обмеження 
використання старих 
технологічних процесів та 
потужностей у господарській 
діяльності. 
2. Підтримка в освоєнні нових 
ринків збуту. 
3. Розвиток науки шляхом 
формування великих науково-
дослідних на експериментальних 
центрів. 
4. Налагодження виробництва 
високотехнологічної продукції 

Рекомендований для позиції рівня інноваційно-
індустріального розвитку економіки, 
ідентифікованого як сильний. 
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продовження таб. 5.7 

Тип стратегії Характерні 
ознаки 

стратегії 

Пріоритети 
політики 

Основні заходи реалізації 
політики 

2. Превентивно-
збережувальна 

Утримання 
належного 
рівня спів-
відношення 
між попитом 
та 
пропозицією 
на 
інноваційну 
продукцію 
 

Збереження 
науково-технічного 
та інноваційного 
потенціалу та 
заповнення 
розривів між 
коопераційними 
ланцюгами 
підприємств 
 

1. Створення сприятливих 
організаційних умов для дії 
компаній у національному режимі 
підприємництва та забезпечення 
інформаційної підтримки. 
2. Використання державних 
закупівель імпортозаміщувальної 
інноваційної продукції для 
підприємств переробної 
промисловості. 
3. Активізація програм державно-
приватного партнерства з метою 
концентрації інвестиційних 
ресурсів на цілях оновлення 
виробництва. 
4. Контроль над обсягами 
сировинного експорту. 
5. Жорсткий контроль за 
дотриманням екологічних 
стандартів 

Рекомендований для позиції рівня інноваційно-
індустріального розвитку економіки, 
ідентифікованого як нестійкий. 

3. 
Превентивно-
стимулююча 

Нарощення 
попиту на 
інноваційну 
продукцію 
 
 
 

Стримування 
подальшого 
руйнування 
науково-технічного 
та інноваційного 
потенціалу 
 
 
 

1. Організація консалтингового 
забезпечення діяльності компанії. 
2. Заснування підприємств, що 
випускають імпортозаміщувальну 
продукцію. 
3. Контроль за діяльністю 
іноземних інвесторів. 
4. Контроль над обсягами 
сировинного експорту. 
5. Жорсткий контроль за 
дотриманням екологічних та 
соціальних стандартів. 
6. Стимулювання створення нових 
високопродуктивних робочих 
місць, впровадження інноваційних 
технологій. 
7. Активізація технологічного 
трансферту. 
8. Активізація використання 
проектів ДПП в інноваційній 
сфері 

Рекомендований для позиції рівня інноваційно-
індустріального розвитку економіки, 
ідентифікованого як слабкий. 

Складено автором. 
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Превентивний характер дії щодо реалізації заходів політики 

інноваційно-індустріального розвитку полягає в тому, що завдяки орієнтації 

на убезпечення економіки органи влади не чекатимуть результатів 

інноваційної та інвестиційної діяльності, а передбачатимуть їх. Отже, 

ухвалюючи рішення про застосування стимулюючих або обмежувальних 

заходів державне регулювання орієнтуватиметься на пакети пропозицій щодо 

використання інвестицій у чітко визначених напрямах. 

За нашим переконанням, реалізація запропонованих нами пріоритетних 

заходів політики інноваційно-індустріального розвитку економіки разом із 

розробкою стратегій впливу держави на активізацію інноваційно-

індустріальних процесів  сприятимуть максимізації вигід та мінімізації 

ризиків для України від взаємодії з глобальним економічним середовищем.  

З урахуванням того, що для України рівень інноваційно-

індустріального розвитку економіки ідентифіковано як слабкий, прийнятним 

типом стратегії впливу держави на інноваційно-індустріальний процес є 

превентивно-стимулююча стратегія, орієнтована на стимулювання попиту на 

інноваційну продукцію шляхом використання таких основних форм 

інвестиційного забезпечення: надання субсидій та грантів, дотацій; надання 

кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими 

тарифами; розширення бази витрат на дослідження та розробки, інвестування 

оновлення активів, які включаються у валові витрати підприємства; 

відстрочення або розстрочення сплати податків та зборів; державне 

замовлення; державні закупівлі; продаж державного майна за цінами, нижче 

ринкових; збільшення частки у статутному капіталі державної участі; 

зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед 

державними фондами (зокрема за Єдиним соціальним внеском); анулювання 

боргів за надані державні послуги, штрафних санкцій, компенсація збитків). 

Таким чином, реалізація запропонованих заходів політики інноваційно-

індустріального розвитку економіки разом із розробленням стратегій її 

реалізації сприятимуть зміцненню конкурентоспроможності економіки 
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України, її економічної безпеки за рахунок поєднання та ефективного 

перерозподілу приватних і державних інвестицій на підтримку проектів та 

програм у високотехнологічних секторах економіки, з орієнтацією на 

потреби розвитку промисловості. 

 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Дослідженням вітчизняного законотворення з використанням 

принципу системності до забезпечення технологічних перетворень 

виокремлено часову періодизацію щодо інституційного забезпечення 

інноваційно-індустріального розвитку в економіці України, що охоплює три 

основні етапи: перший етап 1991–1999 рр.; другий – 2000–2009 рр.; третій – 

2009–2013 рр. Спільним для законотворчої активності на всіх етапах є 

поступове закріплення інноваційної моделі розвитку національної економіки.  

2. Враховуючи, що ринкові відносини спричинили формування 

диференціації форм власності, в ході провадження економічної діяльності 

проявляється протиріччя між інтересами приватного бізнесу, орієнтованого 

на проекти максимізації власного прибутку, та держави як гаранта 

суспільних інтересів. Обґрунтовано, що подолання зазначеного протиріччя 

можливе налагодженням партнерських відносин між бізнесом та державою, 

що втілюється у проекти державно-приватного партнерства. Досвід 

розвинених країн переконує у тому, що якісні зрушення в розвитку 

механізмів державного впливу на дослідження та розробки проявляється в 

тому, що участь держави поступово трансформується від прямого 

замовлення за кошти бюджету технологій або головного виконання робіт до 

ініціативи організації науково-технологічного партнерства з приватним 

бізнесом.  
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3. З огляду на практичний досвід запровадження ДПП у розвинених 

країнах систематизовані переваги та вигоди від участі в реалізації проектів 

ДПП, які кожен з партнерів має можливості отримати в інноваційній сфері. 

Для держави: можливість залучення додаткових фінансових та інших 

ресурсів; використання налагодженого механізму управління великими і 

комплексними програмами; можливість застосування інноваційних 

технологій приватних підприємств; залучення висококваліфікованих 

експертів приватного бізнесу; підвищення ефективності управління 

державним майном та економії державних витрат; заохочення 

підприємницької ініціативи в суспільно значущих програмах розвитку 

економіки; оптимізації чисельності управлінського персоналу з боку держави 

при управлінні проектом; підвищення ефективності формування та 

використання технологічного, фінансового потенціалу в економіці; зниження 

корупції; створення гнучких (компромісних) моделей реалізації проектів. Для 

приватного бізнесу: отримання прибутку від проектів, у яких неможливо 

взяти участь без взаємодії з державними органами; пряма підтримка з боку 

державних органів; можливість одержати гарантовану монополію на 

використання виділеного державою ресурсу виключно для тих приватних 

підприємств, які брали участь у реалізації проекту; зниження ризиків за 

рахунок довготривалого розміщення інвестицій під державні гарантії; 

одержання неекономічних вигід за рахунок більш тісного співробітництва з 

державними органами в ході реалізації проектів; отримання податкових пільг 

і гарантій; можливість отримати в умовах кризи доступ до додаткового 

фінансування або пільгових кредитів. 

4. Доведено, що для забезпечення суспільного відтворення 

важливого значення набуває реалізація "політики інноваційно-

індустріального розвитку економіки", основні напрями якої синтезують 

елементи структурної, інноваційної, інвестиційної та промислової політики у 

єдиний контур цілей та завдань, які пов’язані між собою та доповнюють один 
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одного. Зокрема, структурна перебудова у промисловому виробництві 

передбачає орієнтування на розвиток високотехнологічних виробництв, їх 

державне стимулювання та ефективне використання науково-технічних 

розробок. 

5. Сформульовано, що державна політика інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки являє собою 

взаємоузгоджену діяльність держави та ринкових інститутів, що поєднує 

заходи організації та координації створення нових високотехнологічних 

виробництв і оновлення існуючих на базі впровадження інновацій, 

забезпечення підтримки національних інтересів та підвищення 

конкурентоспроможності національного товаровиробництва до світового 

рівня. Основною метою її реалізації є збільшення темпів і масштабів 

соціально-економічного розвитку країни шляхом стимулювання і 

задоволення внутрішнього платоспроможного попиту на сучасну 

конкурентоспроможну продукцію вітчизняного виробництва (включаючи 

ефективне і якісне імпортозаміщення), істотне розширення присутності 

продукції вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку з паралельним 

забезпеченням ефективності промислового виробництва відповідно до вимог 

сучасної багатоукладної економіки. 

6. Визначено основну мету політики інноваційно-індустріального 

розвитку економіки, яка відображає різні напрями діяльності органів влади з 

її досягнення та зумовлює угрупування всієї сукупності заходів в окремі 

блоки. Серед основних напрямів формування політики запропоновано 

розглядати: зовнішнє обмеження та внутрішнє сприяння. Обґрунтовано, що 

за сучасного перебігу інноваційних та інвестиційних процесів у цілях захисту 

національних інтересів та економічної безпеки суттєвого значення набуває 

напрям "зовнішнє обмеження". Цей напрям формування політики 

інноваційно-індустріального розвитку передбачає концентрація внутрішніх 
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інвестиційних ресурсів на інноваційних напрямах діяльності та формування 

на цій основі інтеграційних утворень. 

7. За результатами проведеної оцінки рівня інноваційно-

індустріального розвитку та ідентифікації на цій основі позицій України 

щодо економічної безпеки, а також базуючись на типі інвестиційної 

поведінки підприємств у високотехнологічних видах економічної діяльності, 

запропоновано модель взаємозв’язку пріоритетів реалізації заходів політики 

інноваційно-індустріального розвитку економіки із стратегічними напрямами 

досягнення економічної безпеки. Для наповнення практичним змістом 

запропонованої моделі, виокремлено заходи у межах політики інноваційно-

індустріального розвитку та обґрунтовані три основні типи стратегії 

реалізації політики інноваційно-індустріального розвитку в національній 

економіці: превентивно-підтримуюча, превентивно-збережувальна та 

превентивно-стимулююча. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у 

опублікованих наукових працях автора [120; 146; 148; 154; 155; 158; 542; 543; 

546]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено і запропоновано вирішення нової 

науково-практичної проблеми стосовно обґрунтування концептуальних засад 

формування інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального 

розвитку національної економіки та розроблено практичні рекомендації щодо 

його реалізації. Це дало змогу сформулювати висновки теоретичного, 

методологічного та науково-практичного характеру. 

1. Встановлено, що економічний розвиток країни у сучасному 

технологічному просторі залежить від таких інноваційних факторів, як знання, 

компетенція, інформація, інновації, прогресивні та інформаційні технології. 

Зазначене обумовило дослідження інноваційно-індустріального розвитку 

економіки як необхідного теоретичного базису управління національним 

господарством щодо генерації нових наукових ідей та їх своєчасного втілення 

у конкретних кінцевих результатах діяльності суб’єктів господарювання. 

Запропоновано інноваційно-індустріальний розвиток розглядати як 

перманентний, незворотний, цілеспрямований закономірний рух суспільства у 

напрямі поступальних прогресивних якісних і структурних змін продуктивних 

сил, що характеризується використанням принципово нових прогресивних 

технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, 

прогресивними організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній 

діяльності, на основі поглиблення інтеграції між наукою, освітою, 

промисловістю та державою. 

2. Внаслідок глобальної фінансової кризи в сучасних працях іноземних і 

вітчизняних вчених зросла кількість досліджень у напрямі інноваційного 

характеру індустріалізації високорозвинених країн, основу якої формує 

прискорений розвиток високотехнологічних видів діяльності, що істотно 

впливає на подальшу диференціацію країн за технологічними параметрами. Це 

дало змогу обґрунтувати висновок про необхідність розроблення аналітичного 
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підходу до розкриття сутності інноваційної індустріалізації крізь призму 

поглиблення взаємозв'язку вітчизняних досліджень і розробок (ДіР) з 

промисловими секторами економіки, поєднання державних та приватних 

інвестицій, з орієнтацією на потреби розвитку промисловості та забезпечення 

економічної безпеки. 

3. Відзначено, що у сучасній економіці організаційно-економічні форми 

взаємодії між суб’єктами системи "освітанаукавиробництво" проявляються 

на рівні тимчасового (договірного, контрактного) або постійного 

співробітництва між основними учасниками інноваційного процесу. Серед 

найбільш значимих параметрів економіки, орієнтованої на інноваційні 

зрушення як такі, що впливають на поглиблення інтеграції науки та 

виробництва, в роботі визначено: поступове заміщення традиційних 

ієрархічних структур утвореннями, організованими за мережевим принципом; 

природна трансформація паркових структур у кластерні в межах активізації 

формування національних інноваційних систем; заміна звичайних програм та 

проектів інформаційними каналами інформації на рівні стартапів; поступовий 

перехід від прямого фінансування з боку конкретного замовника до 

застосування механізму колективної співпраці людей, що добровільно 

об'єднують свої гроші або інші ресурси, як правило, через мережу Інтернет з 

метою підтримки зусиль в реалізації нових ідей (краунфандинг).  

4. Дослідження сутності інвестиційного забезпечення відносно процесу 

інноваційної індустріалізації дало змогу визначити його як комплекс заходів, 

спрямованих на пошук, залучення та освоєння інвестиційних ресурсів шляхом 

мобілізації, перерозподілу та концентрації приватних і державних інвестицій у 

напрямку стимулювання попиту на вітчизняні розробки й широкомасштабне 

технологічне оновлення промисловості, створення умов для залучення 

іноземного капіталу у високотехнологічні види промислової діяльності. 

Встановлено, що модифікація методів прямої державної участі в регулюванні 



407 
 

інвестиційних процесів в інноваційній сфері зумовлює диференціацію типів 

інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального розвитку залежно від 

глибини прояву інтеграційних відносин між основними учасниками: ринковий, 

державно-приватний, кластерний, державно-розпорядницький, 

мезокорпоративний. Аргументовано, що в реаліях сучасного стану економіки 

України доцільним до застосування має стати державно-приватний або 

кластерний тип інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального 

розвитку національної економіки. 

5. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення 

інноваційних процесів в Україні, виявлено її уповільнення, обмеженість 

внутрішніх інвестиційних ресурсів та відсутність достатніх стимулів для 

залучення іноземного капіталу в процес удосконалення технологічної 

структури національної економіки. Про це свідчить домінування в структурі 

іноземних інвестицій протягом 2004–2013 рр. фінансового сектору та операцій 

з нерухомістю при одночасному зростанні обсягів технологічного імпорту. 

Встановлено негативний вплив приросту технологічного імпорту впродовж 

2004–2013 рр. на обсяг збуту вітчизняної інноваційної продукції, що посилює 

проблему технологічної залежності національного господарства. Крім того, для 

періоду 2000–2013 рр. характерне падіння наукомісткості ВВП; скорочення 

частки державного фінансування інноваційної діяльності; неузгодженість 

напрямів бюджетного інвестування з визначеними пріоритетами науково-

технічної та інноваційної діяльності.  

6. У ході проведеного аналізу виявлено значні диспропорції між 

регіонами України та видами економічної діяльності за рівнем концентрації 

інвестицій, що негативно впливає на комплексність розвитку національного 

господарства. Акцентовано увагу на низькій якості процесів іноземного 

інвестування оновлення техніко-технологічної бази виробництва, що на тлі 

зростання імпорту не лише продукції кінцевого споживання, а й проміжного, 
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загрожує поглибленням деіндустріалізації промисловості України. 

Аргументовано, що необхідність досягнення достатнього рівня 

конкурентоспроможності національних товаровиробників зумовлюють 

підвищення ефективності зосередження вітчизняних інвестиційних ресурсів та 

їх цілеспрямованого перерозподілу для вирішення нагальних проблем розвитку 

національної економіки. Мобілізація внутрішніх джерел інвестування 

розглядається автором необхідною умовою подолання технологічного 

відставання від високорозвинених країн та формування в економіці 

інтегрованих структур в системі "освітанаукавиробництво", здатних 

забезпечити досягнення світового рівня конкурентоспроможності держави. З 

цією метою відокремлено напрями реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки: "зовнішнє обмеження" та 

"внутрішнє сприяння". "Внутрішнє сприяння" підпорядковане максимальному 

використанню переваг іноземних учасників у зміцненні технологічної бази 

розвитку національного промислового виробництва, встановленню взаємодії з 

наявними в економіці іноземними учасниками інноваційного процесу. 

"Зовнішнє обмеження" передбачає концентрацію внутрішніх інвестиційних 

ресурсів на інноваційних напрямах діяльності у промисловості та формування 

на цій основі інтегрованих утворень, чітке визначення видів діяльності щодо 

обмеження прямої участі в них іноземних інвесторів. Обґрунтовано, що за 

сучасного перебігу інноваційних та інвестиційних процесів для захисту 

національних інтересів та економічної безпеки суттєвого значення набуває 

напрям "зовнішнє обмеження". 

7. Визначено, що активізація інвестиційної діяльності у напрямі 

інноваційних перетворень обумовлена інвестиційною поведінкою підприємств, 

орієнтованою на використання інновацій. Для ідентифікації інвестиційної 

поведінки на підприємствах високотехнологічних видів діяльності 

(виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів (фармацевтичні 
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препарати); виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; 

виробництво авіаційної та космічної техніки; виробництво електричного 

устаткування). Запропоновано та апробовано методику, що дало змогу 

розрізняти три типи інвестиційної поведінки підприємства у напрямі 

забезпечення інноваційно-індустріального розвитку: активну, адаптивну та 

пасивну. Методику апробовано за результатами моніторингу 52 підприємств 

високотехнологічних видів діяльності, розташованих у м. Києві. Це дало 

підстави обґрунтувати необхідність удосконалення форм підтримки державою 

стимулювання попиту на інновації у рамках політики інноваційно-

індустріального розвитку економіки України. 

8. Запропоновано методику розрахунку інтегрального індексу 

інноваційно-індустріального розвитку національної економіки, що враховує 

інтенсивність інноваційних процесів у промисловості, відображає рівень 

залучення науково-технічних розробок у національне господарство та включає 

такі основні етапи: 1) формування множини індикаторів, визначення порогових 

значень та виявлення можливих наслідків (за групами показників: оцінювання 

міжнародної інноваційної активності національної економіки; оцінювання 

використання внутрішнього потенціалу для здійснення інноваційних 

перетворень; оцінювання можливостей здійснення інноваційних перетворень 

на перспективу); 2) розрахунок інтегрального індексу інноваційно-

індустріального розвитку; 3) ідентифікація позицій національної економіки 

щодо економічної безпеки; 4) моделювання стійкості функціонування системи 

економічної безпеки за рахунок інноваційно-індустріального розвитку. 

Виділено основні діапазони варіювання значень індексу для виявлення зон 

небезпеки для національної економіки (позиції економіки щодо економічної 

безпеки). За результатами застосування методики отримано числові значення 

індексу інноваційно-індустріального розвитку за період 1996–2013 рр., які 

засвідчили, що економіка України протягом останніх 18 років за розрахованим 
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індексом не полишає зони нестійкого стану (діапазон 0,06 < ІІІР < 0,23), а 

позиція щодо забезпечення економічної безпеки для України є слабкою.  

9. Відзначено, що інвестиційне забезпечення інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки потребує розробки науково 

обґрунтованих підходів щодо вибору інструментів промислової, інноваційної 

та інвестиційної політики. Відзначено, що діюча політика, яка реалізується у 

сфері інновацій та інвестицій, орієнтована здебільшого на стимулювання 

пропозиції інновацій. Зважаючи на необхідність зміни такої орієнтації можна 

стверджувати, що ключовою ідеєю реалізації політики інноваційно-

індустріального розвитку економіки має стати спрямування державної 

підтримки на стимулювання попиту на інноваційну продукцію. Основним 

підходом запропоновано розглядати селективний підхід, що передбачає 

диференціацію форм підтримки державою розвитку високотехнологічних видів 

промислової діяльності, ефективнішого використання інноваційного 

потенціалу залежно від типу інвестиційної поведінки підприємств 

високотехнологічних видів промислової діяльності та з огляду на забезпечення 

економічної безпеки. 

10. Базуючись на інституційному підході, визначено, що проблема 

формування адекватної сучасним реаліям національної моделі економічного 

розвитку потребує реалізації нової державної економічної політики, якою має 

стати політика інноваційно-індустріального розвитку як сукупність практичних 

заходів стосовно вибору та аргументації економічних рішень на макрорівні для 

досягнення суспільно значимих цілей й гармонійного поєднання наукового, 

освітнього, інноваційного та промислового потенціалів в єдиний технологічно-

інформаційний простір з метою отримання якісних результатів у розвитку 

національного господарства. Основу реалізації такої політики в національній 

економіці формує система державних інструментів стимулювання та 

підтримки попиту (державно-приватне партнерство, державні закупівлі, 
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державне замовлення) на результати інноваційної діяльності та впровадження 

вітчизняних інноваційних розробок у виробництво, спрямування інвестиційних 

ресурсів в інноваційне оновлення виробництва в промислових 

високотехнологічних видах діяльності, що дасть змогу активізувати 

інноваційно-індустріальний процес для забезпечення економічної безпеки 

економіки України.  

11. Аналіз проблеми державно-приватного партнерства в інноваційній 

сфері з позиції світового досвіду дав змогу розкрити перспективи його 

активізації для інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального 

розвитку України. У роботі доведено, що умовою одержання ефектів від 

взаємодії учасників проектів державно-приватного партнерства (ДПП) має 

стати узгодження їх інтересів, яке потребує зміни інституціонального порядку 

реалізації проектів ДПП. Виокремлено переваги використання державно-

приватного партнерства для інноваційної індустріалізації та можливості його 

застосування для цілей інноваційно-індустріального розвитку економіки. Серед 

основних переваг зосереджено увагу на можливості поєднання капіталів, 

концентрації ресурсів на узгоджених між державою та підприємницьким 

сектором цілях, розподіл функцій контролю між основними учасниками. 

12. Доведено, що практичні заходи в межах політики інноваційно-

індустріального розвитку національної економіки доцільно здійснювати 

шляхом реалізації відповідної стратегії. Запропоновано розглядати три основні 

типи такої стратегії, диференційовані за позицією економіки щодо економічної 

безпеки та типом інвестиційної поведінки підприємств високотехнологічних 

видів діяльності: превентивно-стимулюючою (стримування подальшого 

руйнування науково-технічного та інноваційного потенціалу), превентивно-

збережувальною (збереження науково-технічного та інноваційного потенціалу 

та заповнення розривів між коопераційними ланцюгами підприємств); 

превентивно-підтримуючою (підтримка подальшого нарощення науково-
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технічного та інноваційного потенціалу). Для України прийнятним типом 

стратегії впливу держави на інноваційно-індустріальний процес визначена 

превентивно-стимулююча стратегія, яка орієнтована на стимулювання попиту 

на інноваційну продукцію шляхом використання таких основних форм 

інвестиційного забезпечення: державне замовлення, державні закупівлі; 

розширення бази витрат на дослідження та розробки у складі валових витрат 

підприємства; надання кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів 

за пільговими тарифами; збільшення частки у статутному капіталі державної 

участі та інші. 
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Додаток А 
Таблиця А.1 

Порівняльна характеристика індустріальної та постіндустріальної 

економіки 
Критерії Індустріальна економіка Постіндустріальна 

економіка 
Економічний розвиток Лінійний, передбачуваний Прискорений, неперервний 
Основні рушійні сили 
розвитку економіки 

Великі індустріальні фірми Інноваційні підприємницькі 
фірми, в основі розвитку 
яких покладено нові знання 

Динаміка ринку Повільна та лінійна Швидка та непередбачена 
Домінуюча сила на ринку Постачальник Покупець 
Конкуренція Локальна Глобальна 
Характеристика та ключовий 
чинник конкуренції 

Поглинання малих фірм 
великими компаніями 
(ключовий чинник – розмір 
компанії) 

Фірма, яка швидко 
розвивається випереджує за 
розвитком таку, що 
розвивається повільно 
(ключовий чинник – 
швидкість реагування на 
зміни) 

Тривалість життєвого циклу 
нових продуктів та технології 

Тривалий Короткий 

Особливості маркетингу Маркетинг, орієнтований на 
продукт масового попиту 

Маркетинг, орієнтований на 
продукт диференційованого 
попиту 

Особливості функціонування підприємства 
Темпи розвитку Повільні Прискорені під впливом 

очікувань покупців 
Стратегія розвитку бізнесу Стратегічна піраміда: 

передбачення, місія, цілі, 
плани дій 

Динамічна стратегія 

Мета розвитку Максимізація прибутку Капіталізація (максимізація 
ринкової вартості компанії) 

Організація виробництва Масове виробництво Гнучке виробництво  
Ключовий фактор зростання Фінансовий капітал Людський капітал 
Основні джерела отримання 
нових ідей 

Наукові дослідження Венчурні стратегії,  
нові бізнес моделі 

Основні рушійні сили, що 
визначають розвиток 
технологій 

Автоматизація і механізація Інформаційні та 
телекомунікаційні технології, 
е-бізнес, швидке створення 
прототипів 

Основні витоки досягнення 
конкурентних переваг 

Доступ до вихідних 
матеріалів, дешевої робочої 
сили та капіталів; скорочення 
собівартості за рахунок 
нарощення масштабів 
виробництва 

Підприємницька творчість, 
швидкість, унікальні 
корпоративні здібності, 
організаційні удосконалення 

Ключовий ресурс Фінансові ресурси Знання, здібності 
Механізм прийняття рішень Вертикальний  Розподільчий 
Реалізація інноваційного 
процесу 

Періодичний, лінійний Неперервний, мережевий 

Фокус виробництва Внутрішні процеси Системне управління бізнес-
процесами 
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продовження табл. А.1 

Критерії Індустріальна економіка Постіндустріальна 
економіка 

Стратегічні альянси з іншими 
фірмами 

Прагнення до монополії на 
ринку 

Партнерство заради доступу 
до нових корпоративних 
можливостей 

Організаційні структури Ієрархічні, пірамідальні, 
бюрократичні, функціональні 

Взаємопов’язані підсистеми; 
гнучкі, дивізійні, 
децентралізовані, структури, 
уповноваження підлеглих, 
мережеві структури  

Особливості робочої сили 
Реалізація лідерства Вертикальне Розподільче: делегування 

повноважень і лідерства 
Характеристики робочої сили Значна частка кадрів без 

вищої освіти 
Значна частка працівників з 
вищою освітою 

Вміння та навички Вузька спеціалізація, 
стандартизація 

Широка спеціалізація, 
гнучкість 

Вимоги до освіти Сертифікат або диплом Неперервне навчання 
Стиль керівництва Автократичний, 

авторитарний 
Демократичний,  
ліберальний 

Зайнятість Стабільна Знаходиться під впливом 
ринкових можливостей та 
факторів ризику 

Витрати на розвиток 
персоналу 

Поточні витрати Інвестиції 

Складено  за: [203, 216, 250, 320, 367, 432, 454, 462, 503, 531, 583, 603] 
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Економічний зміст інноваційно-індустріального розвитку 
економіки – перманентний, незворотний, цілеспрямований закономірний 
рух суспільства у напрямі поступальних структурних змін продуктивних 
сил, що характеризується використанням принципово нових прогресивних 
технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, 
ефективними організаційними і управлінськими рішеннями в господарській 
діяльності на основі поглиблення інтеграції між наукою, освітою, 
промисловістю та державою. 

Основні структурні компоненти регулювання:  

- стратегічна мета – високий рівень економічного розвитку;  

- основні завдання – зміна структури національної економіки через 
удосконалення структури інвестицій; заміщення основних виробничих засобів 
технікою та технологією нових поколінь; налагодження партнерських 
відносин між бізнесом та державою; забезпечення інтеграції між наукою та 
виробництвом; формування сприятливого інвестиційного середовища. 

