
2 

З метою вдосконалення теоретичних і методологічних основ інноваційно-

го розвитку економіки України в м. Івано-Франківську 15–19 жовтня 2002 р. ві-

дбулася ІІІ науково-практична конференція "Інноваційна модель та стратегія 

економічного розвитку", організатором якої виступив Інститут економічного 

прогнозування НАН України. 

 

У конференції взяли участь і виступили з доповідями, присвяченими проблемам соціаль-

но-економічного розвитку країни під час переходу до інноваційної моделі розвитку, провідні 

науковці та фахівці підприємств, а також молоді вчені, що займаються інноваційною проблема-

тикою: член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф. Голіков В.І. (ІЕПр НАН України, науко-

ва стаття за матеріалами виступу була надрукована в журналі "Економіка і прогнозування", 

2004 р., № 1); д.е.н., проф. Лапко О.О. ((ІЕПр НАН України); д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (НУ 

"Львівська політехніка"); к.т.н. Соловйов В.П. (Центр досліджень науково-технічного потенці-

алу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України); член-кореспондент НАН України, д.е.н., 

проф. Безчасний Л.К. (Інститут економіки НАН України); д.е.н., проф. Александрова В.П. 

(ІЕПр НАН України); д.е.н., проф. Костіна Н.І. (Академія державної податкової служби, 

м. Ірпінь); д.е.н., проф. Кривенко Л.В. (Українська академія банківської справи, м. Суми); 

д.е.н., проф. Герасимчук В.Г. (НТУУ "Київський політехнічний інститут"); д.е.н., проф. Орлов 

О.О. (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький); д.е.н., проф. Данилюк М.О. 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); д.е.н., проф. Недін І.В. 

(НТУУ "Київський політехнічний інститут"); к.е.н. Колбушкін Ю.П., член правління НАК 

"Нафтогаз України"; к.т.н. Сергеєв С.О. (ТОВ "Інститут системних досліджень в енергетиці", 

м. Харків); д.т.н. Акульшин О.О. (ВАТ "Український нафтогазовий інститут"); д.е.н., проф. 

Алєксєєв І.В.(НУ "Львівська політехніка"); к.е.н. Данько М.С. (Інститут економічного прогно-

зування НАН України); к.т.н. Денисюк В.А. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України); к.е.н. Мельник В.П. (Інститут економіки 

НАН України); к.е.н., доц. Момот В.Є. (Дніпропетровський інститут економіки і права); к.т.н. 

Олійник О.С. (Інститут економічного прогнозування НАН України); Пащук О.В (НТУУ "Ки-

ївський політехнічний інститут"); к.е.н. Соколик М.П. (Інститут економічного прогнозування 

НАН України); к.е.н., доц. Смоляр Л.Г. (НТУУ "Київський політехнічний інститут"); к.е.н. 

Солдатенко О.В. (Академія державної податкової служби, м. Ірпінь); к.е.н. Фесенко О.О. (Ін-

ститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса); д.е.н., 

проф. Чухрай Н.І. (НУ "Львівська політехніка", наукова стаття за матеріалами виступу була 

надрукована в журналі "Економіка і прогнозування", 2003 р., № 1); пошукач Вінтоняк В.М. 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), аспіранти Голікова 

Н.В., Подолець Р., Малярчук О.Б., Ганченко О.Я. (Інститут економічного прогнозування 

НАН України), Красовська О.В.(Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. Доброва НАН України), Галюк І.Б., Тараєвська Л.С. (Національний технічний 

університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ). 

 

 

У даному Віснику представлені наукові статті, що підготовлені деякими 

учасниками конференції за матеріалами їх виступів 
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Кривенко Л.В. 
Українська академія банківської справи, м. Суми 

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ЯК КЛЮЧОВИЙ ІМПЕРАТИВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

Обґрунтована необхідність дотримання основ інноваційної стратегії розвитку економіки. Розк-
риті функції держави в активізації інноваційно-інвестиційних процесів у країні. Розглянуті довго-
строкові детермінанти інноваційної активності. Висвітлені аспекти фінансування інноваційних 
і науково-технологічних проектів. Розглянуті варіанти стратегій розвитку інноваційної діяльно-
сті. Зазначені негативні та позитивні чинники, які супроводжують інноваційно-інвестиційну та 
науково-технологічну діяльність в Україні. 

Функціонування світової економіки XXI 

століття супроводжується різноманітністю ін-

новаційних процесів та їх безперервністю. Ін-

новації стають рушійною силою управління 

регіонів, галузей і підприємств та виступають 

результатом не лише фундаментальних дослі-

джень і прикладних розробок, а також і ефек-

тивного функціонування національної еконо-

міки в цілому. Накопичений у минулому на-

дійний науково-технічний потенціал визначає 

сьогодні провідну роль держави в усіх сферах 

соціально-економічних відносин як на регіона-

льному, так і загальнонаціональному рівнях. 

Україні вдалося зберегти розгалужену ме-

режу наукових організацій і потужний науко-

вий потенціал. Так, у 1999 році наукові дослі-

дження й розробки виконували 1506 наукових 

організацій. До їх числа входять 787 (52,3%) 

самостійних науково-дослідних організацій, 

245 (16,5%) проектно-конструкторських і тех-

нологічних, 60 (4%) проектних та проектно-

вишукувальних організацій, 160 (10,6%) ви-

щих навчальних закладів, 93 (6,2%) науково-

дослідних і проектно-конструкторських під-

розділи на підприємствах. У даному зв’язку 

необхідно зазначити, що організаційно наука 

України зосереджена в галузевому, академіч-

ному секторі 289 організацій, вузівському і 

заводському секторах, питома вага яких на 

початок 2000 року складала відповідно 64; 

19,2; 10,6 і 6,2% загальної кількості підпри-

ємств [1]. 

Порівнюючи різновиди прогресу (зокрема, 

враховуючи науковий, технічний, економіч-

ний, соціальний та інноваційний), слід відзна-

чити, що саме інноваційний за своєю соціаль-

но-економічною сутністю є найефективні-

шим. Це можна пояснити максимальним ви-

користанням власного інтелектуального ба-

гатства, внаслідок чого пріоритетність буде 

надаватися таким галузям, як наука, освіта і 

культура.  

В умовах обмеженості оборотності капіта-

лів для України доцільним є дотримання ос-

нов інноваційної стратегії розвитку економі-

ки, яка враховуватиме світові досягнення та 

результати науково-технічного прогресу; вла-

сні інноваційні ідеї, проекти та розробки, а 

також передбачатиме використання націона-

льних економічних, трудових та інтелектуа-

льних ресурсів відповідно до виникаючих по-

треб суспільства та дозволить реалізувати 

конкурентні переваги країни у розробці та 

впровадженні інноваційних продуктів і тех-

нологій на світовій арені. Інноваційний харак-

тер економіки мотивуватиме становлення но-

вітнього технологічного укладу, диверсифіка-

цію інноваційної інфраструктури, підготовку 

кадрів для науково-технічної діяльності, а та-

кож залучення результатів інноваційної дія-

льності у народне господарство. 

Постулати інноваційної стратегії передба-

чають формування ключових завдань і прове-

дення відповідної загальнодержавної політи-

ки, спрямованої на підтримку інноваційно-

інвестиційних процесів за допомогою подат-

кових, бюджетних, монетарних інструментів 

та інституційних важелів регулювання еконо-

міки з метою реалізації стратегічних цілей. 

Зрозуміло, що провідну роль в імплементації 

стратегії має відігравати держава, яка буде 

створювати організаційні, правові та фінансо-

ві передумови для розвитку інноваційних ідей 

і проектів [2].  
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Провідна роль держави в активізації інно-

ваційно-інвестиційних і науково-технічних 

процесів у країні повинна проявлятися у таких 

функціях:  

– законотворчому забезпеченні інновацій-

ної діяльності;  

– розробці довгострокової селективної 

науково-технічної і інноваційної політики, 

спрямованої на реалізацію стратегії науково-

технологічного прориву;  

– формуванні стратегічних прогнозів що-

до соціально-економічного розвитку держави 

з урахуванням світових тенденцій;  

– стимулюванні науково-технічної та ін-

новаційної діяльності шляхом надання відпо-

відних пільг, субсидій, субвенцій і грантів у 

процесі реалізації цільових науково-технічних 

та інноваційних програм;  

– підтримці інвесторів, які вкладають ко-

шти у наукомісткі високотехнологічні вироб-

ництва через субсидіювання частини відсот-

кових ставок з кредитів комерційних банків. 

Національна інноваційна стратегія має реа-

лізовуватися на підставі аналізу поточного 

стану інноваційної діяльності в країні, компле-

ксного підходу до вирішення пріоритетних 

завдань державної інноваційної і науково-

технічної політики. Разом і цим не можна за-

бувати, що в імплементації стратегічного інно-

ваційно-технологічного плану особлива роль 

повинна відводитись закладам науки та освіти, 

різноманітним інноваційним структурам, а та-

кож активній інформаційній підтримці іннова-

ційних процесів. Сьогодні перед вузівською 

наукою стоїть завдання – максимально зберег-

ти науковий потенціал та створити нові форми 

організації, які відповідатимуть сучасним ви-

могам ринкових відносин. Реалізація іннова-

ційно-інформаційних і науково-технологічних 

пріоритетів інноваційної стратегії сприятиме 

утвердженню в Україні нової динаміки та яко-

сті економічного розвитку.  

Стрижнем стратегії науково-технологічно-

го прориву є комбінація складових: 

– концентрації ресурсів на реалізації пріо-

ритетів науково-технічної політики, які забез-

печують поширення п’ятого технологічного 

укладу, що характеризується комп’ютерною 

революцією, формуванням глобальних науко-

во-дослідницьких мереж, швидким поширен-

ням інтернет-технологій; 

– надання інноваційного характеру інвес-

тиціям і поступова модернізація на цій основі 

вітчизняних основних фондів.  

Критеріями для визначення пріоритетів 

науково-технологічного прориву виступають:  

- соціально-економічна ефективність; 

- технологічна значущість для національ-

ної економіки;  

- наявність фундаментальних досліджень 

і можливостей для їх реалізації у сучасних 

умовах;  

- дифузія нововведення на світовому рівні.  

Формування нової парадигми науково-

технологічного розвитку світової економіки 

відбувається під впливом процесів посилення 

соціально-економічної спрямованості новітніх 

технологій. 

Інноваційна стратегія економічного розвит-

ку держави передбачає розробку моделей, пла-

нів, програм проведення досліджень іннова-

ційної діяльності та з’ясування таких моментів:  

по-перше, забезпечення соціально-еконо-

мічного розвитку країни з урахуванням раціо-

нального використання її потенціалу;  

по-друге, визначення співвідношення інве-

стиційної підтримки між базовими та перспе-

ктивними галузями економіки та ступеню 

централізації ресурсів для розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності;  

по-третє, використання інноваційних роз-

рахунків, що передбачають побудову та оцін-

ку моделей у процесі розробки та реалізації 

інноваційних рішень.  

Інноваційна модель формується під впли-

вом багатьох факторів, які являються довго-

строковими детермінантами спрямованості та 

швидкості еволюції інноваційної активності.  

До таких факторів слід віднести такі: 

– розміри країни; 

– наявність природних ресурсів; 

– географічне положення та клімат; 

– історичні особливості розвитку тощо. 

Основи інноваційної моделі економічного 

розвитку держави мають спочатку реалізову-

ватися в тих галузях народного господарства, 

де найсприятливіші умови та найбільша гото-

вність до сприйняття та освоєння інновацій-
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ного алгоритму розвитку та інтеграції у світо-

ве співтовариство, що забезпечить можливість 

поступового переводу господарства на інно-

ваційні механізми розвитку, перетворити нау-

ково-технічний потенціал у ефективний ре-

сурс і забезпечити належні умови для розвит-

ку інноваційної інфраструктури. Разом з тим 

необхідно зазначити, що якщо при впрова-

дженні моделі на початковій стадії дозволя-

ється вибирати певні привабливі галузі еко-

номіки, то питання відбору конкретних регіо-

нів є проблематичним і дискусійним.  

На практиці експерименти з встановлення 

пільгових режимів функціонування для окре-

мих територій вже проводяться, та ефект від їх 

впровадження оцінюється по-різному. Одна 

група економістів-регіоналістів вважає, що 

слід і далі продовжувати такі експерименти, 

тому що останні мають особливе значення для 

розвитку регіонів у контексті загальноекономі-

чного розвитку держави. Також існує точка 

зору, згідно з якою вищезгадані експерименти 

є неефективними, що пов’язано з соціально-

економічним розвитком лише окремих терито-

рій, а не всієї держави.  

Теорією пропонується кілька стратегій роз-

витку інноваційної діяльності. Так, стратегія 

"нарощування" базується на використанні вла-

сного науково-технічного та виробничо-

технологічного потенціалу. Наступна – страте-

гія "запозичення", яка полягає у освоєнні випу-

ску наукомісткої продукції інших країн шля-

хом використання внутрішнього потенціалу. 

Стратегія "перенесення" передбачає викорис-

тання прямих іноземних інвестицій і закордон-

ного науково-технологічного потенціалу.  

Таким чином, кожна наступна стратегія 

виражає все менший рівень залежності від 

власних фінансових, науково-технічних і ін-

телектуальних ресурсів і все більше розрахо-

вує на зовнішній досвід і втручання. 

Однією з головних умов стійкого економіч-

ного розвитку країни є фінансування науково-

технічного прогресу та інноваційних процесів. 

Саме створення й успішне застосування різно-

манітних нововведень дозволяє істотно зміни-

ти обсяги та якість виробництва і споживання, 

різко підвищити продуктивність праці, знизити 

сукупні витрати на виробництво, випускати 

конкурентоспроможну продукцію.  

Існує думка, що чим активніша державна 

політика у сфері науки, тим менший вплив 

ціни і якості наукової продукції на попит. 

Державне фінансування призводить до того, 

що замовник науково-дослідницьких і прик-

ладних розробок відокремлюється від інвес-

тора, а науково-технічна політика – від інвес-

тиційної.  

Досвід розвинених країн свідчить, що спе-

цифічні відмінності реалізації інновацій від 

здійснення науково-технічної діяльності по-

лягають у ресурсах, пріоритетних напрямах, 

способах їх упровадження на практиці і тер-

мінах проведення. Основні труднощі, які ви-

никають у процесі здійснення інноваційної 

діяльності пов’язані з обмеженістю власних 

коштів у вітчизняних підприємств і проблема-

тичністю отримання фінансових ресурсів із 

зовнішніх джерел.  

Для здійснення інноваційної діяльності не-

обхідно розраховувати на такі фінансові ресу-

рси: 

– частину виручки від реалізації, 

– внутрішні інвестиції з прибутку та кош-

тів підприємств, 

– емісію цінних паперів, 

– кошти від прискореної амортизації, 

– кредити комерційних банків, 

– іпотечне кредитування, 

– заощадження населення, 

– кошти з позабюджетних фондів, 

– вітчизняні та іноземні інвестиції, 

– субсидії державних і регіональних про-

грам розвитку. 