- об’єкти регулювання – структура інвестицій; напрями інвестицій; обсяги 
інвестицій; 

- інструменти регулювання - прямі (бюджетне інвестування); непрямі 
(податки, субсидії, пільги)   

- технологія регулювання – розроблення принципів, засобів і способів 
державного управління; оцінка та адаптація моделей інвестиційного 
забезпечення; моніторинг економічних, інноваційних та інвестиційних 
процесів; імплементація позитивного міжнародного досвіду; розробка 
критеріїв та введення принципових алгоритмів забезпечення інноваційно-
індустріального розвитку з урахуванням вимог досягнення економічної 
безпеки.  

Принципи забезпечення – правила, основні положення і норми, в 
основі яких принципи наукової обґрунтованості, 
цілеспрямованості та ефективності управління інноваційно-
індустріальним розвитком економіки: 
- наукової обґрунтованості; 
- кооперація: 
- спеціалізація; 
- збалансування суспільних і приватних інтересів; 
- законності; 
- комплексності (застосування комплексного підходу під час реалізації 
державної політики); 
- специфічності розвитку національної економіки (врахування специфіки та 
індивідуальних особливостей розвитку України і включення її у світові, 
міжрегіональні економічні процеси для досягнення максимальних вигод і 
переваг); 
- динамічної рівноваги (оптимальне співвідношення між всіма елементами 
системи, а також між цілим та її частинами; оптимальну відповідність між 
стійкістю і мінливістю, самоорганізацією і хаосом; оптимальне співвідношення 
системи із зовнішнім середовищем); 
- переваг розвитку (перерозподіл ресурсів з менш важливих на більш важливі та 
перспективні напрями); 
- змінюваності (забезпечення розвитку за рахунок зміни складових елементів 
всередині системи); 
- принцип двох сигмоподібних (перехід на нову технологію, на нове поєднання 
факторів виробництва); 
- принцип розумного консерватизму (характеризує зміну потенціалу системи, 
що сприяє її розвитку, перехід із запізненням, обумовленим темпом зміни 
ресурсів і технологій); 
- адаптація (згладжування наслідків внутрішніх і зовнішніх збурень); 
- принцип синергізму (баланс розвитку з позицій самоорганізації системи). 

Рис. А.1. Концептуальні засади інноваційно-індустріального розвитку національної економіки 
Складено  автором 

 

Інноваційна індустріалізація  



468 
 

Таблиця А.2 
Еволюція теоретичних уявлень щодо змісту модернізаційних процесів 

Етап Зміст основних положень в дослідженнях Представники 

І. Зародження 
класичної 
модернізаційної 
концепції (друга 
половина 1950 – 
перша половина 1960 
років) 

Зародження модернізаційної парадигми як 
результату розвитку західного суспільства, 
лінійності розвитку та альтернативи 
комуністичній доктрині для більшості 
новостворених незалежних держав Азії та 
Латинської Америки внаслідок розпаду 
європейських колоніальних імперій. 
Відмова від традиціоналізму та 
національних особливостей для формування 
ринкової економіки та ліберально-
демократичного суспільства "західного 
зразка". Була створена як оптимістична 
парадигма історичного розвитку на 
противагу песимістичній концепції 
"занепаду" О. Шпенглера. А. Тойнбі, 
К. Ясперса, П. Сорокіна та інших та 
трактувалася як комплексний процес 
побудови індустріального суспільства. 
Описувала спроби наздоганяючого розвитку 
– прискорена вестернізація з неможливістю 
механічного перенесення досвіду. Розподіл 
країн на розвинуті та такі, що розвиваються 

С. Хантингтон, 
Д. Ептер, 
У. Ростоу, У. Мур, 
Ш. Ейзенштадт, 
К. Гелбрейт, 
М. Леві, Д. Лернер, 
А. Органський, 
Р. Бендикс, С. Блек 
та ін. 

ІІ. Критика класичної 
модернізаційної 
концепції (друга 
половина 1960 –1980 
роки) 

Апробація модернізаційних проектів у 
країнах Латинської Америки. На основі 
критики лінійності розвитку та 
неузгодженості традицій з вестернізацією 
сформувалися моделі парціальної 
модернізації, теорія залежності та розвитку 
недорозвитку, світ-системний аналіз. 
Конвергенція модернізаційних концепцій у 
теорію "економіки розвитку". 
Обґрунтування ідеї подолання відсталості 
шляхом активної державної політики 
насильницького перерозподілу ресурсів від 
традиційного до ринкового сектору 
економіки. Розподіл країн на розвинуті та 
перехідні (транзитивні). Погляд на сучасну 
людину, що сприймає західні цінності 
(демократію) та обирає раціональну модель 
поведінки "homo economicus" – добитися 
успіху (доходу) та визнання права інших на 
подібні дії 

І. Валлерстайн,  
Д. Рушмайер, 
А. Абдель-Малек, 
А. Турен, 
Р. Нупкес, 
Х. Чунер, 
У. Льюїс, 
Г. Менк’ю, 
Д. Ромер, Дж. Фей, 
А. Франк, 
А. Мюрдаль, 
Е. де Сото та ін. 
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продовження табл. А.2 
Етап Зміст основних положень в дослідженнях Представники 

ІІІ. 
Постмодернізаційна 
концепція (кінець 
1980 – 2000 роки) 

Активізація дослідження модернізації під 
впливом розвитку східно-азійських країн, 
розпаду СРСР. Успіх нових індустріальних 
країн зумовив появу концепції "модернізації 
без вестернізації", в результаті чого були 
сформовані теорії "неомодернізації" 
Е. Тирикьяна, "постмодернізації" 
Дж. Александера, "екологічної модернізації" 
Е. Гідденса, У. Бека, "модернізації як 
переходу до суспільства знань" С. Блека. 
Визнання багатолінійності розвитку, 
можливість зміни ходу еволюції, 
інформаціоналізм, формування уявлення 
про модернізацію як наслідок глобалізації, 
технологізація виробництва та суспільних 
процесів  

С. Хантінгтон, 
Р. Інглгарт, 
Е. Гідденс, 
В. Цапф. 
П. Штомпка та ін. 

ІV. Сучасний етап 
модернізаційних 
перетворень (кінець 
2000 років) 

Початок розуміння модернізації як 
національного проекту. Розвиток 
національних моделей модернізації: 
керована зміна технологічних укладів 
С. Глазьєва, теорія нового капіталістичного 
порядку Дж. Стігліца, ліберально-
консервативна теорія М. Кротова, 
випереджаюча модернізація Е. Чуанці, 
випереджаюча модернізація – економісти 
МГУ. Дослідження модернізаційних 
процесів в напрямку формування економіки 
знань, інформаційної та постіндустріальної 
економіки. Основна мета – новий 
економічний порядок в глобальній 
економіці, в якій збалансовано реалізуються 
сучасні процеси: глобалізація, інформаційне 
суспільство, інтелектуалізація, мережеві 
системи, постіндустріалізація, 
саморегуляція (стійкий розвиток). 

С. Блек, С. Глазьєв, 
П. Друкер, 
Л. Туроу, 
Дж. Фурасьє, 
М. Портер, 
Д. Белл, 
Л. Іноземцев, 
І. Побережніков, 
Г. Стігліц, 
М. Кастельс, 
С. Онишко та ін. 

Складено  за: [89, с. 84–106; 305; 363, с. 69]. 
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Таблиця А.3 
Типологія модернізації 

Критерій поділу Тип модернізації 
Сфера поширення змін у 
суспільстві 

Соціо-демографічна 
Економічна 
Політична 
Екологічна 
Культурна 
Духовна (світоглядна) 

За характером розвитку Органічна (ендогенна, первинна) 
Неорганічна (екзогенна, вторинна) 

За періодизацією соціально-
економічного розвитку 

Доіндустріальна 
Індустріальна 
Постмодернізаційна:  

 постіндустріальна,  
 неоіндустріальна (інноваційна)  

Відношення до передових 
країн (еталону) 

Імітаційна (адаптивна) 
Наздоганяюча 
Випереджаюча 
Інтегрована 

За ініціціацією змін Модернізація "згори" (іституційна, проектна) 
Модернізація "знизу" 

За стратегією здійснення Стратегія запозичення (імітації) 
 регульована 
 стихійно-корпоративна 

Стратегія наздоганяючого розвитку 
 імпортозаміщувальна модель 

індустріалізації 
 соціалістична модель індустріалізації 
 експортоорієнтована модель 

індустріалізації 
Стратегія нарощення 

За об’єктами модернізації, 
активністю й злагодженістю 
дій основних учасників 

Адаптивна (імітаційна) 
Креативна 

Складено  за [65, с. 25; 202]. 
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Таблиця А.4. 

Порівняльна характеристика стратегій, орієнтованих на інноваційні перетворення 

Вид стратегії Мета та характеристика Основні вимоги до здійснення, очікувані результати та 
інструменти 

Недоліки реалізації 

Стратегія 
запозичення 
(характерна для 
Японії середини 
ХХ ст.) 

Мета: переоснащення базових галузей 
для задоволення внутрішнього попиту. 
Інвестиційний імпорт, позичання 
технологій. Імпортозаміщення 
території країни. 
Характерні ознаки: використання 
наявного зарубіжного науково-
технічного потенціалу, нововведень та 
їх запозичення/адаптація у власній 
економіці 

Вимоги: Акумулювання значних фінансових потоків для 
придбання ліцензій, патентів. 
Інструменти: 
 селективні: податкові пільги, субсидування, 
держзамовлення на користь суб’єктів/галузей, визнаних 
пріоритетними, державні інвестиції, регулювання цін на окремі 
види товарів, гарантії за позиками, імпортні мита 

Залежність від 
високорозвинених 
країн  

Стратегія 
наздоганяючого 
розвитку 
(характерна для 
Китаю та країн 
Південно-
Східної Азії) 

Мета: залучення інвестицій, 
координація та закріплення тенденцій 
структурних змін. 
Характерні ознаки: освоєння (імітація) 
виробництв продукції. Добровільно-
примусова модернізація галузей, що 
технологічно застаріли, але 
забезпечують основну частину 
експорту; всебічна інституційна і 
фінансова підтримка інноваційних 
структур  

Вимоги: 
розвиненість сектору малого інноваційного підприємництва. 
Значне зростання інвестицій та залучення іноземного капіталу. 
Інструменти: 
 селективні: податкові пільги, субсидування, 
держзамовлення на користь суб’єктів/галузей, визнаних 
пріоритетними, державні інвестиції, регулювання цін на окремі 
види товарів, гарантії за позиками, імпортні мита; 
 неселективні: технічне регулювання, нефінансова 
підтримка експортерів, допомога у здійсненні досліджень та 
розробок, підтримка малого бізнесу, екологічних проектів, 
навчання, перекваліфікації кадрів, розвиток інфраструктури 

Неспроможність 
концентрації зусиль 
одночасно на всіх 
секторах економіки 

Стратегія 
нарощення 

Мета: підтримка траєкторії зростання 
на інноваційній основі. 
Характерні ознаки: використання 
власного науково-технічного 
потенціалу, інтеграційні процеси у 
фундаментальній та прикладній науці 

Вимоги: зниження прямого впливу держави, переважання 
горизонтальних інструментів, лібералізація зовнішньої торгівлі, 
підтримка малого бізнесу, дерегуляція ринку капіталу. 
Стимулювання кластерів високотехнологічних фірм. 
Інструменти: 
 селективні: податкові пільги, субсидування, 
держзамовлення на користь суб’єктів/галузей  

Необхідність 
підтримки та 
нарощення значних 
обсягів фінансування, 
обмежена кількість 
високоефективних 
інноваційних проектів 

Складено  за: [70; 75; 91; 230; 367; 472]. 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Систематизація наукових підходів до з’ясування сутності та змістовного 

наповнення терміну "інвестиції" 
Автор Змістовне наповнення Науковий підхід 

до дослідження 
сутності 

А. Сміт (1776) Інвестиції як капітал, який спрямований у 
справу самим його власником або віддається 
ним у тимчасове використання іншій особі 
під визначені проценти. Заощадження 
рівнозначні інвестиціям [425]. 

Відтворювальний 

Д. С. Мілль (1848)  "Авансування" товарів робочого 
споживання. Він вважав, що можна без 
обмежень збільшувати майбутнє 
виробництво шляхом нарощення інвестицій 
та скорочення споживання у поточному 
періоді. Але результати поточних інвестицій 
стають доступними лише після певного часу. 
А отже у кожен акт інвестування включається 
очікування [290]. 

Відтворювальний 

П. Массе (1971) Акт обміну задоволення сьогоднішньої 
певної потреби на очікування задоволення її у 
майбутньому за допомогою інвестиційних 
благ. Інвестиційні блага можуть мати 
найрізноманітнішу форму … це можуть бути 
цінні папери у вигляді наданих позик або 
паїв, широкий перелік різних типів реальних 
капіталовкладень: в золото, у вигляді товарів, 
у вигляді обладнання [281, с. 27–29]. 

Відтворювальний 

Дж. Кейнс (1978) Поточний приріст цінності капітального 
майна у результаті виробничої діяльності 
даного періоду… та частина доходу за даний 
період, яка не була використана для 
споживання [229, с. 117]. 

Відтворювальний 

Х. Г. Лоббес (1973) Інвестиції являють собою процес витрат 
живої та суспільної праці для створення 
виробничих потужностей, з допомогою яких 
у процесі виробництва праця створює більшу 
вартість, ніж може спожити [623, с. 326]. 

Структурно-
витратний 

Б. І. Букато, 
М. Х. Лапідус (1989)  

Інвестиції – це вкладення коштів з метою 
створення нового виробничого потенціалу та 
об’єктів соціально-побутового призначення 
або вдосконалення наявних. До них входять 
вкладення на формування основних фондів та 
оборотних коштів, а також на розвиток науки 
[522, с. 9]. 

Структурно-
витратний 

Ю. А. Матькин 
(1990) 

Під інвестиціями розуміють вкладення 
фінансових і матеріально-технічних засобів 
як у межах СРСР, так і за кордоном з метою 
отримання соціального, економічного та 
екологічного ефекту [283, с. 20]. 

Структурно-
ресурсний 
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продовження табл. Б.1 
Автор Змістовне наповнення Науковий підхід 

до дослідження 
сутності 

Основи 
законодавства про 
інвестиційну 
діяльність в СРСР 
(1990) 

Інвестиції – це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, внаслідок якої утворюється прибуток 
(доход) або досягається соціальний ефект [343]. 

Структурно-
ресурсний 

Закон України "Про 
інвестиційну 
діяльність" (1991) 

Інвестиції – це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, внаслідок якої утворюється прибуток 
(доход) або досягається соціальний ефект [390]. 

Структурно-
ресурсний 

К. Макконел, С. Брю 
(1992) 

Витрати на виробництво та накопичення засобів 
виробництва, накопичення засобів виробництва 
та збільшення матеріальних запасів [519, с. 192]. 

Структурно-
витратний 

С. Фішер, 
Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензі (1993) 

Витрати на створення нових потужностей з 
виробництва машин, фінансування житлового 
будівництва, промислового та 
сільськогосподарського будівництва, товарних 
запасів [517]. 

Структурно-
витратний 

А. В. Мороз (1993) Сукупність витрат, що реалізуються у формі 
довгострокових вкладів капіталу в різні галузі 
економіки. Мета інвестиції – одержання 
підприємницького доходу, прибутку, відсотка 
[30]. 

Структурно-
витратний 

Методика з оцінки 
ефективності 
інвестицій, 
розроблена в рамках 
Організації 
Об’єднаних Націй 
(ООН) з 
промислового 
розвитку (1995) 

Вкладення економічних ресурсів з метою 
створення та отримання вигоди у майбутньому. 
Основний аспект такого вкладення полягає у 
перетворенні ліквідності – власних та залучених 
коштів інвестора – у виробничі активи, 
представлені інвестиціями в основний капітал та 
чистим оборотним капіталом, а також у 
створенні нової ліквідності при використанні 
цих активів. Вигоди при цьому 
використовуються саме для додаткового 
наголосу на тому, що мета інвестицій не 
обмежується виключно отриманням прибутку 
[34]. 

Структурно-
ресурсний 

С. В. Мочерний 
(1995) 

Витрати на виробництво всіх інвестиційних 
товарів, що використовуються на заміщення 
зношених машин, устаткування, споруд і будь-
які інші чисті інвестиції, спрямовані на приріст 
виробничих фондів [164]. 

Структурно-
витратний 

Д. Сакс, Ф. Ларрен 
(1996) 

Інвестиції – потік готової продукції за певний 
період, який використовується для підтримання 
або нарощення основних фондів в економіці, 
виключаючи з визначення інвестиції у фінансові 
інструменти. Інвестиції будуть мати місце лише 
у випадку створення нової вартості, а не 
перерозподілу вже існуючої. А відтак, фінансові 
інвестиції мають місце лише у випадку 
придбання цінних паперів у процесі їх 
розміщення [416, с. 143]. 

Відтворювальний 
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продовження  
Автор Змістовне наповнення Науковий підхід 

до дослідження 
сутності 

Н. Г. Волков (1996) Інвестиції – це витрати організацій на 
створення, збільшення розмірів, а також 
придбання частини активів, що відносяться до 
позаоборотних [63, с. 17]. 

Структурно-
витратний 

П. Р. Кругман, 
М. Обстфельд (1997) 

Частка продукції, що використовується 
приватними фірмами для майбутнього 
виробництва. Хоча часто інвестиції 
використовуються для описання придбання 
власниками акцій, облігацій та нерухомості, не 
варто плутати це обиденне значення інвестицій 
з їх економічним визначенням [248]. 

Відтворювальний 

У. А. Шарп, 
Дж. Д. Бейлі (1997) 

У найбільш широкому розумінні інвестувати 
означає розстатися з грошима сьогодні, щоб 
отримати більшу їх суму у майбутньому… 
інвестування зводиться до реального 
інвестування, яке збільшує національний 
продукт у майбутньому [506, с. 1]. 

Відтворювальний 

І. Бернар, Ж. Коллі 
(1997) 

Придбання капіталу з метою отримання доходу 
[461]. 

Дохідно-цільовий 

А. Мертенс (1997) Будь-який розвиток капіталу, що дає ефект 
[287]. 

Дохідно-цільовий 

Дж. Доунс, 
Дж. Гудман Елліот 
(1998) 

Використання капіталу з метою отримання 
додаткових коштів або шляхом вкладення у 
доходні підприємства, або з допомогою участі у 
ризикованому проекті, спрямованому на 
отримання прибутку [111]. 

Дохідно-цільовий 

І. А. Бланк (1998) Інвестиції – вкладення капіталу в грошовій, 
матеріальній і нематеріальній формах в об’єкти 
підприємницької діяльності з ціллю отримання 
прибутку або забезпечення зростання його 
вартості в майбутньому періоді [36]. 

Структурно-
ресурсний 

Ф. К. Бей , Е. Діхтл, 
М. Швайтцер (1999) 

Інвестиції – це вкладення капіталу, що 
спрямовуються на забезпечення підприємств 
факторами виробництва [518, с. 724]. 

Відтворювальний 

Д. М. Черваньов,  
Л. І. Нейкова (1999) 

Інвестиції виступають первинною категорією, 
яка є базою для побудови ієрархії решти 
категорій, що відображають відтворення 
основного та оборотного капіталів [498, с. 120]. 

Відтворювальний 

П. Самуельсон,  
В. Нордхаус (2000) 

Інвестиції – економічна діяльність, яка 
пов’язана з відмовою від споживання сьогодні з 
метою збільшення випуску у майбутньому. Така 
діяльність передбачає вкладення коштів у 
матеріальний капітал (наприклад, будівлі та 
обладнання) та в нематеріальний капітал 
(освіта). З точки зору фінансів, термін інвестиції 
має інший зміст: вони означають придбання 
цінних паперів (таких як акції та облігації) [418, 
с. 656]. Інвестиції являють собою збільшення 
національного капіталу у вигляді додаткових 
будівель, обладнання та товарно-матеріальних 
цінностей [418, с. 365].  

Дохідно-цільовий 
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продовження  
Автор Змістовне наповнення Науковий підхід 

до дослідження 
сутності 

Дж. Хиршлейфер 
(2000) 

Інвестиції – самі по собі не мета, а скоріше 
процес розподілу споживання у часі, незнання 
чи невизначеність являють собою сутність будь-
якого реального інвестиційного рішення. 
Інвестиційні рішення – це вибір між поточними 
фондами та нескінченними потоками майбутніх 
доходів [55, с. 207]. Таким чином, інвестиції – 
це "певна жертва в ім’я невизначених вигід" [55, 
с. 225]. 

Дохідно-цільовий 

А. І. Яковлєв (2001) Довгострокові вкладення капіталу в 
підприємства виробничої сфери, в 
інфраструктуру, в соціальні та природоохоронні 
програми [524, с. 7]. 

Відтворювальний 

І. А. Бланк (2002) Інвестиції – вкладення капіталу в усіх його 
формах у різні об’єкти (інструменти) його 
господарської діяльності з метою отримання 
прибутку, а також досягнення іншого 
економічного та неекономічного ефекту, 
здійснення якого базується на ринкових 
принципах і пов’язано з факторами часу, ризику 
та ліквідності [35]. 

Дохідно-цільовий 

Б. Файбель (2003) Інвестування як первинне позбавлення чогось, 
що можна оцінити, в обмін на очікувані вигоди 
від отримання назад більшого, ніж було 
вкладено. Різниця між вкладеним та отриманим 
розглядається як прибуток, що і є метою 
інвестування [551]. 

Дохідно-цільовий 

М. Б. Мочієв (2005) Інвестиції – це довгострокові вклади капіталу в 
будь-які сфери економіки в цілях їх збільшення 
та зберігання, а також досягнення позитивних 
соціальних, політичних і інших інтересів 
суспільства. Під інвестиційною діяльністю 
необхідно розуміти практично будь-яку форму 
капітального вкладення [305]. 

Дохідно-цільовий 

Н. В. Ковтун (2005) Інвестування – використання грошового 
капіталу для підприємницьких цілей, тобто 
використання грошей з метою одержання 
прибутку. Інвестиції можна трактувати як 
довгострокові вкладення коштів у різні види 
економічної діяльності з метою отримання 
вигоди, під якою розуміють як економічний, 
тобто в грошовій формі, так і соціальний, тобто 
не в грошовій формі, ефект [236, с.12]. 

Структурно-
ресурсний 

В.Ф. Мартиненко 
(2005) 

Інвестиція – довгострокове вкладення капіталу у 
розвиток суспільного виробництва з метою його 
зростання, яке забезпечується перетворенням 
його з грошової на товарну, виробничу та 
споживчу форму і спрямовується на 
задоволення індивідуальних, колективних та 
суспільних потреб [279, с. 14]. 

Структурно-
ресурсний 
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закінчення табл. Б.1  
Автор Змістовне наповнення Науковий підхід 

до дослідження 
сутності 

О. П. Орлюк, 
Л. К. Воронова, 
І. Б. Заверуха (2008) 

Інвестиції – вкладення коштів у різноманітні 
об’єкти (активи) з метою одержання доходу від 
володіння таким об’єктом (активом) та/або 
зростання його вартості у майбутньому [483]. 

Дохідно-цільовий 

Податковий кодекс 
України (2010) 

Інвестиції – господарські операції, які 
передбачають придбання основних засобів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав 
та/або цінних паперів в обмін на кошти або 
майно [364]. 

Структурно-
витратний 

Л. І. Катан, 
К. С. Хорішко 
(2011) 

Інвестиції – це грошові (чи еквівалентні їх) 
кошти (капітал), які потенційний інвестор 
(власник фінансових засобів) планує вкласти в 
реальний проект з метою покращення – 
розвитку будь-якої сфери діяльності даного 
проекту (з урахуванням можливих ризиків), 
отримання прибутку (доходу) або задля 
досягнення соціального ефекту [224]. 

Структурно-
ресурсний 

А. О. Єпіфанов, 
І. О. Школьник, 
Ф. Павелка (2012) 

Інвестиції об’єднують інвестиційні ресурси як 
результат процесу нагромадження, вкладення 
або витрати (використання цих ресурсів) і 
отримання доходу (ефекту) від їх вкладання 
[217, с. 46]. 

Структурно-
ресурсний 
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Таблиця Б.2 
Узагальнення підходів до класифікації інновацій 

Ознака класифікації Різновид інновацій 
Спрямованість впливу Заміщувальні, раціоналізаторські, розширюючі 
Рівень новизни результату Епохальні, базисні, радикальні, комбінаторні, модифікуючі 
Ступінь новизни  На основі нового: наукового відкриття, способу 

застосування до давно відкритих явищ 
Глибина змін результату Новий рід, новий вид, нове покоління, новий варіант; 

адаптивні зміни, перегрупування, зміна якості, 
регенерування початкових способів 

Глибина змін, що 
супроводжує 
впровадження 

Радикальні (базові); покращуючі; модифікаційні (часткові). 

Спрямованість результату Продуктові, процесні, технологічні, організаційно-
управлінські, соціальні 

Причина виникнення Стратегічні, реактивні 
Джерело походження Бачення винахідника, виклики ринку 
Значимість Базисна, покращуюча, псевдоінновації 
Місце реалізації  Сфера виникнення, сфера впровадження, сфера споживання 
Масштаб 
розповсюдження 

Для створення нової галузі ( нового виду діяльності), для 
застосування в усіх галузях ( видах діяльності) 

Місце в процесі 
виробництва  

Основні продуктові та технологічні, доповнюючі продуктові 
та технологічні 

Характер задоволених 
потреб 

Нові потреби, існуючі потреби 

Розповсюдження Одиничні, дифузні 
Місце у виробничому 
циклі  

Сировинні, пов’язувальні (забезпечуючи), продуктові 

Спадковість Заміщувальні, відміняючі, зворотні, відкриваючі, 
ретровведення 

Ринкова новизна Нові для галузі у світі, нові для галузі в країні, нові для 
підприємства (групи підприємств) 

Місце в системі 
підприємства 

Інновації "на вході" (зміни у виборі сировини, матеріалів, 
машин, обладнання, інформації тощо; інновації "на виході" 
(вироби, послуги, технології, інформація тощо; інновації 
системної структури (управлінської, виробничої, 
технологічної. 

Співвідношення 
цінностей на ринку 
(теорія К. Крістенсена) 

Проривні інновації (поява нових технологій чи товарів, які 
знайшли своїх споживачів, що супроводжується зростанням 
обсягу їх збуту), підривні інновації (скорочення загального 
виробництва відповідної продукції внаслідок появи 
досконалішої в цій галузі). Прикладами є телефон (замінив 
телеграф), пароплави (замінили парусні судна), 
напівпровідники (замінили електровакуумні прилади), 
електронна пошта (звузила потік листування традиційною 
поштою) 

Генерація та доступ до 
ідей (теорія Г. Чесбро) 

Закриті, відкриті 

Складено  за: [6; 56; 207, с. 265; 378, с. 270–275; 439; 499; 539]. 
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Таблиця Б.3 

Періодизація та характерні риси формування технологічних укладів суспільного відтворення 

Основні 
параметри 

Технологічні уклади 
Перший Другий Третій Четвертий П’ятий Шостий Сьомий 

Період 
домінування 

1770–1830 
рр. 

1830–1880 рр. 1880–1930 рр. 1930–1970 рр. 1970–2012 рр. 2012–2090 рр. 2090–2130 
роки 

Технологічне 
ядро  

Текстильна 
промисловість, 
текстильне 
машинобудуван
ня, виплавка 
чавуну, обробка 
заліза, 
будівництво 
каналів, 
водяний двигун 

Паровий двигун, 
залізниця, 
транспорт, 
машинобудування, 
пароплавобудуванн
я, вугільна, 
промисловість, 
чорна металургія 

Електротехнічне, 
важке 
машинобудування, 
виробництво і 
прокат сталі, лінії 
електропередач, 
неорганічна хімія 

Автомобілі, 
трактори, 
кольорова 
металургія, товари 
довготривалого 
користування, 
синтетичні 
матеріали, 
органічна хімія, 
переробка нафти 

Електроніка, ЕОМ, 
оптиковолоконна 
техніка, 
програмування, 
телекомунікації, 
робототехніка, 
переробка газу, 
інформаційні 
послуги 

NBІC: нано- та 
біотехнології, генна 
інженерія та молекулярна 
біологія, системи 
штучного інтелекту, біо- 
та фотоінформатика, 
технологія "холодного 
термоядерного синтезу", 
проектування живого, 
використання 
відновлюваних джерел 
енергії, нове 
природокористування, 
роботехніка, високі 
гуманітарні технології, 
прогностика, глобальні 
інформаційні технології, 
CALS-технології, 
інтегровані 
високошвидкісні 
транспортні системи, 
фотоніка, оптоелектроніка 

Задіяння у 
промислове 
виробництво 
людської 
свідомості; псі-
технології, 
біоенергетика, 
технології, повязані 
з мораллю та 
відповідальністю; 
поява категорій 
"гіперінтелект", 
"гіперінформація" 
та "гіперзнання". 