Слід відзначити, що сучасні умови харак-

теризуються практичною відсутністю органі-

заційно-економічних механізмів інвестування 

масштабних технологічних змін. Існуючий 

порядок фінансування державних науково-

технічних програм, як правило, не забезпечує 

досягнення заданих кінцевих результатів. 

Протягом останнього часу питома вага фінан-

сування державних науково-технічних про-

грам у структурі бюджетного фінансування 

науки складає лише 6–7%, що свідчить про 

декларативний характер ресурсного забезпе-



Кривенко Л.В. 

6 

чення сучасної державної науково-техноло-

гічної стратегії [3]. 

Кошти для реалізації цільових програм по-

винні виділятися з урахуванням таких моментів: 

- значущості проекту для вітчизняної 

економіки; 

- термінів реалізації проекту;  

- цін і обсягів інноваційної продукції;  

- фінансового стану підприємства, яке 

проводить інноваційну діяльність. 

Як показує світова практика, близько 70% 

інновацій створюється в малих і середніх під-

приємствах. Тому, що стосується короткотер-

мінової діяльності, необхідно активно розви-

вати венчурну форму фінансування іннова-

ційних проектів, що дасть можливість вибору 

найефективніших проектів для технологічно-

го прориву. 

У сучасних економічних умовах, які су-

проводжуються різноманітними ризиками та 

невизначеністю, підприємства повинні ство-

рювати не тільки страхові резерви, а також 

планувати та формувати резерви розвитку, 

кошти яких спрямовуватимуться в інновацій-

ну діяльність з метою диверсифікації вироб-

ництва, збільшення асортименту продукції, 

розширення діяльності, реалізації науково-

технічних програм тощо. 

Сьогодні спостерігаються кардинальні змі-

ни в інноваційно-інвестиційній діяльності, які 

характеризуються комбінацією промислових 

нововведень з інноваціями в інформаційній, 

науково-технічній і сфері послуг. Це є доброю 

передумовою для створення нових інновацій-

них структур. У даному контексті необхідно 

також згадати й негативні чинники, які стри-

мують розвиток реального і фінансового сек-

торів економіки України. До них слід віднести 

такі:  

– непривабливість діяльності офіційного 

фінансового сектора, порівняно з неформаль-

ним фінансовим посередництвом;  

– неефективність фіскальної і регулятор-

ної політики;  

– обмеженість ресурсної бази; відсутність 

професійної культури поведінки деяких пра-

цівників;  

– низьку активність та недостатню глиби-

на фінансових ринків;  

– відсутність дієвої інфраструктури кре-

дитного ринку (іпотека, факторинг);  

– нерозвиненість механізмів фінансування 

(лізинг і форми прямого інвестування). 

Тому інституційні важелі регулювання ін-

новаційної діяльності в Україні повинні бути 

спрямовані, перш за все, на розвиток іннова-

ційної інфраструктури та високотехнологіч-

них виробництв у галузях народногосподар-

ського комплексу за рахунок створення дер-

жавних центрів науки та високих технологій 

на основі великих наукових організацій, які 

займають провідне місце у відповідних галу-

зях науки та освіти. 

Зважаючи на світового досвіду, при розро-

бці та впровадженні інноваційної моделі роз-

витку економіки доцільно розраховувати на 

допомогу транснаціональних корпорацій і мі-

жнародних фінансово-кредитних установ; не-

обхідно активізувати діяльність спільних під-

приємств, фінансово-промислових груп, нау-

ково-технологічних парків, технополісів, біз-

нес-інкубаторів, венчурних підприємств на 

території держави. Тільки великі об’єднання 

транснаціонального типу можуть освоїти най-

новітніші науково-технічні напрямки та знай-

ти відповідні ніші на високотехнологічних 

ринках. 

Одним із можливих шляхів поліпшення ін-

новаційно-інвестиційного клімату в країні, 

удосконалення функціонування фінансового 

ринку, стимулювання роботи реального сек-

тора економіки є інтеграція виробничого та 

фінансового капіталів у вигляді створення 

фінансово-промислових груп, функціонуван-

ня яких у вітчизняних умовах буде найбільш 

ефективним і сприятливим.  

На сьогоднішній день багато українських 

комерційних банків входять до складу фінан-

сово-промислових об’єднань. Це такі банки, як 

Укрсоцбанк, Приватбанк, Правекс-банк, "Ар-

када", "Гарант" та інші. У цьому зв’язку хоті-

лося б нагадати, що існує думка, згідно з якою 

участь банків у фінансово-промислових групах 

може реалізовуватися у таких напрямках: по-

перше, коли комерційні банки виконують опе-

рації, починаючи із самих простих (розрахун-

кових) і закінчуючи кредитним обслуговуван-

ням членів групи та розміщенням акцій на 
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фондовому ринку; по-друге, коли виникає 

можливість здійснення банками лише посере-

дницьких функцій у фінансових потоках між 

учасниками об’єднання та їх клієнтами; по-

третє, коли банки виконують лише розрахун-

кові функції. 

Отже, у першому випадку комерційні банки 

виступають реальними учасниками групи, що 

розкривається у виконанні ними всього спект-

ру функцій, притаманних такого роду інститу-

там. У другому випадку вплив банків на функ-

ціонування фінансово-промислової групи зна-

чно менший, ніж у першому випадку. У цьому 

випадку банки не роблять значних вкладень у 

виробництво: вони, як правило, надають коро-

ткострокові кредити і здійснюють посередни-

цькі та розрахункові операції. В останньому 

випадку участь банків у функціонуванні 

об’єднання мінімальна. Вона зводиться лише 

до розрахункового обслуговування членів гру-

пи і носить номінальний характер. Такі варіан-

ти пропонуються теорією, а щодо стосується 

практики, то необхідно зазначити, що біль-

шість українських комерційних банків є просто 

розрахунковими центрами певних промисло-

вих структур, і діяльність таких фінансово-

кредитних інститутів слід розглядати крізь 

призму стратегії розвитку відповідної фінансо-

во-промислової групи. 

Для створення цілісної концепції станов-

лення і розвитку інноваційних центрів необ-

хідно досліджувати питання стратегічного 

менеджменту їхньої діяльності: 

– формулювання місії бізнесу із зазначен-

ням цільового ринку бізнесу, запитів спожи-

вачів, використовуваних технологій; 

– постановки конкретних цілей; 

– визначення стратегії і тактики досяг-

нення поставлених завдань.  

На жаль, сьогодні ще не створено діючий 

організаційно-функціональний механізм за-

безпечення реалізації пріоритетів науково-

технічного та інноваційного розвитку, що по-

требує розробку та впровадження чіткої зако-

нодавчої бази, а також координацію дій усіх 

учасників інноваційної діяльності. Інновацій-

на стратегія повинна передбачати вдоскона-

лення економіко-правової бази, реалізацію 

заходів щодо поліпшення методичної, органі-

заційної, інформаційної та інших складових 

інноваційної діяльності, вибір раціональних 

стратегій і загальнонаціональних пріоритетів 

розвитку інновацій, а також створення ціліс-

ної інноваційної системи, що забезпечуватиме 

ефективну взаємодію державних органів 

управління всіх рівнів, підприємств науково-

технічної сфери, державного та підприємни-

цького секторів економіки з метою викорис-

тання досягнень науки та технологій. Незва-

жаючи на негативи, доцільно пригадати наяв-

ні позитивні зрушення у бік розв’язання про-

блем науково-технічного та інноваційного 

розвитку в країні. Це прийняття законів Укра-

їни "Про інвестиційну діяльність", "Про осно-

ви державної політики у сфері науки і науко-

во-технічної діяльності", "Про спеціальний 

режим інвестиційної та інноваційної діяльно-

сті технологічних парків", "Про основи дер-

жавної політики у сфері науки і науково-

технічної діяльності" та відповідних нормати-

вних актів.  

На наш погляд, ефективне функціонування 

різноманітних інноваційних структур, засто-

сування вдосконалених інструментів фінансу-

вання, форм, стимулів і взаємовідносин між 

суб’єктами господарювання, наявність адек-

ватної інформації про світові науково-

технічні досягнення та ефективне її викорис-

тання в інтересах вітчизняного товаровироб-

ника сприятимуть реалізації інноваційної 

стратегії та призведуть до формування висо-

коефективної структури управління у кон-

тексті підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО  

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

На рівні теоретичного узагальнення та практичних рекомендацій розглянуто економічні про-
блеми, які слід розв’язати під час переходу до інноваційної моделі розвитку. Підкреслено особли-
вості формування пріоритетів за умов обрання екзогенної та ендогенної моделі розвитку та ви-
світлено шляхи їх реалізації в різних країнах світу. Визначено завдання, які стоять перед еконо-
мікою України за умов обрання інноваційної моделі розвитку, та запропоновано заходи щодо їх 
вирішення на державному рівні. 

Утвердження України як економічно розви-

неної держави потребує прискореного розвит-

ку підприємств, здатних виробляти високотех-

нологічну конкурентоспроможну продукцію з 

високим змістом доданої вартості. Реалізації 

цієї мети сприяє затвердження інноваційної 

моделі розвитку, за якої наука та наукові над-

бання повинні відігравати провідну роль у 

економічному зростанні країни, забезпечуючи 

модернізацію економіки та розвиток найбільш 

конкурентоспроможних сфер діяльності. 

Термін "інновація" можна розглядати як 

результат діяльності з оновлення або модерні-

зації попередньої діяльності, що призводить 

до заміни одних елементів виробничої систе-

ми іншими, більш сучасними, які ґрунтуються 

на нових наукових досягненнях – винаходах, 

ноу-хау, патентах тощо. Однак науково-

технічні досягнення впроваджуються у виро-

бництво лише за певних економічних умов – 

існування потреби в них [1]. Причому еконо-

мічний ефект найчастіше має не той суб’єкт, 

що отримав наукове досягнення, а той, хто 

використав його одним із перших, отримавши 

конкурентні переваги. Таким чином, інновації 

є засобом розв’язання виробничих чи комер-

ційних проблем суб’єктів підприємництва, а в 

який спосіб вони здійснюватимуться – зале-

жить від ресурсних можливостей учасників 

інноваційного процесу. Ресурсні можливості 

визначають масштаби та терміни реалізації 

інновацій, забезпечуючи отримання кінцевих 

результатів – нових функцій виробництва, 

економічний ефект від яких значною мірою 

визначається ступенем новизни інноваційних 

перетворень. Чим радикальнішими є резуль-

тати наукових досліджень, тим більше ризи-

кують підприємства, впроваджуючи їх. Саме 

тому будь-яка інноваційна діяльність потре-

бує державної підтримки. Ступінь ризику при 

здійсненні інновацій зменшується, просуваю-

чись від наукових досліджень у напрямку до 

комерціалізації їх результатів, що обумовлено 

структурою інноваційного процесу. 

Категорія "інноваційний процес", у кон-

тексті якого розглядається інноваційна діяль-

ність, є складною. Вона включає фундамента-

льні та прикладні дослідження, дослідно-

конструкторські розробки, освоєння нового 

продукту (технології), виробництво та дове-

дення його до споживачів. В Україні в Законі 

про інноваційну діяльність визначенню цієї 

категорії не знайшлося місця, що призвело до 

багатьох помилок у трактуванні складу та 

структури інноваційної діяльності, головною з 

яких є відокремлення від інноваційної діяльно-

сті науково-технічної, яка є її складовою. Ця 

помилка була закріплена в системі статистич-

ної звітності з інноваційної діяльності, де роз-

межовано науково-технічну та інноваційну 

діяльність.  

Підприємство (чи країна) може залучатися 

до інноваційного процесу на будь-якому етапі 

здійснення інноваційної діяльності, починаю-

чи від проведення наукових досліджень та 

розробок і закінчуючи комерціалізацією при-

датних до промислового використання техно-

логій. Під інноваційним шляхом розвитку ро-

зуміють, перш за все, такий розвиток, коли 

головну увагу зосереджують на результатив-

ності власних наукових досліджень, створю-

ючи для цього відповідні умови, адже лише 

на цьому етапі можна отримати революційні, 

"проривні" інновації, які спроможні суттєво 
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вплинути на подальший розвиток економіки 

2 . Оскільки інноваційна діяльність належить 

до високо ризикових, то підприємства на 

першому етапі інноваційного процесу мають 

ризик витратити кошти на проведення науко-

вих досліджень, але не отримати очікуваних 

результатів. Зазвичай найбільш ризикують 

венчурні компанії, які вкладають кошти в 

проведення наукових досліджень та розробок 

за визначеними напрямами діяльності з метою 

отримання бажаних, але досить часто – непе-

редбачуваних результатів. Ці наукові надбан-

ня можуть бути предметом захисту як інтеле-

ктуальна власність, що в подальшому може 

принести компанії додатковий дохід через 

ліцензійні угоди. 

Країни, які обирали такий ендогенний шлях 

інноваційного розвитку, створюють пільгові 

умови для наукових досліджень та впрова-

дження їх результатів у виробництво. Така 

стратегія розвитку безпосередньо ґрунтується 

на отриманні нових наукових результатів та їх 

технологічному впровадженні. Переважно до 

таких країн належать такі, що володіють висо-

корозвиненим науковим потенціалом, який є 

головним стратегічним ресурсом країни (Ізра-

їль, Швейцарія, Фінляндія, Англія). До таких 

країн належить також і Україна. Жодна інша 

сфера діяльності в нашій країні не має таких 

перспектив розвитку на довгостроковий пері-

од, як наукова. Так, паливно-енергетичний 

комплекс, який формує сьогодні близько чвер-

ті доходної частини бюджету, забезпечує пот-

ребу держави в нафті лише на 11–12%, а пот-

ребу в газі – на 24%. Можливості природоекс-

плуатуючих галузей обмежені запасами при-

родних ресурсів, у той час як можливості люд-

ського інтелекту безмежні.  

Дійсно, серед усіх сфер діяльності в Україні 

наука є чи не єдиною, що спроможна забезпе-

чити потребу держави у високоякісних науко-

вих розробках у багатьох галузях, має прекра-

сні перспективи розвитку, оскільки достатньо 

забезпечена висококваліфікованими кадрами, а 

широка мережа вищих навчальних закладів 

гарантує її поповнення молодими науковцями. 

Українські наукові школи добре знані за кор-

доном. Результати наукових досліджень, за 

умов надійного захисту інтелектуальної влас-

ності, можуть стати однією з високодохідних 

статей державного бюджету країни, оскільки 

технологічний трансфер належить до найбільш 

доходних видів бізнесу. Про це свідчить досвід 

багатьох країн світу [3].  

Коли трансфер технологій розпочинається 

на етапі продажу готових технологій (облад-

нання, способу виробництва тощо), то поку-

пець, або інвестор, майже не ризикує, оскіль-

ки він купує готову сертифіковану продукцію, 

ціна на яку встановлюється з урахуванням 

ступеню її новизни й відповідно до сучасних 

вимог.  