Переваги 
порівняно з 
попереднім 
технологічним 
укладом 

Механізація і 
концентрація 
виробництва на 
фабриках 

Зростання 
масштабів і 
концентрація 
виробництва на 
основі 
використання 
парового двигуна 

Підвищення 
гнучкості 
виробництва на 
основі 
використання 
електродвигуна, 
стандартизація 
виробництва, 
урбанізація 

Масове і серійне 
виробництво 

Індивідуалізація 
виробництва і 
споживання, 
гнучкість 
виробництва, 
усунення 
екологічних 
обмежень на основі 
АСУ, деурбанізація 
на основі технології 
телекомунікацій 

Покращання здоров’я та 
продовження життя 
людини, нові технології в 
управлінні, військовій 
сфері, сфері захисту 
грошей тощо 

Створення нових 
форм 
життєдіяльності, 
соціокультурні 
утворення, 
спеціально 
організовані 
середовища 
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продовження табл. Б.3 
Основні 

параметри 
Технологічні уклади 

Перший Другий Третій Четвертий П’ятий Шостий Сьомий 
Основні 
економічні 
інститути 

Конкуренція 
окремих 
підприємців та 
дрібних фірм, їх 
об’єднання у 
партнерства, що 
забезпечують 
кооперацію 
індивідуального 
капіталу  

Концентрація 
виробництва у 
великих 
організаціях. 
Розвиток 
акціонерних 
товариств, які 
забезпечують 
концентрацію 
капіталу на 
принципах 
обмеженої 
відповідальності  

Злиття фірм, 
концентрація 
виробництва у 
картелях та 
трестах. Панування 
монополій та 
олігополії. 
Концентрація 
фінансового 
капіталу у 
банківській 
системі. Відділення 
управління від 
власності  

Транснаціональна 
корпорація, 
олігополії на 
світовому ринку. 
Вертикальна 
інтеграція та 
концентрація 
виробництва. 
Дивізійний 
ієрархічний 
контроль й 
домінування 
техноструктури в 
організаціях  

Міжнародна 
інтеграція дрібних та 
середніх фірм на 
основі 
інформаційних 
технологій, 
інтеграція 
виробництва та 
збуту. Поставки "як 
раз вчасно" 

Мережеві структури на 
світовому ринку. 
Концентрація фінансового 
капіталу у інформаційно-
банківській системі (е-
банкінг) та 
розповсюдження стартапів 

Створення 
глобалізованих 
форм 
соціокультурних 
утворень, 
конкурентних 
ринків  

Ключовий 
фактор 

Текстильні 
машини  

Паровий двигун, 
станки  

Електродвигун, 
сталь  

Двигун 
внутрішнього 
згорання, 
нафтохімія 

Мікроелектронні 
компоненти 

Нанотехнології Псі-фактор 

Організація 
інноваційної 
діяльності у 
країнах-лідерах  

Організація 
наукових 
досліджень в 
національних 
академіях і 
наукових та 
інженерних 
товариствах. 
Індивідуальне 
інженерне та 
винахідницьке 
підприємництво 
та партнерство. 
Професійне 
навчання кадрів з 
відривом та без 
відриву від 
виробництва  

Формування 
науково-дослідних 
інститутів. 
Прискорений 
розвиток 
професійної освіти 
та її інтернаціоналі-
зація. Формування 
національних та 
міжнародних 
систем охорони 
інтелектуальної 
власності  

Створення 
внутрішньо 
фірмових науково-
дослідних 
підрозділів. 
Використання 
вчених та інженерів 
з університетською 
освітою у 
виробництві. 
Національні 
інститути та 
лабораторії. 
Загальна початкова 
освіта 

Спеціалізовані 
науково-дослідні 
підрозділи у 
більшості фірм. 
Державне 
субсидування 
військових 
досліджень та 
розробок. 
Залучення держави 
до сфери цивільних 
наукових 
досліджень та 
розробок. Розвиток 
середньої, вищої та 
професійної освіти. 
Передача 
технології шляхом 
ліцензування та 
інвестицій ТНК  

Горизонтальна 
інтеграція НДДКР. 
Спільні дослідження. 
Державна підтримка 
нових технологій та 
університетсько-
промислового 
співробітництва. 
Нові режими 
власності для 
програмного 
продукту і 
біотехнологій 

Домінування "відкритих 
інновацій". 
Університетсько-
промислове та державне 
партнерство  

Утворення 
спеціально 
організованих 
середовищ для 
дослідження. 
Інтеграційні 
процеси в науці та 
освіті, посилення 
міждисциплінар-
ного характеру 
досліджень та 
розробок 

Складено  за: [74; 81, с. 79; 169; 357]. 
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Рис. Б.1. Загальна архітектоніка інвестиційного забезпечення іноваційно-індустріального розвитку національної 
економіки 

Складено  автором. 

Інвестиційне забезпечення інноваційно-індустріального розвитку економіки 

Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів Механізм використання інвестиційних ресурсів 

Джерела інвестиційних ресурсів 

власні: 
- реінвестування 
- самофінансування 
- гранти 

залучені: 
- емісія пайових цінних паперів 
- внески до статутного капіталу 
- цільове фінансування 

позикові: 
- кредитування   
- лізинг 
- емісія боргових цінних паперів 

а) бюджетні: 
- внески до статутного капіталу 
- цільове фінансування (капітальні 
трансферти, державне замовлення, 
державні закупівлі) 

б) інші: 
- внески до статутного капіталу 
- цільове фінансування (венчурне 
фінансування, краудфандинг, 
фандрейзинг) 

а) бюджетні: 
- державний кредит 
- інвестиційний податковий кредит 

б) інші: 
- кредитування 
- лізинг 
- емісія боргових цінних паперів 

М
ет

од
и

 М
ет

од
и

 

Важелі регулювання (санкції, пільги, стимули, нормативи, умови, порядок використання) 

Тип інвестиційного забезпечення 
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Додаток В 
Складові 

конкурентоспроможності 
   Стадія розвитку економіки Критерії та порогові значення 

 
 

     

Базові вимоги 
• інституції 
• інфраструктура 
• макроекономічне середовище 
• охорона здоров’я та початкова 
освіта 

 

Основа 
факторно- 

орієнтованих 
економік 

 Стадія факторної 
орієнтованості (1) 

•ВВП на душу населення: <2 000 дол. США 
•Вага субіндексу "Базові вимоги", %: 60 
•Вага субіндексу "Підсилювачі ефективності", %: 35 
•Вага субіндексу "Фактори розвитку та інноваційного 
потенціалу", %: 5 

 Перехід від першої 
до другої стадії 

•ВВП на душу населення: 2 000-2 999 дол. США 
•Вага субіндексу "Базові вимоги", %: 40–60 

•Вага субіндексу "Підсилювачі ефективності", %: 35–50 
•Вага субіндексу "Фактори розвитку та інноваційного 

потенціалу", %: 5–10 

Підсилювачі ефективності 
• вища освіта та професійна 
підготовка 
• ефективність ринку товарів 
• ефективність ринку праці 
• рівень розвитку фінансового 
ринку 
• технологічна готовність 
• розмір ринку 

 

Основа 
орієнтованих 

на ефективність 
економік 

 Стадія 
орієнтованості на 
ефективність (2) 

•ВВП на душу населення: 3 000-8 999 дол. США 
•Вага субіндексу "Базові вимоги", %: 40 
•Вага субіндексу "Підсилювачі ефективності", % : 50 
•Вага субіндексу "Фактори розвитку та інноваційного 
потенціалу", %: 10 

 Перехід від другої 
до третьої стадії 

•ВВП на душу населення: 9 000-17 000 дол. США 

•Вага субіндексу "Базові вимоги", %: 20–40 
•Вага субіндексу "Підсилювачі ефективності", %: 50 
•Вага субіндексу "Фактори розвитку та інноваційного 

потенціалу", %: 10–30 
Фактори розвитку ІТ та 
інноваційного потенціалу 
• рівень розвитку бізнесу 
• інновації 

 Основа 
інноваційно-
орієнтованих 

економік 

 Стадія 
орієнтованості на 

інновації (3) 

•ВВП на душу населення: >17 000 дол. США 
•Вага субіндексу "Базові вимоги", %: 20 
•Вага субіндексу "Підсилювачі ефективності", %: 50 
•Вага субіндексу "Фактори розвитку та інноваційного 
потенціалу", %: 30 

Рис. В.1. Складові конкурентоспроможності та стадійність розвитку економіки 

Складено  за: [192, с. 12, 17; 193; 615]. 
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Таблиця В.1 
Впровадження інновацій та освоєння інвестицій в основний капітал на промислових підприємствах 

України  

 Рік 

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 

продукції, 
млн.грн. 

Обсяг витрат 
на 

дослідження 
і розробки у 

складі витрат 
на 

інноваційну 
діяльність, 

млн.грн 

Обсяг витрат 
на 

придбання 
машин, 

обладнання, 
технологій 

та ін. 
зовнішніх 

знань у 
складі сумі 
витрат на 

інноваційну 
діяльність, 

млн.грн 

Обсяг витрат 
на інші цілі у 

загальній 
сумі витрат 

на 
інноваційну 
діяльність, 
млн.грн. 

Освоєно 
капітальних 
інвестицій 

у 
фактичних 

цінах, 
млн.грн 

Впровадж
ено нових 
техноло-
гічних 

процесів, 
процесів 

Освоєно 
виробни-
цтвонової 
техніки, 
наймену-

вань 

Впроваджено 
нових 

маловідход-
них, ресурсо-
зберігаючих 

технологічних 
процесів 

Впроваджено 
виробництво 
нових видів 

техніки, 
найменувань 

2001  14 337,3   171,40   1 311,20   182,70   32 573,0  1421 610 469 610 
2002  16 074,4   270,10   1 558,20   249,80   37 178,0  1142 520 430 520 
2003  16 190,6   312,90   2 340,50   407,70   51 011,0  1482 710 606 710 
2004  23 243,9   445,30   2 496,90   250,00   75 714,0  1727 769 645 769 
2005  30 456,6   612,30   3 669,50   419,80   93 096,0  1808 657 690 657 
2006  36 965,8   992,90   4 384,70   754,60   125 254,0  1145 786 424 786 
2007  48 044,1   986,50   4 603,40   563,70   188 486,0  1419 881 634 881 
2008  54 105,1   1 243,60   7 799,50   2 064,90   233 081,0  1647 758 680 758 
2009  38 714,4   846,70   8 086,60   2 664,00   151 777,0  1893 641 753 641 
2010  40 474,1   996,40   5 090,60   2 012,60   189 060,6  2043 663 479 663 
2011  50 511,7   1 079,90   5 193,30   1 855,80   259 932,3  2510 897 517 897 
2012  36 200,0   1 196,30   10 813,80   2 440,20   293 691,9  2188 942 554 942 
2013  35 900,0   1 638,50   8 098,80   2 185,50   247 891,6  1576 809 502 809 

Складено  за: [103]. 
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Таблиця В.2 
Характеристика залежності результативності інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств 

України за період 2000–2013 рр.  

Показник 

Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 

продукції, млн 
грн 

Обсяг витрат 
на дослідження 
та розробки у 
складі витрат 

на інноваційну 
діяльність, 

млн грн 

Обсяг витрат на 
придбання 

машин, 
обладнання, 

технологій та 
інших зовнішніх 

знань у складі 
витрат на 

інноваційну 
діяльність, млн 

грн 

Обсяг витрат 
на інші цілі у 

загальній сумі 
витрат на 

інноваційну 
діяльність, 

млн грн 

Освоєно 
інвестицій в 

основний 
капітал у 

фактичних 
цінах, млн грн 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
одиниць 

Освоєно 
виробництво 

нової 
техніки, 

найменувань 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової, млн 
грн 1,00       
Обсяг витрат на дослідження і 
розробки у загальній сумі витрат на 
інноваційну діяльність, млн грн 0,98 1,00      
Обсяг витрат на придбання машин, 
обладнання, технологій та інших 
зовнішніх знань у загальній сумі 
витрат на інноваційну діяльність, 
млн грн 0,84 0,84 1,00     
Обсяг витрат на інші цілі у загальній 
сумі витрат на інноваційну 
діяльність, млн грн 0,71 0,72 0,90 1,00    

Освоєно інвестицій в основний 
капіталу фактичних цінах, млн грн 0,97 0,94 0,80 0,75 1,00   

Впроваджено нових технологічних 
процесів, одиниць 0,48 0,42 0,44 0,62 0,63 1,00  
Освоєно виробництво нової техніки, 
найменувань 0,66 0,62 0,32 0,16 0,66 0,35 1 

Розраховано  за: [103]. 
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Таблиця В.3 
Вихідні дані для розрахунку ННІ за видами економічної діяльності за період 2005–2013 рр. 

  

Освоєно (використано) капітальних інвестицій, млн.грн. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього  93 096   125 254   188 486   233 081   151 777   171 092   238 175   293 692   267 728  
cільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги  4 904   7 190   9 338   16 682   9 295   12 106   17 981   19 086   18 640  
лісове господарство та пов’язані з ним послуги  111   119   181   208   87   125   202   282   386  
Рибальство, рибництво  27   55   36   62   22   66   37   43   34  
Промисловість  35 031   44 804   64 341   76 618   57 658   58 558   86 313   103 473   105 594  
Будівництво  4 929   6 300   9 107   12 469   5 325   4 966   8 541   44 895   46 318  
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та 
ремонт 

 1 136   1 970   2 560   3 291   2 184   1 692   1 836   1 115   991  

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  3 922   5 384   7 586   11 654   5 237   4 557   8 306   17 706   15 322  
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого 
вжитку 

 2 556   4 301   7 632   9 750   6 670   5 581   7 122   5 980   6 066  

Діяльність готелів та ресторанів  1 508   1 483   2 614   3 222   2 589   3 072   4 908   2 856   2 477  
діяльність наземного транспорту  5 436   6 666   11 386   13 366   6 041   10 486   12 822   15 144   4 601  
діяльність водного транспорту  59   34   52   57   35   52   104   117   133  
діяльність авіаційного транспорту  107   82   305   160   124   106   307   775   541  
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  2 744   3 655   7 477   8 065   8 787   12 460   19 498   16 385   13 347  
діяльність пошти та зв’язку  8 541   9 891   12 489   10 910   9 568   5 981   6 645   386   212  
Фінансова діяльність  1 964   2 386   4 165   4 636   3 359   2 859   3 152   7 369   6 683  
операції з нерухомим майном  13 790   21 674   35 661   43 992   22 929   34 413   37 690   12 774   14 025  
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів 
особистого вжитку 

 482   856   1 380   2 045   920   1 074   2 284   4 254   2 600  

діяльність у сфері інформатизації  91   205   243   283   131   245   430   10 189   9 923  
дослідження і розробки  196   282   415   433   388   399   521   569   603  
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; 
надання послуг підприємцям 

 774   1 009   1 715   2 087   1 310   1 059   1 182   7 788   2 834  

Державне управління  793   1 054   1 572   1 819   894   1 295   1 858   12 699   8 217  
Освіта  870   1 163   1 651   2 322   1 484   1 873   2 485   1 503   1 054  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  1 297   1 835   2 518   3 531   1 932   2 754   3 452   3 111   2 157  
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів  352   473   801   907   632   1 262   3 329   1 779   2 000  
діяльність громадських організацій  122   189   96   205   374   503   237   108   102  
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  1 195   2 014   2 894   4 054   3 642   3 320   6 803   2 846   2 640  
надання інших послуг  157   177   270   254   160   231   132   460   230  
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продовження табл. В.3 

  

Освоєно (використано) інвестицій, % до загального обсягу (ji/I*100) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  100,0   100,0   100,0   100,0  
cільське господарство, мисливство та пов’язані з ними 
послуги 

 5,3   5,7   5,0   7,2   6,1   7,1   7,5   6,5   7,0  

лісове господарство та пов’язані з ним послуги  0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1  
Рибальство, рибництво  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
Промисловість  37,6   35,8   34,1   32,9   38,0   34,2   36,2   35,2   39,4  
Будівництво  5,3   5,0   4,8   5,3   3,5   2,9   3,6   15,3   17,3  
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт 

 1,2   1,6   1,4   1,4   1,4   1,0   0,8   0,4   0,4  

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  4,2   4,3   4,0   5,0   3,5   2,7   3,5   6,0   5,7  
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

 2,7   3,4   4,0   4,2   4,4   3,3   3,0   2,0   2,3  

Діяльність готелів та ресторанів  1,6   1,2   1,4   1,4   1,7   1,8   2,1   1,0   0,9  
діяльність наземного транспорту  5,8   5,3   6,0   5,7   4,0   6,1   5,4   5,2   1,7  
діяльність водного транспорту  0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
діяльність авіаційного транспорту  0,1   0,1   0,2   0,1   0,1   0,1   0,1   0,3   0,2  
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  2,9   2,9   4,0   3,5   5,8   7,3   8,2   5,6   5,0  
діяльність пошти та зв’язку  9,2   7,9   6,6   4,7   6,3   3,5   2,8   0,1   0,1  
Фінансова діяльність  2,1   1,9   2,2   2,0   2,2   1,7   1,3   2,5   2,5  
операції з нерухомим майном  14,8   17,3   18,9   18,9   15,1   20,1   15,8   4,3   5,2  
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку 

 0,5   0,7   0,7   0,9   0,6   0,6   1,0   1,4   1,0  

діяльність у сфері інформатизації  0,1   0,2   0,1   0,1   0,1   0,1   0,2   3,5   3,7  
дослідження і розробки  0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,2   0,2   0,2   0,2  
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 
інжинірингу; надання послуг підприємцям 

 0,8   0,8   0,9   0,9   0,9   0,6   0,5   2,7   1,1  

Державне управління  0,9   0,8   0,8   0,8   0,6   0,8   0,8   4,3   3,1  
Освіта  0,9   0,9   0,9   1,0   1,0   1,1   1,0   0,5   0,4  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  1,4   1,5   1,3   1,5   1,3   1,6   1,4   1,1   0,8  
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів  0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   0,7   1,4   0,6   0,7  
діяльність громадських організацій  0,1   0,2   0,1   0,1   0,2   0,3   0,1   0,0   0,0  
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  1,3   1,6   1,5   1,7   2,4   1,9   2,9   1,0   1,0  
надання інших послуг  0,2   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,2   0,1  
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закінчення табл. В.3 

  
Освоєно (використано) інвестицій, % до загального обсягу ( (ji/I*100)^2) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
cільське господарство, мисливство та пов’язані з ними 
послуги  27,75   32,95   24,54   51,23   37,50   50,07   56,99   42,23   48,47  
лісове господарство та пов’язані з ним послуги  0,01   0,01   0,01   0,01   0,00   0,01   0,01   0,01   0,02  
Рибальство, рибництво  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Промисловість  1 415,94   1 279,52   1 165,26   1 080,55   1 443,12   1 171,43   1 313,29   1 241,27   1 555,57  
Будівництво  28,03   25,30   23,34   28,62   12,31   8,43   12,86   233,67   299,30  
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне 
обслуговування та ремонт  1,49   2,47   1,84   1,99   2,07   0,98   0,59   0,14   0,14  
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  17,75   18,48   16,20   25,00   11,91   7,09   12,16   36,35   32,75  
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  7,54   11,79   16,40   17,50   19,31   10,64   8,94   4,15   5,13  
Діяльність готелів та ресторанів  2,62   1,40   1,92   1,91   2,91   3,22   4,25   0,95   0,86  
діяльність наземного транспорту  34,10   28,33   36,49   32,89   15,84   37,56   28,98   26,59   2,95  
діяльність водного транспорту  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
діяльність авіаційного транспорту  0,01   0,00   0,03   0,00   0,01   0,00   0,02   0,07   0,04  
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  8,69   8,52   15,74   11,97   33,52   53,04   67,02   31,13   24,85  
діяльність пошти та зв’язку  84,18   62,36   43,90   21,91   39,74   12,22   7,78   0,02   0,01  
Фінансова діяльність  4,45   3,63   4,88   3,96   4,90   2,79   1,75   6,30   6,23  
операції з нерухомим майном  219,41   299,44   357,96   356,23   228,23   404,57   250,42   18,92   27,44  
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку  0,27   0,47   0,54   0,77   0,37   0,39   0,92   2,10   0,94  
діяльність у сфері інформатизації  0,01   0,03   0,02   0,01   0,01   0,02   0,03   12,04   13,74  
дослідження і розробки  0,04   0,05   0,05   0,03   0,07   0,05   0,05   0,04   0,05  
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 
інжинірингу; надання послуг підприємцям  0,69   0,65   0,83   0,80   0,74   0,38   0,25   7,03   1,12  
Державне управління  0,72   0,71   0,70   0,61   0,35   0,57   0,61   18,70   9,42  
Освіта  0,87   0,86   0,77   0,99   0,96   1,20   1,09   0,26   0,15  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  1,94   2,15   1,78   2,29   1,62   2,59   2,10   1,12   0,65  
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів  0,14   0,14   0,18   0,15   0,17   0,54   1,95   0,37   0,56  
діяльність громадських організацій  0,02   0,02   0,00   0,01   0,06   0,09   0,01   0,00   0,00  
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  1,65   2,59   2,36   3,03   5,76   3,76   8,16   0,94   0,97  
надання інших послуг  0,03   0,02   0,02   0,01   0,01   0,02   0,00   0,02   0,01  

Значення індексу ННІ  1 858,4   1 781,9   1 715,8   1 642,5   1 861,5   1 771,7   1 780,2   1 684,4   2 031,4  
Значення рівномірного розпділу капіталовкладень  357,1   357,1   357,1   357,1   357,1   357,1   357,1   357,1   357,1  
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Таблиця В.4 
Вихідні дані для розрахунку ННІ за областями України за період 2005–2013 рр. 

  
Освоєно (використано) капітальних інвестицій, млн.грн. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Україна  111 174,1   148 972,3   222 678,9   272 074,1   192 878,0   189 060,6   259 932,3   293 691,9   267 728,0  
Автономна Республіка Крим  4 084,1   5 444,9   8 306,2   9 889,5   7 044,4   8 278,2   18 048,8   18 331,6   15 453,1  
Вінницька  2 065,4   2 923,6   4 651,7   5 486,9   3 333,6   4 391,4   6 621,5   5 824,1   6 109,5  
Волинська  1 353,9   2 409,4   3 254,3   3 917,0   2 844,2   2 017,0   2 685,0   3 254,4   3 327,1  
Дніпропетровська  8 957,3   12 309,8   17 359,3   21 038,8   15 898,5   15 751,6   22 264,7   22 509,3   21 290,1  
Донецька  11 721,4   13 799,6   20 355,0   26 514,3   16 790,2   15 324,3   27 340,2   31 721,9   27 912,4  
Житомирська  1 537,9   2 249,3   3 239,4   4 380,6   3 499,5   3 947,3   5 516,4   2 892,6   3 005,4  
Закарпатська  1 381,3   2 335,1   3 035,8   3 777,2   2 429,3   2 489,1   3 351,5   2 736,1   2 645,8  
Запорізька  3 827,9   4 545,0   7 196,9   8 444,9   5 890,0   8 700,5   7 367,7   7 204,4   6 838,8  
Івано-Франківська  2 125,9   3 306,5   4 804,4   7 103,9   4 311,0   5 135,8   4 415,3   5 166,9   4 797,2  
Київська  5 348,5   8 038,3   14 032,1   18 926,0   12 208,8   12 622,7   19 195,5   20 366,8   20 696,6  
Кіровоградська  1 572,6   2 086,9   2 899,5   3 564,4   3 303,4   2 852,2   5 133,0   4 576,2   3 224,0  
Луганська  5 128,7   6 409,5   10 894,7   10 635,8   5 646,3   6 233,3   7 765,9   8 222,6   11 369,3  
Львівська  5 441,8   6 835,3   9 872,4   12 696,3   8 382,2   9 646,0   12 956,7   11 173,3   9 816,7  
Миколаївська  2 897,6   3 475,8   4 276,4   5 006,5   4 909,4   4 351,0   4 822,0   4 696,0   5 008,7  
Одеська  6 118,6   9 176,6   12 843,7   14 666,1   12 772,2   9 886,0   9 960,4   14 631,2   11 872,2  
Полтавська  4 283,6   5 879,5   8 291,6   10 337,7   9 395,3   9 278,1   11 874,9   10 217,4   9 536,3  
Рівненська  1 582,7   2 574,3   3 501,2   4 204,4   3 263,5   2 715,9   3 277,4   2 770,9   2 837,3  
Сумська  1 726,2   1 822,7   3 208,6   3 887,4   2 786,7   2 893,5   3 493,2   2 871,2   2 721,3  
Тернопільська  1 019,8   1 397,3   2 221,6   3 172,1   1 667,0   2 427,8   2 673,6   3 374,8   2 976,2  
Харківська  6 926,8   9 608,7   14 432,0   13 424,5   10 446,9   9 849,9   14 867,1   14 759,2   9 292,6  
Херсонська  1 397,0   1 777,2   3 050,3   4 407,5   2 653,7   2 173,6   3 246,0   2 435,7   2 124,8  
Хмельницька  1 827,9   2 382,7   3 642,8   5 437,4   4 080,5   3 424,3   4 530,7   3 489,3   3 637,6  
Черкаська  2 408,2   3 734,8   4 808,3   5 814,6   3 616,3   3 385,1   3 753,2   3 781,0   3 413,3  
Чернівецька  863,9   1 621,2   2 614,6   4 483,0   3 040,8   2 210,8   2 486,7   2 229,3   2 257,4  
Чернігівська  1 613,0   2 046,9   3 452,1   3 592,5   2 153,1   2 289,2   3 047,8   2 737,3   2 842,0  
м.Київ  23 340,9   29 946,5   45 150,6   55 468,4   38 751,5   34 919,1   47 169,3   79 614,2   70 320,6  
м.Севастополь  621,1   835,0   1 283,4   1 796,4   1 759,7   1 866,9   2 067,8   2 104,4   2 401,6  
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продовження табл. В.4 

  
Освоєно (використано) капітальних інвестицій, % до загального обсягу (ji/I*100) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0  100,0  
Автономна Республіка Крим  3,7   3,7   3,7   3,6   3,7   4,4   6,9   6,2   5,8  
Вінницька  1,9   2,0   2,1   2,0   1,7   2,3   2,5   2,0   2,3  
Волинська  1,2   1,6   1,5   1,4   1,5   1,1   1,0   1,1   1,2  
Дніпропетровська  8,1   8,3   7,8   7,7   8,2   8,3   8,6   7,7   8,0  
Донецька  10,5   9,3   9,1   9,7   8,7   8,1   10,5   10,8   10,4  
Житомирська  1,4   1,5   1,5   1,6   1,8   2,1   2,1   1,0   1,1  
Закарпатська  1,2   1,6   1,4   1,4   1,3   1,3   1,3   0,9   1,0  
Запорізька  3,4   3,1   3,2   3,1   3,1   4,6   2,8   2,5   2,6  
Івано-Франківська  1,9   2,2   2,2   2,6   2,2   2,7   1,7   1,8   1,8  
Київська  4,8   5,4   6,3   7,0   6,3   6,7   7,4   6,9   7,7  
Кіровоградська  1,4   1,4   1,3   1,3   1,7   1,5   2,0   1,6   1,2  
Луганська  4,6   4,3   4,9   3,9   2,9   3,3   3,0   2,8   4,2  
Львівська  4,9   4,6   4,4   4,7   4,3   5,1   5,0   3,8   3,7  
Миколаївська  2,6   2,3   1,9   1,8   2,5   2,3   1,9   1,6   1,9  
Одеська  5,5   6,2   5,8   5,4   6,6   5,2   3,8   5,0   4,4  
Полтавська  3,9   3,9   3,7   3,8   4,9   4,9   4,6   3,5   3,6  
Рівненська  1,4   1,7   1,6   1,5   1,7   1,4   1,3   0,9   1,1  
Сумська  1,6   1,2   1,4   1,4   1,4   1,5   1,3   1,0   1,0  
Тернопільська  0,9   0,9   1,0   1,2   0,9   1,3   1,0   1,1   1,1  
Харківська  6,2   6,4   6,5   4,9   5,4   5,2   5,7   5,0   3,5  
Херсонська  1,3   1,2   1,4   1,6   1,4   1,1   1,2   0,8   0,8  
Хмельницька  1,6   1,6   1,6   2,0   2,1   1,8   1,7   1,2   1,4  
Черкаська  2,2   2,5   2,2   2,1   1,9   1,8   1,4   1,3   1,3  
Чернівецька  0,8   1,1   1,2   1,6   1,6   1,2   1,0   0,8   0,8  
Чернігівська  1,5   1,4   1,6   1,3   1,1   1,2   1,2   0,9   1,1  
м.Київ  21,0   20,1   20,3   20,4   20,1   18,5   18,1   27,1   26,3  
м.Севастополь  0,6   0,6   0,6   0,7   0,9   1,0   0,8   0,7   0,9  
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закінчення табл. В.4 

  
Освоєно (використано) капітальних інвестицій, % до загального обсягу ( (ji/I*100)^2) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Україна   
Автономна Республіка Крим  13,5   13,4   13,9   13,2   13,3   19,2   48,2   39,0   33,3  
Вінницька  3,5   3,9   4,4   4,1   3,0   5,4   6,5   3,9   5,2  
Волинська  1,5   2,6   2,1   2,1   2,2   1,1   1,1   1,2   1,5  
Дніпропетровська  64,9   68,3   60,8   59,8   67,9   69,4   73,4   58,7   63,2  
Донецька  111,2   85,8   83,6   95,0   75,8   65,7   110,6   116,7   108,7  
Житомирська  1,9   2,3   2,1   2,6   3,3   4,4   4,5   1,0   1,3  
Закарпатська  1,5   2,5   1,9   1,9   1,6   1,7   1,7   0,9   1,0  
Запорізька  11,9   9,3   10,4   9,6   9,3   21,2   8,0   6,0   6,5  
Івано-Франківська  3,7   4,9   4,7   6,8   5,0   7,4   2,9   3,1   3,2  
Київська  23,1   29,1   39,7   48,4   40,1   44,6   54,5   48,1   59,8  
Кіровоградська  2,0   2,0   1,7   1,7   2,9   2,3   3,9   2,4   1,5  
Луганська  21,3   18,5   23,9   15,3   8,6   10,9   8,9   7,8   18,0  
Львівська  24,0   21,1   19,7   21,8   18,9   26,0   24,8   14,5   13,4  
Миколаївська  6,8   5,4   3,7   3,4   6,5   5,3   3,4   2,6   3,5  
Одеська  30,3   37,9   33,3   29,1   43,8   27,3   14,7   24,8   19,7  
Полтавська  14,8   15,6   13,9   14,4   23,7   24,1   20,9   12,1   12,7  
Рівненська  2,0   3,0   2,5   2,4   2,9   2,1   1,6   0,9   1,1  
Сумська  2,4   1,5   2,1   2,0   2,1   2,3   1,8   1,0   1,0  
Тернопільська  0,8   0,9   1,0   1,4   0,7   1,6   1,1   1,3   1,2  
Харківська  38,8   41,6   42,0   24,3   29,3   27,1   32,7   25,3   12,0  
Херсонська  1,6   1,4   1,9   2,6   1,9   1,3   1,6   0,7   0,6  
Хмельницька  2,7   2,6   2,7   4,0   4,5   3,3   3,0   1,4   1,8  
Черкаська  4,7   6,3   4,7   4,6   3,5   3,2   2,1   1,7   1,6  
Чернівецька  0,6   1,2   1,4   2,7   2,5   1,4   0,9   0,6   0,7  
Чернігівська  2,1   1,9   2,4   1,7   1,2   1,5   1,4   0,9   1,1  
м.Київ  440,8   404,1   411,1   415,6   403,7   341,1   329,3   734,8   689,9  
м.Севастополь  0,3   0,3   0,3   0,4   0,8   1,0   0,6   0,5   0,8  

Значення індексу ННІ  832,7   787,2   791,6   791,0   779,1   721,9   764,1   1 111,8   1 064,6  
Значення рівномірного розпділу 

капіталовкладень  370,4   370,4   370,4   370,4   370,4   370,4   370,4   370,4   370,4  

Розраховано за: [103, 436, 437] 
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Таблиця В.5 
Характеристика оновлення основних засобів в національній економіці 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коефіцієнт оновлення 
Усього 2,9 3,6% 3,6% 4,3% 5,4% 5,5% 5,2% 6,2% 4,8% 2,9% 1,8% 2,0% 2,1% 1,6% 

Сільське господарство, 
мисливство,  лісове 
господарство 

3,2 4,4% 4,2% 4,8% 6,5% 8,5% 6,6% 8,0% 10,8% 7,1% 7,2% 2,0% 11,0% 9,8% 

Рибальство, рибництво 1,2 1,3% 3,6% 2,4% 2,9% 2,2% 2,4% 4,1% 2,2% 1,1% 1,7% 2,0% 2,6% 2,7% 

Промисловість 3,3% 3,5% 3,6% 3,9% 5,6% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 3,9% 3,8% 2,0% 4,1% 3,8% 

добувна 5,2% 6,1% 5,2% 5,3% 8,4% 7,6% 7,2% 8,1% 9,0% 8,0% 8,0% 2,0% 7,3% 5,4% 

переробна 2,8% 3,2% 3,8% 4,5% 5,4% 5,6% 6,2% 7,6% 7,7% 3,7% 3,3% 2,0% 4,8% 5,6% 

виробництво та 
розподілення  
електроенергії, газу та 
води 

2,8% 1,9% 2,0% 1,8% 4,3% 2,2% 3,1% 2,1% 2,7% 2,3% 2,9% 2,0% 2,3% 2,0% 

Будівництво 5,9% 4,7% 6,0% 7,6% 8,5% 10,4% 11,9% 15,6% 13,3% 8,5% 4,6% 2,0% 11,8% 8,8% 

Торгівля; ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів 
особистого вжитку 

5,7% 6,6% 8,5% 10,7% 12,1% 14,2% 15,7% 15,6% 15,2% 9,9% 8,8% 2,0% 8,3% 8,8% 

Діяльність готелів та 
ресторанів 

3,4% 8,9% 4,3% 6,2% 10,1% 9,0% 5,6% 4,8% 4,6% 3,6% 3,1% 2,0% 8,5% 5,9% 

Діяльність транспорту та 
зв'язку 

3,6% 4,9% 4,7% 6,4% 6,2% 7,7% 4,8% 5,0% 1,8% 1,2% 0,5% 2,0% 0,6% 0,2% 

Фінансова діяльність 11,9% 16,9% 18,7% 15,4% 15,9% 18,5% 16,0% 16,5% 16,0% 7,9% 8,5% 2,0% 8,8% 8,7% 

Операції з нерухомим 
майном, оренда, 
інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 

1,7% 2,0% 2,2% 2,7% 3,1% 3,2% 3,4% 5,5% 4,2% 2,4% 3,1% 2,0% 4,7% 6,1% 

Державне управління 1,3% 3,2% 3,3% 4,6% 7,9% 5,8% 4,8% 6,1% 9,3% 5,1% 4,8% 2,0% 0,7% 0,9% 

Освіта 0,9% 3,0% 1,9% 2,7% 2,6% 2,7% 3,0% 3,8% 4,0% 3,4% 3,2% 2,0% 5,2% 1,9% 
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продовження таб.В.5 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

0,9% 3,7% 2,7% 3,6% 3,9% 3,8% 3,4% 4,6% 4,9% 3,3% 5,8% 2,0% 5,2% 15,4% 

Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері 
культури та спорту 

1,7% 3,8% 2,9% 3,4% 5,7% 5,0% 4,4% 6,1% 7,8% 1,4% 0,7% 2,0% 3,8% 5,9% 

Фондовіддача 
                
20,5   

                
22,3   

                
23,4   

                    
26,1   

                    
30,2   

                    
34,6   

                    
34,7   

                    
35,2   

                    
30,1   

                    
23,4   

                    
16,3   

               
17,6   

                    
15,4   

                    
14,5   

Розраховано  за: [103; 195]. 
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Таблиця В.6 

Структура прямих іноземних інвестицій за видами економічної та промислової діяльності в Україні,  

% до загального обсягу за період 2001–2013 рр. 

Види діяльності 
Рік Се-

реднє 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Види діяльності первинного сектору 
(primary) 

5,30 5,57 5,76 4,44 3,79 3,87 5,46 5,31 4,62 4,57 4,70 4,78 5,08 4,86 

Переробна промисловість 48,45 46,53 46,50 41,32 53,19 45,18 37,52 31,24 29,75 27,87 26,45 28,52 29,78 7,87 
Низькотехнологічні види діяльності 23,66 22,05 21,41 18,30 10,25 8,94 7,92 7,06 6,88 6,13 6,15 8,06 8,73 11,96 
Середньотехнологічні види діяльності 11,15 11,04 11,53 10,20 34,70 28,55 23,01 18,40 16,98 16,09 5,03 15,44 16,52 7,59 
Високотехнологічні види діяльності 13,63 3,44 3,56 2,82 8,24 7,68 6,60 5,79 5,92 5,66 5,27 5,03 4,54 8,32 
Послуги 46,26 47,90 47,74 54,26 43,01 50,94 57,02 63,45 65,63 67,56 68,85 7,03 82,95 59,43 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу, води 

1,81 1,55 0,73 2,06 1,26 1,28 0,96 0,76 0,77 0,79 1,40 3,12 3,33 1,52 

Будівництво 2,56 3,14 2,90 3,04 3,04 3,89 5,52 5,44 5,51 5,22 6,06 1,97 3,34 3,97 
Торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

16,89 17,18 16,69 18,32 11,58 12,15 10,40 10,41 10,78 10,71 10,52 12,16 15,31 13,32 

Діяльність готелів та ресторанів 2,58 2,95 2,75 2,89 1,58 1,73 1,45 1,16 1,11 1,00 0,94 1,64 1,80 1,82 
Діяльність транспорту та зв'язку 6,78 7,24 7,82 9,00 5,69 5,26 4,84 4,40 4,06 3,81 3,76 6,11 3,26 5,54 
Фінансова діяльність 7,80 7,69 7,42 7,67 11,23 16,48 23,14 29,47 31,04 33,72 33,06 32,63 31,09 20,96 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 

3,90 4,38 5,78 7,45 6,25 8,19 9,04 10,15 10,66 10,69 11,59 18,35 24,06 10,04 

Державне управління  – – – – – – 0,00 0,00 0,00 0,00 – 0,00 0,00 0,00 
Освіта 0,07 0,06 0,05 0,21 0,20 0,17 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03 0,08 
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 

2,57 2,20 2,02 1,81 1,01 0,83 0,64 0,35 0,30 0,29 0,27 0,24 0,29 0,99 

Надання індивідуальних та комунальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 

1,30 1,51 1,57 1,81 1,17 0,97 0,97 1,28 1,37 1,30 1,23 0,79 0,43 1,21 

Розраховано  з а : [103; 195]. 
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Таблиця В.7 

Структура прямих іноземних інвестицій в Україну, % до підсумку за період 2001–2013 рр. 

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі: 
США 16,6 16,8 16,1 13,8 8,4 6,7 4,9 4,1 3,5 2,7 2,1 1,7 1,7 
Кіпр 10,8 11,3 11,7 12,4 9,5 14,2 20,1 21,5 21,5 22,2 25,6 31,7 32,7 
Сполучене 
Королiвство 9,5 9,6 10,3 10,7 7,1 7,4 6,7 6,4 5,9 5,1    

Нiдерланди 8,4 7,5 7 6,6 4,4 7 8,5 8,9 10 10,5 9,8 9,5 9,6 
Росiйська 
Федерацiя 6,7 6 5,7 5,5 4,9 4,6 5 5,2 6,7 7,6 7,3 7 7,4 

Нiмеччина 5,7 5,8 6,6 7,6 33,6 26,5 20,1 17,9 16,5 15,8 15 11,6 10,8 
Вiргiнськi 
острови 
(Брит.) 

5,6 6,3 5,7 6,5 4,2 3,8 3,5 3,7 3,4 3,3 3,3 3,5 4,3 

Швейцарiя 4,4 5,1 4,8 4,9 2,7 2,4 2 2 2 1,9 1,9 2 2,3 
Австрiя 3,3 3,9 3,8 4,1 8,7 7,6 7 6,8 6,5 5,9 6,9 6,2 5,6 
Польща    2,3 1,4 1,7 2,3 1,9 2,2 2,1 1,8 1,7 1,5 
Угорщина    2,1 1,2 1,7 1,4 1,7 1,7     
Франція      3,9 3,5 3,4 4,1 5,3 4,5 3,2 3,1 
Швеція       3,4 3,5 3,2 3,9 3,5 2,9  
Італія        2,6 2,5 2,2 2 1,9 2,2 
Корея, 
Республiка 3,9 3,2 2,6 2,1 1,1         

Велика 
Британія           5,1 4,7 4,7 

Беліз             1,8 
Інші країни 25,1 24,5 25,7 21,4 12 12,5 11,6 10,4 10,3 11,5 11,2 12,4 12,3 

Складено  за: [103]. 
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 Таблиця В.8 

Групування видів економічної дяльності за експортоорієнтованістю та високотехнологічністю 2013 р. 
Вид економічної діяльності Частка 

ВДВ у 
структурі 
випуску 

продукції, 
% 

Частка 
експорту у 
загальному 

обсязі 
експорту, 

% 

Показник, що відображає 
рівень технологічності за 

класифікацією ОЕСD 

1 2 3 4 
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 29,0 0,12 низькотехнологічні 
Добування сирої нафти та природного газу 50,0 0,30 низькотехнологічні 
Виробництво коксу та коксопродуктів 6,8 0,69 середньонизькотехнологічні 
Виробництво гумових та пластмасових виробів 13,3 0,75 середньонизькотехнологічні 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 14,5 0,82 середньонизькотехнологічні 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 29,8 0,90 низькотехнологічні 
Добування кам'яного та бурого вугілля 37,1 0,92 низькотехнологічні 
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 16,3 1,26 середньонизькотехнологічні 
Виробництво продуктів нафтоперероблення 3,8 1,27 середньонизькотехнологічні 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 8,5 1,28 середньонизькотехнологічні 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

14,4 1,45 низькотехнологічні 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування 26,4 1,70 низькотехнологічні 
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 17,0 2,26 низькотехнологічні 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6,8 4,98 середньовисокотехнологічні 
Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 44,9 5,72 низькотехнологічні 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 9,8 10,78 низькотехнологічні 
Сільське, лісове та рибне господарство 35,4 11,56 низькотехнологічні 
Металургійне виробництво 7,8 20,19 середньонизькотехнологічні 
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Таблиця В.8 
1 2 3 4 

Поштова та кур'єрська діяльність 63,3 0,00 низькотехнологічні 
Освіта 71,4 0,02 низькотехнологічні 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 75,0 0,04 низькотехнологічні 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 65,3 0,09 низькотехнологічні 
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, 
видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 

35,1 0,10 низькотехнологічні 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 54,0 0,11 низькотехнологічні 
Будівництво 21,3 0,34 середньонизькотехнологічні 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  46,8 0,38 низькотехнологічні 
Операції з нерухомим майном 65,0 0,39 низькотехнологічні 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 61,0 0,41 низькотехнологічні 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 9,5 0,41 високотехнологічні 
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та 
технічна діяльність, ветеринарна діяльність 

46,2 0,42 низькотехнологічні 

Надання інших видів послуг 68,6 0,53 низькотехнологічні 
Фінансова та страхова діяльність 61,5 0,54 низькотехнологічні 
Наукові дослідження та розробки 66,5 0,72 низькотехнологічні 
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 10,4 0,85 високотехнологічні 
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

45,1 0,98 низькотехнологічні 

Телекомунікації (електрозв'язок) 48,4 1,01 низькотехнологічні 
Тимчасове розміщування й організація харчування 42,9 2,07 низькотехнологічні 
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 61,9 2,12 низькотехнологічні 
Виробництво електричного устаткування 18,1 2,35 середньовисокотехнологічні 
Виробництво інших транспортних засобів 39,1 3,16 середньовисокотехнологічні 
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 22,2 4,62 середньовисокотехнологічні 
Транспорт, складське господарство 46,3 11,38 низькотехнологічні 

Складено  за: [103]. 
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Таблиця В.9 

Динаміка коефіцієнта покриття імпорту експортом за номенклатурою товарів та послуг зовнішньоекономічної 

діяльності України впродовж 2004–2013 рр. 
Показник Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Товари всього  1,13 0,95 0,85 0,81 0,78 0,87 0,85 0,83 0,81 0,82 
Живi тварини; продукти тваринного походження 2,06 1,47 0,61 0,97 0,46 0,47 0,62 0,90 0,56 0,57 
Продукти рослинного походження 2,59 3,23 2,90 2,01 3,81 4,00 2,54 3,05 3,79 3,32 
Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

3,66 2,88 5,08 4,43 3,17 4,80 5,80 7,25 10,37 8,70 

Готові харчові продукти 1,14 0,89 0,84 0,98 0,94 1,03 1,03 0,97 1,18 1,11 
Мiнеральнi продукти 0,40 0,41 0,29 0,25 0,28 0,25 0,32 0,34 0,28 0,34 
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловостi 

1,24 0,97 0,87 0,76 0,72 0,47 0,54 0,67 0,59 0,51 

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 0,31 0,30 0,32 0,29 0,22 0,21 0,19 0,21 0,22 0,17 
Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них  2,84 1,90 2,25 2,47 1,55 1,43 0,98 0,84 0,55 0,58 
Деревина і вироби з деревини 3,30 2,67 2,28 2,21 1,47 2,38 2,42 2,74 2,87 2,75 
Маса з деревини або інших волокнистих 
целюлозних матеріалів 

0,50 0,45 0,51 0,50 0,48 0,59 0,57 0,60 0,62 0,66 

Текстиль та вироби з текстилю 0,89 0,65 0,67 0,67 0,47 0,50 0,37 0,43 0,31 0,33 
Взуття, головнi убори, парасольки 2,80 0,39 0,48 0,68 0,34 0,50 0,36 0,58 0,22 0,25 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 0,72 0,42 0,35 0,36 0,36 0,45 0,45 0,48 0,53 0,51 
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 

- 0,44 0,71 0,55 0,14 0,53 0,25 0,14 0,28 0,17 

Недорогоцінні метали та вироби з них 7,45 5,69 4,93 4,38 4,32 4,79 4,20 3,88 3,61 3,51 
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання 

0,64 0,45 0,42 0,47 0,47 0,80 0,69 0,53 0,53 0,56 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби  

0,82 0,51 0,40 0,40 0,36 0,74 0,89 0,78 0,74 0,56 

Прилади і апарати оптичні, для фотографування або 
кінематографії; апарати медико-хірургічні; 
годинники; музичні інструменти  

1,06 0,28 0,22 0,20 0,20 0,42 0,28 0,27 0,24 0,56 

Рiзнi товари і вироби 0,71 0,68 0,62 0,61 0,43 0,62 0,61 0,66 0,60 0,57  
Вироби мистецтва 0,14 0,26 0,21 0,60 0,18 0,69 0,12 0,05 0,04 0,27  
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продовження табл. В.9 
Показник Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Послуги - всього 2,64 2,11 1,97 1,84 1,82 1,84 2,16 2,21 2,02 1,95 
Транспортні послуги 8,84 7,14 6,79 5,46 4,61 6,38 6,70 5,72 5,08 4,84 
Подорожi 1,62 1,35 1,08 1,04 1,16 1,06 1,10 0,98 1,00 0,77 
Послуги зв’язку 1,18 2,23 2,84 2,65 2,30 2,11 2,74 2,54 2,36 2,92 
Будiвельнi послуги 1,08 1,00 0,90 0,91 1,23 0,78 1,32 1,35 0,84 0,89 
Страховi послуги 0,19 0,41 0,68 0,62 1,03 0,65 0,62 0,92 0,75 0,52 
Фiнансовi послуги 0,19 0,14 0,15 0,36 0,33 0,28 0,44 0,33 0,26 0,35 
Комп’ютернi послуги 0,28 0,27 0,78 0,99 1,14 1,78 1,99 2,20 2,68 2,14 
Роялтi та лiцензiйнi послуги 0,27 0,05 0,06 0,08 0,14 0,06 0,10 0,11 0,13 0,11 
Iншi дiловi послуги 0,50 0,46 0,53 0,73 0,87 0,61 0,56 0,66 0,43 0,60 
Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги 1,43 1,25 1,21 1,44 1,37 1,37 1,72 1,65 1,77 1,17 
Юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги 0,26 0,33 0,40 0,59 0,79 0,56 0,56 0,76 0,96 0,89 
Реклама, вивчення ринку, опитування громадської 
думки 

0,47 0,37 0,70 1,05 1,19 0,93 1,41 1,72 1,42 
1,96 

Науково-дослiднi та дослiдно- конструкторськi 
послуги 

4,36 3,00 1,76 3,15 1,64 3,08 4,45 5,28 5,54 
6,40 

Послуги в архiтектурних, інженерних та інших 
технiчних галузях 

1,66 1,94 1,62 1,18 1,18 1,96 1,72 1,41 1,90 
0,03 

Послуги в галузi сiльського господарства, 
видобутку копалин, переробки продукцiї на мiсцях 

3,43 2,83 2,46 4,10 3,37 3,30 6,20 2,79 2,42 
0,38 

Іншi 2,47 1,65 1,23 1,42 1,13 0,78 1,04 1,02 1,15 0,93 
Послуги приватним особам та послуги в галузi 
культури та вiдпочинку 

0,26 0,23 0,19 0,28 0,28 0,21 0,14 0,16 0,26 
1,12 

Державнi послуги, які не вiднесенi до iнших 
категорiй 

0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 
0,03 

Послуги з ремонту 16,13 15,64 8,66 8,88 12,19 9,47 8,92 14,25 12,51 2,99 

Складено  за: [103; 195]. 
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Таблиця В.10 
Порівняльні пееваги України у зовнішньоекономічній діяльності 

Товарна група згідно з УКТЗЕД 2009 2010 2011 2012 2013 
Живі тварини; продукти тваринного 
походження 

0,65 0,67 0,67 0,69 0,79 

Продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості 

0,68 0,73 0,96 0,89 0,75 

Готові харчові продукти 1,45 1,53 1,34 1,67 1,79 
взуття 0,33 0,38 0,4 0,38 0,46 
палива мінеральні 0,43 0,64 0,64 0,37 0,28 
Шкури необроблені, шкіра 
вичищена 

0,5 0,5 0,43 0,37 0,52 

Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання 

0,39 0,36 0,37 0,37 0,42 

Недорогоцінні метали та вироби з 
них 

5,03 4,37 3,96 3,99 4,02 

Мінеральні продукти 4,06 4,29 4,08 4,38 4,81 
Інше 0,21 0,23 0,26 0,23 0,41 
Полімерні матеріали, пластмаси та 
вироби з них 

0,29 0,26 0,3 0,34 0,28 

Вироби з каменю, гiпсу, цементу 
(керамiчнi вироби, скло та вироби із 
скла) 

0,27 0,25 0,23 0,28 0,35 

Текстильні матеріали та текстильні 
вироби 

0,38 0,34 0,33 0,34 0,39 

Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби 

0,44 0,67 0,79 0,84 0,57 

Продукти рослинного походження 
(овочі) 

5,28 4,12 3,72 5,76 5,59 

Деревина і вироби з деревини 1,35 1,38 1,39 1,55 1,86 

Розраховано  за: [103; 195; 624]. 

 
Xjі - експорт товарів сектору (j) країни (i);  
Xnі - загальний експорт країни (і);  
Xіk - експорт товарів сектору (i) інших країн, взятих для аналізу (k);  
Xnk - загальний експорт інших країн, взятих для аналізу (k).  

Таблиця В.11 
Спрямування бюджетних коштів в інвестиційну діяльність в Україні 
Рік Капітальні видатки 

(зведений бюджет), млн грн  
Обсяг капітальних 

інвестицій за рахунок 
коштів державного та 

місцевих бюджетів  

Капіталізація 
бюджетних 
видатків, % 

2006 24536 16338 66,6 
2007 38690 24448 63,2 
2008 41179 21494 52,2 
2009 20052 14275 71,2 
2010 30648 17320 56,5 
2011 41947 27196 64,8 
2012 40745 26290 64,5 
2013 29380 13717 46,7 

Розраховано  за: [103]. 
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Таблиця В.12 

Основні показники фінансової стабільності бюджету та платіжного 
балансу України 

Рік Державний борг, 
у % до ВВП 

Сальдо 
зведеного 

бюджету, у 
% до ВВП 

Дефіцит 
платіжного 

балансу, у % 
до ВВП 

Сальдо 
поточного 
рахунку, у 
% до ВВП 

Міжнародні 
резерви 

2002 32,3 0,7 2,8 7,2 1,9 
2003 28,0 -0,2 4,3 5,6 2,3 
2004 23,9 -2,8 3,8 10,2 2,6 
2005 17,3 -1,6 12,0 2,8 4,5 
2006 14,3 -0,6 2,2 -1,4 3,8 
2007 11,8 -0,8 6,3 -3,5 4,0 
2008 13,1 -1,1 -1,6 -6,8 6,7 
2009 32,8 -3,6 -11,3 -1,4 4,6 
2010 39,9 -5,9 3,7 -3,6 4,5 
2011 36,3 -1,4 -1,5 -6,9 3,9 
2012 36,7 -3,3 -2,4 -8,9 3,1 
2013 40,3 -4,3 1,1 -10,1 3,5 

Складено  за: [103]. 

Таблиця В.13 
Ресурсний потенціал фінансування інноваційних зрушень в Україні 

Джерело фінансування 2010 2013 Потенційний обсяг 
ресурсу, млн грн (в 

середньому) 
Банківська система (кредити надані 
банками), млн грн, в т.ч.: 

 724 005,00   904 874,00   814 439,50  

інноваційна діяльність  626,11   630,20   628,15  
капітальні інвестиції  23 336,20   40 878,30   32 107,25  

Бюджетне фінансування: 
 

   -  
інноваційна діяльність  93,59   184,50   139,04  

науково-технічна діяльність  3 799,27   4 847,45   4 323,36  
капітальні інвестиції  17 319,90   13 717,00   15 518,45  

Власні кошти підприємств:      -  
інноваційна діяльність  4 806,25   7 097,18   5 951,72  

науково-технічна діяльність  2 833,21   3 773,17   3 303,19  
капітальні інвестиції  114 963,60   170 675,60   142 819,60  

Іноземні інвестори:      -  
інноваційна діяльність  2 411,40   1 253,19   1 832,29  

науково-технічна діяльність  2 315,86   2 411,50   2 363,68  
капітальні інвестиції  4 067,70   4 881,20   4 474,45  

Інші джерела:      -  
інноваційна діяльність  108,14   397,55   252,85  

науково-технічна діяльність  47,55   128,94   88,24  
капітальні інвестиції  29 373,20   37 575,90   33 474,55  

Кошти міжнродних організацій 
(діючі проекти Світового банку, 
ЄБРР, МБРР) 

   72 290,00   36 145,00  

Всього  206 101,99   360 741,69   283 421,84  

Розраховано  за: [103]. 
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ДОДАТОК Д 
Таблиця Д.1 

ІНВЕСТИЦІЙНА АНКЕТА 
 
Вкажіть, будь-ласка до якого виду економічної діяльності належить Ваше підприємство: 
 

1. Яка на Вашому підприємстві частка основних засобів БІЛЬШЕ 15 РОКІВ: ___% (Q_27) 
2. Яка на Вашому підприємстві частка основних засобів МЕНШЕ 5 РОКІВ : ___% (Q_28) 

 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
3. Яку частку загальної виручки від реалізації складають інвестиції? Q_29 Q_41 Q_53 

4. Яку частку загальної виручки від реалізації складають витрати на 
ДіР? 

Q_29_1 Q_41-1 Q_53_1 

5. Яка частка імпортного обладнання (технологій) у загальному 
обсязі інвестицій? 

Q_30 Q_42 Q_54 

6. Яка частка загальної виручки від реалізації підприємства 
спрямовується на забезпечення експорту продукції? 