Країни, які обирали екзогенний шлях інно-

ваційного розвитку, спрямовують великі інве-

стиційні ресурси на придбання готових нових 

технологій за кордоном (Японія, США, Індія). 

На нашу думку, таку стратегію розвитку ско-

ріше можна вважати інвестиційною, оскільки 

розвиток забезпечується шляхом інвестицій у 

готові технології, які є високовартісними. За 

умов відсутності коштів на придбання найсу-

часніших технологій, підприємство (країна) 

купує більш дешеві, але морально застарілі 

технології, що не сприяє його конкурентосп-

роможності, оскільки консервує технологічне 

відставання і залежність від інших країн [4]. 

Розв’язати проблему перетворення науки 

на визначальний фактор реформування еко-

номіки можливо лише за умов послідовної та 

цілеспрямованої державної науково-

технологічної політики, в основі якої лежить 

визначення національних пріоритетів розвит-

ку науки та технологій і створення сприятли-

вих інвестиційних умов для підприємств, що 

активно впроваджують інновації, через заходи 

державного регулювання. В Україні ж важли-

вою проблемою стає зміна ставлення держави 

та суспільства до науки, інноваційної сфери; 

сприяння впровадженню завершених науко-

вих розробок у виробництво з метою підне-

сення його рівня.  

Довгий час ставлення до інноваційної дія-

льності в Україні було побудовано "за залиш-

ковим принципом", про що перш за все свід-

чить динаміка структури бюджетних витрат, 

де частка витрат на науку протягом останніх 

років постійно зменшувалась. Недостатньо 

уваги приділялось становленню системи 

управління науково-інноваційним розвитком. 

Це призвело до занепаду в цій сфері. 



Лапко О.О. 

10 

Перед українською економікою сьогодні 

стоять такі завдання, як формування внутріш-

нього ринку, створення надійної фінансової 

системи та розвиток потужного інноваційного 

сектора економіки з його інфраструктурою, 

спроможною поєднати інноваційну пропози-

цію та попит на інновації. Реалізація цих за-

вдань зможе забезпечити економіці України 

стабільний розвиток на багато років, однак 

основну увагу необхідно зосередити на реалі-

зації останнього: створити конкурентоспро-

можну економіку та посісти належне місце в 

міжнародному розподілі праці можна лише 

шляхом ефективного використання інтелекту-

ального капіталу країни. 

Більшість високорозвинених країн світу 

досягли економічних успіхів за рахунок інно-

ваційного розвитку – вдосконалення існуючих 

технологій, техніки та послідовного викорис-

тання принципово нових наукових знань та 

технологій у таких сферах діяльності, де вони 

зуміли забезпечити собі довготривалі лідиру-

ючі позиції на ринку. Про це свідчить досвід 

Англії, США, Японії, Швейцарії, Німеччини, 

Фінляндії. Англія у свій час запропонувала 

світу машинне виробництво та міжнародну 

торгівлю, де й тепер визначає економічну по-

літику. США є світовим лідером у виробниц-

тві комп’ютерно-інформаційних технологій та 

офісної техніки. Японія є провідною країною 

в електронній промисловості, Швейцарія – у 

фармацевтичній, Німеччина – в автомобіле-

будуванні та побутовій техніці. Фінляндія ко-

нтролює 37% світового ринку мобільних те-

лефонів, 40% ринку машин для целюлозно-

паперової промисловості та 45% ринку лісо-

заготівельних машин 2 .  

Світовий розподіл праці у сфері високоте-

хнологічного виробництва дозволяє розвине-

ним країнам концентрувати ресурси на тих 

напрямах науки та технологій, де вони мають 

найбільш розвинений науково-технічний по-

тенціал, що призводить до їх технологічної 

взаємозалежності. Сьогодні в цих країнах 

економічне зростання на 60–80% досягається 

за рахунок інноваційної складової 5 .  

Особливості пріоритетного розвитку тех-

нологій в цих країнах сьогодні характеризу-

ються також значною спеціалізацією науко-

вих досліджень та розробок. Так, США спеці-

алізується переважно на створенні медичної 

техніки та розробці біомедичних технологій; 

Швейцарія – на розробках у фармацевтичній 

промисловості. В Японії головна увага зосе-

реджена на системах переробки інформації, в 

Німеччині – на традиційних механічних сис-

темах та хімічних технологічних процесах, в 

Фінляндії – на мобільних системах та спеціа-

лізованому машинобудуванні там же .  

В Україні існує думка, що для досягнення 

прориву у високотехнологічній сфері їй нео-

бов’язково концентрувати зусилля на розвит-

ку інноваційної сфери, достатньо лише забез-

печити сприйнятливість виробництва до іс-

нуючих у світі технологій, тобто здібність до 

імітації. Ніби то саме така модель економіч-

ного розвитку, зорієнтована на внутрішній 

ринок та усунення перешкод для імпорту та 

дифузії сучасних виробничих технологій, 

найбільш перспективна сьогодні для України, 

оскільки міжнародний трансфер технологій та 

інтелектуального потенціалу дозволять моде-

рнізувати вітчизняне виробництво, забезпечи-

ти на цих засадах конкурентоспроможність 

базових галузей промисловості та економічне 

зростання, як це було в Південно-Східній Азії 

та ряді латиноамериканських країн.  

Однак така стратегія наздоганяючого еко-

номічного розвитку в усіх цих країнах, крім 

Китаю, забезпечила їм лише тимчасове зрос-

тання, яке не було стійким і не дозволило на-

віть наблизитись до країн-лідерів. Про це сві-

дчить низка економічних криз у цих країнах. 

Успіхи ж китайської економіки зумовлені її 

закритістю та надзвичайним впливом держав-

ного регулювання, що нехарактерно для відк-

ритої економіки України.  

Модель експортоорієнтованої економіки, 

за досвідом південноазіатських країн, не при-

йнятна для України. Спроби будувати еконо-

міку, орієнтовану на експорт сировини та ни-

зькотехнологічних видів продукції, що корис-

туються попитом за кордоном за рахунок 

більш низьких цін, а також копіювати новин-

ки, які були розроблені в західних країнах-

лідерах, в Україні вже були, однак вони не 

призвели до значних економічних успіхів. За 

десять років затяжної економічної кризи в 

2,5–3 рази скоротився і продовжує скорочува-

тись кадровий науково-технічний потенціал 
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країни, хоча й сьогодні він залишається до-

сить потужним. Загальна чисельність науко-

вих працівників становить більш як 178 тис. 

осіб, у тому числі 4,0 тис. докторів наук та 

майже 17,2 тис. – кандидатів наук 6 . Голов-

ною проблемою, що призводить до скорочен-

ня чисельності наукових структур та відтоку 

кваліфікованих працівників з наукової сфери, 

залишається відсутність фінансування. Неста-

ча коштів та їх розпорошення між великою 

кількістю програм і проектів призводить до 

скорочення можливостей їх інноваційного 

використання у сферах економіки та знижен-

ня темпів розвитку науково-технічної та інно-

ваційної діяльності, оскільки не стимулює 

працівників підприємств та інших науково-

інноваційних структур (особливо малих та 

середніх) до участі в конкурсах проектів. Цим 

самим ускладнюється проблема визначення 

пропозиції науково-технічної продукції на 

ринку інновацій. 

Незважаючи на проголошення інноваційної 

моделі розвитку економіки, наука продовжує 

фінансуватися за залишковим принципом. Так, 

Законом України "Про державний бюджет 

України на 2002 р." на наукову сферу було пе-

редбачено 169988,4 тис. грн., фактично профі-

нансовано 128237,6 тис. грн., тобто 73,7% від 

запланованої державним бюджетом суми. На 

державні науково-технічні програми та наукові 

частини державних цільових програм із пріо-

ритетних напрямів науки і техніки заплановано 

було витратити 5663 тис. грн., фактично ви-

трачено 1186,2 тис. грн., тобто 20% від перед-

баченого обсягу фінансового забезпечення. 

Ліцензійна продукція щодо всієї промис-

лової продукції складає дуже невелику частку 

– 1,4% від загального обсягу відвантаженої 

продукції, у тому числі відвантажена за кор-

дон – 0,9%. Простежується тенденція до знач-

ного скорочення патентування за кордоном.  

Економічна неспроможність промислових 

підприємств щодо використання інновацій у 

виробництві пояснюється також тим, що по-

над 40% із них є збитковими, тобто не мають 

відповідних джерел інвестування в технічне 

оновлення. Низький рівень фінансування нау-

ково-технічної діяльності ускладнює отри-

мання від неї суттєвої економічної віддачі у 

вигляді завершених інноваційних пропозицій, 

придатних до реалізації у виробництві. 

Оцінку рівня інноваційного розвитку про-

водять за системою показників, яка характе-

ризує збільшення частки високотехнологічних 

видів діяльності в структурі ВВП. За випус-

ком продукції вищі технологічні уклади – 5-й 

та 6-й – складають близько 4%, причому 6-й 

технологічний уклад, який визначає перспек-

тиви високотехнологічного розвитку країн у 

майбутньому, в Україні майже відсутній (ме-

нше 0,1%).  

Якщо порівняти з країнами-лідерами техно-

логічного прогресу, то у світі сьогодні розви-

ваються: галузі 6-го технологічного укладу – 

біотехнології, у тому числі клітинна біологія; 

аерокосмічна промисловість; нанотехнології; 

нові матеріали; оптоелектроніка; системи шту-

чного інтелекту; мікроелектроніка; фотоніка; 

мікросистемна механіка; інформаційні супер-

магістралі; програмне забезпечення і засоби 

імітації; молекулярна електроніка; системи ке-

рування персоналом; галузі 5-го технологічно-

го укладу – фармацевтичної, автомобільної, 

хімічної, інструментальної промисловості. 

Тобто пріоритети, що реалізуються в Україні, 

суперечать тим, що поширені у світі. Водно-

час, зіставляючи статистику доданої вартості 

по галузях, – тобто, фінансового ресурсу, за 

рахунок якого відбувається економічне зрос-

тання, з іншими країнами-лідерами технологі-

чного прогресу, бачимо, що у всіх зазначених 

галузях, за винятком аерокосмічної, Україна 

відстає, а домінує лише в тих галузях, які на-

лежать до 3-го технологічного укладу. Тобто 

ми отримуємо сьогодні фінансові ресурси пе-

реважно за рахунок розвитку технологій, за-

кладених у 3-му технологічному укладі, що 

теж є загрозливою тенденцією.  

Головними завданнями у забезпеченні пе-

реходу до інноваційної моделі розвитку ма-

ють бути: 

– розбудова національної інноваційної си-

стеми на засадах оптимального поєднання 

підприємницького капіталу та державних ва-

желів регулювання; 

– підтримка і стимулювання наукових до-

сліджень і розробок та їх упровадження у ви-

робництво; 
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– створення ефективних схем фінансуван-

ня інноваційної діяльності; 

– гармонізація національного законодав-

ства з інтелектуальної власності з нормами 

міжнародного права; 

– забезпечення виконання міжнародних 

зобов’язань України у сфері авторських і су-

міжних прав; 

– створення механізмів надійного захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Реалізація цих завдань має на меті адапта-

цію наукової сфери до ринкових відносин, ро-

зумне поєднання ринкових методів управління 

науково-технологічною діяльністю з заходами 

державного регулювання. Результатом реалі-

зації науково-технологічної політики повинен 

стати як прорив на дійсно пріоритетних, потрі-

бних для країни та самої науки напрямах, так і 

здійснення довгострокової стратегії формуван-

ня внутрішнього ринку на засадах інновацій-

ного розвитку, подолання технологічного відс-

тавання від провідних країн світу і побудова 

партнерських стосунків із ними.  

Реалізація завдань державної науково-

технічної політики повинна здійснюватись 

через: 

1) удосконалення та контроль за вико-

нанням чинного законодавства в науково-

інноваційній сфері, а саме – включення в Закон 

про інноваційну діяльність визначення "інно-

ваційний процес" із характеристикою його 

структури, що дозволить більш чітко уявити 

перелік видів робіт, які належать до інновацій-

ної діяльності, та відкоригувати термінологічні 

неточності в статистичній звітності, при розро-

бці систем економічного стимулювання інно-

вацій з урахуванням фактору ризиковості нау-

ково-дослідних робіт та при їх фінансуванні; 

2) створення ефективної національної 

інноваційної системи, яка має забезпечити 

поєднання дій державних органів управління 

всіх рівнів, організацій науково-технічної 

сфери і підприємницького сектора економіки 

в інтересах прискореного використання дося-

гнень науки та технологій з метою підвищен-

ня якості життя населення і сталого економіч-

ного розвитку країни. 

3) удосконалення механізмів державного 

регулювання та фінансування науково-

технічної та інноваційної діяльності на основі:  

– дотримання Закону "Про науку і науко-

во-технічну діяльність" в частині фінансуван-

ня науки на рівні 1,7% ВВП з поступовим до-

веденням цих коштів до середньостатистич-

ного рівня фінансування в розвинених країнах 

(2,5–3% ВВП); 

– збільшення щорічного обсягу бюджет-

ного фінансування науково-технічних про-

грам з поступовим доведенням до норми не 

менш як 30% коштів наукового бюджету; 

– формування механізмів реалізації дер-

жавної підтримки пріоритетних напрямів роз-

витку науки і техніки та реалізації пріоритет-

них і критичних технологій національного, 

регіонального та галузевого рівнів; 

– державної підтримки малого науково-

технічного та інноваційного підприємництва, 

включаючи венчурні форми бізнесу, лізинг, а 

також розвитку інфраструктури інноваційного 

підприємництва. 

4) забезпечення збереження та розвитку 

кадрового потенціалу науково-технічної сфери 

через створення дієвої системи матеріального 

заохочення науковців та інженерних кадрів 

високої кваліфікації, їх соціального захисту.  
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Розглянуто причини, що стримують становлення інноваційної моделі розвитку та визначено 
заходи державної інвестиційної політики і напрями її вдосконалення шляхом формування дієвої 
системи законодавчих та нормативних актів, становлення системи економічного стимулюван-
ня та розвитку інфраструктури ризикового фінансування, створення сучасної патентно-
інформаційної бази. 

На етапі трансформації економіки розви-

ток інвестиційно-інноваційного комплексу 

країни є визначальним фактором рейтингової 

динаміки конкурентоспроможності. Трансфо-

рмаційні процеси, що відбуваються в еконо-

міці України, дедалі більшою мірою включа-

ють її до загальносвітових процесів глобалі-

зації фінансових потоків. За таких умов ефек-

тивна економіка повинна стати підсумком ре-

алізації стратегії, у рамках якої необхідно по-

годити і гармонізувати цільові настанови пе-

ретворень, антикризового регулювання , стру-

ктурно-технологічної перебудови, входження 

у світову економіку, створення умов для під-

вищення конкурентоспроможності інвести-

ційного клімату української економіки на сві-

тових ринках капіталу.  

Структурно-інноваційна політика не може 

здійснюватись виключно через ринкові ін-

струменти: з ними мають органічно поєднува-

тись адміністративні методи та механізми 1 . 

Стимулювання науково-технологічного роз-

витку, реалізації завдань структурно-іннова-

ційної перебудови економіки має стати одні-

єю з визначальних цілей уряду.  

Розвиток та укріплення інноваційного сек-

тора визначною мірою залежить від утвер-

дження ефективної системи мобілізації інвес-

тиційних ресурсів та управління ними. Розв’я-

зати цю ключову проблему в попередні роки за 

умов економічної кризи було неможливим. 

Кризові процеси та інфляція призводили до 

порушення оптимальних співвідношень між 

національними заощадженнями та інвестиція-

ми: щороку значна частина заощаджень зали-

шалась не конвертованою в інвестиції. Як на-

слідок, не повністю використовувались мож-

ливості нарощування інвестиційного потенціа-

лу національної економіки. Особливо впливали 

на перебіг інноваційно-інвестиційних процесів 

такі негативні чинники: низька дієздатність 

банківсько-кредитної системи, її фактична не-

спроможність акумулювати достатньо високий 

інвестиційний потенціал населення; відсут-

ність розвиненої мережі інституційних інвес-

торів; низький рівень капіталізації прибутків 

підприємств та відсутність економічних (пода-

ткових) стимулів його зростання; спрямування 

інвестиційного потенціалу приватизації пере-

важно на цілі бюджетного споживання; відсут-

ність необхідної системи страхування інвести-

ційних ризиків; нерозвиненість фондового ри-

нку та іпотечних відносин, лізингу та інших 

інститутів фінансування; значні обсяги тіньо-

вого бізнесу як основного джерела нелегально-

го накопичення та вивезення капіталу. Усі ці 

фактори свідчили про низьку інвестиційну 

спроможність держави.  

Усунення в максимально стислі терміни 

цих недоліків та утвердження ефективної сис-

теми мобілізації капітальних ресурсів і управ-

ління ними спроможні забезпечити істотне 

нарощування внутрішнього інвестиційного 

потенціалу. При цьому необхідно забезпечити 

надійний захист прав інвесторів. 

У формуванні інвестиційного потенціалу 

особливу роль відіграє відновлення інвести-

ційного потенціалу держави.  

Найважливішим із напрямків стратегії фор-

мування сприятливого інвестиційно-інновацій-

ного клімату має стати розвиток інфраструкту-

ри ризикового фінансування, зокрема exit-

фондів, що гарантують інвесторам випуск ак-

цій за визначеною ціною через кілька років за 

умови, що підприємство досягне певних пока-

зників ефективності. 

Для стимулювання капіталізації прибутків 

підприємств та організацій держава повинна 

запровадити податкове стимулювання інвести-

ційно-інноваційних процесів. На сьогоднішній 
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день прямого стимулювання капітальних інве-

стицій з боку держави практично немає, і саме 

цей момент є найслабкішим місцем в іннова-

ційно-інвестиційній політиці держави. У зако-

рдонній практиці для стимулювання капіталь-

них інвестицій застосовуються переважно по-

даткові і кредитні важелі регулювання. 

З боку накопичення інвестиційних ресурсів 

підприємств необхідно здійснити такі першо-

чергові заходи. 

На найближчі 3–4 роки з метою відновлен-

ня дійсної економічної вартості реальних акти-

вів розробити методику і нормативну базу для 

щоквартальної індексації амортизаційних від-

рахувань на підприємствах. Увести особливий 

порядок використання коштів, що накопичу-

ються в амортизаційних фондах підприємств, з 

метою жорсткості їх цільового використання 

на потреби капітального ремонту, модернізації 

і реконструкції виробництва. Передбачити по-

рядок формування податкової бази, розшире-

ної внаслідок зростання вартості виробничих 

фондів підприємств. 

Необхідною умовою реалізації завдань 

економічного та соціального розвитку є істот-

не збільшення прямих іноземних інвестицій. 

За наявними оцінками, продуктивність праці 

на підприємствах з іноземним капіталом у 

кілька разів вища, ніж на інших. Іноземний 

сектор української економіки активно впливає 

на її технологічне оновлення. 

Водночас треба враховувати надзвичайно 

високу та жорстку конкуренцію на світовому 

ринку капіталів. Для активізації припливу іно-

земних інвестицій необхідно застосувати до-

даткові макроекономічні та адміністративно-

правові стимули та механізми.  

Необхідно кардинально поліпшити фінан-

сування науки шляхом як збільшення бюдже-

тних видатків, так і залучення позабюджетних 

асигнувань. Першочергової державної підт-

римки потребує фундаментальна наука, що є 

основою створення власних високих техноло-

гій. На сучасному етапі актуалізується про-

блема зміцнення матеріально-технічної бази 

наукових установ, закріплення висококваліфі-

кованих наукових кадрів шляхом створення 

системи стимулів, які мають включати як за-

ходи з підвищення оплати праці, так і заходи 

соціального захисту (забезпечення житлом 

або створення економічних механізмів його 

придбання, охорона здоров’я, пенсійне забез-

печення тощо). 

Необхідно підвищувати рівень комерціалі-

зації результатів наукових досліджень, змен-

шувати інноваційні ризики високотехнологіч-

них підприємств та венчурного капіталу за 

допомогою спеціальних фондів, увести в 

практику державне замовлення на впрова-

дження у виробництво пріоритетних іннова-

цій 2 . 

Невідкладним завданням є інституційне 

забезпечення державної науково-технічної та 

інноваційної політики, що передбачає: 

– удосконалення чинної та розроблення 

нової законодавчої бази науково-технічної та 

дослідної діяльності , фінансової та організа-

ційної підтримки науки; 

– створення сучасної патентно-інформа-

ційної бази з довідково-пошуковим апаратом, 

використання світових досягнень інформати-

ки в патентній технології; 

– застосування системи стимулювання, 

зокрема через податкові преференції при коо-

перації науки і виробництва, а також створен-

ня механізмів регіональної підтримки науко-

во-технічної діяльності, інноваційного пере-

розподілу робочої сили; 

– розвиток і поглиблення міжнародного 

співробітництва в інноваційній сфері, в інфо-

рмаційному та консалтинговому забезпеченні. 

Потребує також удосконалення та розши-

рення правова база інноваційної діяльності; 

регулювання ринку інновацій; податкового, 

кредитного та страхового стимулювання ін-

новаційних підприємств. 

Метою державної політики в області ство-

рення сприятливого інноваційного і підприє-

мницького клімату повинне бути заохочення 

самостійного фінансування НДДКР приват-

ним сектором. Крім прямих капіталовкладень 

у науку і техніку, важливу роль відіграє вста-

новлення податкових кредитів та пільгового 

оподаткування підприємств, які здійснюють 

державні або власні програми досліджень. 

Отже, основними напрямами державної 

політики з підтримки підприємництва в інно-

ваційній сфері можна виділити такі: 

– забезпечення доступності фінансових та 

інвестиційних коштів; 

– спрощення процедур реєстрації та ліце-

нзування інноваційних підприємств; 
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– створення сприятливого податкового 

середовища; 

– розвиток інфраструктури інноваційного 

підприємництва – інформаційне та консалти-

нгове забезпечення інноваційних підприємців, 

організація прогресивних форм забезпечення 

матеріальними ресурсами – лізингу, франчай-

зингу; 

– розвиток форм міжнародного співробіт-

ництва в інноваційній сфері, і в тому числі в 

частині фінансування спільних інноваційних 

проектів. 

Для вирішення основних завдань іннова-

ційного розвитку слід використовувати такі 

переваги економіки України: значний науко-

во-технологічний потенціал, висококваліфі-

ковані наукові та інженерно-технічні кадри, 

велику кількість об’єктів інтелектуальної вла-

сності; високий рівень системи вищої освіти; 

потужний технологічний потенціал оборон-

них галузей; природні ресурси. Орієнтирами 

інноваційного розвитку економіки може стати 

зміна політики, передусім промислової та зо-

внішньоекономічної (збільшення експорту 

наукомісткої, конкурентоспроможної промис-

лової продукції); зростання наукомісткості 

ВВП до 1,7–2,5%; суттєве зростання ролі ма-

шинобудівної галузі за рахунок освоєння та 

випуску системи обладнання нового поколін-

ня, засновані на нетрадиційних принципах; 

кардинальне збільшення обсягів прямих іно-

земних інвестицій. 

Інвестиційна політика держави повинна 

бути спрямована на розвиток наявного потен-

ціалу перспективних високотехнологічних 

виробників, тому важливого значення набуває 

розвиток маркетингових досліджень у сфері 

виробництва високотехнологічної продукції з 

метою визначення попиту на продукцію віт-

чизняних виробників та її конкурентоспро-

можності на світовому ринку. Важливим за-

вданням стає вивчення діяльності великих 

корпоративних структур, що працюють на 

ринку високотехнологічної продукції, а особ-

ливо – тих, що визнані сьогодні на світовому 

космічному та авіаційному ринках перспекти-

вних технологій, а також у військово-

промисловому комплексі.  

Переведення економіки на інноваційний 

шлях розвитку вимагає відповідного норма-

тивно-правового забезпечення. Перші кроки 

для його створення в Україні вже зроблено. 

Однак разом з тим цілий ряд проблем, що ви-

никають під час інтенсифікації інноваційних 

процесів, ще не знайшли свого нормативно-

правового розв’язання в нашій країні. А голо-

вне – чинне законодавство України, яким ре-

гулюються правовідносини у названій сфері, 

не має необхідної структурної повноти і сис-

темної завершеності. Виходячи з цього, необ-

хідно, спираючись на світовий досвід, розро-

бити низку взаємоузгоджених законопроектів 

(про венчурне підприємництво, про трансфер 

технологій), які в сукупності з уже прийняти-

ми законами та необхідним комплектом нор-

мативних актів могли б сформувати правове 

поле для впровадження інноваційної моделі 

розвитку української економіки. Зокрема, для 

активізації інноваційної діяльності в ринкових 

умовах необхідно законодавчо врегулювати 

питання функціонування інноваційних ринків, 

місця і ролі в них таких ринкових структур, як 

інноваційні біржі, консорціуми, акціонерні 

товариства, промислово-фінансові групи з 

метою коопераційної інтеграції наукових ор-

ганізацій, вузів, промислових підприємств та 

банків зі створення і комерціалізації нових 

технологій.  

Із розвитком ринкових відносин виника-

ють умови для створення фондів ризикового 

капіталу, який відіграє дуже велику роль у 

кредитуванні інноваційних проектів у більшо-

сті розвинених країн світу як найбільш адек-

ватного специфіці інноваційного підприємст-

ва 3 . Потенціальними інвесторами фінансо-

вих ресурсів в установи венчурного фінансу-

вання можуть бути суб’єкти комерційної дія-

льності, які мають можливість вкладати вільні 

кошти на тривалі терміни, шукають засоби 

захисту капіталів від інфляційних процесів і 

отримання у майбутньому високих рівнів 

прибутку. Ключову роль тут повинні мати 

інноваційні фонди різного типу і спрямуван-

ня. На сьогодні венчурний капітал, який має 

специфічні особливості, не має в Україні від-

повідного правового забезпечення і ніяк не 

стимулюється державою. Виникає необхід-

ність у розробці і прийнятті спеціального за-

кону "Про основні засади формування та ре-

гулювання ринку венчурного капіталу в Укра-

їні". У цьому законопроекті слід передбачити 

введення у діюче законодавство поняття "вен-
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чурне фінансування", чіткий нормативно-

правовий порядок відрахувань і консолідації 

коштів в інноваційні фонди, а також механіз-

мів повернення коштів, формування і реаліза-

цію заходів державної підтримки венчурних 

фондів, їх управлінських структур і венчур-

них підприємств, координацію діяльності 

учасників венчурних проектів, заходи контро-

лю за діяльністю фондів. Серед заходів дер-

жавної підтримки важливо визначити держав-

ні гарантії внесків венчурних фондів в інно-

ваційні проекти; участь державного та прива-

тного капіталу у суспільних венчурних проек-

тах, які мають стратегічне значення. 

У сучасній структурі фінансування іннова-

ційної діяльності задіяна надто незначна част-

ка комерційних банків 4 . В інноваційній 

сфері до цього часу не сформувались механі-

зми гарантій повернення фінансових коштів 

та їх страхування. Сучасним законодавством 

ніяк не стимулюється кредитування такими 

банками цієї досить ризикованої і в той же час 

надзвичайно важливої для розвитку економі-

ки держави сфери діяльності. З метою реалі-

зації комплексу заходів зі стимулювання вза-

ємодії банківської системи і страхового бізне-

су з реальним сектором економіки, включаю-

чи науково-технічну сферу та інноваційну 

діяльність, слід розробити та запровадити в 

практику закони "Про стимулювання участі 

комерційних банків в інвестуванні інновацій-

ної діяльності " і "Про страхування ризику 

інвестицій в інноваційні проекти". Незважаю-

чи на те, що останнім часом були прийняті 

дуже важливі закони, які встановлюють певні 

орієнтири для розвитку інноваційної діяльно-

сті 5, 6 , однак їхня дія обмежена недостатнім 

контролем з боку держави за реалізацією за-

конодавчих положень. Так, головною пробле-

мою залишається недостатність коштів, що 

мають бути виділені з державного бюджету 

для підтримки науково-технічної діяльності. 

Незважаючи на те, що діючим законодавст-

вом див. 5  ця норма передбачена у розмірі 

1,7% від ВВП, фактично наука продовжує фі-

нансуватися за залишковим принципом. Об-

сяг бюджетного фінансування протягом 

останніх років не перевищував 0,3% від ВВП, 

а з урахуванням позабюджетних джерел фі-

нансування ця сума становила ледве 1,1% 7 . 

Удосконалення законодавчого забезпечення 

інноваційного розвитку економіки залишаєть-

ся актуальним і сьогодні, оскільки діюче за-

конодавство перш за все не враховує ризико-

вий характер інноваційної діяльності та необ-

хідність через заходи державного регулюван-

ня сприяти залученню до інноваційної сфери 

все більшої чисельності інноваційно активних 

підприємств. 

Важливого значення набуває розроблення 

закону України "Про державне регулювання 

трансферу технологій ". Цим законодавчим ак-

том мають бути розв’язані проблеми економіко-

правових взаємовідносин ліцензіара і ліцензіата 

під час здійснення внутрішнього трансферу те-

хнологій на ліцензійній основі. За допомогою 

цього закону стане можливим забезпечення ек-

вівалентності міждержавного технологічного 

обміну, запобігання неконтрольованого ввезен-

ня в країну застарілих технологій, припинення 

практики завищення вартості нематеріальних 

активів у складі іноземних інвестицій, що має 

визначатися за результатами державної експер-

тизи. Майбутнім законом мають бути захищені 

національні інтереси держави і здійснюватись 

заходи правового регулювання обмежень у пе-

редачі технологій з міркувань оборони, пріори-

тетів зовнішньо- і внутрішньоекономічної полі-

тики, збереження науково-технічних переваг 

над країнами-конкурентами. 
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ПРОТИРІЧЧЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИНКОВИХ  

ВІДНОСИН ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Представлені особливості інноваційного процесу, що проявляються під впливом макроекономіч-
них циклів під час трансформації ринкових відносин у сучасних виробничо-економічних системах. 
Розглядається вплив системи чинників невизначеності, відомих як ринкова турбулентність, на 
процес перетворення ринкових відносин, що призводить до виникнення протиріч у розвитку ви-
робничо-економічних систем. На підставі гіпотези про резонансну взаємодію між інноваційною 
діяльністю та макроекономічними циклами проаналізовано кілька ефектів, що мають місце у 
сучасній ринковій економіці. Розглянуто альтернативні шляхи розвитку національної економіки 
з точки зору використання наукового потенціалу. 