Q_31 Q_43 Q_55 

 
Яка частка інвестицій (від загального обсягу) спрямовувалась на:  2010 р. 2011 р. 2012 р. 
7. Оновлення основних засобів Q_32 Q_44 Q_56 
8. Створення нових виробничих потужностей Q_33 Q_45 Q_57 
9. Придбання сторонніх технологій Q_34 Q_46 Q_58 
10. Невиробничі інвестиції  Q_35 Q_47 Q_59 
11. Оновлення продукції Q_34_1 Q_46_1 Q_57_1 
12. Поповнення обігових коштів Q_36 Q_48 Q_60 

13. Які зараз, на Ваш погляд, основні цілі інвестиційної діяльності підприємств для Вашого 
виду економічної діяльності? (Q_69) 

1) модернізація виробництва (Q_70) 
2) розширення власного виробництва (частка на ринку або вихід на нові ринки) (Q_71) 
3) створення конкурентних переваг (Q_72) 
4) диверсифікація виробництва (Q_73) 
5) формування вертикальних виробничих структур (Q_74) 
6) забезпечення поточної виробничої діяльності (обіговий капітал) (Q_75) 

Як змінилися основні показники діяльності Вашого 
підприємства за період 2010-2012 рр.: 

Зростан-
ня 

Змін не 
відбулося 

Зниження 
Складно 

відповісти 

14. Реальний випуск продукції у 2012 р. по відношенню до 
показників 2011 р. (Q_76) 

    

у 2011 р. порівняно з 2010 р. (Q_77)     

у 2010 р. порівняно з 2009 р. (Q_78)     

15. Реальний прибуток у 2012 р. порівняно з 2011 р. (Q_79)     

у 2011 р. порівняно з 2010 р. (Q_80)     

у 2010 р. порівняно з 2009 р. (Q_81)     

16. Реальні інвестиції у 2012 р. порівняно з 2011 р. (Q_82)     

у 2011 р. порівняно з 2010 р. (Q_83)     

у 2010 р. порівняно з 2009 р. (Q_84)     

Додаткові запитання: 
Як Ви оцінюєте для діяльності Вашого підприємства 
перспективу на наступні 2–3 років: 

Зростан-
ня 

Змін не 
відбулося 

Зниження 
Складно 

відповісти 

Фактичний обсяг виробництва продукції output_Рік     
Середня ціна на продукцію Вашого підприємства price_Рік     
Фактичний обсяг платоспроможного попиту demand_Рік     
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Таблиця Д.2 
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ 

Всього станом на 01.01.2013 р. у промисловості м. Києва – 6360 підприємств 
Обрано для опитування 52 підприємства, тобто 9% підприємств, всі з них за видом 

економічної діяльності можуть бути віднесені до таких, що є високотехнологічними) 
№ 
з/п 

Назва підприємства Вид діяльності 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 
1. Комунальне підприємство "Фармація"  Виробництво хімічних речовин і хімічних 

продуктів (лікарські засоби) 
2. Борщагівський хіміко-фармацевтичний 

завод 
Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

3. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

4. ПуАТ "Фармак" Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

5. Київське обласне державне комунальне 
підприємство "Фармацевтична фабрика"  

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

6. ПрАТ "Біофарма" 
 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

7. ПрАТ "Ексімед" Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів 

8. ПАТ "Кисневий завод", 
 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів 

9. ПрАТ "Екологоохоронна фірма "Креома-
Фарм" 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (лікарські засоби) 

10. ТОВ “Ленбуд", Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів 

11. ТОВ “Фарма-Старт", 
 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів (фармацевтичні препарати) 

12. ТОВ “Карапуз" 
 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів  

13. Науково-виробниче ТОВ "Фармакос" 
 

Виробництво хімічних речовин і хімічних 
продуктів 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
14. ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання 

"Медапаратура" 
Електронна, оптична продукція 

15. ПАТ “Електротехнічний завод" (ЕТЗ)  Електронна, оптична продукція 

16. ПРАТ “ІНКОМ", Електронна, оптична 

17. ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова, Електронна, оптична 

18. ПАТ "Компанія Росток" Електронна 

19. ТОВ "РОСТОК-ЕЛЕКОМ" Електронна, оптична  

20. ТОВ "Ікс-техно" електронне 

21. ДП "Конструкторське бюро 
"Артилерійське озброєння" 

оптична 

22. ТОВ "Науково-дослідний інформаційний 
центр Арматом" 

електронна 

23. ПуАТ "Холдингова компанія 
"Укрспецтехника" 

оптична 

24. Державна акціонерна холдингова 
компанія "Артем"  

оптична 

25. ТОВ "ДП Укргазтех"  електронне 

26. ТОВ НВФ "ВЕНБЕСТ-Лтд"  
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продовження табл. Д.2 
№ 
з/п 

Назва підприємства Вид діяльності 

Виробництво авіаційної та космічної техніки 
27. Київський державний завод "Буревісник" Авіаційна, космічна 

28. ДП завод "Арсенал"  Космічна, авіаційна 
29. ПАТ "Дослідно-експериментальний 

завод №20 цивільної авіації" 
Авіаційна, космічна 

30. Державне підприємство завод №410 ЦА авіаційна 
31. ДП Виробниче об’єднання "Київприлад" космічна 
32. ПАТ "Київське центральне 

конструкторське бюро 
арматуробудування" 

авіаційна 

33. ТОВ "Аерос" літакобудування 
34. ТОВ "Авіамір" літакобудування 
35. ПрАТ "Український авіаційно-технічний 

центр" 
літакобудування 

36. ДП "АНТОНОВ" (Серійний завод 
"Антонов")  

літакобудування 

37. ПуАТ Завод "Ленінська кузня"  судна 
38. ПАО "Артем-Контакт" Транспортна/авіаційна техніка 
39. ПрАТ АУРА   

Виробництво електричного устаткування 
40. ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" Електричне устаткування 
41. ПАТ "Леокон" Електричне устаткування 
42. ТОВ "Завод "Емко", Електричне устаткування 
43. ПрАТ “Київський 

електровагоноремонтний завод ім. 
Січневого повстання 1918 року"  

Електрична  

44. ТОВ "Прес" електричне 
45. ПАТ "Ремторгустаткування" Електричне  
46. ТОВ НВП "Дискові системи" Електронне машинобудування  
47. ТОВ "ЕЛО ПАК" 

 
електричне 

48. ДП "Київський механічний завод МОУ"  електричне 
49. ПП "Інтерклас" Електронне машинобудування 
50. ПрАТ "Айтрон-Укргаз Метерс Компані" Електронне машинобудування 
51. ТОВ "АТ Механіка"  електричне 
52. ПАТ "Науково-виробниче підприємство 

"Більшовик" 
електричне 

 
Всього у виборці 52 промислових підприємств м. Києва, з них: 

Високотехнологічні види діяльності Всього 
Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів (фармацевтичні препарати) 13 
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції  13 
Виробництво авіаційної та космічної техніки 13 
Виробництво електричного устаткування 13 
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Таблиця Д.3 
Вікова структура основних засобів підприємств 

Порядковий 
номер 

підприємства 
(за списком) 

Яка частка на 
підприємстві основних 

засобів  

Порядковий 
номер 

підприємства 
(за списком) 

Яка частка на 
підприємстві основних 

засобів 
більше 15 

років 
менше 5 

років 
більше 15 

років 
менше 5 

років 

1 25 20 27 74 12 

2 70 7 28 69 8 

3 70 10 29 82 3 

4 20 12 30 61 15 

5 70 8 31 76 12 

6 60 15 32 69 19 

7 53 12 33 53 17 

8 67 8 34 8 38 

9 59 17 35 0 5 

10 0 40 36 76 14 

11 5 20 37 81 11 

12 15 40 38 10 17 

13 53 18 39 0 18 

14 62 18 40 71 9 

15 78 7 41 62 12 

16 22 31 42 68 7 
17 69 8 43 72 18 

18 52 12 44 0 17 

19 34 12 45 51 6 

20 0 18 46 3 11 

21 72 21 47 18 34 

22 0 74 48 68 6 

23 38 12 49 0 17 

24 61 13 50 0 100 

25 7 24 51 53 11 

26 43 24 52 74 22 
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Таблиця Д.4 
Узагальнення результатів анкетування підприємств щодо розподілу виручки від реалізації та інвестицій 

П
ід

п
р

и
єм

ст
в

а
 (

№
 з

а 
сп

и
ск

ом
) 

Р
о

к
и

 
І Яка частка інвестицій (від загального обсягу) спрямовується на: 

Яку частку 
загальної 

виручки від 
реалізації 

складають 
інвестиції 

Яку частку 
загальної 

виручки від 
реалізації 

складають 
інноваційні 

витрати 

Яка частка 
імпортного 
обладнання 

(технологій) у 
загальному обсязі 

інвестиційних 
витрат 

Яка частка 
виручки 

спрямовуєтьс
я на 

забезпечення 
експорту 
продукції 

оновлення 
основних 

засобів 

створення 
нових 

виробничих 
потужностей 

придбання 
сторонніх 
технологій 

невиробничі 
інвестиції 

 оновлення 
продукції 

поповненн
я обігових 

коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2010 15 2 11 0 2 0 12 2 10 74 
2011 10 0 12 0 7 10 10 3 7 63 
2012 18 5 20 0 12 5 15 1 17 50 

2 

2010 20 3 15 20 15 10 30 2 13 30 
2011 20 7 20 25 12 10 12 5 20 41 
2012 28 10 40 15 18 20 15 7 22 18 

3 

2010 15 17 20 15 7 11 20 5 24 33 
2011 17 5 12 18 20 15 15 5 17 28 
2012 20 10 30 21 25 17 15 5 18 20 

4 

2010 30 15 18 15 20 15 15 5 17 28 
2011 40 18 25 12 25 17 15 5 18 20 
2012 28 22 30 16 17 25 13 3 21 21 

5 

2010 18 10 10 0 11 0 5 0 13 71 
2011 21 11 10 0 8 5 0 2 5 80 
2012 27 10 10 0 10 0 8 8 12 62 

6 

2010 20 12 17 10 12 12 18 10 16 32 
2011 22 19 20 12 14 0 20 8 18 40 
2012 24 15 30 14 16 7 24 11 27 15 

7 

2010 18 3 20 12 7 2 16 4 22 49 
2011 11 5 25 13 6 5 15 2 20 52 
2012 14 7 27 8 8 3 15 1 21 52 

8 

2010 4 3 11 0 30 7 8 1 3 51 
2011 5 7 8 0 15 5 0 2 5 73 
2012 6 2 7 0 15 0 5 2 6 72 

9 

2010 10 2 12 0 12 10 10 2 18 48 
2011 10 3 11 0 11 8 11 2 14 54 
2012 12 1 12 0 12 8 10 3 10 57 
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продовження табл. Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 

2010 18 5 16 0 12 8 22 5 7 46 
2011 15 7 17 0 13 0 18 6 7 56 
2012 15 11 21 0 18 7 19 7 9 40 

11 

2010 15 5 7 12 18 11 10 2 15 44 
2011 16 4 7 15 14 8 12 3 16 47 
2012 18 5 9 18 9 5 10 7 15 54 

12 

2010 10 2 8 7 5 0 10 2 20 63 
2011 10 3 7 9 4 0 14 0 25 57 
2012 10 2 4 5 5 2 8 4 17 64 

13 

2010 25 7 29 0 12 0 26 5 12 45 
2011 10 3 35 0 15 0 14 9 10 52 
2012 8 5 14 0 18 18 21 4 10 29 

14 

2010 16 14 25 0 10 18 18 2 7 45 
2011 22 19 20 0 14 0 20 8 18 40 
2012 10 3 7 0 4 0 14 0 25 57 

15 

2010 15 5 18 12 18 8 15 1 11 47 
2011 15 2 11 10 2 0 12 2 10 74 
2012 17 3 22 8 7 14 18 2 12 47 

16 

2010 18 14 18 18 8 8 14 5 12 53 
2011 22 19 20 11 14 0 20 8 18 40 
2012 20 8 13 10 19 2 13 11 21 34 

 
17 

2010 18 5 20 12 12 5 15 1 17 50 
2011 15 11 15 15 10 8 17 5 21 39 
2012 10 3 11 10 11 8 11 2 14 54 

18 

2010 15 5 11 25 13 5 11 2 15 54 
2011 11 8 8 27 14 9 12 3 18 44 
2012 8 4 14 18 8 17 7 3 22 43 

19 

2010 15 5 12 25 12 8 14 2 11 53 
2011 12 7 18 18 15 11 17 9 18 30 
2012 15 5 25 26 17 6 20 15 16 26 

20 

2010 11 1 20 0 10 0 12 5 8 65 
2011 20 3 15 0 15 10 30 2 5 38 
2012 18 5 26 0 12 14 17 1 11 45 

21 

2010 18 31 20 10 12 5 15 1 17 50 
2011 15 22 13 15 10 5 16 4 17 48 
2012 18 17 14 15 11 9 21 9 15 35 
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продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 

2010 22 19 20 0 14 0 20 8 18 40 
2011 10 21 20 0 10 0 18 5 18 49 
2012 15 19 15 0 14 5 14 7 16 44 

23 

2010 18 12 14 35 15 8 15 1 14 47 
2011 18 5 20 29 12 5 15 1 17 50 
2012 16 18 16 42 19 11 7 2 11 50 

24 

2010 10 7 11 25 9 0 5 5 11 70 
2011 15 5 10 23 11 2 11 9 15 52 
2012 11 3 9 34 7 8 7 17 12 49 

25 

2010 10 5 10 20 5 2 10 5 10 68 
2011 15 2 11 21 2 0 12 2 10 74 
2012 15 7 18 18 3 2 12 7 11 65 

 
26 

2010 10 15 8 0 15 0 15 5 15 50 
2011 15 18 15 0 17 2 16 6 18 41 
2012 10 24 7 0 14 0 14 2 25 45 

27 

2010 15 5 7 26 15 10 10 5 7 53 
2011 18 8 5 18 12 5 12 7 11 53 
2012 21 4 9 12 15 0 10 9 15 51 

28 

2010 20 12 10 12 10 0 10 5 15 60 
2011 20 14 18 15 9 0 11 9 18 53 
2012 22 19 20 12 14 0 20 8 18 40 

29 

2010 10 5 15 5 15 0 12 1 14 58 
2011 10 7 12 7 14 0 11 1 11 63 
2012 8 5 14 5 12 0 9 1 7 71 

30 

2010 12 8 15 5 11 2 9 2 5 71 
2011 15 9 18 4 15 0 5 6 9 65 
2012 14 11 13 6 13 5 11 4 4 63 

31 

2010 11 4 10 6 11 0 11 1 10 67 
2011 10 3 11 3 11 8 11 2 14 54 
2012 10 5 14 8 8 5 16 1 11 59 

32 

2010 9 5 16 18 11 0 16 2 5 66 
2011 20 3 15 20 15 10 30 2 7 36 
2012 14 6 9 11 9 7 13 6 6 59 

33 

2010 15 5 11 6 15 5 11 2 12 55 
2011 22 9 15 10 12 9 15 3 10 51 
2012 19 7 13 12 15 11 19 1 9 45 
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продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

34 

2010 10 2 11 5 15 15 13 2 9 46 
2011 12 3 15 3 23 2 16 3 4 52 
2012 8 4 22 4 18 7 8 4 6 57 

 
35 

2010 15 2 11 9 2 0 12 2 10 74 
2011       10           100 
2012 18 5 20 12 12 5 15 1 17 50 

36 

2010 15 13 15 39           100 
2011 16 9 7 41 4 0 14 0 25 57 
2012 21 10 26 34           100 

37 

2010 9 5 11 12 11 0 6 1 6 76 
2011 12 3 9 15 10 5 4 6 4 71 
2012 7 4 5 9 8 0 6 7 2 77 

38 

2010 15 8 6 22 10 3 11 2 11 63 
2011 16 14 11 16 8 0 9 6 14 63 
2012 22 19 9 15 14 0 20 8 18 40 

39 

2010 10 3 11 2 11 8 11 2 14 54 
2011 10 2 10 6 12 5 9 1 12 61 
2012 12 5 9 4 11 2 11 4 10 62 

40 

2010 12 5 11 12 11 4 12 3 12 58 
2011 15 6 9 9 9 2 11 2 16 60 
2012 14 9 6 11 12 5 14 4 12 53 

41 

2010 10 4 15 10 21 9 15 2 10 43 
2011 9 6 16 9 12 0 16 5 12 55 
2012 12 5 12 18 15 0 14 8 11 52 

42 

2010 22 7 20 0 14 0 20 8 18 40 
2011 20 3 15 0 15 10 30 2 13 30 
2012 12 3 11 0 12 0 19 5 14 50 

43 

2010 15 4 11 0 10 0 12 2 13 63 
2011 18 5 20 0 12 5 15 1 17 50 
2012 12 3 8 0 11 10 9 1 12 57 
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закінчення табл. Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
44 

2010 15 5 11 0 13 5 11 2 15 54 
2011 11 8 8 0 14 9 12 3 18 44 
2012 8 4 14 0 8 17 7 3 22 43 

45 

2010 10 3 11 0 11 0 3 2 6 78 
2011 10 1 10 0 5 2 3 1 4 85 
2012 10 1 11 0 2 0 2 2 10 84 

46 

2010 9 2 5 0 12 0 6 1 5 76 
2011 12 2 6 0 18 0 4 1 7 70 
2012 8 3 8 0 15 10 12 2 11 50 

47 

2010 10 1 10 12 5 2 3 1 4 85 
2011 10 1 10 12 5 2 3 1 4 85 
2012 18 5 20 14 12 5 7 1 7 68 

48 

2010 9 2 5 0 12 0 6 1 5 76 
2011 8 3 8 0 15 10 12 2 11 50 
2012 11 3 9 0 7 8 7 17 12 49 

49 

2010 12 5 10 7 15 5 7 1 10 62 
2011 14 3 11 11 11 8 11 2 14 54 
2012 12 7 13 8 17 11 5 1 10 56 

50 

2010 10 3 7 9 4 0 14 0 25 57 
2011 12 4 10 12 11 5 10 1 20 53 
2012 22 8 20 12 14 0 20 4 18 44 

51 

2010 15 2 11 15 7 0 12 2 10 69 
2011 15 1 10 12 9 0 9 2 10 70 
2012 10 3 11 10 11 0 11 2 14 62 

52 

2010 20 3 6 12 15 10 20 2 13 40 

2011 10 3 7 9 12 0 14 0 15 59 

2012 12 1 6 15 10 0 12 2 7 69 
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Таблиця Д.5 
Групування підприємств виборки за напрямами розподілу виручки від реалізації та структурою інвестицій 

  

У середньому Яка частка інвестицій (від загального обсягу) в середньому спрямовується на: 

Яку частку 
загальної 
виручки 

від 
реалізації 
складають 
інвестиції 

Яку частку 
загальної 

виручки від 
реалізації 
складають 
інноваційні 

витрати 

Яка частка 
імпортного 
обладнання 

(технологій) у 
загальному 

обсязі 
інвестиційних 

витрат 

Яка частка 
виручки 

спрямовується 
на 

забезпечення 
експорту 
продукції 

оновлення 
основних 
засобів 

створення 
нових 

виробничих 
потужностей 

придбання 
сторонніх 
технологій 

невиробничі 
інвестиції 

 оновлення 
продукції 

поповнення 
обігових 
коштів 

2010  14,56  7,00   13,29   9,90  11,60  4,46  12,87  3,56  13,17  54,35  

2011  14,77  7,37   15,06   9,81  12,00  6,17  12,50  4,75  13,44  51,13  

2012  14,12  6,63   12,92  9,94  11,56  4,44  12,35  2,69  11,73  55,31  

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 13 

2010  15,92   7,08   16,08   8,00   12,62   6,38   12,00   4,00   14,00   51,00  

2011  17,54   8,08   19,54   7,46   14,08   9,00   13,69   4,85   15,77   42,62  

2012  16,85   7,54   16,00   7,00   13,15   8,00   16,00   3,46   14,38   45,00  

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 13 

2010  15,77   10,92   15,08   13,00   11,23   4,00   16,62   4,92   15,62   47,62  

2011  14,08  9,15   15,15   13,92   11,23   7,38  13,46   6,00   16,23   45,69  

2012  15,00   9,92   14,54   16,00   12,15   4,54   13,15   3,54   12,77   53,85  

Виробництво авіаційної та космічної техніки 13 

2010  13,92  6,46   11,23   12,92   11,15   3,38   11,31   3,54   10,69  59,92  

2011  15,08  8,00   14,08   11,08  11,46   3,23   12,15   4,15   9,46   59,54  

2012  12,54   5,92   11,77   11,77   10,23   2,85   10,31   1,92   9,46   65,23  

Виробництво електричного устаткування 13 

2010  12,62   3,54   10,77   5,69   11,38   4,08   11,54   1,77   12,38   58,85  

2011  12,38   4,23   11,46   6,77   11,23  5,08   10,69   4,00   12,31  56,69  

2012  12,08   3,15   9,38   5,00   10,69   2,38   9,92   1,85   10,31  57,15  
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Таблиця Д.6 
Цілі інвестиційної діяльності 

П
ід

п
р

и
єм

ст
в

а 
(№

 з
а 

сп
и

ск
ом

) Яка зараз основна ціль інвестиційної діяльності вашого підприємства є важливішою 
модерніза-

ція 
виробни-

цтва 

розширення власного 
виробництва (частка 
на ринку або вихід на 

нові ринки) 

створення 
конкурен-

тних 
переваг 

диверси-
фікація 
виробни

-цтва 

формування 
вертикальних 
виробничих 

структур 

забезпечення 
поточної виробничої 
діяльності (обіговий 

капітал) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1           
2 1           
3       1     
4   1         
5 1           
6   1         
7     1       
8       1     
9   1         

10 1           
11     1       
12       1     
13     1       
14 1           
15     1       
16   1         
17   1         
18 1           
19 1           
20   1         
21   1         
22 1           
23 1           
24   1         
25     1       
26 1           
27       1     
28   1         
29 1           
30         1   
31           1 
32     1       
33   1         
34       1     
35     1       
36   1         
37           1 
38 1           
39       1     
40   1         
41         1   
42         1   
43 1           
44 1           
45   1         
46     1       
47           1 
48   1         
49 1           
50   1         
51 1           
52   1         
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Таблиця Д.7 
Узагальнення результатів визначення інвестиційних цілей 

  

Модерні-
зація 

вироб-
ництва 

Розши-
рення 

власного 
виробни-

цтва 
(частка 

на ринку 
або вихід 
на нові 
ринки) 

Створення 
конкурент

них 
переваг 

Диверсифі-
кація 

виробни-
цтва 

Формуван-
ня 

вертикаль-
них 

виробничи
х структур 

Забезпе-
чення 

поточної 
виробни-

чої діяльно-
сті 

(обіговий 
капітал) 

к-ть 16 16 8 6 3 3 

у %  29,6   29,6   14,8   11,1   5,6   5,6  

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 

к-ть 4 3 3 3 0 0 

у %  7,7   5,8   5,8   5,8   -   -  
у % до виду 
д-ті  30,8   23,1   23,1   23,1   -   -  

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

к-ть 6 5 2 0 0 0 

у %  11,5   9,6   3,8   -   -   -  
у % до виду 
д-ті  46,2   38,5   15,4   -   -   -  

Виробництво авіаційної та космічної техніки 

к-ть 2 3 2 3 1 2 

у %  3,8   5,8   3,8   5,8   1,9   3,8  
у % до виду 
д-ті  15,4   23,1   15,4   23,1   7,7   15,4  

Виробництво електричного устаткування 

к-ть 4 5 1 0 2 1 

у %  7,7   9,6   1,9   -   3,8   1,9  
у % до виду 
д-ті  30,8   38,5   7,7   -   15,4   7,7  
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Таблиця Д.8 
Як змінилися реальні інвестиції? 

Підприєм-
ства (№ за 
списком) Роки 

Оцінка динаміки інветиції: 

зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти 

1 2 3 4 5 6 

1 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

2 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

3 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

4 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

5 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

6 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

7 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

8 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

9 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009 1       

10 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

11 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009     1   

12 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

13 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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продовження табл. Д.8 
1 2 3 4 5 6 

14 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

15 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010     1   

2010 до 2009 1       

16 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

17 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

18 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

19 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

20 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

21 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010     1   

2010 до 2009   1     

22 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

23 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009   1     

24 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010   1     

2010 до 2009 1       

25 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009   1     

26 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

27 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     
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продовження 
1 2 3 4 5 6 

28 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

29 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

30 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

31 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

32 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

33 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

34 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

35 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

36 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010   1     

2010 до 2009     1   

37 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

38 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

39 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

40 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

41 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     
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закінчення табл. Д.8 
1 2 3 4 5 6 

42 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

43 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

44 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

45 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

46 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

47 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

48 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

49 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

50 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

51 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

52 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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Таблиця Д.9 
Результати обробки даних опитування 

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою Структура розподілу, % до загальної кілкості підприємств виборки 

зростання змін не відбулося зниження складно відповісти зростання змін не відбулося зниження складно відповісти 

2012 до 2011 15 19 18 0  28,8   36,5   34,6   -  

2011 до 2010 14 21 17 0  26,9   40,4   32,7   -  

2010 до 2009 16 21 15 0  30,8   40,4   28,8   -  
    

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою 
Структура розподілу, % до загальної кілкості 

підприємств виборки 
Структура розподілу, % до кількості 

підприємств виду діяльності 

зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів         

2012 до 2011 8 3 2 0  15,4   5,8   3,8   -   61,5   23,1  15,4   -  

2011 до 2010 8 3 2 0  15,4   5,8   3,8   -   61,5   23,1  15,4   -  

2010 до 2009 8 2 3 0  15,4   3,8   5,8   -   61,5   15,4   23,1   -  

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції        

2012 до 2011 2 5 6 0  3,8   9,6  11,5   -   15,4   38,5   46,2   -  

2011 до 2010 2 5 6 0  3,8   9,6   11,5   -   15,4   38,5  46,2   -  

2010 до 2009 4 7 2 0  7,7   13,5  3,8   -   30,8   53,8   15,4   -  
Виробництво авіаційної та космічної техніки        

2012 до 2011 2 7 4 0  3,8   13,5   7,7   -   15,4   53,8   30,8   -  

2011 до 2010 1 9 3 0  1,9   17,3   5,8   -   7,7   69,2   23,1   -  

2010 до 2009 1 8 4 0  1,9   15,4   7,7   -   7,7   61,5  30,8   -  

Виробництво електричного устаткування         

2012 до 2011 3 4 6 0  5,8   7,7   11,5   -   23,1   30,8   46,2   -  

2011 до 2010 3 4 6 0  5,8   7,7   11,5   -   23,1   30,8   46,2   -  

2010 до 2009 3 4 6 0  5,8   7,7   11,5   -   23,1   30,8   46,2   -  
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Таблиця Д.10 
Як змінився реальний випуск продукції 

Підприєм
ства (№ 

за 
списком) Роки 

Варіанти відповіді: 

зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти 

1 2 3 4 5 6 

1 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

2 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

3 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

4 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

5 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

6 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

7 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

8 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

 
9 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

10 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

11 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

12 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

13 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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продовження табл. Д.10 
1 2 3 4 5 6 

 
14 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

15 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

16 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

17 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

 
18 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

19 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

20 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

21 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

22 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

23 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

24 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

25 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

26 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

 
27 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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продовження 
1 2 3 4 5 6 

28 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

29 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

30 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

31 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

32 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

33 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

34 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

35 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

36 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

37 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

38 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

39 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

40 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

41 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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закінчення табл. Д.10 
1 2 3 4 5 6 

 
42 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

43 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

44 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

 
45 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

46 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

47 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

48 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

49 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

50 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

51 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

52 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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Таблиця Д.11 
Результати обробки даних опитування 

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою Структура розподілу, % до загальної кілкості підприємств виборки 

зростання змін не відбулося зниження складно відповісти зростання змін не відбулося зниження складно відповісти 

2012 до 2011 43 6 3 0  82,7   11,5   5,8   -  

2011 до 2010 43 6 3 0  82,7   11,5   5,8   -  

2010 до 2009 43 6 3 0  82,7   11,5   5,8   -  
    

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою 
Структура розподілу, % до загальної кілкості 

підприємств виборки 
Структура розподілу, % до кількості підприємств 

виду діяльності 

зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів         

2012 до 2011 13 0 0 0  25,0   -  -   -   100,0   -   -   -  

2011 до 2010 13 0 0 0  25,0   -   -   -   100,0   -   -   -  

2010 до 2009 13 0 0 0  25,0   -   -   -   100,0   -   -   -  

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції        

2012 до 2011 11 2 0 0  21,2   3,8   -   -   84,6   15,4   -   -  

2011 до 2010 11 2 0 0  21,2   3,8   -   -   84,6   15,4  -   -  

2010 до 2009 11 2 0 0  21,2   3,8  -   -   84,6   15,4   -   -  
Виробництво авіаційної та космічної техніки        

2012 до 2011 8 3 2 0  15,4   5,8  3,8   -   61,5   23,1  15,4   -  

2011 до 2010 8 3 2 0  15,4   5,8  3,8   -   61,5   23,1   15,4   -  

2010 до 2009 8 3 2 0  15,4   5,8  3,8   -   61,5   23,1   15,4   -  

Виробництво електричного устаткування         

2012 до 2011 11 1 1 0  21,2   1,9   1,9   -   84,6   7,7   7,7   -  

2011 до 2010 11 1 1 0  21,2   1,9  1,9   -   84,6   7,7   7,7   -  

2010 до 2009 11 1 1 0  21,2   1,9   1,9   -   84,6   7,7   7,7   -  
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Таблиця Д.12 
Як змінився реальний прибуток 

Підприємства 
(№ за списком) Роки 

Варіанти відповіді: 

зростання змін не відбулося зниження складно відповісти 

1 2 3 4 5 6 

1 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

2 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

3 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

4 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

5 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

6 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

7 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

8 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

9 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

10 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

11 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

12 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

13 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

14 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       
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продовження табл. Д.12 
1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 

 
15 

2012 до 2011 1       29     1   

2011 до 2010 1           1   

2010 до 2009 1           1   

16 

2012 до 2011 1       30 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

17 

2012 до 2011 1       31 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

18 

2012 до 2011 1       32 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

19 

2012 до 2011 1       33   1     

2011 до 2010 1         1     

2010 до 2009 1         1     

20 

2012 до 2011 1       34   1     

2011 до 2010 1         1     

2010 до 2009 1         1     

21 

2012 до 2011 1       35   1     

2011 до 2010 1         1     

2010 до 2009 1         1     

22 

2012 до 2011   1     36 1       

2011 до 2010   1     1       

2010 до 2009   1     1       

23 

2012 до 2011 1       37 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

24 

2012 до 2011 1       38 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

25 

2012 до 2011 1       39     1   

2011 до 2010 1           1   

2010 до 2009 1           1   

26 

2012 до 2011   1     40   1     

2011 до 2010   1       1     

2010 до 2009   1       1     

27 

2012 до 2011 1       41 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       

28 

2012 до 2011 1       42 1       

2011 до 2010 1       1       

2010 до 2009 1       1       
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закінчення табл. Д.12 
1 2 3 4 5 6 

43 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

44 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

45 

2012 до 2011     1   

2011 до 2010     1   

2010 до 2009     1   

46 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

47 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

48 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

49 

2012 до 2011   1     

2011 до 2010   1     

2010 до 2009   1     

50 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

51 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

52 

2012 до 2011 1       

2011 до 2010 1       

2010 до 2009 1       

 



525 
 

Таблиця Д.13 
Результати обробки даних опитування 

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою Структура розподілу, % до загальної кілкості підприємств виборки 

зростання змін не відбулося зниження складно відповісти зростання змін не відбулося зниження складно відповісти 

2012 до 2011 40 9 3 0  76,9   17,3   5,8   -  

2011 до 2010 40 9 3 0  76,9   17,3   5,8   -  

2010 до 2009 40 9 3 0  76,9   17,3   5,8   -  
    

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою 
Структура розподілу, % до загальної кілкості 

підприємств виборки 
Структура розподілу, % до кількості підприємств 

виду діяльності 

зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти зростання 
змін не 

відбулося 
Знижен-

ня 

складно 
відповіс-

ти 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів         

2012 до 2011 12 1 0 0  23,1   1,9   -   -   92,3   7,7   -   -  

2011 до 2010 12 1 0 0  23,1   1,9   -   -   92,3   7,7   -   -  

2010 до 2009 12 1 0 0  23,1   1,9   -   -   92,3   7,7   -   -  

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції        

2012 до 2011 11 2 0 0  21,2   3,8   -   -   84,6   15,4   -   -  

2011 до 2010 11 2 0 0  21,2   3,8   -   -   84,6   15,4   -   -  

2010 до 2009 11 2 0 0  21,2   3,8   -   -   84,6   15,4   -   -  
Виробництво авіаційної та космічної техніки        

2012 до 2011 8 3 2 0  15,4   5,8   3,8   -   61,5   23,1  15,4   -  

2011 до 2010 8 3 2 0  15,4   5,8   3,8   -   61,5   23,1   15,4   -  

2010 до 2009 8 3 2 0  15,4   5,8   3,8   -   61,5   23,1   15,4   -  

Виробництво електричного устаткування         

2012 до 2011 9 3 1 0  17,3   5,8   1,9   -   69,2   23,1   7,7   -  

2011 до 2010 9 3 1 0  17,3   5,8   1,9   -   69,2   23,1   7,7   -  

2010 до 2009 9 3 1 0  17,3   5,8   1,9   -   69,2   23,1   7,7   -  

Складено за: табл. Д.12 
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Таблиця Д.14 
Додаткові питання (як оцінюєте?) 

П
ід

п
р

и
є

м
ст

в
а 

Роки 

Варіанти відповіді: 

зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти 
1 2 3 4 5 6 

1 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

2 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

3 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

4 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

5 

перспективу на наступні 2-3 роки       1 
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

6 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

7 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

8 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

9 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

10 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

11 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

12 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

13 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства     1   
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   
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продовження табл. Д.14 

1 2 3 4 5 6 

14 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

15 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

16 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

17 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

18 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

19 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції       1 
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

20 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

21 

перспективу на наступні 2-3 роки       1 
фактичний обсяг виробництва продукції       1 
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

22 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

23 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

24 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

25 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

26 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

27 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції       1 
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 
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продовження 

1 2 3 4 5 6 

28 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

29 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

30 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

31 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

32 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

33 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

34 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

35 

перспективу на наступні 2-3 роки       1 
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

36 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

37 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

38 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

39 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

40 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 

41 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту       1 
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закінчення табл. Д.14 
1 2 3 4 5 6 

42 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

43 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

44 

перспективу на наступні 2-3 роки 1       
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

45 

перспективу на наступні 2-3 роки       1 
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

46 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції 1       
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

47 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

48 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства   1     
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

49 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

50 

перспективу на наступні 2-3 роки       1 
фактичний обсяг виробництва продукції     1   
середню ціну на продукцію підприємства       1 
фактичний обсяг платоспроможного попиту   1     

51 

перспективу на наступні 2-3 роки   1     
фактичний обсяг виробництва продукції   1     
середню ціну на продукцію підприємства 1       
фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   

52 

перспективу на наступні 2-3 роки     1   

фактичний обсяг виробництва продукції     1   

середню ціну на продукцію підприємства 1       

фактичний обсяг платоспроможного попиту     1   
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Таблиця Д.15 
Загальна оцінка перспектив 

 
Як оцінюєте? 

 
Розподіл підприємств за оцінкою 

Структура розподілу, % до загальної кілкості 
підприємств виборки 

зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти зростання 
змін не 

відбулося зниження 
складно 

відповісти 

перспективу на наступні 2-3 роки 11 20 16 5  21,2   38,5   30,8   9,6  

фактичний обсяг виробництва продукції 12 17 20 3  23,1   32,7   38,5   5,8  

середню ціну на продукцію підприємства 33 12 1 6  63,5   23,1   1,9  11,5  

фактичний обсяг платоспроможного попиту 0 20 19 13  -   38,5   36,5   25,0  

Складено за: табл. Д.14 
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Таблиця Д.16 
Результати обробки даних опитування 

Як оцінюєте? 

Розподіл підприємств за оцінкою 
Структура розподілу, % до загальної 

кілкості підприємств виборки 
Структура розподілу, % до кількості 

підприємств виду діяльності 

зростан
ня 

змін не 
відбуло-

ся 
Знижен-

ня 

складно 
відпові-

сти 
Зростан

ня 

змін не 
відбуло-

ся 
Знижен-

ня 

складно 
відпові-

сти 
зростан

ня 

змін не 
відбуло-

ся 
Знижен-

ня 

складно 
відпові-

сти 
Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 

перспективу на наступні 2-3 роки 4 5 3 1  7,7   9,6   5,8   1,9   30,8   38,5   23,1  7,7  
фактичний обсяг виробництва 
продукції 4 4 5 0  7,7   7,7  9,6   -   30,8   30,8   38,5   -  
середню ціну на продукцію 
підприємства 7 3 1 2  13,5   5,8   1,9   3,8   53,8   23,1   7,7   15,4  
фактичний обсяг платоспроможного 
попиту 0 2 8 3  -   3,8   15,4  5,8  -   15,4   61,5   23,1  
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
перспективу на наступні 2-3 роки 3 6 3 1  5,8   11,5  5,8   1,9  23,1  46,2  23,1   7,7  
фактичний обсяг виробництва 
продукції 3 3 5 2  5,8   5,8   9,6   3,8  23,1   23,1   38,5   15,4  
середню ціну на продукцію 
підприємства 7 4 0 2  13,5   7,7   -   3,8   53,8   30,8   -   15,4  
фактичний обсяг платоспроможного 
попиту 0 5 3 5  -   9,6   5,8   9,6   -   38,5   23,1   38,5  
Виробництво авіаційної та космічної техніки 
перспективу на наступні 2-3 роки 2 4 6 1  3,8   7,7   11,5   1,9   15,4   30,8   46,2   7,7  
фактичний обсяг виробництва 
продукції 1 5 6 1  1,9   9,6   11,5   1,9   7,7   38,5   46,2   7,7  
середню ціну на продукцію 
підприємства 9 3 0 1  17,3   5,8   -   1,9   69,2   23,1   -   7,7  
фактичний обсяг платоспроможного 
попиту 0 6 4 3  -   11,5   7,7   5,8   -   46,2   30,8   23,1  

Виробництво електричного устаткування 

перспективу на наступні 2-3 роки 2 5 4 2  3,8  9,6   7,7   3,8   15,4   38,5  30,8   15,4  
фактичний обсяг виробництва 
продукції 4 5 4 0  7,7   9,6   7,7   -   30,8   38,5   30,8   -  
середню ціну на продукцію 
підприємства 10 2 0 1  19,2   3,8   -   1,9   76,9   15,4   -   7,7  
фактичний обсяг платоспроможного 
попиту 0 7 4 2  -   13,5   7,7   3,8   -   53,8   30,8   15,4  
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Таблиця Д.17 
Застосування бального методу оцінювання для ранжування підприємств виборки  

П
ід

п
р

и
єм

ст
ва

 
 

Частка 
основ-

них 
засобів 
понад 

15 років 

Частка 
основ-

них 
засобів 

менше 5 
років 

Структура та напрями використання виручки 
Яку частку 

загальної виручки 
від реалізації 

складають 
інвестиції 

Яку частку загальної 
виручки від 

реалізації складають 
інноваційні витрати 

Яка частка імпортного 
обладнання (технологій) 

у загальному обсязі 
інвестиційних витрат 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1 9 4 3 3 3 2 1 2 3 3 4 
2 4 2 4 4 4 2 2 3 3 4 6 
3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 5 
4 9 3 5 6 4 3 3 4 3 4 5 
5 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
6 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 
7 6 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 
8 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
9 6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

10 1 6 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
11 11 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
12 10 6 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
13 6 3 4 3 2 2 2 2 4 5 3 
14 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 
15 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
16 9 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 
17 5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 
18 6 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
19 8 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
20 1 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 
21 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
22 1 9 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
23 8 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
24 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
25 11 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
26 7 5 3 3 3 3 3 4 2 3 2 
27 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 
28 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
29 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
30 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
31 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
32 5 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 
33 6 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 
34 11 5 3 3 2 2 2 2 3 3 4 
35 1 2 3 5 3 2 2 2 3 9 4 
36 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 
37 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
38 10 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
39 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
40 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
41 5 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
42 5 2 4 4 3 2 2 2 4 3 3 
43 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 
44 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
45 6 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
46 11 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
47 10 5 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
48 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
49 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
50 1 12 3 3 4 2 2 2 2 3 4 
51 6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
52 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
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продовження табл. Д.17 

П
ід

п
р

и
єм

ст
ва

 
 

Структура інвестицій (від загального обсягу) за конкретними напрямами здійснення 

оновлення 
основних засобів 

створення нових 
виробничих 
потужностей 

придбання 
сторонніх 
технологій 

невиробничі 
інвестиції 

 оновлення 
продукції 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 2 2 3 4 4 
3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
4 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 
6 3 3 3 3 1 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 
7 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 
8 5 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
9 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

10 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
11 3 3 2 3 2 2 3 0 3 2 2 2 3 3 3 
12 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 4 4 3 
13 3 3 3 1 1 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 
14 3 3 2 3 1 1 3 4 3 2 2 1 2 3 4 
15 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
16 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 
17 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 
18 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 
19 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
20 3 3 3 1 3 3 3 5 3 2 2 2 2 2 3 
21 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 
22 3 3 3 1 1 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 
23 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
24 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
25 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
26 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
27 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
28 3 2 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 
29 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
30 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
31 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
32 3 3 2 1 3 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2 
33 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
34 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
35 2 5 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
36 5 2 6 4 1 3 3 3 2 2 1 2 1 4 4 
37 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 3 
39 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
40 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
41 4 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
42 3 3 3 1 3 1 4 5 3 2 2 2 3 3 3 
43 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
44 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 
45 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
46 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
47 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
49 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
50 2 3 3 1 2 1 3 3 4 1 2 2 4 4 3 
51 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
52 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 1 2 3 3 2 
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продовження 

П
ід

п
р

и
єм

с-
тв

а 
 Структура інвестицій Динаміка показників 

поповнення обігових 
коштів 

реального обсягу 
збуту продукції 

реального обсягу 
прибутку 

обсягу реальних 
інвестицій 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1 4 5 6 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
2 8 7 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
3 8 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
4 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
5 4 3 5 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
6 8 7 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
7 7 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
8 6 4 4 12 12 12 8 8 8 8 8 8 
9 7 6 6 12 12 12 12 12 12 12 8 8 

10 7 6 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
11 7 7 6 12 12 12 12 12 12 4 12 12 
12 5 6 5 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
13 7 6 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
14 7 7 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
15 7 4 7 12 12 12 12 12 12 12 4 8 
16 6 7 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
17 6 8 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
18 6 7 7 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
19 6 8 9 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
20 5 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
21 6 7 8 12 12 12 12 12 12 8 4 8 
22 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
23 7 6 6 12 12 12 12 12 12 8 4 4 
24 4 6 7 12 12 12 12 12 12 12 8 4 
25 5 4 5 12 12 12 12 12 12 8 4 4 
26 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 
27 6 6 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
28 5 6 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
29 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 5 5 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
31 5 6 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
32 5 8 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
33 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
34 7 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
35 4 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
36 9 6 9 12 12 12 12 12 12 4 8 12 
37 4 4 4 12 12 12 12 12 12 8 8 4 
38 5 5 7 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
39 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 6 5 6 12 12 12 8 8 8 4 4 4 
41 7 6 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
42 7 8 6 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
43 5 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
44 6 7 7 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
45 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
47 3 3 5 12 12 12 12 12 12 8 8 8 
48 4 6 7 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
49 5 6 6 12 12 12 8 8 8 4 4 4 
50 6 6 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
51 5 4 5 12 12 12 12 12 12 4 4 4 
52 7 6 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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закінчення табл. Д.17 

П
ід

п
р

и
єм

ст
ва

 

Оцінка перспектив 

Загальна 
сума балів 

 розвитку 
на 

наступні 
2-3 роки 

динаміки фактичного 
обсягу виробництва 

продукції 
динаміки середньої 
ціни на продукцію 

 зміни фактичного 
обсягу 

платоспроможного 
попиту на продукцію 

1 12 12 12 4 212 
2 12 12 8 4 254 
3 8 8 0 0 232 
4 12 8 8 8 266 
5 0 4 12 4 181 
6 12 12 12 0 254 
7 8 4 12 4 230 
8 4 4 12 8 185 
9 8 8 8 4 220 

10 4 4 0 0 205 
11 8 8 12 4 224 
12 8 4 12 4 211 
13 4 12 4 4 230 
14 4 4 12 0 209 
15 8 8 8 4 210 
16 12 12 12 0 236 
17 8 8 12 8 237 
18 4 4 8 8 199 
19 8 0 0 4 197 
20 8 4 0 0 211 
21 0 0 12 4 207 
22 8 4 12 0 196 
23 4 4 8 8 208 
24 8 8 12 8 215 
25 12 12 8 8 216 
26 12 12 12 0 200 
27 8 0 12 0 201 
28 8 8 12 0 228 
29 4 8 8 4 137 
30 8 8 8 8 196 
31 4 4 12 4 205 
32 4 4 12 8 211 
33 4 8 12 4 192 
34 12 12 12 8 212 
35 0 4 12 8 190 
36 4 4 12 0 217 
37 4 4 12 4 184 
38 12 8 8 8 223 
39 8 4 0 8 137 
40 4 4 12 0 175 
41 12 12 12 0 220 
42 8 8 12 4 224 
43 8 12 12 8 234 
44 12 12 12 8 213 
45 0 8 12 8 136 
46 12 12 12 4 193 
47 4 4 8 8 202 
48 8 8 8 8 195 
49 4 8 12 8 187 
50 0 4 0 8 215 
51 8 8 12 4 196 
52 4 4 12 4 217 
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Таблиця Д.18 
Нормалізація показників для ідентифікації інвестиційної поведінки 

П
ід

п
р

и
єм

ст
в

а
 

Частка 
основних 

засобів 
понад  

15 років 

Частка 
основних 

засобів 
менше  
5 років 

Структура та напрями використання виручки 

Яку частку загальної 
виручки від реалізації 
складають інвестиції 

Яку частку загальної 
виручки від реалізації 

складають 
інноваційні витрати 

Яка частка імпортного 
обладнання (технологій) 

у загальному обсязі 
інвестиційних витрат 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1  0,27   0,27   0,18   0,18  0,18   0,09   -   0,09   0,18   0,18   0,27  
2  0,73   0,09   0,27   0,27  0,27   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27   0,45  
3  0,73   0,18   0,18   0,18  0,27   0,18   0,09   0,18   0,27   0,18   0,36  
4  0,27   0,18   0,36   0,45  0,27   0,18   0,18   0,27   0,18   0,27   0,36  
5  0,73   0,09   0,18   0,27  0,27   0,18   0,18   0,18   0,18   0,18   0,18  
6  0,64   0,18   0,27   0,27  0,27   0,18   0,18   0,18   0,18   0,27   0,36  
7  0,55   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,27   0,27   0,27  
8  0,64   0,09   0,09   0,09  0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09  
9  0,55   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  

10  1,00   0,45   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,27  
11  0,09   0,27   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
12  0,18   0,45   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
13  0,55   0,18   0,27   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,27   0,36   0,18  
14  0,64   0,18   0,18   0,27  0,18   0,18   0,18   0,09   0,27   0,27   0,09  
15  0,73   0,09   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27  
16  0,27   0,36   0,18   0,27  0,27   0,18   0,18   0,09   0,18   0,27   0,18  
17  0,64   0,09   0,18   0,18  0,18   0,09   0,18   0,09   0,27   0,18   0,18  
18  0,55   0,18   0,18   0,18  0,09   0,18   0,09   0,09   0,18   0,09   0,18  
19  0,36   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27  
20  1,00   0,18   0,18   0,27  0,18   0,09   0,09   0,09   0,27   0,18   0,27  
21  0,73   0,27   0,18   0,18  0,18   0,27   0,27   0,18   0,27   0,18   0,18  
22  1,00   0,73   0,27   0,18  0,18   0,18   0,27   0,18   0,27   0,27   0,18  
23  0,36   0,18   0,18   0,18  0,18   0,18   0,09   0,18   0,18   0,27   0,18  
24  0,64   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,09  
25  0,09   0,27   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
26  0,45   0,36   0,18   0,18  0,18   0,18   0,18   0,27   0,09   0,18   0,09  
27  0,73   0,18   0,18   0,18  0,27   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
28  0,64   0,09   0,27   0,27  0,27   0,18   0,18   0,18   0,18   0,18   0,27  
29  0,82   0,09   0,18   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
30  0,64   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,18  
31  0,73   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
32  0,64   0,18   0,09   0,27  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,09  
33  0,55   0,18   0,18   0,27  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
34  0,09   0,36   0,18   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27  
35  1,00   0,09   0,18   0,36  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,73   0,27  
36  0,73   0,18   0,18   0,18  0,27   0,18   0,09   0,18   0,18   0,09   0,27  
37  0,82   0,18   0,09   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09  
38  0,18   0,18   0,18   0,18  0,27   0,09   0,18   0,18   0,09   0,18   0,09  
39  1,00   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,09  
40  0,73   0,09   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09  
41  0,64   0,18   0,18   0,09  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
42  0,64   0,09   0,27   0,27  0,18   0,09   0,09   0,09   0,27   0,18   0,18  
43  0,73   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,27   0,09  
44  1,00   0,18   0,18   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,18  
45  0,55   0,09   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
46  0,09   0,18   0,09   0,18  0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
47  0,18   0,36   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27  
48  0,64   0,09   0,09   0,09  0,18   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
49  1,00   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
50  1,00   1,00   0,18   0,18  0,27   0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,27  
51  0,55   0,18   0,18   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18  
52  0,73   0,27   0,27   0,18  0,18   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  

max 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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продовження табл. Д.18 

П
ід

п
р

и
єм

-
ст

ва
 

Структура інвестицій (від загального обсягу) за конкретними напрямами здійснення 

оновлення основних 
засобів 

створення нових 
виробничих 
потужностей 

придбання сторонніх 
технологій невиробничі інвестиції 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
1  0,09   0,09   0,18   -   0,18   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
2  0,18   0,18   0,18   0,18   0,18   0,27   0,36   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
3  0,09   0,27   0,27   0,18   0,18   0,18   0,27   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
4  0,27   0,27   0,18   0,18   0,18   0,27   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
5  0,18   0,09   0,18   -   0,09   -   0,09   -   0,09   -   0,09   0,09  
6  0,18   0,18   0,18   0,18   -   0,09   0,18   0,27   0,27   0,18   0,09   0,18  
7  0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
8  0,36   0,18   0,18   0,09   0,09   -   0,09   -   0,09   0,09   0,09   0,09  
9  0,18   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  

10  0,18   0,18   0,18   0,09   -   0,09   0,27   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
11  0,18   0,18   0,09   0,18   0,09   0,09   0,18  - 0,09   0,18   0,09   0,09   0,09  
12  0,09   0,09   0,09   -   -   0,09   0,18   0,18   0,09   0,09   -   0,09  
13  0,18   0,18   0,18   -   -   0,18   0,27   0,18   0,27   0,09   0,09   0,09  
14  0,18   0,18   0,09   0,18   -   -   0,18   0,27   0,18   0,09   0,09   -  
15  0,18   0,09   0,09   0,09   -   0,18   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
16  0,09   0,18   0,18   0,09   -   0,09   0,18   0,27   0,18   0,09   0,09   0,18  
17  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
18  0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
19  0,18   0,18   0,18   0,09   0,18   0,09   0,18   0,18   0,27   0,09   0,09   0,18  
20  0,18   0,18   0,18   -   0,18   0,18   0,18   0,36   0,18   0,09   0,09   0,09  
21  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,27   0,09   0,09   0,09  
22  0,18   0,18   0,18   -   -   0,09   0,27   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
23  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
24  0,09   0,18   0,09   -   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18  
25  0,09   0,09   0,09   0,09   -   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
26  0,18   0,18   0,18   -   0,09   -   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
27  0,18   0,18   0,18   0,18   0,09   -   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
28  0,18   0,09   0,18   -   -   -   0,18   0,18   0,27   0,09   0,09   0,09  
29  0,18   0,18   0,18   -   -   -   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
30  0,18   0,18   0,18   0,09   -   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09  
31  0,18   0,18   0,09   -   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
32  0,18   0,18   0,09   -   0,18   0,09   0,18   0,36   0,18   0,09   0,09   0,09  
33  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
34  0,18   0,27   0,18   0,18   0,09   0,09   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
35  0,09   0,36   0,18   -   0,18   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
36  0,36   0,09   0,45   0,27   -   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   -   0,09  
37  0,18   0,18   0,09   -   0,09   -   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
38  0,18   0,09   0,18   0,09   -   -   0,18   0,09   0,27   0,09   0,09   0,09  
39  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09  
40  0,18   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
41  0,27   0,18   0,18   0,09   -   -   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09  
42  0,18   0,18   0,18   -   0,18   -   0,27   0,36   0,18   0,09   0,09   0,09  
43  0,18   0,18   0,18   -   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
44  0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
45  0,18   0,09   0,09   -   0,09   -   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
46  0,18   0,18   0,18   -   -   0,18   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09  
47  0,09   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09  
48  0,18   0,18   0,09   -   0,18   0,09   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09   0,18  
49  0,18   0,18   0,18   0,09   0,09   0,18   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09   0,09  
50  0,09   0,18   0,18   -   0,09   -   0,18   0,18   0,27   -   0,09   0,09  
51  0,09   0,09   0,18   -   -   -   0,18   0,09   0,18   0,09   0,09   0,09  
52  0,18   0,18   0,18   0,18   -   -   0,27   0,18   0,18   0,09   -   0,09  

max 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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продовження 

П
ід

п
р

и
єм

-
ст

ва
 

Структура інвестицій Очікувана динаміка показників 

 оновлення продукції 
поповнення обігових 

коштів 
реального обсягу збуту 

продукції 
реального обсягу 

прибутку 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1  0,18   0,09   0,18   0,73   0,64   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
2  0,18   0,27   0,27   0,36   0,45   0,18   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
3  0,27   0,18   0,18   0,36   0,27   0,27   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
4  0,18   0,18   0,27   0,27   0,27   0,27   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
5  0,18   0,09   0,18   0,73   0,82   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
6  0,18   0,18   0,27   0,36   0,45   0,18   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
7  0,27   0,27   0,27   0,45   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
8  0,09   0,09   0,09   0,55   0,73   0,73   1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   0,67  
9  0,18   0,18   0,18   0,45   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

10  0,09   0,09   0,09   0,45   0,55   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
11  0,18   0,18   0,18   0,45   0,45   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
12  0,27   0,27   0,18   0,64   0,55   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
13  0,18   0,18   0,18   0,45   0,55   0,27   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
14  0,09   0,18   0,27   0,45   0,45   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
15  0,18   0,18   0,18   0,45   0,73   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
16  0,18   0,18   0,27   0,55   0,45   0,36   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
17  0,18   0,27   0,18   0,55   0,36   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
18  0,18   0,18   0,27   0,55   0,45   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
19  0,18   0,18   0,18   0,55   0,36   0,27   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
20  0,09   0,09   0,18   0,64   0,36   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
21  0,18   0,18   0,18   0,55   0,45   0,36   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
22  0,18   0,18   0,18   0,45   0,45   0,45   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
23  0,18   0,18   0,18   0,45   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
24  0,18   0,18   0,18   0,73   0,55   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
25  0,18   0,18   0,18   0,64   0,73   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
26  0,18   0,18   0,27   0,55   0,45   0,45   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
27  0,09   0,18   0,18   0,55   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
28  0,18   0,18   0,18   0,64   0,55   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
29  0,18   0,18   0,09   0,55   0,64   0,73   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33  
30  0,09   0,09   0,09   0,73   0,64   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
31  0,18   0,18   0,18   0,64   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
32  0,09   0,09   0,09   0,64   0,36   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
33  0,18   0,18   0,09   0,55   0,55   0,45   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
34  0,09   0,09   0,09   0,45   0,55   0,55   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
35  0,18   0,09   0,18   0,73   0,27   0,55   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
36  -   0,27   0,27   0,27   0,55   0,27   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
37  0,09   0,09   0,09   0,73   0,73   0,73   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
38  0,18   0,18   0,18   0,64   0,64   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
39  0,18   0,18   0,18   0,55   0,64   0,64   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33  
40  0,18   0,18   0,18   0,55   0,64   0,55   1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   0,67  
41  0,18   0,18   0,18   0,45   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
42  0,18   0,18   0,18   0,45   0,36   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
43  0,18   0,18   0,18   0,64   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
44  0,18   0,18   0,27   0,55   0,45   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
45  0,09   0,09   0,18   0,73   0,82   0,82   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33  
46  0,09   0,09   0,18   0,73   0,73   0,55   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67  
47  0,09   0,09   0,09   0,82   0,82   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
48  0,09   0,18   0,18   0,73   0,55   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
49  0,18   0,18   0,18   0,64   0,55   0,55   1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   0,67  
50  0,27   0,27   0,18   0,55   0,55   0,45   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
51  0,18   0,18   0,18   0,64   0,73   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
52  0,18   0,18   0,09   0,45   0,55   0,64   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  

max 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
min 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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закінчення табл. Д.18 

П
ід

п
ри

єм
-

ст
ва

 