У сучасній економіці ринкові відносини 

сягнули нового рівня розвитку, коли у конку-

ренції перемагають не ті підприємства, які 

здатні забезпечити мінімум собівартості про-

дукції, а ті, які можуть кожному споживачеві 

гарантувати продукт, що відповідає його ін-

дивідуальним потребам (ця тенденція одер-

жала назву масової індивідуалізації продукції 

у протилежність масовому виробництву [1]). 

Унаслідок цього значно зросло різноманіття 

продукції, що представлена на ринку. На тлі 

таких змін особливого значення набуває інно-

ваційна діяльність підприємств, тому що ба-

жаного розмаїття можна досягти саме завдяки 

інноваціям. 

Згідно з уявленнями, що були розроблені 

вченими Гарвардської школи бізнесу, під час 

плину процесу перетворення ринкових відно-

син діє складна система різноманітних чинни-

ків невизначеності, яким вчені, за аналогією з 

гідродинамічною турбулентністю, дали назву 

ринкової турбулентності [2]. Ефект раптової 

та, у багатьох випадках, непоясненої зміни 

стабільного та планомірного характеру розвит-

ку на бурхливий та нестійкий існує у течії газу 

чи рідини. Наявність саме цього ефекту й до-

зволяє застосовувати аналогію між гідродина-

мікою та сучасними ринковими процесами. 

Для практичного використання згаданої 

концепції на базі оцінок експертів будують 

профіль турбулентності, тобто поточне спів-

відношення між її чинниками, та роблять ви-

сновки щодо найнебезпечнішого фактора за 

даних ринкових умов. У багатьох ситуаціях 

[див. 2] застосування такого підходу дозволяє 

робити обґрунтовані висновки про ризикова-

ність політики конкретного підприємства, да-

вати ефективні рекомендації з формування 

оптимальної стратегії поведінки та прогнозу-

вати наслідки втілення окремих засобів інно-

ваційної політики підприємства. 

Одними з головних параметрів, що регу-

люють інноваційну діяльність підприємств, є 

тривалість життєвого циклу продукту, що 

значно скорочується, та рівень технологічних 

змін продукту, який постійно зростає. Згідно з 

концепцією ринкової турбулентності обидва 

ці фактори можна віднести до проявів неви-

значеності ринкового середовища.  

Дійсно, довгий життєвий цикл продукту, 

як відповідає періоду між першою появою на 

ринку та зняттям продукту з виробництва, є 

безумовною ознакою стійкої ситуації у зовні-

шньоекономічному середовищі. Цікаво від-

значити, що тривалість життєвого циклу дов-

гий час була одночасно і джерелом, і наслід-

ком стабільності ринку. Зниження тривалості 

циклу призводить до втрати стабільності і ви-

никнення невизначеності. Слід зауважити, що 

механізм порушення стабільності, пов’язаний 

із цим чинником, визначається не тільки рин-

ковою потребою, але і реальними можливос-

тями існуючих підприємств зі скорочення 

тривалості періоду розробки, освоєння та 

впровадження нового продукту на ринку. 

Рівень змін технології продукту дуже тісно 

переплетений із попереднім чинником, оскі-

льки удосконалення процесу виробництва та 

розробки нових виробів веде до неминучого 

скорочення тривалості життєвого циклу про-
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дукту. У граничному випадку абсолютна тех-

нологія забезпечує нульову тривалість життє-

вого циклу виробу. Тоді кожен наступний ви-

ріб буде інноваційним щодо попереднього. 

Концепція континуальної інновації, яка існує 

в теорії інновацій, певною мірою описує цей 

гіпотетичний ефект. Проте, оскільки у реаль-

ному житті таке положення цілком неможли-

ве, то існує граничне значення швидкості роз-

робки та впровадження нових виробів. 

Взаємодія тривалості життєвого циклу 

продукту та рівня технологічних змін веде до 

виникнення коливань в економічному середо-

вищі, що пов’язане з існуванням постійного 

протиріччя між рівнем складності технічних 

нововведень та жорстким обмеженням трива-

лості життєвого циклу продукції. Період цих 

специфічних коливань визначається триваліс-

тю життєвого циклу, а інтенсивність – рівнем 

зміни технологій. Слід зазначити, що дані ко-

ливання є незалежним ефектом, пов’язаним з 

інноваційною діяльністю підприємств, і не 

збігаються с макроекономічними циклами, які 

притаманні ринковій економіці. 

Але інноваційна діяльність не є єдиним 

чинником, що обумовлює невизначеність ри-

нкового середовища. Розвиток трансформа-

ційного процесу від масового виробництва до 

масової індивідуалізації супроводжується ба-

гатьма протиріччями, головним з яких є кон-

флікт між розмірами підприємств, які остан-

нім часом мають тенденцію до укрупнення, та 

гнучкістю, що необхідна для більш швидкого 

втілення інноваційних продуктів на ринку. 

Крім того, до протиріч процесу трансфор-

мації ринкових відносин належить збільшення 

впливу сили споживача на поведінку підпри-

ємств, що є природним наслідком зміни пара-

дигми стосунків між постачальником та спо-

живачем продукції. Неоднозначний вплив мак-

роекономічних циклів та конкуренції, зростан-

ня вимог до якості продукції, можливість рап-

тової появи продуктів-замінників, здатних за-

шкодити цілим галузям бізнесу, теж належать 

до протиріч, які виникають унаслідок форму-

вання нових ринкових відносин. 

Саме ці фактори загалом і формують стру-

ктуровану систему чинників ринкової турбу-

лентності [3, 4]. Економічне прогнозування 

потребує змістовних теоретичних уявлень, що 

використовують прозору аналогію між ринко-

вою невизначеністю та нез’ясованими особ-

ливостями у ринковому середовищі. Це до-

зволяє шляхом узагальнення нових законів 

розвитку ринку будувати конкретні маркетин-

гові стратегії, що спрямовані на ідентифіка-

цію несприятливих варіантів впливу різнома-

нітних чинників ринкової турбулентності з 

метою протидії їм. 

Головним ефектом, який становить інтерес 

під час прогнозування оперативних та відда-

лених результатів інноваційної політики підп-

риємств, є взаємодія макроколивань та інно-

ваційної діяльності, а також вплив сили спо-

живача на зміст інноваційної стратегії. Ця 

констатація базується на таких міркуваннях. 

Коливання, які спричинені інноваційною 

діяльністю, можуть співпадати з циклами ко-

ливань, властивими ринковому середовищу в 

цілому. 

Сила споживача, що є здатною суттєво 

змінювати продукцію підприємств, може 

впливати на головні параметри інноваційної 

діяльності. 

Для вивчення впливу особливостей іннова-

ційної діяльності підприємств на макроколива-

льні процеси, що відбуваються на ринку, мож-

на ввести поняття резонансних властивостей 

ринку. Резонанс у цьому випадку означає, що 

макроколивання, які є природною рисою рин-

кової економіки, здатні підсилюватися завдяки 

інноваційній діяльності підприємств. 

Резонансні властивості проявляються на-

самперед під час поширення інноваційних 

продуктів на ринках та залежать від типу рин-

ку. Резонансні властивості ринків різних типів 

можна систематизувати шляхом побудови ма-

триці, що має вигляд, подібний до матриці Ан-

соффа. За допомогою таких уявлень з’явля-

ється можливість формування адресної політи-

ки підтримки найважливіших підприємств ре-

гіональної виробничої системи, які відіграють 

провідну роль у забезпеченні стабільності рин-

ку, а також заходів захисту регіонального та 

національного ринку від зовнішніх продуктів. 

Крім того, аналіз резонансних процесів, що 
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виникають на ринку при появі нової продукції, 

допоможе конкретним підприємствам націона-

льної виробничої системи розробляти науково 

обґрунтовану стратегію власної поведінки. 

Зростання значення інновацій у політиці 

підприємства, яке неминуче прискорюється у 

процесі трансформації ринкових відносин, 

однозначно призводить до збільшення загаль-

ного рівня втрат та стримування темпів роз-

витку підприємства. Крім того, макроколи-

вання, у яких бере участь підприємство, самі 

по собі можуть бути джерелом підвищеної 

витратності інноваційної діяльності завдяки 

можливості руйнування усталених ціннісних 

пропорцій між усіма видами діяльності підп-

риємства. Тобто, макроколивання мають до-

датковий канал впливу на сумарні втрати ре-

сурсів підприємства через можливе підви-

щення питомих витрат на інновації. За таких 

умов реальні підприємства повинні мати від-

повідний запас ресурсів, якого вистачить не 

тільки для забезпечення обраного варіанту 

розвитку, але й для подолання певного порога 

витрат.  

Тобто, підприємство витрачає свій потен-

ціал на збереження оптимального балансу між 

структурною та асортиментною політикою, 

який є необхідним для забезпечення мініма-

льних витрат на втілення нових виробів, а та-

кож на подолання внутрішньої інерції та ком-

пенсацію витрат інноваційної діяльності. Ная-

вність нового напряму втрат змушує підпри-

ємства проводити багато технічних та страте-

гічних заходів "із випередженням". Цей на-

прям втрат, що виникає у системі нових рин-

кових відносин, раніше не розглядався у нау-

ковій літературі, тому треба робити певні ко-

ригування в оцінці ефективності заходів інно-

ваційної політики з позиції забезпечення стій-

кості підприємства. 

Резонанс між коливаннями, що обумовлені 

інноваційною діяльністю підприємств та мак-

роколивальними процесами, настає у той мо-

мент, коли внесок інертності підприємства та 

відносної цінності інновацій є приблизно од-

наковими за величиною. Однак це – не пояс-

нення, а тільки зовнішня ознака ефекту, що 

спостерігається.  

Економічний зміст резонансного пово-

дження макроколивань та інноваційної діяль-

ності підприємств полягає у тому, що при пе-

вному рівні макроколивань їх інтенсивність та 

характерні часові параметри (період та роз-

мах) приблизно відповідають відносному зро-

станню експлуатаційних параметрів виробу та 

тривалості його життєвого циклу. Підприємс-

тво при цьому може потрапити в умови, коли 

час однієї еволюції макроколивань збігається 

з величиною життєвого циклу виробу. При 

цьому рівень нововведень та розмах коливань 

забезпечують їх взаємне посилення. Для підп-

риємства, яке зазнає значного впливу макро-

коливань, інновації призводять до необхідно-

сті розробки нового покоління окремих виро-

бів у той час, коли макроколивання роблять 

свій черговий цикл. 

Якщо до закінчення чергового макроколи-

вання закінчено проектування та освоєння 

виробництва нового виробу, то підприємство, 

яке завершило підготовчу роботу до впрова-

дження новинки на ринку, просто зобов’язане 

зберігати незмінну маркетингову політику. Це 

обумовлено необхідністю стабілізації умов 

виробництва та збуту продукції, які найкраще 

відповідають технології нового виробу та до-

сягнутому рівню координації виробничої сис-

теми. Внаслідок, зростання інертності як тен-

денції до збереження обраного напрямку роз-

витку, відбувається подовження циклу макро-

економічних коливань, яке втрачає залежить 

від зовнішніх умов, за яких існує підприємст-

во. Чим більший відносний рівень інновацій, 

тобто відмінність двох послідовних продук-

тів, тим у більшій мірі повинні посилюватися 

макроекономічні коливання. 

На перший погляд, резонансні явища між 

інноваційною діяльністю та макроколивання-

ми можуть спричинити необмежене зростання 

інерційних втрат. Однак цього не трапляється, 

що зумовлено чітким взаємозв’язком між шви-

дкістю та рівнем інновацій. Даний взає-

мозв’язок полягає в тому, що нескінченно ве-

ликий рівень інновацій відповідає нескінченно 

великому життєвому циклу продукту. Таким 

чином, довільні зміни рівня інновацій без від-

повідного подовження життєвого циклу немо-
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жливі. Коли ж таки рівень інновації, а, отже, й 

життєвий цикл досягають великих значень, то 

резонанс принципово не може наступити, тому 

що макроколивання не можуть необмежено 

посилюватися (у всякому разі, за економічно 

виправданих умовах розвитку трансформацій-

ного процесу). Тобто, у реальній виробничо-

економічній системі резонанс настає тільки за 

умов обмежених значень відносного рівня змін 

продукту та тривалості життєвого циклу. 

Резонанс, таким чином, означає появу до-

даткової інерції у діяльності підприємства, 

яка є цілком пов’язаною з особливостями ін-

новаційної діяльності. Цей вид інерції не ви-

являється за інших умов, тобто коли іннова-

ційна діяльність не взаємодіє з макроекономі-

чними коливаннями. Завдяки резонансу, зага-

сання макроекономічних коливань має місце, 

коли вичерпується сумарний запас усіх скла-

дових інерції підприємства, в тому числі й тієї 

додаткової складової, котра обумовлена необ-

хідністю збереження незмінної виробничої 

політики для створеного виробу.  

Щодо зміни часових параметрів коливань 

ринкового середовища, то можна зробити ви-

сновок про те, що завдяки зворотному зв’язку 

між інноваційною діяльністю та макроколи-

ваннями, встановлюються такі інтегральні 

параметри макроколивань, як вже врахову-

ють взаємний вплив макроколивань та інно-

ваційної діяльності. Нова "резонансна" трива-

лість життєвого циклу чітко вкладається на 

один період коливань економічного середо-

вища. При цьому загасанні макроекономічних 

коливань відбувається повна компенсація до-

даткової інерції підприємства. Це означає, що 

підприємства, які відчувають суттєвий вплив 

макроекономічних коливань, під час форму-

вання власної маркетингової політики змуше-

ні відводити запас часу для збереження не-

змінної технічної та виробничої політики на 

період, поки не окупляться витрати на розро-

бку виробу. 

Зрозуміло, що оптимальним способом 

швидкої окупності витрат є збереження умов 

максимальної ефектності виробництва. Для 

реалізації цього способу підприємства авто-

матично подовжують життєвий цикл ново-

го виробу, розробка якого була розпочата або 

у момент впливу макроекономічних коливань, 

або у момент завершення повного циклу та-

ких коливань. Дійсно, великі підприємства, 

що в ході трансформації ринкових відносин 

змушені змінювати свої розміри та забезпечу-

вати велику гнучкість, стикаються із ситуаці-

єю, коли, незважаючи на зміну умов у зовні-

шньому економічному середовищі, їм дово-

диться зберігати сформовану тенденцію роз-

витку, щоб забезпечити оптимальні умови 

просування нового продукту на ринок. У мо-

мент, коли отримано максимальну віддачу від 

упровадженого продукту, підприємство вже 

встигає витратити запас ресурсів та змушене 

робити новий оберт у рамках макроекономіч-

ного коливального руху. 

Якщо початок нового оберту циклічного 

руху збігається з початком розробки нового 

продукту, а його життєвий цикл збігається з 

"первинним періодом" макроколивань (з вихі-

дним періодом, на який не впливають параме-

три інноваційної діяльності), то знову відбу-

деться посилення макроколивань. Таким чи-

ном, щоб запобігти своєрідної "зони неблаго-

получчя", де раптово зростають пов’язані з 

інертністю підприємства втрати, треба завер-

шити усі роботи підприємства з просування 

нових продуктів до того моменту, коли воно 

(підприємство) відчує потужний вплив макро-

економічних коливань. Підприємство, що на-

ближається до зони впливу макроекономічних 

коливань, повинне втратити залежність від 

результатів інноваційної діяльності. 

Підбиваючи короткі підсумки аналізу резо-

нансних явищ між макроколиваннями та інно-

ваційною діяльністю підприємства, слід зазна-

чити, що можливість збільшення рівня неста-

більності процесу трансформації ринкових ві-

дносин за певних значень параметрів іннова-

ційної діяльності підприємств призводить до 

зростання сумарних втрат у випадку "попадан-

ня" підприємства у зону "неблагополуччя". 

Тому реальному підприємству варто планувати 

свою інноваційну діяльність з урахуванням ци-

клічності макроколивань, – так, щоб цикл робіт 

з упровадження нової продукції не збігався з 

економічним циклом. Зрозуміло, втілення цієї 
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теоретичної рекомендації на практиці являє 

собою дуже складне завдання, оскільки у зага-

льному випадку необхідно враховувати не 

тільки параметри макроколивань, які вплива-

ють на саме підприємство, але й параметри 

макроколивань, у яких беруть участь його 

основні конкуренти, реалізуючи більш вузький 

асортимент продукції. У випадку виникнення 

резонансу, критичну роль може зіграти "зву-

жений" асортимент продукції, ширина якого не 

відповідає реальним можливостям підприємст-

ва. Тому рекомендацію, яка наведена вище, 

можна доповнити у такий спосіб: підприємст-

во, яке знаходиться на стадії процесу трансфо-

рмації ринкових відносин, коли існує небезпе-

ка виникнення резонансу, повинне негайно 

подбати про розширення асортименту. Тоді не 

можна буде виділити якусь одну характерну 

тривалість циклу інноваційної діяльності, що 

може збігатись з тривалістю циклу макроеко-

номічних коливань. За відсутності такої основ-

ної частоти, інноваційна діяльність, яка має 

різні характерні частоти, перетворюється на 

слабке джерело розпорошення ресурсів підп-

риємства. 

Потужність сили споживача впливає на ре-

алізацію конкретного варіанту розвитку виро-

бничо-економічної системи, що зазнає проце-

су перетворення ринкових відносин. Слабка 

сила споживача дозволяє зберігати низький 

рівень індивідуалізації у виробничо-еконо-

мічний системі та певною мірою користува-

тися усіма перевагами старої системи ринко-

вих відносин (масового виробництва). Якщо 

сила споживача сягає значної потужності, то 

збереження навіть остаточних елементів ма-

сового виробництва вже неможливе, і рівень 

індивідуалізації продукції різко зростає. 

Таким чином, можна запропонувати умову 

доцільності переходу до нових ринкових від-

носин, що пояснює деякі перешкоди на шляху 

перетворення виробничо-економічних систем, 

з котрими зіткнулися у розвинених ринкових 

країнах. Якщо рівень реальної індивідуалізації 

виробничо-економічної системи настільки 

високий, що зникає вплив інновацій на коли-

вальні структури ринку, перехід до нової па-

радигми ринкових відносин вже недоцільний. 

Ринок не вимагає не тільки додаткового роз-

ширення асортименту, але й навіть досягнуто-

го рівня індивідуалізації виробництва. 

Якщо рівень реальної індивідуалізації ни-

жчий, ніж необхідний ринку, то інноваційна 

діяльність має виняткове значення для розви-

тку виробничо-економічної системи. Продук-

ти, які потрапляють на ринок, не є надлишко-

вими з точки зору інноваційного потенціалу. 

Тому їх поява здатна призводити до посилен-

ня макроекономічних коливань. Ринок, який 

розвивається за умов недостатньої реальної 

індивідуалізації, зберігає сприйнятливість до 

нововведень. 

На підставі даного міркування можна зроби-

ти такий висновок: незначна реальна індивідуа-

лізація сприяє впровадженню нової ідеології 

ринкових відносин, тому що її наявність обумо-

влює послаблення одного з істотних джерел 

втрат. Цей висновок має три важливих наслідки, 

що стосуються національної економіки. 

1) Запобігання системної кризи національ-

ної економіки – це загальне завдання, вирі-

шення якого досягається шляхом координації 

та концентрації зусиль усіх учасників еконо-

мічного процесу. Однак кожен з учасників 

ринкових перетворень повинен спиратися на 

самостійну маркетингову та інноваційну полі-

тику. Під час демонополізації економіки, зни-

щенні рецидивів командно-адміністративних 

відносин необхідно забезпечити взаємодію та 

взаємозв’язок усіх підприємств виробничо-

економічної системи, але не їх взаємозалеж-

ність. Аналіз результатів застосування мате-

матичної моделі, яку було описано вище, до-

зволяє зробити висновок про те, що збере-

ження взаємозалежності підприємств при 

руйнуванні монополії призводить до консер-

вації негативного ефекту зрівняльності, усе-

реднення результатів інноваційної політики.  

2) Долаючи наслідки монополізації еконо-

міки не слід удаватися до стрибкоподібних 

інновацій. Впровадження нових продуктів 

повинне відбуватися по якщо можна планомі-

рно, щоб уникнути додаткової дестабілізації 

ринку, яка обумовлена завищеним рівнем ін-

новацій окремих продуктів. Сам перехід від 

монополізованого ринку (тобто, ринку гомо-
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генного, а іноді навіть дефіцитного) до ринку 

масової індивідуалізації супроводжується 

втратою стійкості для більшості підприємств. 

3) Для успішного подолання наслідків ко-

мандно-адміністративної економіки вітчизня-

ні підприємства, особливо великі, повинні 

істотно знизити свою внутрішню інертність. 

У випадку випереджаючого розвитку гнучко-

сті середніх та малих конкурентів, великі під-

приємства починають зазнавати несприятли-

вого впливу від суперництва на досить вузь-

кому ринку, а це неминуче призводить до 

втрат. 

Література 

1. Pine J. Mass Customization: The New Frontier in Business Competition: – Boston: Harvard Business 

School Press, 1993, 372 pp. 

2. Davenport T.H. Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology – Boston: 

Harvard Business School Press, 1994, 364 pp. 

3. Момот В.Є. Явище ринкової турбулентності та його вплив на сучасний маркетинг // Маркетинг в 

Україні – № 5 – 2002 – С. 60–64. 

4. Момот В.Є. Основи математичного моделювання ринкової турбулентності // Економіст – 2002 – № 

2 – С. 56–59. 



 

23 

Єгоров І.Ю., Войтович А.І., Красовська О.В. 
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії  

науки ім. Г. Доброва НАН України, м. Київ  

МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ  

ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
*
 

У статті зроблено аналіз результатів міжнародного науково-дослідного проекту "Інновації, малі 
та середні підприємства та економічний розвиток в Україні та Білорусі", профінансованого про-
грамою INTAS (контракт №00943). Проведено аналіз інноваційної діяльності МСП в Україні, зокре-
ма стану фінансування інноваційної діяльності. 

На  сьогоднішній день малі та середні під-

приємства (МСП) є невід’ємним складовим 

елементом трансформаційного періоду украї-

нської економіки. В Україні функціонує бли-

зько 1,7 млн. малих та середніх підприємств 

(як юридичні особи та індивідуальні підприє-

мці), на яких зайнято біля 3 млн. працівників, 

що складає 9% від всього зайнятого населення 

України. На жаль, рівень функціонування 

МСП досі залишається низьким. Так, напри-

клад, в 2001 році на частку малих та середніх 

підприємств України припадало лише 11% зага-

льного обсягу продукції, що виробляється. Слід 

також відмітити, що сфера функціонування 

українських МСП характеризується низьким 

рівнем інновативності (переважно це оптова 

та роздрібна торгівля, в якій зайнято 45% за-

гальної кількості персоналу МСП, комерційні 

та транспортні послуги (відповідно 12,1 та 

4,5%) тощо). У той же час, незважаючи на той 

факт, що через несприятливий для інновацій-

ної діяльності клімат в Україні фірми змушені 

шукати галузі, де високий рівень прибутку 

можливо отримати за порівняно невеликих 

розмірів короткострокових інвестицій, та не 

існує значних бар’єрів для входу/виходу, пев-

ний відсоток МСП є активним учасником інно-

ваційного процесу. 

На жаль, офіційна статистика не дозволяє 

провести аналіз напрямів та показників іннова-

ційної діяльності малих та середніх підпри-

ємств, адекватно оцінити рівень та джерела фі-

                                                 
* У статті використані матеріали міжнародного науково-

дослідного проекту "Інновації, малі та середні підпри-

ємства та економічний розвиток в Україні та Білорусі", 

профінансованого програмою ГМТА5 (контракт 

№00943). 

нансування інноваційної діяльності МСП. Вся 

інформація стосовно інноваційної діяльності 

МСП базується на щорічних узагальненнях 

даних, отриманих згідно із формою статистич-

ної звітності "№ 1-інновація", яку заповнюють 

промислові підприємства всіх форм власності, 

за винятком малих та кооперативів. У той же 

час звітна інформація малих підприємств не 

відображає жодних аспектів їх інноваційної 

діяльності. Тому аналіз інноваційної діяльності 

і, зокрема, стану фінансування інновацій МСП 

в Україні буде проведено на основі даних, 

отриманих у результаті виконання Міжнарод-

ного науково-дослідного проекту "Інновації, 

малі та середні підприємства та економічний 

розвиток в Україні та Білорусі". 

У рамках цього проекту було проведено 

опитування малих та середніх інноваційних 

фірм у Києві та інших регіонах України. Була 

розроблена анкета, яка включала широке коло 

питань стосовно напрямків діяльності фірми, 

їх специфіки, основних проблем, з якими вони 

стикаються під час ведення господарської дія-

льності тощо. Зупинимось докладно на особ-

ливостях проведення фірмами безпосередньо 

інноваційної діяльності. 

Фірми-респонденти були класифіковані: за 

напрямами діяльності (виробництво, будівниц-

тво, торгівля та послуги) та за рівнем техноло-

гічності сектора функціонування (високотехно-

логічний, низькотехнологічний та сервісний 

сектори). До високо- та низькотехнологічного 

секторів були віднесені фірми, зайняті у вироб-

ництві та торгівлі, а до сервісного сектора – 

консультаційні агенції, фінансові компанії 

(включаючи бухгалтерські та аудиторські), 

страхові та юридичні фірми тощо. 
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Респондентами виступили 289 компаній, з 

них – 84 фірми високотехнологічного (елект-

роніка), 105 фірм низькотехнологічного – (бу-

дівництво, виробництво меблів, пошиття одя-

гу) та 100 фірм сервісного секторів (табл. 1). 

За розміром фірми розподілялися на групи в 

залежності від кількості найнятого персоналу: 

1–9 працівників, 10–49 працівників та 50–249 

працівників. На переважній більшості фірм 

(207 або 71,6% від загальної кількості респон-

дентів) працює від 10 до 50 осіб (із них 90 ви-

робничих фірм, 6 будівельних, 13 торгівель-

них та 95 сервісних фірм), на 46 фірмах 

(16,0%) – від 51 до 250 (відповідно 35, 4, 1, 6 

фірм), на решті 36 фірмах (12,5%) – менше 10 

осіб (відповідно 13, 0, 1, 22 фірми). Те, що 

кількість працівників на більшості фірм за-

йнятих у виробництві та наданні послуг, зна-

ходяться посередині спектру (10–49 працівни-

ків), є цілком зрозумілим, оскільки фірмам з 

меншою кількістю працівників важко прова-

дити виробничу діяльність, а надмірна кіль-

кість робітників призводить до втрати фірмою 

значної частини власної мобільності. 

Більшість компаній-респондентів знаходить-

ся повністю в приватній власності (237 фірм, 

або 82,0% від загальної кількості), 31 фірма або 

10,7% – в колективній, 13 фірм, або 4,5% у спі-

льно державній і колективній власності. 

Практично всі опитані підприємства (204 або 

70,6%) самостійно вирішували проблеми, 

пов’язані з процедурними аспектами проведен-

ня інноваційної діяльності, 27 (9,3%) – отрима-

ли допомогу від галузевої чи професійної асоці-

ації (організації), 30 (10,4%) – скористалися по-

слугами консультанта, 13 (4,5%) – отримали 

професійну допомогу від бухгалтера (аудитора), 

юриста чи іншої офіційної особи, і лише 12 

(4,2%) підприємствам була надана кваліфікова-

на допомога організацією з підтримки підприє-

мництва (бізнес-центр, бізнес-інкубатор). 

На думку респондентів, хоча б один продукт 

або послуга фірми є інноваційним, а у майже 

половини фірм (147) інноваційний продукт / по-

слуга є єдиним. Максимальною кількість інно-

вацій (20) була у високотехнологічному секторі, 

тоді як у двох інших секторах цей показник до-

рівнював відповідно 6 та 5 інновацій. 

Більшість інновацій, на думку самих респо-

ндентів, були здійснені виключно на місцево-

му рівні, тобто, як свідчать дані табл. 2, майже 

всі компанії вважають свій продукт інновацій-

ним лише на рівні міста чи області функціону-

вання фірми. Це можна пояснити в першу чер-

гу низьким рівнем інформованості фірм стосо-

вно ситуації на зовнішніх ринках, тим, що фір-

ми не ризикують виходити за межі області, 

мотивуючи це меншою інновативністю своєї 

продукції/послуг порівняно з конкурентами та 

побоюванням, що дана ніша на зовнішньому 

ринку вже зайнята. Лише 15% високотехноло-

гічних фірм-респондентів вважають свій про-

дукт/послугу інноваційним для західних рин-

ків. Зрозуміло, що для двох інших секторів цей 

показник є ще нижчим – 10% для низькотех-

нологічного та 6% для сервісного секторів, 

адже, як правило, сфера послуг українських 

підприємств взагалі не актуальна для закор-

донних споживачів. 

Повністю інновативним для сектора (галу-

зі) вважають свій продукт (послугу) 16% під-

приємців, як правило, з високо- та низькотех-

нологічного секторів, 21,3% – інновація ви-

ражена у модифікації вже відомого продукту. 