Очікувана динаміка Оцінка перспектив 
Інтег-
раль-
ний 

показ-
ник 

обсягу реальних інвестицій  Розвит-
ку на 

наступ-
ні 2-3 
роки 

динаміки 
фактичного 

обсягу 
виробництва 

продукції 

динаміки 
середньої 
ціни на 
продук-

цію 

 зміни фактичного 
обсягу 

платоспромож-
ного попиту на 

продукцію 2010 2011 2012 
1  0,33   0,33   0,33   1,00   1,00   1,00   0,33   0,33  
2  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,67   0,33   0,39  
3  1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   -   -   0,34  
4  1,00   1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   0,67   0,39  
5  0,33   0,33   0,33   -   0,33   1,00   0,33   0,30  
6  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   -   0,39  
7  1,00   1,00   1,00   0,67   0,33   1,00   0,33   0,36  
8  0,67   0,67   0,67   0,33   0,33   1,00   0,67   0,30  
9  1,00   0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   0,33   0,34  

10  1,00   1,00   1,00   0,33   0,33   -   -   0,32  
11  0,33   1,00   1,00   0,67   0,67   1,00   0,33   0,32  
12  0,67   0,67   0,67   0,67   0,33   1,00   0,33   0,32  
13  1,00   1,00   1,00   0,33   1,00   0,33   0,33   0,35  
14  0,67   0,67   0,67   0,33   0,33   1,00   -   0,32  
15  1,00   0,33   0,67   0,67   0,67   0,67   0,33   0,34  
16  0,67   0,67   0,67   1,00   1,00   1,00   -   0,35  
17  1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   1,00   0,67   0,37  
18  0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   0,30  
19  0,33   0,33   0,33   0,67   -   -   0,33   0,28  
20  1,00   1,00   1,00   0,67   0,33   -   -   0,33  
21  0,67   0,33   0,67   -   -   1,00   0,33   0,32  
22  0,67   0,67   0,67   0,67   0,33   1,00   -   0,32  
23  0,67   0,33   0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   0,32  
24  1,00   0,67   0,33   0,67   0,67   1,00   0,67   0,34  
25  0,67   0,33   0,33   1,00   1,00   0,67   0,67   0,33  
26  0,67   0,67   0,33   1,00   1,00   1,00   -   0,31  
27  0,67   0,67   0,67   0,67   -   1,00   -   0,32  
28  1,00   1,00   1,00   0,67   0,67   1,00   -   0,36  
29  0,33   0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   0,33   0,23  
30  0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   0,67   0,67   0,32  
31  0,67   0,67   0,67   0,33   0,33   1,00   0,33   0,33  
32  0,67   0,67   0,67   0,33   0,33   1,00   0,67   0,33  
33  0,67   0,67   0,67   0,33   0,67   1,00   0,33   0,30  
34  0,67   0,67   0,67   1,00   1,00   1,00   0,67   0,32  
35  0,67   0,67   0,67   -   0,33   1,00   0,67   0,32  
36  0,33   0,67   1,00   0,33   0,33   1,00   -   0,33  
37  0,67   0,67   0,33   0,33   0,33   1,00   0,33   0,31  
38  0,67   0,67   0,67   1,00   0,67   0,67   0,67   0,34  
39  0,33   0,33   0,33   0,67   0,33   -   0,67   0,24  
40  0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   1,00   -   0,28  
41  0,67   0,67   0,67   1,00   1,00   1,00   -   0,34  
42  0,67   0,67   0,67   0,67   0,67   1,00   0,33   0,35  
43  1,00   1,00   1,00   0,67   1,00   1,00   0,67   0,38  
44  0,33   0,33   0,33   1,00   1,00   1,00   0,67   0,34  
45  0,33   0,33   0,33   -   0,67   1,00   0,67   0,23  
46  0,67   0,67   0,67   1,00   1,00   1,00   0,33   0,30  
47  0,67   0,67   0,67   0,33   0,33   0,67   0,67   0,32  
48  0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   0,67   0,67   0,31  
49  0,33   0,33   0,33   0,33   0,67   1,00   0,67   0,31  
50  1,00   1,00   1,00   -   0,33   -   0,67   0,35  
51  0,33   0,33   0,33   0,67   0,67   1,00   0,33   0,32  
52  1,00   1,00   1,00   0,33   0,33   1,00   0,33   0,34  

max 12 12 12 12 12 12 12 - 
min 0 0 0 0 0 0 0 - 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Нормалізація показників оцінки рівня інноваційно-індустріального розвитку національної економіки 

 Рік 

Річні темпи 
зниження 

(зростання) 
ВВП, % 

Рівень освоєння 
(використання) 

інвестицій в 
основний 

капітал у ВВП, 
% 

Питома вага 
обсягу 

виконаних 
наукових і 
науково-

технічних робіт 
у ВВП, % 

Загальна сума 
витрат на 

фінансування 
інноваційної 

діяльності 
підприємств у 

ВВП, % 

Коефіцієнт 
покриття 

високотехнологі
чним експортом 
високотехноло-
гічного імпорту 

Частка 
підприємств, що 
впроваджували 

інновації у 
загальній 
кількості 

підприємств, %  

Рівень 
безробіття, за 
методологією 

МОП, %  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1996  (10,0) 15,4037709 1,363731155 1,157521559 1,04 18,9 7,599999905 
1997  (3,0) 13,28227923 1,353183741 1,106303219 0,99 16,56822505 8,899999619 
1998  (1,9) 13,60521673 1,236926496 1,146082091 0,69 15,1 11,30000019 
1999  (0,2) 13,45578878 1,209886386 0,899556891 0,87 13 11,60000038 
2000  5,9  13,89369083 1,163285706 1,033162815 0,98 14,8 11,60000038 
2001  9,2  15,95229933 1,114158382 0,965473334 0,94 14,3 10,89999962 
2002  5,2  16,46428413 1,105708339 1,334661884 0,81 14,6 9,600000381 
2003  9,4  19,08066012 1,241770902 1,144517924 0,82 11,5 9,100000381 
2004  12,1  21,93890117 1,191609705 1,313946447 0,99 10 8,600000381 
2005  2,7  21,08858947 1,0915343 1,302882307 0,61 8,2 7,199999809 
2006  7,3  23,0181585 0,984024714 1,132034556 0,63 10 6,800000191 
2007  7,9  26,15205951 0,929708865 1,505540902 0,64 11,5 6,400000095 
2008  2,3  24,58515109 0,900674644 1,265136237 0,65 10,8 6,400000095 
2009  (14,8) 16,61770744 0,947473299 0,870415889 0,62 10,7 8,800000191 
2010  4,2  18,29187016 0,911452295 0,743185885 0,6 11,5 8,100000381 
2011  5,2  18,29187016 0,794874965 1,100847184 0,59 12,8 7,900000095 
2012  0,2  18,68768415 0,797363733 0,813512675 0,58 13,6 7,500000000 
2013  1,9  17,10297874 0,812822632 0,659759929 0,55 13,6 7,200000000 

 (макс) 50 40 5 15 2 50 10 
 (мін) 0 25 1,3 2 0,5 5 3 

макс-мін 50 15 3,7 13 1,5 45 7 
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продовження табл. Е.1. 

 Рік 

Рівень економічної 
активності, всього (у 

% до населення 
віком 15+)  

Експорт продукції з високим 
вмістом ДіР (фармацевтика, 

літакобудівництво, виробництво 
комп’ютерів, електронне 

машинобудування (у % до 
загального промислового експорту)  

Частка 
високотехнологічного 

експорту у 
загальносвітовому обсязі 

високотехнологічного 
експорту, % 

Чисельність 
науковців у 

розрахунку на 1 
тис. зайнятого 

населення 

Валова додана 
вартість 

промисловості, 
% до ВВП 

1 9 10 11 12 13 
1996 59,90000153 3,89147584 0,043295106 6,900991379 38,20000277 
1997 59,29999924 4,370158875 0,044736233 6,306725664 35,10429645 
1998 58,79999924 5,100903469 0,043896706 6,000580357 36,13168062 
1999 58,20000076 4,378668466 0,028920293 5,703393665 38,50550869 
2000 57,70000076 5,227240865 0,034762878 5,986270136 36,31656292 
2001 57,09999847 4,658148685 0,037857892 5,67513707 34,69887528 
2002 57,09999847 4,861306033 0,0416344 5,347963287 34,53383302 
2003 56,90000153 6,91831518 0,068627422 5,199595304 34,59122377 
2004 57 6,296997836 0,07706937 5,252491907 35,87715543 
2005 57,70000076 3,724530925 0,041498737 5,10212766 32,34512648 
2006 57,90000153 3,397535409 0,038787356 4,835651989 36,12100657 
2007 58,20000076 3,653825526 0,055036031 4,631494353 36,73414407 
2008 58,40000153 3,287033721 0,061073833 4,488682691 33,61624216 
2009 58,70000076 5,550738184 0,064380955 4,576331625 29,61602348 
2010 59 4,336272191 0,056039091 4,41794138 31,33720845 
2011 59,29999924 4,392417637 0,068264476 4,180681158 30,0302178 
2012 64,6 6,301843288 0,122294666 4,03020492 29,24518591 
2013 65 5,22 0,00009 3,815556677 26,93538532 

 (макс) 80 20 10 20 40 
 (мін) 50 3 0 2 15 

макс–мін 30 17 10 18 25 
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продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Середньоквадратичне 
відхилення  6,790895241 3,884252991 0,185024331 0,224353275 0,172224963 2,631999076 1,744281095 
1996  1,2000000  -0,639748607  0,017224636   (0,064806034)  0,360000000   0,30889  0,342857156 
1997  1,0600000  -0,781181385  0,014373984   (0,068745906)  0,326666667   0,25707  0,157142912 
1998  1,0380000  -0,759652218  (0,017046893)  (0,065685993)  0,126666667   0,22444  -0,185714313 
1999  1,0040000  -0,769614081  (0,024355031)  (0,084649470)  0,246666667   0,17778  -0,228571483 
2000  0,8820000  -0,740420611  (0,036949809)  (0,074372091)  0,320000000   0,21778  -0,228571483 
2001  0,8160000  -0,603180045  (0,050227464)  (0,079578974)  0,293333333   0,20667  -0,128571374 
2002  0,8960000  -0,569047724  (0,052511260)  (0,051179855)  0,206666667   0,21333  0,057142803 
2003  0,8120000  -0,394622658  (0,015737594)  (0,065806314)  0,213333333   0,14444  0,128571374 
2004  0,7580000  -0,204073255  (0,029294674)  (0,052773350)  0,326666667   0,11111  0,199999946 
2005  0,9460000  -0,260760702  (0,056342081)  (0,053624438)  0,073333333   0,07111  0,400000027 
2006  0,8540000  -0,132122767  (0,085398726)  (0,066766573)  0,086666667   0,11111  0,45714283 
2007  0,8420000  0,076803967  (0,100078685)  (0,038035315)  0,093333333   0,14444  0,514285701 
2008  0,9540000  -0,027656594  (0,107925772)  (0,056527982)  0,100000000   0,12889  0,514285701 
2009  1,2960000  -0,558819504  (0,095277487)  (0,086891085)  0,080000000   0,12667  0,171428544 
2010  0,9160000  -0,447208656  (0,105012893)  (0,096678009)  0,066666667   0,14444  0,271428517 
2011  0,8960000  -0,447208656  (0,136520280)  (0,069165601)  0,060000000   0,17333  0,299999986 
2012  0,9960000  -0,420821057  (0,135847640)  (0,091268256)  0,053333333   0,19111  0,357142857 
2013  0,9624737  -0,526468084  (0,131669559)  (0,103095390)  0,033333333   0,19111  0,4 
Верхній полюс 1,296 0,076803967 0,017224636 -0,038035315 0,033333333 0,308888889 -0,228571483 
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продовження 
1 9 10 11 12 13 

Середньоквадратичне відхилення  2,304216032 1,036891271 0,025064134 0,843805266 3,28030189 
1996 0,330000051 0,052439755 0,004329511 0,272277299 1,448000111 
1997 0,309999975 0,080597581 0,004473623 0,239262537 1,324171858 
1998 0,293333308 0,123582557 0,004389671 0,222254464 1,365267225 
1999 0,273333359 0,081098145 0,002892029 0,205744093 1,460220348 
2000 0,256666692 0,131014169 0,003476288 0,221459452 1,372662517 
2001 0,236666616 0,097538158 0,003785789 0,204174282 1,307955011 
2002 0,236666616 0,10948859 0,00416344 0,18599796 1,301353321 
2003 0,230000051 0,230489128 0,006862742 0,177755295 1,303648951 
2004 0,233333333 0,193941049 0,007706937 0,180693995 1,355086217 
2005 0,256666692 0,042619466 0,004149874 0,172340426 1,213805059 
2006 0,263333384 0,023384436 0,003878736 0,157536222 1,364840263 
2007 0,273333359 0,038460325 0,005503603 0,146194131 1,389365763 
2008 0,280000051 0,016884337 0,006107383 0,138260149 1,264649686 
2009 0,290000025 0,150043423 0,006438096 0,143129535 1,104640939 
2010 0,3 0,078604247 0,005603909 0,134330077 1,173488338 
2011 0,309999975 0,08190692 0,006826448 0,121148953 1,121208712 
2012 0,486666667 0,194226076 0,012229467 0,112789162 1,089807436 
2013 0,5 0,130588235 0,000009 0,10086426 0,997415413 
Верхній полюс 0,5 0,230489128 0,012229467 0,272277299 1,460220348 
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продовження 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1996 1,067911402 0,918439329 1,001424178 0,994432115 1,025954835 1,022685029 1,024870875 
1997 1,062076016 0,881063119 1,001190012 0,994082319 1,023835423 1,019248317 1,012237098 
1998 1,061126144 0,887980325 0,998568204 0,994354107 1,00998817 1,017017105 0,983025386 
1999 1,05963951 0,884853407 0,997947399 0,992656414 1,018542595 1,013729177 0,978606225 
2000 1,054107658 0,893694703 0,996867438 0,993580448 1,023405691 1,016554507 0,978606225 
2001 1,050976456 0,92586882 0,995714811 0,993113482 1,021666624 1,015778329 0,988597069 
2002 1,05475889 0,93225724 0,995515069 0,995631568 1,015778329 1,016244818 1,004641555 
2003 1,05078335 0,959037333 0,998678978 0,994343435 1,016244818 1,01130672 1,010130348 
2004 1,048137451 0,981159074 0,997525373 0,995492118 1,023835423 1,008818701 1,015309467 
2005 1,057049284 0,975136518 0,995179029 0,995417549 1,005914847 1,005741128 1,028436157 
2006 1,052791761 0,988260699 0,992588677 0,994258221 1,006950284 1,008818701 1,031870453 
2007 1,05222222 1,006185499 0,991251167 0,996773754 1,007463643 1,01130672 1,035183446 
2008 1,057410731 0,997665543 0,990527984 0,99516269 1,00797414 1,010154028 1,035183446 
2009 1,071719148 0,934081331 0,991690797 0,992453609 1,00643403 1,00998817 1,013272642 
2010 1,055681616 0,951802343 0,990797111 0,991562777 1,005392699 1,01130672 1,020213335 
2011 1,05475889 0,951802343 0,987842435 0,994044978 1,004867551 1,013409841 1,02210445 
2012 1,059286355 0,955508153 0,987906539 0,992056275 1,004339366 1,014680598 1,025775048 
2013 1,057792105 0,939605978 0,988303695 0,990973835 1,002736222 1,014680598 1,028436156 
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закінчення табл. Е.1 
1 9 10 11 12 13 Інтегральний індекс (ІІІР) 

1996 1,024049551 1,004268337 1,000360079 1,020270074 1,077459495 0,19 
1997 1,022757345 1,006480425 1,00037204 1,018037112 1,072808864 0,11 
1998 1,021666622 1,009757488 1,000365072 1,016865398 1,074376955 0,07 
1999 1,02034062 1,006519269 1,000240684 1,015713587 1,07790669 0,06 
2000 1,01922095 1,01031237 1,00028923 1,016810263 1,074656486 0,07 
2001 1,017859231 1,007785957 1,000314936 1,015603321 1,072183069 0,10 
2002 1,017859231 1,008695856 1,000346293 1,014316901 1,07192716 0,13 
2003 1,017400845 1,017434551 1,000570104 1,013727564 1,072016224 0,17 
2004 1,017630322 1,014881277 1,000639987 1,013938109 1,073990816 0,21 
2005 1,01922095 1,003484077 1,000345167 1,013338349 1,068468233 0,18 
2006 1,019670444 1,001928124 1,000322655 1,012265765 1,074360793 0,20 
2007 1,02034062 1,00314988 1,000457481 1,011435474 1,075284915 0,23 
2008 1,020784732 1,001396256 1,000507529 1,010850184 1,070491983 0,21 
2009 1,021446936 1,0117181 1,000534931 1,01120984 1,06397519 0,13 
2010 1,022104451 1,006325576 1,000465797 1,010558875 1,066833004 0,14 
2011 1,022757345 1,006581996 1,000567098 1,009575051 1,064670654 0,14 
2012 1,033596747 1,014901464 1,001013454 1,008945577 1,063348255 0,17 
2013 1,034366083 1,010280658 1,00000075 1,008040113 1,059348932 0,14 

 
Таблиця Е.2 

Області стійкості рівня інноваційно-індустріального розвитку щодо економічної безпеки 
Значення Індексу Зони безпеки Область стійкості Позиції національної економіки 

0–0,2 зона підвищеної небезпеки Абсолютно нестійкий стан 
Слабкі 0,21–0,4 небезпечна зона   Нестійкий стан 

0,41–0,6 зона помірної небезпеки 
0,61–0,8 зона помірної безпеки Відносно стійкий стан Нестійкі 
0,81–1 безпечна зона   Абсолютно стійкий стан Сильні 
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Таблиця Е.3 
Взаємозв'язок між показниками інноваційно-індустріального розвитку (кореляційна матриця) 

Порядковий номер 
показника 

Порядковий номер показника 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1  
2  0,44   1  
3  (0,12) (0,48)  1  
4  0,31   0,49   0,31   1  
5  0,05   (0,44)  0,84   0,22   1  
6  (0,36)  (0,70)  0,45   (0,16)  0,54   1  
7  (0,00)  (0,77)  0,53   (0,20)  0,53   0,38   1  
8  (0,32)  (0,12)  (0,49)  (0,61)  (0,42)  0,26   (0,33)  1  
9  0,10   (0,27)  0,08   (0,29)  0,15   0,03   0,35   0,17   1  

10  0,03   0,30   (0,25)  0,09   (0,15)  (0,20)  (0,23)  0,10   0,41   1  
11  (0,21)  (0,54)  0,94   0,29   0,85   0,61   0,55   (0,44)  (0,09)  (0,28)  1  
12  0,15   (0,08)  0,75   0,55   0,69   0,26   0,38   (0,63)  (0,26)  (0,19)  0,78  1 

Таблиця Е.4 
Вихідні дані для побудови цільової функції та моделювання стійкості економічної безпеки за 2013 р. 

Індикатори (Показники) Поріг  
Фактичне 
значення  

Коефі-
цієнт 

Змоде-
льоване 

значення 
Річні темпи зниження (зростання) ВВП у % 50 1,87631313  0,038  4,81 
Рівень освоєння (використання) інвестицій в основний капітал у ВВП, % 25 17,1029787  0,684  25,96 
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, % 1,3 0,81282263  0,625  5,0 
Загальна сума витрат на фінансування інноваційної діяльності підприємств у ВВП, % 5 0,65975993  0,132  15,0 
Коефіцієнт покриття високотехнологічного імпорту високотехнологічним експортом 1 0,55  0,550  2,0 
Частка підприємств, що впроваджували інновації у загальній кількості підприємств, %  5 13,6  2,720  50,0 
Рівень безробіття, всього (у % до загальної чисельності робочої сили за методологією МОП) 7 7,2  1,029  4,88 
Рівень економічної активності, всього (% до населення віком 15+)  50 65,0  1,300  80,0 
Еспорт продукції з високим вмістом ДіР (фармацевтика, літакобудівництво, виробництво 
комп’ютерів, електронне машинобудування (% до загального промислового експорту)  

15 5,22  0,348  
20,0 

Частка високотехнологічного експорту у загальносвітовому обсязі високотехнологічного експорту, % 1 0,00009  0,00009  10,0 
Чисельність науковців у розрахунку на 1 тис. зайнятого населення 10 3,81555668  0,382  5,0 
Валова додана вартість промисловості, % до ВВП 15 26,9353853  1,796  15,0 
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Таблиця Е.5 
Коефіцієнти еластичності для показників моделі інноваційно-індустріального розвитку  

Показники Щільність 
Коефіцієнт 

еластичності 
Річні темпи зниження (зростання) 
ВВП у % 

Частка підприємств, що впроваджували інновації у 
загальній кількості підприємств, % 

(0,365) (5,002) 

Освоєно (використано) інвестицій в 
основний капітал у ВВП, % 

Рівень безробіття, всього (% до загальної чисельності 
робочої сили) 

(0,767) (0,813) 

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних робіт у 
ВВП, % 

Валова додана вартість промисловості, % до ВВП 0,751 1,348 

Загальна сума витрат на 
фінансування інноваційної діяльності 
підприємств у ВВП, % 

Рівень економічної активності, всього (% до населення 
віком 15+) 

(0,608) (3,219) 

Коефіцієнт покриття 
високотехнологічного промислового 
імпорту високотехнологічним 
експортом 

Чисельність науковців у розрахунку на 1 тис. зайнятого 
населення 

0,849 1,179 

Частка високотехнологічного 
експорту у загальносвітовому обсязі 
високотехнологічного експорту, % 

Високотехнологічний експорт продукції з високим 
вмістом ДіР (фармацевтика, літакобудівництво, 
виробництво комп’ютерів, електронне машинобудування 
(% до загального промислового експорту) 

0,412 0,917 
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Додаток Ж 
Технологізація економічного розвитку та структури економіки 

Таблиця Ж.1 
Структурування видів економічної діяльності за технологічними параметрами 

Тип діяльності за 
рівнем технології 

Назва виробництва Група за міжнародною 
галузевою 

класифікацією (ISIC 3) 

Код / Розділ 
за КВЕД-

2010 
Низькотехнологічні 
види діяльності 

Виробництво харчових продуктів та напоїв, тютюнових виробів 15-16 СА (10-12) 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

17-19 СВ (13-15) 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 

20-22, 36 СС (16-18) 

Переробка  37 СМ (31-32) 
Середньотехнологічні 
види діяльності (у т.ч. 
середньонизькі, 
середньовисокі) 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива 23 CD (19) 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

25-26 CG (22-23) 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування  

27-28 CH (24-25) 

Виробництво машин та устаткування 29 CK (28) 
Будівництво та ремонт суден і човнів  351 СМ (33) 
Виробництво транспортних засобів 34, 352, 359 CL (29-30) 

Високотехнологічні 
види діяльності 

Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів (фармацевтичні 
препарати) 

24 СЕ (20) 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції  30, 33 CI (26) 
Виробництво авіаційної та космічної техніки 353 CL (30) 
Виробництво електричного устаткування 31, 32 CJ (27) 

Складено  за: [234; 568, с. 186]. 
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Таблиця Ж.2 
Класифікація видів діяльності відповідно з керівництвами "Осло" та 

"Фраскаті" 
Вид діяльності Група за 

міжнародною 
галузевою 

класифікацією 
(ISIC 3) 

Рівень інтенсивності 
ДіР, % 

ДіР до 
загального 

обсягу 
виробни-

цтва 

ДіР до 
валової 
доданої 
вартості 

Вся промисловість 15–37  2,6 7,2 
Високотехнологічні види діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів  2423 10,5 22,3 
Виробництво авіаційної та космічної техніки 353 10,3 29,1 
Виробництво медичних приладів, точних та 
оптичних інструментів 

33 9,7  

Виробництво радіо, телевізійного та 
комунікаційного обладнання 

32 7,4 17,9 

Виробництво офісного та комп'ютерного 
обладнання 

30  7,2 25,8 

Середньовисокотехнологічні види діяльності 
Виробництво електричних машин та приладів, 
які не включені в інші категорії  

31 3,6 9,1 

Автомобілебудування, виробництво тягачів  34  3,5 13,3 
Виробництво залізничного транспорту і 
транспортного устаткування  

352 + 359 3,1 8,7 

Виробництво хімічних продуктів за винятком 
фармацевтичної продукції  

24 за винятком 
2423 

2,9 8,3 

Машинобудування, не включене в інші 
категорії 

29  2,2 5,8 

Середньонизькотехнологічні види діяльності 
Суднобудування та ремонт суден  351 1,0 3,1 
Виробництво гумових і пластмасових виробів  25 1,0 2,7 
Виробництво інших неметалевих, мінеральних 
виробів  

26 0,8 1,9 

Металургія та оброблення металу  27-28 0,6 1,6 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтопереробки та ядерного палива  

23 0,4 1,9 

Низькотехнологічні види діяльності 
Виробництво готових виробів, не віднесених 
до інших категорії, вторинна переробка  

36-37 0,5 1,3 

Деревообробна та целюлозно-паперова галузі  20-22 0,4 1,0 
Харчова промисловість, виробництво напоїв 
та тютюнова галузь  

15-16 0,3 1,1 

Текстильна галузь, пошиття одягу, 
виробництво виробів зі шкіри 

17-19 0,3 0,8 

Складено  за: [88, с. 163-164]. 
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Таблиця Ж.3 
Групування промислових підприємств за напрямами проведених інновацій та технологічними процесами за 

видами економічної діяльності у 2005–2013 рр., % 

Групування 
видів 

економічної 
діяльності за 

технологічними 
параметрами Рік Усього 

Частка 
підприємс

тв, що 
займалися 
інноваційн

ою 
діяльністю 

У тому числі за напрямами інноваційних витрат: 

Дослідженн
я та 

розробки 
(внутрішні 

ДіР) 

Придбання 
нових 

технологій та 
інших 

зовнішніх 
знань 

(зовнішні ДіР) 

Придбання 
машин, 

обладнання, 
установок, 

інших 
основних 

засобів 

Виробниче 
проектування, 

навчання 
персоналу та інші 
види підготовки 

виробництва 

Ринкове 
запровадж

ення 
інновацій, 
реклама, 

маркетинг 

Інші 
види 

інноваці
йних 

витрат: 

Усього 

2005 100 11,87 3,16 1,12 5,46 3,76 3,34 2,09 
2010 100 13,78 2,11 2,11 7,92 2,09 0,96 1,83 
2011 100 16,22 2,40 2,31 10,26 2,93 1,33 2,21 
2012 100 17,42 2,12 1,33 10,86 4,04 1,01 2,00 
2013 100 16,83 2,11 1,12 10,62 4,10 0,93 1,62 

У т.ч. по переробній промисловості: 

низькотехнологі
чні види 

діяльності 

2005 100 9,43 0,68 0,74 4,04 1,52 2,18 1,29 
2010 100 11,99 0,64 0,87 7,08 1,37 0,60 1,17 
2011 100 14,26 0,73 0,90 9,52 2,18 0,95 1,48 
2012 100 16,19 0,60 0,30 9,94 3,12 0,80 1,26 
2013 100 18,39 2,51 0,99 11,17 4,62 1,22 1,58 

середньотехноло
-гічні види 
діяльності 

2005 100 15,55 5,45 1,50 7,11 6,54 4,90 3,27 
2010 100 15,98 3,51 3,03 8,65 2,70 1,32 2,43 
2011 100 17,39 3,96 3,44 9,88 3,62 1,78 2,98 
2012 100 18,89 3,35 1,88 11,60 4,85 1,35 2,69 
2013 100 17,98 2,95 1,28 10,96 4,34 1,06 2,10 

високотехнологі
чні види 

діяльності 

2005 100 27,00 12,97 3,42 12,97 11,79 10,26 4,72 
2010 100 25,45 7,39 5,59 13,27 4,99 2,89 4,09 
2011 100 29,23 8,51 5,33 16,72 6,15 3,59 4,62 
2012 100 29,00 7,89 4,48 16,20 8,32 2,45 3,20 
2013 100 32,79 10,81 4,14 19,82 10,81 3,78 3,24 

Складено  за: [103]. 
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Таблиця Ж.4 
Індикатори технологічних можливостей 

Назва індикатора Оцінка генерування 
знань, продукування 

інновацій та технологій, 
їх сприйняття 

Інфраструктура 
та трансфер 
технологій 

Оцінка людського 
капіталу 

Період 
розрахунків  

Кількість 
країн для 

порівняння 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index) [615]  
Світовий економічний форум  

Субіндекси "Інновації", 
"Технологічна готовність" 

Субіндекси 
"Інфрастуктура", 
"Розвиток ІКТ" 

Оцінюється в 
субіндексі "Інновації", 
"Здоров’я та початкова 
освіта", "Вища освіта та 
професійна підготовка" 

1997–2013 
рр. 