Дещо вищий відсоток (28,6%) респондентів 

визнає свій продукт/послугу вдосконаленим у 

технологічному плані, а 24,7% відносять ін-

новацію на рахунок більшої гнучкості у за-

стосуванні. Так вважають 59 компаній сервіс-

ного, 8 компаній високотехнологічного та 4 

компанії низькотехнологічного секторів. 11,1% 

респондентів (11 компаній високо- та 21 компа-

нія низькотехнологічного сектора) вважають, 

що впроваджені інновації сприяють підвищен-

ню терміну придатності продукту, значний 

відсоток (58% – 166 компаній) – що інновації 

сприяли підвищенню якості продукту / послу-

ги. 21,3% респондентів (23 компанії у високо-

технологічному і 37 у низькотехнологічному 

секторах) називають в якості інновації вико-

ристання нових матеріалів для виробництва 

продукції, а 8% компаній вважають інноваці-

єю зовнішнє оформлення, пакування та презе-

нтацію своєї продукції/послуг. Майже половина 

компаній (49%) визнають продукт/послугу інно-

ваційним завдяки широкому колу супровідних 

послуг, які надаються. 14 компаній високо- та 

13 низькотехнологічного сектора (в загальному 

9,4%) вважають інновацією свої технології 

скорочення витрат. Тобто, українські компанії 
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добре зрозуміли, що підвищення якості є 

об’єктивною необхідністю ринкової економіки 

в умовах жорсткої конкуренції, вони прагнуть 

до покращення якості своєї продукції/послуг, 

використовуючи при цьому широкий спектр 

заходів: від скорочення собівартості, шляхом 

використання нових технологій, до вдоскона-

лення зовнішніх атрибутів та надання широко-

го кола супровідних послуг. 

Зупинимося на основних перешкодах, які, 

на думку підприємців, стримують розвиток 

інноваційної діяльності (табл. 3). Високий сту-

пінь науково-технологічного ризику виступає 

стримуючим чинником переважно для високо-

технологічних фірм (14%), що є цілком логіч-

ним, оскільки решта секторів практично взагалі 

не зустрічаються з цим видом ризику. Значною 

проблемою для 42% високотехнологічних та 

31% низькотехнологічних фірм виступає не-

стача фінансових коштів, для сервісних фірм 

цей відсоток дещо нижчий (17%), оскільки 

обсяги і специфіка їх діяльності потребують 

значно менших обсягів фінансових ресурсів 

для господарювання і, зокрема, для інновацій-

ної діяльності. Наявність фінансових трудно-

щів у свою чергу зумовлює високий ступінь 

фінансового ризику. Майже всі компанії серед 

інших стримуючих чинників називають зага-

льноекономічні: недосконалість чинного зако-

нодавства (зокрема податкового), несприятли-

вий для інноваційної діяльності економічний 

клімат. 28,5% високотехнологічних компаній 

вказують на існування недосконалих стандар-

тів у інноваційній сфері (існуюче ліцензійне та 

патентне законодавство тощо). 

Таблиця 1 

Розподіл фірм-респондентів за секторами та напрямами діяльності 

 Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

Виробництво 64 74  

Будівництво 4 9  

Торгівля 7 8  

Послуги 9 14 100 

Всього 84 105 100 

Таблиця 2 

Рівень інновацій за секторами, % 

Рівень інновації 
Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

Продукт є інноваційним на рівні міста або області, де 
розташоване підприємство 97 88 100 

Продукт є інноваційним на загальноукраїнському рівні 75 49,5 42 

Продукт є інноваційним для ринків близького зарубі-
жжя (Росія та інші країни СНГ) 34 13 13 

Продукт є інноваційним для західних ринків 15 10 6 

Таблиця З 

Чинники, які стримують розвиток інноваційної діяльності малих та середніх підприємств, % 

Чинники, які стримують розширення інноваційної 
діяльності 

Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

Високий ступінь науково-технологічного ризику 14 3 2 

Нестача (відсутність) фінансових коштів 42 31 17 

Високий ступінь фінансового ризику 27 20 22 

Відсутність кваліфікованих експертів та спеціалістів 13 7 23 

Відсутність технологічної інформації 6 11 2 

Відсутність маркетингової інформації 12 8,5 30 

Нестача необхідних бізнес послуг 9,5 12 3 

Існуючі стандарти 28,5 22 0 

Недосконалість чинного законодавства (зокрема пода-
ткового) 50 49,5 40 

Несприятливий економічний клімат для інноваційної 
діяльності 37 33 40 
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Незважаючи на те, що фінансові проблеми є 

актуальними для значної кількості МСП, фір-

ми не поспішають залучати до розв’язання цих 

проблем зовнішніх інвесторів. Лише 47 фірм 

(16%) для розробки нового продукту/послуги 

скористалися зовнішнім фінансовим джерелом 

(табл. 4). Кредити вітчизняних банків викорис-

товували лише компанії високотехнологічного 

сектора, адже лише ці фірми здатні виконати 

всі умови банку: надати заставу та сплатити 

відповідний процент. Сервісні фірми в разі не-

стачі фінансових ресурсів зверталися за нефо-

рмальними кредитами до сім’ї та друзів та кре-

дитами замовників/постачальників. Слід також 

відмітити, що процент використання неформа-

льних кредитів є досить високим і для високо-

технологічних фірм. Невелика кількість підп-

риємств використовували лізинг, розстрочку, 

кредити від інших підприємств. Найбільш ак-

тивно банківські кредити використовували ве-

ликі компанії з персоналом 50–249 чоловік 

(55%), оскільки вони здатні надати заставу, а їх 

ресурсів достатньо для виконання кредитних 

зобов’язань. Малі та середні компанії в разі 

потреби зверталися переважно до неформаль-

них кредитів від сім’ї та друзів (відповідно 

70% та 47% компаній). У той же час компанії з 

персоналом 10–49 працівників також досить 

активно використовували кредити вітчизняних 

банків, цим джерелом скористалося 36% ком-

паній. Кредити іноземних банків не користу-

ються великою популярністю, оскільки їх ви-

моги до дебітора є занадто високими для укра-

їнських МСП. Лише 6,2% респондентів (18 

фірм) вказали, що зовнішнім джерелом фінан-

сування для них виступили держава та інші 

джерела. Для 5 фірм (1,7%) високотехноло-

гічного сектора таким джерелом стали кошти 

державного бюджету та фонду фундаменталь-

них досліджень, для одної фірми отримали 

кредит від бізнес-інкубатору (технопарку) та 

скористалися міжнародними надходженнями. 

Фірми сервісного сектора, в основному, вико-

ристовували міжнародні джерела (5 фірм – 

1,7%), лише одна фірма отримала кредит від 

бізнес інкубатору. Фірми низько-технологіч-

ного сектора взагалі такого фінансування не 

отримували. Цей показник свідчить про майже 

повну відсутність державної підтримки МСП у 

сфері інновацій, що пояснюється взаємною 

недовірою МСП та державних структур та від-

сутністю дієвого механізму їх взаємовигідної 

співпраці. 

Частка зовнішнього фінансування в іннова-

ційному продукті/послузі зображена в табл. 5. 

Як бачимо, малі компанії практично не отри-

мували зовнішнього фінансування. Найактив-

ніше його використовували високотехнологіч-

ні фірми середнього розміру, причому частка 

цього фінансування в загальній вартості інно-

вацій є досить високою. Частка зовнішнього 

фінансування для низькотехнологічних фірм 

була дещо нижчою. У той же час серед великих 

компаній більшу частину фінансування отри-

мували саме низькотехнологічні фірми, при-

чому його частка коливалася від 50 до 80%. 

Крім упровадження нових продуктів та по-

слуг, 73% фірм високотехнологічного та 67% 

низькотехнологічного секторів за останні два 

роки вводили у процес виробництва нове обла-

днання та техніку (так звані процесні інновації). 

Інноваційним нове обладнання визнали відпо-

відно 28% та 18% фірм. Аналогічно до ситуації 

з продуктовими інноваціями, респонденти 

вважають нове обладнання інноваційним лише 

на рівні міста чи області розташування підп-

риємства. Це відзначили 47% компаній висо-

котехнологічного та 34% – низькотехнологічно-

го секторів. Жоден респондент не вказав, що 

обладнання є інноваційним на міжнародному 

рівні, оскільки українські фірми не можуть собі 

дозволити закуповувати найсучасніші машини 

та обладнання через їх високу ціну. 

Для фінансування процесних інновацій зов-

нішнім фінансовим джерелом скористалися 

19% фірм високо- та низькотехнологічного 

секторів та 1% сервісних фірм, в основному, 

були компанії з персоналом 50–249 чоловік 

(табл. 6). Як свідчать дані таблиці, рівень зов-

нішнього фінансування для придбання нового 

обладнання є невисоким. Переважання нефо-

рмальних кредитів та невисокий рівень бан-

ківського кредитування спричинений існу-

ванням несприятливого для інноваційних 

компаній механізму кредитування, особливо 

для високотехнологічного сектора, який харак-

теризується підвищеним ступенем ризику.  



Малі та середні підприємства як невід’ємний елемент інноваційної моделі розвитку економіки України 

27 

Таблиця 4 

Зовнішні джерела фінансування продуктових інновацій МСП 

Джерело зовнішнього фінансування 
Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

Кредит вітчизняного банку 11 7 0 

Кредит закордонного банку 1 2 0 

Неформальні кредити сім’ї та друзів 10 2 7 

Кредити від замовників та постачальників 2 7 4 

Лізинг 4 1 0 

Розстрочка 3 1 1 

Державні програми 3 0 0 

Кредити від інших підприємств 5 3 1 

 

Таблиця 5 

Частка зовнішнього фінансування в інноваційному продукті/послузі 

Кількість персоналу (%) 
Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

1–9 

30 1   

40  1  

70   1 

10–49 

15 1 1  

20  1  

25 1 1 1 

30 4 1 3 

40 2  1 

50 2 2  

55 1  1 

60 1 1 1 

65 1  1 

70  1 1 

80    

90    

100    

50–249 

30 1   

40 2   

50  2  

60  3  

80  1  

 

Таблиця 6  

Зовнішні джерела фінансування процесних інновацій МСП за секторами, % 

Джерело зовнішнього фінансування 
Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

Кредит вітчизняного банку 10 7 0 

Кредит закордонного банку 1 2,8 0 

Неформальні кредити сім’ї та друзів 12 0,9 0 

Кредити від замовників та постачаль-

ників 

1,2 2,8 0 

Лізинг 4,7 1,9 0 

Розстрочка 1,2 0,9 0 

Державні програми 1,2 2,8 1 

Кредити від інших підприємств 2,4 3,8 0 

 

 

 

 



Єгоров І.Ю., Войтович А.І., Красовська О.В. 

28 

Таблиця 7 

Частка зовнішнього фінансування процесних інновацій МСП 

Частка зовнішнього фінансування, % 
Сектор 

Високотехнологічний Низькотехнологічний Сервісний 

30  1  

45 1   

50 3 4  

60 4 2  

65 1   

70 5  1 

80  3  

100  7  

 

Для низькотехнологічних фірм використан-

ня цього джерела є зрозумілим, оскільки їх 

продукція та основні фонди є більш ліквідни-

ми у разі необхідності, ніж у високотехнологі-

чному секторі. Фактично ситуація з джерела-

ми фінансування процесних інновацій подібна 

до фінансування продуктових інновацій, з тією 

різницею, що відсоток фінансування за рахунок 

лізингових операцій та кредитів інших підпри-

ємств тут дещо вищий. 

Фінансову підтримку держави отримали 

4,7% високотехнологічних, 1,9% низькотехно-

логічних та 1% сервісних фірм з персоналом 

50–249 чоловік. Практично повністю відсутня 

підтримка бізнес інкубаторів, технопарків та 

міжнародних структур. 

Частка фінансування процесних інновацій 

в їх загальній вартості зображена в табл. 7. 

Найчастіше 100% зовнішнє фінансування 

отримували компанії низькотехнологічного 

сектора з персоналом 10–49 чоловік. 

 

 

Проведений аналіз робить очевидним ви-

сновок: українські інноваційні МСП вкрай 

неохоче звертаються до зовнішніх джерел у разі 

виникненні фінансових проблем. Незважаючи 

на те, що нестача або відсутність фінансових 

коштів є потужним стримуючим фактором для 

багатьох малих та середніх підприємств, зовні-

шнім джерелом скористалася лише третина цих 

фірм. Це можна частково пояснити недовірою 

фірм до фінансово-кредитних інститутів та 

відсутністю дієвого механізму співпраці підп-

риємств з державними установами. В Україні 

не повинно існувати альтернативи здійснення 

інноваційної діяльності для підприємств, тому 

інноваційна політика держави повинна бути, в 

першу чергу, спрямована на заохочення всіх 

суб’єктів інноваційної діяльності (з приділен-

ням особливої уваги саме фінансово-

кредитним інститутам різних рівнів) шляхом 

створення раціональної системи пільг та сти-

мулів. 
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РОЗКРИТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ 

Проаналізовано причини, що гальмують розвиток малого підприємництва в Україні. Система-
тизовано заходи щодо забезпечення фінансово-кредитними ресурсами малого інноваційного підп-
риємництва, що мають поширення у світовій практиці, проаналізовано стан формування сис-
теми фінансово-кредитного забезпечення вітчизняного малого підприємництва.  

Світовий досвід указує на те, що мале під-

приємництво є невід’ємним елементом, важ-

ливим чинником розвитку та ефективного 

функціонування ринкової економіки. До пе-

реліку найважливіших економічних завдань, 

що вирішуються за участю суб’єктів малого 

підприємництва, належать такі.  

По-перше, сектор малого підприємництва 

бере активну участь у процесі створення ва-

лового внутрішнього продукту країни. Так, 

наприклад, частка продукції малого підприє-

мництва у загальному валовому продукті 

США становить 50–52%, Японії – 55%, країн 

ЄС – близько 67% 1 . 

По-друге, розвиток малого підприємництва 

є дієвим чинником підвищення ефективності 

функціонування локальних ресурсних та то-

варних ринків. Адже малі фірми, використо-

вуючи у власній діяльності, головним чином, 

ресурси, що не знайшли застосування на ве-

ликих підприємствах, забезпечують випуск 

продукції, яка максимально відповідає специ-

фіці місцевого попиту.  

По-третє, в розвинутих країнах мале під-

приємництво є потужним партнером-підряд-

чиком для великого бізнесу, спроможним узя-

ти на себе функції, виконання яких є усклад-

неним або неефективним для великого вироб-

ництва. Серед них, зокрема, заготівля сирови-

ни, ремонтне обслуговування виробничого 

процесу, допоміжне виробництво, адаптація 

стандартизованої продукції до місцевих рин-

ків, збут, сервісне обслуговування продукції 

тощо. За статистикою, у США та Західній Єв-

ропі ступінь залежності виробництва велико-

го бізнесу від малих фірм-субпідрядників 

складає 50–60%, а в Японії навіть 70–80%.  