144 

Індекс технологічних досягнень 
(Technology Achivement Index) [566] 
Програма розвитку ООН  

Створення технологій Розповсюдження 
інновацій 

Оцінюється в межах 
субіндексу "Створення 
технологій" 

1995–2013 
рр. 

76 

Глобальний індекс інновацій (Global 
Innovation Index) [558] 
Міжнародна бізнес-школа INSEAD і 
Всесвітня організація 
інтелектуальної власності (World 
Intellectual Property Organization, 
WIPO) 

Наявні ресурси та умови 
для проведення інновацій 
(Innovation Input) 
Досягнуті практичні 
результати здійснення 
інновацій (Innovation 
Output) 

Наявні ресурси та 
умови для 
проведення 
інновацій 
(Innovation Input) 

Наявні ресурси та 
умови для проведення 
інновацій (Innovation 
Input) 

2007–2013 
рр. 

141 

Європейський рейтинг 
інноваційності (European Innovation 
Scoreboard) [572] 

"Рушійні сили інновацій" "Інтелектуальна 
власність" 

Субіндекс "Людські 
ресурси" 

2001–2013 
рр. 

Країни ЄС 

Табло розвитку промисловості 
(Industrial Development Scoreboard) 
[596] Організація розвитку 
промисловості ООН  

Індекс технологічних 
зусиль 

Технологічний 
імпорт 

Навички 1997–2013 
рр. 

87 
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Додаток З 

Законодавчо закріплені державні стимули та важелі щодо активізації інвестиційної, наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності 

Таблиця З.1 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

1 Наукова та науково-технічна 
діяльність за визначеними 

напрямами 
(Закон України "Про наукову та 
науково-технічну діяльність" від 
13.12.1991 № 1977-XII зі змінами 

та доповненнями (ст.34, розділ 
V) 

Одним із основних важелів здійснення державної політики у сфері наукової та науково-технічної 
діяльності є бюджетне фінансування, яке реалізується як базове та програмно-цільове. 
Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків 
на оборону) у розмірі не менше 1,7 % ВВП України.  
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування 
основної діяльності державних наукових установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та 
надання грантів. 
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається базове фінансування для 
здійснення наукової і науково-технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Програмно-цільове фінансування здійснюється, як правило, на конкурсній основі для:  
 науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки;  
 забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок, які 
виконуються за державним замовленням;  
  проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного співробітництва;  
 підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду 
фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і 
науково-технічної діяльності;  
 розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової 
експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;  
 розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності 

2 Наукова, інноваційна за 
пріоритетними напрямами 
(постанова Верховної Ради 
України "Про Концепцію 

науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України" 

від 13.07.1999 № 916-XIV) 

Стимулювання інноваційної діяльності має забезпечуватися шляхом: 
 застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу від фундаментальних досліджень 
до впровадження у виробництво за умов використання інновацій для збільшення обсягу та 
підвищення якості виробленої продукції;  
 диференціації розмірів податкових пільг залежно від активності в інноваційному процесі 
конкретних підприємств, організацій і окремих осіб за умов щорічного збільшення ними витрат на 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи не менш як на 25 %;  
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продовження табл. З.1 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

   звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, що спрямовується підприємствами, 
організаціями, приватними особами до Державного інноваційного фонду України, Державного фонду 
фундаментальних досліджень, галузевих інноваційних фондів, галузевих фондів технологічного 
розвитку та реконструкції виробництва тощо або місцевих фондів розвитку науки і технологій, а також 
на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт за міжнародними, 
загальнодержавними програмами та проектами;  
 звільнення від податків, включаючи валютні кошти, наукових установ, діяльність яких 
здійснюється за рахунок державного бюджету;  
 введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для наукових організацій, які входять до 
національної системи науково-технічної інформації; 
 запровадження для малих і середніх науково-виробничих організацій, штат яких не перевищує 
500 працівників, за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України безповоротних субсидій у 
розмірі до 25 % загальної суми витрат на створення і впровадження нововведень;  
  звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на підвищення кваліфікації і перепідготовку 
наукових кадрів. 
Стимулювання участі фінансово-кредитних установ в активізації інноваційної діяльності забезпечується 
шляхом:  
 заохочення створення спеціалізованих інноваційних банків, а також фондів довгострокового 
кредитування функціонуючих комерційних банків через встановлення відповідних пільг з 
оподаткування коштів, що інвестуються для досягнення технологічних змін, змін до порядку розподілу 
коштів від податку на додану вартість; 
 диференціювання ставки податку на прибуток комерційних банків залежно від напрямів 
використання ресурсів шляхом зменшення їх в разі довгострокового кредитування високотехнологічних 
проектів і збільшення в разі вкладання ресурсів у високоприбуткові операції фінансового ринку;  
 створення системи пільгового рефінансування комерційних банків, які надають пільгові кредити 
для реалізації інвестиційних проектів щодо розроблення і впровадження високотехнологічного 
устаткування та іншої інноваційної продукції;  
 запровадження механізму державного страхування кредитів, виданих малим підприємствам, що 
розробляють та впроваджують інноваційну високотехнологічну продукцію і діяльність яких пов'язана зі 
значним інвестиційним ризиком;  
  заохочення комерційних банків купувати акції підприємств, що виробляють високотехнологічну 
продукцію, шляхом звільнення від оподаткування тієї частини прибутків банків, що інвестується в акції 
зазначених підприємств;  
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продовження 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

   встановлення для комерційних банків, які здійснюють пільгове довгострокове кредитування 
інноваційних проектів, знижену ставку норми обов'язкового резервування коштів; 
 лібералізації порядку акумуляції приватного капіталу для реалізації значних інноваційних 
проектів, для чого запровадити гнучку форму поєднання капіталів комерційних банків та підприємств 
через створення пайових інвестиційних фондів;  
  запровадження спеціального порядку створення інноваційних асоціацій, які є інвестиційно-
виробничими об'єднаннями юридичних та фізичних осіб, що беруть участь у здійсненні інноваційного 
проекту та випуску нової конкурентоспроможної продукції; 
  розроблення державної системи страхування ризиків інноваційної діяльності за рахунок 
спеціально створеної страхової компанії.  
Мінімальний обсяг бюджетних асигнувань на науку довести у 2000 р. до 1,7 % ВВП, а у 2003 р. – до 
2,5 %. 
Забезпечення підвищення рівня та розширення сфери науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
розробок, у тому числі шляхом систематичного підвищення частки витрат на науку в державному 
бюджеті, збереження прямих бюджетних витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи 
не менш як на три чверті від загального обсягу національних витрат на науково-дослідні, дослідно-
конструкторські роботи з наступним зменшенням їх частки до 50–55 %. 
За рахунок державних коштів забезпечення фінансування переважно фундаментальних та 
довгострокових прикладних досліджень, що мають загальнонаціональне значення, міждержавних, 
загальнодержавних науково-технічні програм і проектів. 
У галузі прикладних досліджень і розробок головним має стати контрактний метод фінансування на базі 
проектної (програмно-цільової) організації. В галузях виробництва під час створення та виготовлення 
нової продукції використовуються нормативи витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські 
роботи, що відповідають наукоємності конкурентоспроможної продукції. 
З метою послідовного відтворення матеріально-технологічної бази науки забезпечення на ріні держави 
умов для обов'язкового виділення коштів на придбання обладнання і матеріалів, капітальне будівництво 
та інші витрати з обов'язковим пільговим оподаткуванням 

3 Інноваційна та інвестиційна 
за пріоритетними напрямами 

технологічних парків, їх 
інвестиційними та 

інноваційними проектами 

Спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 
15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку.  
Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється шляхом державної 
фінансової підтримки та цільового субсидіювання проектів технологічних парків. 
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продовження 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

  (Закон України "Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності 

технологічних парків" від 
16.07.1999 № 991-XIV (розділ ІІ, ст. 

3,6,7,11) 

Для фінансової підтримки проектів технологічних парків запроваджується бюджетна програма 
підтримки діяльності технологічних парків.  
Для реалізації проектів технологічних парків щорічно в Державному бюджеті України за 
бюджетною програмою підтримки діяльності технологічних парків визначаються кошти, що 
спрямовуються на:  
 повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної 
індексації) проектів технологічних парків;  
 повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями проектів 
технологічних парків комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за 
кредитування проектів технологічних парків. 
Для реалізації проектів технологічних парків технологічним паркам, їх учасникам та спільним 
підприємствам, що виконують проекти технологічних парків, державою надаються цільові 
субсидії у вигляді:  
 сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, при 
ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання 
та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні. 
Розрахунки за експортно-імпортними операціями, що здійснюються при виконанні відповідно до 
цього Закону проектів технологічних парків, проводяться у строк до 150 календарних днів. 
Кошти, що надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання 
робіт, надання послуг) технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, не підлягають 
обов'язковому продажу. 
Нині в Україні нараховується 16 технопарків, які зареєстровані відповідно до зазначеного Закону, 
із яких працюють 8, а саме: "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 
сенсорна техніка" (м. Київ), "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона" (м. Київ), "Інститут 
монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), 
"Київська політехніка" (м. Київ), "Текстиль" (м. Херсон), "Яворів" (Львівська область) 

4 Науково-технічна за пріоритетними 
напрями розвитку науки та техніки 
(Закон України "Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки" 
від 11.07.2001 № 2623-III зі змінами 

та доповненнями (ст.5) 

Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки, щорічно визначаються Законом про Державний бюджет України 
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продовження 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

5 Інноваційна діяльність за 
інноваційними проектами 

(Закон України "Про 
інноваційну діяльність" 
від 04.07.2002 № 40-IV 

(ст.17) 

Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів може бути надана 
фінансова підтримка за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, 
місцевих бюджетів, що надається у межах коштів, передбачених відповідними бюджетами шляхом:  
а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних 
проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки 
Крим та коштів місцевих бюджетів;  
б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних 
проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки 
Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних 
коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;  
в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету 
Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами 
інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування 
інноваційних проектів;  
г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних 
інноваційних проектів;  
д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України 
"Про страхування". 
Суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову підтримку 
можуть надавати Державна інноваційна фінансово-кредитна установа та Комунальна інноваційна 
фінансово-кредитна установа на конкурсних засадах в межах, визначених цим Законом видів 
інвестування інноваційної діяльності. 
Пільги в оподаткуванні та митному регулюванні, передбачені ст. 21–22 розділу V "Особливості в 
оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності" скасовано на підставі Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших 
законодавчих актів України від 25.03.2005 № 2505-IV 

6 Певні види промислової 
діяльності (Податковий 

кодекс України від 
02.12.2010 № 2755-VI) 

Звільнення від сплати податку на прибуток: 
 підприємств суднобудівної, літакобудівної та легкої промисловості, галузей готельного 
господарства, електроенергетики (від продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел 
енергії), машинобудування для агропромислового комплексу – до 2021 р.; 
 виробників біопалива, виробників техніки, обладнання та устаткування, визначених Ст.7 Закону 
України "Про альтернативні види палива", підприємств з видобування і використання газу (метану) 
вугільних родовищ– до 2020 р. 
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продовження 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

  Часткове звільнення від оподаткування прибутку: 
 80 % прибутку підприємств, отриманого від продажу деяких енергозберігаючих товарів власного 
виробництва, 
 50 % прибутку, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації 
енергоефективних проектів. 
Встановлення пільгових ставок оподаткування прибутку: 
 ставка податку на прибуток підприємств для суб'єктів індустрії програмної продукції до 2023 р. 
становитиме 5 %; 
 для новоутворених суб'єктів господарювання, підприємств із щорічним обсягом доходів до 3 млн 
грн та кількістю працюючих до 20 осіб, а також для юридичних осіб, які будуть переходити зі спрощеної 
системи оподаткування на загальну, на строк до 1 січня 2016 р., з урахуванням окремих обмежень за 
видами діяльності, запроваджена нульова ставка податку на прибуток. 
Звільнення від сплати ПДВ операцій із ввезення на митну територію України: устаткування, яке працює 
на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, а також обладнання, 
матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва 
альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії 

7 Інвестиційна діяльність у 
пріоритетних галузях 

економіки при реалізації 
інвестиційних проектів 
(розділ XX Податкового 

кодексу України від 
02.12.2010 № 2755-VI та 

розділ XXI Митного кодексу 
України від 13.03.2012 № 

4495-VI, Закон України "Про 
стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою 
створення нових робочих 
місць" від 06.09.2012 № 

5205-VI) 

Реалізація таких проектів не передбачає жодних територіальних обмежень. Прибуток, отриманий від 
реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, оподатковується за ставкою: з 1 січня 
2013 р. по 31 грудня 2017 р. включно – 0 %; з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2022 р. включно – 8 %; з 1 
січня 2023 р. – 16 % (основна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року – 19 %, з 1 січня 2014 р. – 
16 %). З 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2022 р. суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні 
проекти у пріоритетних галузях економіки, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію 
України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від 
оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 10 пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві 
та перехідні положення" Митного кодексу, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним 
бажанням видавати митному органу податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на 
додану вартість, визначену в такій митній декларації. 
Тимчасово (до 1 січня 2018 р.) звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну 
територію України та поміщенні в митний режим імпорту устаткування (обладнання) та комплектуючі 
вироби до нього, що ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних 
проектів, за умови, що зазначені товари: не є підакцизними, виготовлені не більше трьох років до 
моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні, не виробляються в 
Україні та не мають аналогів в Україні 
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закінчення табл. З.1 
№ 
з/п 

Вид діяльності та об’єкт 
стимулювання 

Інструменти та важелі стимулювання 

8 Діяльність наукових, 
технологічних та 

індустріальних парків (Ст. 
287 Митного кодексу 

України від 13.03.2012 № 
4495-VI) 

Звільнення від сплати ввізного мита при імпорті устаткування, обладнання та комплектуючих до нього, а 
також матеріалів, які не виробляються в Україні. Переліки такого устаткування, обладнання та 
комплектуючих до них матеріалів затверджуються центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління 
національними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
На теперішній час вищезазначені переліки не затверджено і, як наслідок, пільги в оподаткуванні митом 
учасникам індустріальних парків не надаються 

9 Діяльність індустріальних 
парків (Закон України "Про 

індустріальні парки" від 
21.06.2012 № 5018-VI) 

Спрощений доступ до земельних ділянок, облаштованих інженерно-технічною інфраструктурою, митні 
преференції, звільнення від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів для ініціаторів, 
керуючих компаній та учасників індустріальних парків. Стимули діють виключно на території 
індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків. 
Пільгового режиму оподаткування для суб'єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про індустріальні парки", не 
передбачено. 
Грошова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаватимуться відповідним суб'єктам 
господарювання, цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків 
у напрямку розширення та вдосконалення виробництва та залучення коштів приватних інвесторів. 
Для включення індустріальних парків до зазначеного Реєстру звернулися міські ради м. Кременчука, 
м. Славути, м. Коростеня і м. Львова, а також ТОВ "Сезпарксервіс". На сьогодні до Реєстру 
індустріальних (промислових) парків не включено жодного індустріального парку 

10 Інвестиційна діяльність в 
рамках реалізації 

інвестиційних проектів 
державної підтримки (Закон 
України "Про інвестиційну 

діяльність" у редакції Закону 
України "Про внесення змін 

до Закону України "Про 
інвестиційну діяльність" від 

22.12.2011 № 4218) 

Повне або часткове фінансування реалізації інвестиційних проектів, співфінансування інвестиційних 
проектів, надання для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій, а також повна 
або часткова компенсація відсотків за кредитами.  
Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається після державної 
реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної 
ефективності, яка проводиться Мінекономрозвитку. 

Складено  автором. 
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Додаток К 
Характеристика та загальні тенденції розвитку ДПП 

Таблиця К.1 
Основні визначення та ознаки державно-приватного партнерства 

Автор / джерело Характеристика поняття Характерні ознаки 
Організація 
об’єднаних 
націй (ОЕСР) 
[601] 

Будь-які офіційні відносини або домовленості на фіксований / нескінченний період 
часу між державними та приватними учасниками, в яких обидві сторони 
взаємодіють у процесі прийняття рішення і співінвестують обмежені ресурси, такі 
як гроші, персонал, обладнання та інформація для досягнення конкретних цілей, у 
тому числі у сферу науки, технології та інновацій 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– встановлення термінів відносин 

ЄС (Green Paper) 
[561] 

Форма співпраці між державними органами та бізнесом, яка покликана 
забезпечувати фінансування, будівництво, реабілітацію, управління або утримання 
інфраструктури, а також надання послуг 

– юридичне оформлення відносин, 
– обумовленість обсягів ресурсів 

Законодавство 
Франції [586] 

Договори ДПП є адміністративними договорами, відповідно до яких державна 
юридична особа доручає приватній організації виконати фінансування будівництва, 
необхідного для надання суспільно-значущих послуг; проектування або конверсію 
для цілей такого будівництва; обслуговування та управління таким будівництвом 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків 

Законодавство 
Японії [327] 

Приватна фінансова ініціатива як ефективне поліпшення соціальної інфраструктури 
для гарантованого надання доступних і якісних послуг населенню шляхом 
вживання заходів щодо державних об'єктів за допомогою використання приватного 
фінансування, управлінських здібностей і технічних можливостей 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків, 
– збереження власності на об’єкт за 
державою 

Законодавство 
Китаю [415] 

Держава надає можливість приватній компанії реалізувати проект і експлуатувати 
його протягом заздалегідь обумовленого періоду часу з метою отримання прибутку. 
По закінченні цього періоду приватна компанія передає безоплатно проект державі 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків, 
– збереження власності на об’єкт за 
державою, 
– визначеність термінів 

Всесвітній банк 
[598] 

Угода між публічною та приватною сторонами з приводу виробництва і надання 
інфраструктурних послуг, яка укладається з метою залучення додаткових інвестицій 
і як засіб підвищення ефективності бюджетного фінансування 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів 

М. Паздніков 
[349] 

Локалізований інструмент західної ринкової економіки, де держава і бізнес – це в 
першу чергу партнери, при чому партнери рівноправні. Звідси і термін "Public 
Private Partnership (PPP)" 

– юридичне оформлення відносин, 
– рівноправність сторін 

Т. В. Жовнерчук 
[178] 

Процес об’єднання зусиль і ресурсів, балансування інтересів, знаходження 
соціально-економічного компромісу між державою та бізнесом для вирішення 
конкретних соціально-економічних завдань розвитку суспільства 

– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків 
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продовження табл. К.1 
Автор / джерело Характеристика поняття Характерні ознаки 

Е. Савас [607, 
с. 105–106] 

Будь-яка угода, в якій державний і приватний сектори об'єднуються для 
виробництва та надання товарів і послуг. Під це широке визначення потрапляють і 
контракти, і гранти; складні, багатосторонні інфраструктурні проекти; формальне 
співробітництво між бізнесом, громадянським суспільством та місцевими органами 
влади з метою розвитку територій і поліпшення умов життя населення, в рамках 
якого традиційні ролі держави і приватного сектору перерозподіляються 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків 

А. Баженов [21] Залучення приватного сектору для ефективного та якісного виконання завдань, що 
належать до публічного сектору на умовах компенсації витрат, поділу ризиків, 
зобов'язань, компетенцій. Це не приватизація, тому що майно створюється 
приватним партнером для публічного партнера. Переходу власності від публічного 
партнера до приватного не передбачається 

– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків, витрат, вигід, 
ризиків, 
– збереження власності на об’єкт за 
державою 

П. Снельсон [426] Взаємовідносини, що виникають між державним і приватним секторами з метою 
розподілу ризиків і вигод від здійснення будь-якого підприємства 

– розподіл обов’язків, витрат, вигід, 
ризиків 

І. Логунцова [260] Кооперація держави та приватного сектору на основі об'єднання матеріальних і 
нематеріальних ресурсів переважно у сферах, для яких характерна неефективність 
державного управління, внаслідок чого з'являється синергетичний ефект 

– обумовленість обсягів ресурсів, 
– досягнення синергетичного 
ефекту 

М. В. Вілісов [57] Правовий механізм узгодження інтересів і забезпечення рівноправності держави та 
бізнесу в рамках реалізації економічних проектів, спрямованих на досягнення цілей 
державного управління; форма співпраці між органами державної влади та 
бізнесом, основною метою якої є забезпечення фінансування, спорудження, 
реконструкція, управління та утримання об'єкта інфраструктури або надання 
послуги 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків, 
– збереження власності на об’єкт за 
державою 

А. А. Спірідонов 
[405] 

У широкому сенсі під ДПП мається на увазі будь-яка офіційна конструктивна 
взаємодія влади і бізнесу не тільки в економіці, а й у політиці, культурі, науці. У 
вузькому сенсі під державно-приватним партнерством розуміється взаємодія 
бізнесу і влади в процесі реалізації соціально значущих проектів, що мають 
загальнодержавне значення 

– юридичне оформлення відносин, 
– поєднання ресурсів 

С. С. Трачук [465, 
с. 6] 

Інституційний та організаційний альянс держави і бізнесу, що полягає у взаємодії 
фінансових, правових, соціальних і політичних факторів, спрямованих на ефективне 
об'єднання державних і приватних ресурсів та їх різних джерел в єдиний комплекс з 
метою вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни 

– юридичне оформлення відносин, 
– поєднання ресурсів 

В. А. Фільченков 
[481, с. 10]  

Сукупність формальних та неформальних правил, спрямованих на організацію 
спільної діяльності держави, органів місцевого самоврядування та підприємницьких 
структур з метою задоволення інтересів суспільства, в рамках якої на рівних правах 
задовольняються соціальні й економічні інтереси сторін 

– юридичне оформлення відносин, 
– рівноправність партнерів 
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продовження  
Автор / джерело Характеристика поняття Характерні ознаки 

К. С. Феоктістов 
[475] 

Весь спектр взаємодії влади та бізнесу, націлений на вирішення глобальних і 
локальних завдань соціально-економічного розвитку 

– поєднання ресурсів 

В. Г. Варнавський 
[52, с. 5]  

Інституційний та організаційний альянс між державою і бізнесом з метою реалізації 
національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди суспільно 
значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності: від розвитку стратегічно 
важливих галузей промисловості та науково-дослідних і конструкторських робіт до 
забезпечення суспільних послуг. Як правило, кожен такий альянс є тимчасовим, 
оскільки створюється на певний термін з метою здійснення конкретного проекту і 
припиняє своє існування після його реалізації 

– юридичне оформлення відносин, 
– поєднання ресурсів, 
– визначений термін 

Е. Х. Кляйн,  
Г. Тейсман [575] 

Стійка взаємодія державного і приватного секторів, в якому розробляються 
спільний продукт та / або послуги, ризики, витрати і прибутки розподіляються між 
партнерами 

– розподіл обов’язків, витрат, вигід, 
ризиків 

Х. Ван Хаам, 
Ю. Коппеньян 
[620] 

Довгострокове співробітництво державного та приватного секторів, в рамках якого 
вони спільно розробляють продукт чи послуги, поділяють ризики, витрати 

– розподіл обов’язків, витрат, вигід, 
ризиків, 
– визначений термін 

М. Джеррард 
[557] 

Спільні проекти бізнесу і влади, в яких використовуються комерційні механізми 
управління та інвестування. ДПП передбачає використання приватних інвестицій і 
методів управління приватного сектору в спільних проектах бізнесу і влади. При 
цьому бізнес повинен займатися власне процесом виробництва благ і послуг, а 
держава – зосередитися на контролі, встановлюючи стандарти якості (вимоги на 
"вихід" (output-based approach)). 

– юридичне оформлення відносин, 
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків 

В. А. Цвєтков 
[492] 

Спосіб взаємодії держави і приватних компаній для вирішення соціально - 
економічних завдань та досягнення цілей, цікавих для обох сторін; принципи ДПП 
застосовуються, передусім до реалізації інвестиційних проектів у капіталомістких 
галузях національної економіки, за розвиток яких має відповідати держава ... ДПП – 
фінансово-юридичний інститут з чітко визначеними в законодавстві та договорі 
обов'язками сторін і поділом ризиків, тобто складний інвестиційний контракт. При 
ДПП держава – сторона договору, інвестор, гарант успішної реалізації 
інвестиційного проекту та отримання прибутку приватною компанією 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків, ризиків 

Б. Вайс [522] Свого роду форма приватизації, альтернативне джерело фінансування 
інфраструктури, спосіб укладання різних угод, відповідно до яких значно зросте 
участь приватних компаній у фінансуванні, проектуванні, будівництві, володінні та 
експлуатації державних підприємств 

– юридичне оформлення відносин,  
– обумовленість обсягів ресурсів, 
– розподіл обов’язків 

П. Розенау [614] Юридична форма кооперації, яка може елімінувати "провали" як ринку, так і 
держави і поєднати кращі якості обох сторін таким чином, щоб отримати 
синергетичний позитивний ефект 

– юридичне оформлення відносин,  
– поєднання ресурсів, 
– отримання синергетичного ефекту 



562 
 

закінчення табл. К.1  
Автор / джерело Характеристика поняття Характерні ознаки 

М. Дерябіна [105] Проекти ДПП "являють собою не просто суму ресурсів, а зовсім особливу 
конфігурацію інтересів і відповідних прав та обов’язків партнерів. ..." Держава як 
одна зі сторін партнерства є носієм суспільно значущих інтересів і цілей, причому 
не тільки досягає визначених цілей, а й виконує контрольну функцію, "... 
виступаючи в ролі учасника господарського обороту, зацікавлена як в ефективності 
загальних результатів проекту ДПП, так і в забезпеченні власного комерційного 
ефекту". Приватний партнер "переслідує мету максимізації прибутку. Тому між 
партнерами цілком доречний, і навіть необхідний торг про можливий розподіл 
ризиків, характер делегування повноважень та умови їх передачі й використання" 

– юридичне оформлення відносин, 
– розподіл обов’язків, витрат, вигід 

Н. Ю. Мущинська 
[308] 

Юридично оформлена система відносин між державним партнером або органами 
місцевого самоврядування та приватними партнерами, під час реалізації яких 
ресурси обох партнерів об’єднуються, з відповідним розподілом ризиків, 
відповідальності та винагород між ними, для взаємовигідної співпраці з реалізації 
суспільно-значущих проектів на довгостроковій основі 

– юридичне оформлення відносин,  
– розподіл обов’язків, витрат, вигід 

О. Слюсаренко 
[424] 

Державно-приватне партнерство об’єднує переваги державного та приватного 
секторів, зокрема, соціальну відповідальність, громадську підзвітність та 
пріоритетність екологічних стандартів у діяльності, а також фінансові ресурси, 
технології, управлінську ефективність та підприємницьку ініціативу 

– поєднання ресурсів 

К. В. Павлюк, 
С. М. Павлюк 
[348] 

Конструктивне співробітництво держави, суб’єктів підприємницької діяльності й 
громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та 
інших сферах суспільної діяльності для реалізації суспільно значущих проектів на 
засадах пріоритетності інтересів держави, її політичної підтримки, консолідації 
ресурсів сторін, ефективного розподілу ризиків між ними, рівноправності та 
прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства 

– поєднання ресурсів, 
– розподіл ризиків, 
– рівноправність та прозорість 
діяльності партнерів 

Е. Р. Уайт, 
Б. Дезілець, 
О. Маслюківська, 
Ю. Шевчук [374] 

Юридично обов’язковий для сторін контракт між особою приватного сектору та 
державним органом (чи органом місцевого самоврядування), за яким приватний 
партнер зобов’язаний надавати публічні послуги, для чого приватний сектор 
повинен інвестувати певні власні ресурси (фінансові, технологічні, час і репутацію 
корпорації тощо), а також взяти на себе відповідальність за певні ризики надання 
таких послуг, при цьому оплата приватному партнеру здійснюється тільки в обмін 
на фактично надані послуги 

– юридичне оформлення відносин, 
– розподіл обов’язків, витрат, вигід 

О. М. Полякова 
[369] 

Суспільний інститут, що включає в себе сукупність формальних та неформальних 
правил, у рамках яких з метою задоволення потреб суспільства здійснюється 
спільна діяльність державних органів влади і приватного сектору на основі набору 
альтернатив поводження 

– юридичне оформлення відносин,  
– розподіл обов’язків, витрат, вигід 
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Рис. К.1. Забезпечення співпраці держави та бізнесу шляхом ДПП у сфері інноваційного розвитку України 

курсивом позначено інститут який доцільно визначити уповноваженим з проектів ДПП 
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