По-четверте, саме малий бізнес є чинником 

"природного відбору" талановитих підприєм-

ців і продуцентом частини потужних корпо-

рацій, що належать до великого бізнесу. Так, 

наприклад, такі всесвітньо відомі шведські 

компанії, як "Вольво", "Сааб", "Сканія" у свій 

час починались з мікрофірм. 

Поряд з цим, важко переоцінити соціаль-

но-політичне значення цього сектора еконо-

міки. Адже малий бізнес є визнаним чинни-

ком розв’язання проблеми безробіття – однієї 

з головних можливих причин погіршення 

життєвого рівня людини і загострення соціа-

льних конфліктів у суспільстві, – шляхом са-

мозайнятості населення і є підґрунтям для 

поповнення "середнього класу" як гаранту 

соціально-політичної стабільності в країні. 

Велику роль малого підприємництва як робо-

тодавця підтверджує статистика. Так, напри-

клад, у США більш ніж 80% новостворених 

робочих місць продукують саме малі фірми та 

понад 100 млн. американців прямо чи опосе-

редковано заробляють кошти для існування 

завдяки малому підприємництву.  

За останні десятиріччя зростає визнання 

значущості малого підприємництва як потуж-

ного генератора нестандартних ідей щодо пі-

двищення рівня виробництва та створення 

нових видів продукції, випробувача та селек-

тора цих ідей, провідника ефективних змін у 

масове виробництво. З огляду на проголоше-

ний Президентом та Урядом України курс на 

інноваційну модель розвитку економіки особ-

ливого значення набуває дослідження засобів 

розкриття саме цього аспекту вітчизняного 

малого підприємництва, спираючись на світо-

ві надбання з цього питання.  
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Суб’єкти малого підприємництва мають 

природну схильність до інноваційної активно-

сті. Початкова інноваційна спрямованість час-

тини новостворених суб’єктів малого підприє-

мництва визначається тим, що заснування ма-

лої фірми для дослідника-новатора є чи не 

єдиним реальним, а тому й поширеним засо-

бом самостійної практичної реалізації ідей, які 

виникли в процесі власних прикладних науко-

во-технічних досліджень.  

Жорстка конкуренція сучасного ринку 

змушує діючі малі фірми до постійного пошу-

ку шляхів підвищення власної конкурентосп-

роможності. Одним з найефективніших шля-

хів у цьому напрямку є інноваційний шлях, 

тобто спрямування зусиль на пошук і впрова-

дження у виробництво нового продукту, що 

став би результатом поєднання аналізу тенде-

нцій змін попиту певного прошарку спожива-

чів і сучасних досягнень прикладних науково-

технічних досліджень. 

Вагомою передумовою інноваційної діяль-

ності діючих суб’єктів малого підприємництва 

виступають також власні ідеї щодо необхідних 

на ринку, очікуваних попитом новацій. Такі 

ідеї виникають у процесі прямого особистого 

контакту малих фірм із партнерами. Адже, як 

відомо, саме цей вид співробітництва виступає 

водночас одним із найефективніших форм зво-

ротного зв’язку між виробником і споживачем. 

Він дозволяє виробникові досконало вивчити 

особливості попиту і генерувати ідеї щодо вдо-

сконалення існуючої або створення принципо-

во нової продукції.  

Поряд з передумовами, малий бізнес має 

внутрішні переваги у здійсненні високоризи-

кової творчої діяльності у порівнянні з біль-

шими економічними структурами, як-то:  

– орієнтація персоналу малої фірми на по-

стійний пошук більш ефективних засобів ви-

користання наявних фінансових, матеріаль-

них, кадрових ресурсів, що посилюється шви-

дкою перевіркою новаторських пропозицій і 

практикою прямого "адресного" заохочення 

ініціативних працівників;  

– готовність керівника малої фірми до ри-

зикової діяльності як ймовірного засобу під-

вищення конкурентоспроможності власної 

продукції та прибутковості фірми; 

– відсутність складної організаційної 

структури малої фірми, що забезпечує відсут-

ність бюрократичних перепон пошуку та се-

лекції шляхів підвищення ефективності робо-

ти і швидке одноосібне прийняття рішень що-

до зміни ринкової стратегії;  

– колективна матеріальна й моральна за-

цікавленість персоналу малої фірми у поси-

ленні конкурентоспроможності продукції. 

На користь виключно високої продуктивно-

сті та економічності малого підприємництва у 

сфері інноваційної діяльності свідчить статис-

тика. Так, наприклад, малий бізнес США, спо-

живаючи лише 2–5% від загального обсягу ви-

трат на науково-технічні дослідження, вироб-

ляє близько 50% радикальних технологічних 

нововведень країни 2 .  

Проте, окрім незаперечних переваг, мале 

підприємництво як специфічний суб’єкт інно-

ваційної діяльності має певні недоліки, найва-

гомішим серед яких є високий ступінь залеж-

ності розкриття його інноваційного потенціа-

лу від наявності інституцій, що спроможні 

забезпечити вільний доступ малих фірм до 

економічних ресурсів (фінансових, матеріаль-

них, кадрових, інформаційних та ін.).  

За результатами численних соціологічних 

опитувань, які проводились серед підприємців, 

що працюють як в умовах ринкової, так і пере-

хідної економіки, однією з найгостріших про-

блем розкриття інноваційного потенціалу ма-

лого підприємництва є проблема пошуку фі-

нансових ресурсів, необхідних для авансуван-

ня дослідницьких, експериментальних та виро-

бничих процесів. Розв’язання цієї проблеми 

традиційним ринковим способом, тобто шля-

хом банківського кредитування на загальних 

підставах, є неможливим через високий рівень 

ризику, характерного для інвестиційної сфери 

малого підприємництва, тим більш малого ін-

новаційного підприємництва, і через переваж-

ну неспроможність реципієнта гарантувати 

кредитору повернення запозичених коштів.  

Перспективність малого підприємництва як 

суб’єкта інноваційної діяльності та його спе-

цифічність як об’єкта інвестування зумовила 
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утворення особливих форм його фінансово-

кредитного забезпечення. Серед них можна 

виділити такі:  

– державне фінансування та кредитування,  

– державне гарантування кредитів,  

– державне страхування гарантій кредитів,  

– недержавне фінансування.  

Розглянемо їх докладніше. 

Державне фінансування та кредитування 

інноваційної підприємницької діяльності від-

бувається шляхом прямого бюджетного фінан-

сування (головним чином, надання цільових 

субсидій-грантів суб’єктам малого підприєм-

ництва), непрямого бюджетного фінансування 

(надання податкових пільг), прямого держав-

ного кредитування. Останнім часом, пряме 

бюджетне фінансування та кредитування підп-

риємницької діяльності вважається концептуа-

льно неправильним, неринковим і, з цієї при-

чини, недоцільним засобом впливу на розвиток 

економічних процесів. Окрім того, на думку 

міністра фінансів США Л. Самерса, пряме 

державне фінансове втручання у розвиток еко-

номічних процесів містить у собі насіння ті-

ньових відносин, адже, "… якщо ви впрова-

джуєте кредити або промислові субсидії, то 

завжди знайдуться люди, схильні до підкупу 

тих, хто цим кредитуванням займається …" 3 . 

Проте ці важелі зберігають чільні позиції в 

економічній політиці країн, про що свідчать 

такі статистичні дані: щорічні державні витра-

ти на субсидіювання малого підприємництва в 

США складають близько 4 млрд. дол., витрати 

на субсидіювання малого та середнього підп-

риємництва в Німеччині складають близько 4 

млрд. нім. марок.  

Переважну питому вагу у прямому держа-

вному кредитуванні малого підприємництва 

має надання мікрокредитів через спеціально 

створені з цією метою державні установи. 

Так, у США система мікрокредитування, 

створена за ініціативою Адміністрації Малого 

Бізнесу, складається з мережі неприбуткових 

установ, що надають кредити, і резервного 

фонду, який компенсує збитки, спричинені 

неповерненням позик (близько 2% загальної 

кількості кредитів). Найпоширеніший розмір 

мікрокредиту становить 7–10 тис. дол. і нада-

ється, головним чином, підприємцям-почат-

ківцям та діючим малим фірмам для попов-

нення оборотних коштів 4 . 

Останнім часом все більшого визнання як 

важіль розкриття інноваційного потенціалу 

малого підприємництва набуває непряме бю-

джетне фінансування, яке здійснюється шля-

хом надання специфічних податкових пільг. 

Серед поширених у світовій практиці заходів 

зі стимулювання інноваційної діяльності ма-

лого підприємництва за допомогою податко-

вих пільг є такі:  

– повне списання поточних некапітальних 

витрат на дослідження та розробки при визна-

ченні розміру податкової бази; 

– перенос строків списання витрат на 

НДДКР з податкової бази на найбільш сприя-

тливий для підприємства період; 

– прискорена амортизація будівель та об-

ладнання, що використовуються в процесі 

проведення НДДКР; 

– податковий кредит, що дозволяє іннова-

ційним фірмам зменшувати суму податку на 

прибуток на суму, що дорівнює встановленому 

відсотку витрат на проведення НДДКР та / або 

відсотку їх приросту за певний період 5 . 

Загалом, при посередництві заходів прямо-

го та непрямого державного фінансування в 

США державний бюджет компенсує близько 

35% витрат малого підприємництва на 

НДДКР див. 2 . 

Державне гарантування кредитів як засіб 

підвищення доступності фінансових ресурсів 

для малого підприємництва широко викорис-

товується розвинутими країнами світу. Зокре-

ма, така практика має місце в США, Великій 

Британії, Німеччині, Франції. Механізм держа-

вного гарантування кредитів ґрунтується на 

авторитеті держави як безперечно платоспро-

можного й відповідального економічного 

суб’єкта, що гарантує приватним кредиторам 

повернення більшої частини боргу (до 90%) у 

випадку неплатоспроможності позичальника. 

Державна запорука значно зменшує ризик ін-

вестицій і сприяє зацікавленості фінансово-

кредитних установ у співпраці з малим підпри-

ємництвом, що проявляється в зниженні рівня 

процентних ставок за кредитами.  
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У США в межах державної програми "7-А" 

сім тис. комерційних банків надають кредити 

малим підприємствам під гарантію Адміністрації 

Малого Бізнесу повернути 75% боргу у випадку 

неплатоспроможності позичальника. У 2000 р. 

середній розмір гарантованих позик становив 

240 тис. дол., сума гарантій позик малим фір-

мам, що були виділені бюджетом, становила 

120 млн. дол., що дозволило відкрити доступ 

малого підприємництва до 1,5 млрд. дол. креди-

тних ресурсів див. 4 . Як правило, гарантовані 

позики мають середньо- або довгостроковий 

характер, середній строк надання позики дорів-

нює 8 рокам. Згідно звітам Адміністрації малого 

бізнесу США, портфель гарантованих позик, що 

отримали понад 185 тис. малих фірм, переви-

щує 27 млрд. дол. див. 6 . 

Слід зауважити, що практика державного 

фінансування, кредитування й гарантування 

кредитів для малого підприємництва набуває 

поширення в країнах з перехідною економі-

кою. Наприклад, у Польщі створено мережу з 

51 регіонального фонду позик і гарантій, що 

надають фінансову підтримку малим фірмам-

початківцям у вигляді грантів та позик, а та-

кож діючим фірмам – гарантії для отримання 

кредитів у ринкових фінансово-кредитних 

установах. Середній розмір капіталу регіона-

льного фонду складає 240 тис. дол., сумарний 

капітал мережі фондів складає близько 

13 млн. дол. Діяльність фондів спрямована, 

зокрема, на стимулювання інноваційної акти-

вності регіонального малого підприємництва. 

Так, згідно з критеріями фондів в Білостоці, 

Кутні, Лодзі й Ополі, першочерговими канди-

датами на державне фінансування визнаються 

саме малі інноваційні фірми, діяльність яких 

зорієнтовано на впровадження нового проду-

кту або технології. Максимальна позика, що 

була надана малій інноваційній фірмі, складає 

80 тис. дол. 7 . 

Система державного страхування гаран-

тій кредитів як форма державної підтримки 

малого підприємництва, що є характерною 

для японської практики, є удосконаленим ва-

ріантом вищерозглянутої системи державного 

гарантування кредитів. Суб’єктами державно-

го страхування гарантій кредитів для малого 

підприємництва в Японії є державна Корпо-

рація страхування кредиту, комерційні префе-

ктурні асоціації кредитної гарантії і ринкові 

фінансово-кредитні установи. Гарантуючи 

власним капіталом повернення позики малої 

фірми комерційній фінансово-кредитній уста-

нові, асоціація страхує свій ризик (до 70–80% 

суми гарантії) у державній Корпорації страху-

вання кредиту. У випадку неплатоспроможно-

сті боржника, фінансові зобов’язання перед 

установою-кредитором переходять до асоціа-

ції-гаранта. Більшу частку збитків асоціації, у 

свою чергу, відшкодовує у вигляді страхової 

суми державна Корпорація страхування кре-

диту. Таким чином, система державного стра-

хування гарантій кредитів дозволяє мінімізу-

вати ризик усіх суб’єктів, що приймають у ній 

участь. Поряд із цим, державне страхування 

гарантій кредитів як важіль державної фінан-

сово-кредитної підтримки малого підприєм-

ництва є економічно ефективним, адже він 

належним чином сприяє забезпеченню малого 

підприємництва фінансовими ресурсами, і, на 

наш погляд, він більшою мірою відповідає 

принципу мінімальної достатності державно-

го втручання в ринкові процеси, ніж вище 

охарактеризовані важелі. 

Проте на сьогодні обсяги недержавних ін-

вестицій у розвиток інноваційного процесу в 

розвинутих країнах залишаються відносно 

невеликими, і їх суми в десятки разів посту-

паються бюджетним витратам у цьому напря-

мку див. 5 . Однією з тенденцій останнього 

часу є зростання частки недержавного фінан-

сування малих інноваційних фірм, що викли-

кано зростаючою прибутковістю та знижен-

ням рівня ризику інвестицій за рахунок під-

вищення ефективності управління інновацій-

ними проектами.  

Основною формою недержавного фінансу-

вання ризикових інноваційних проектів є вен-

чурний капітал, ресурси якого спрямовано на 

довгострокове фінансування реалізації нау-

ково-технічних проектів, що не мають техніч-

ної та комерційної апробації, але визнаються 

експертами як перспективні і потенційно ви-

сокоприбуткові. Отже, донори венчурного 

капіталу свідомо йдуть на високий ризик не-
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повернення власних інвестицій (за статисти-

кою, біля 20% венчурних фірм терплять крах, 

60% – лише окупають вкладені в них кошти) 

за можливість отримання високих прибутків 

(за середнього рівня прибутковості звичайних 

інвестицій 3–4%, прибуток на венчурний ка-

пітал може в кілька десятків разів перевищити 

суму вкладення). 

Особливістю венчурного фінансування, 

яка має непересічне значення для малого під-

приємництва, є те, що кошти надаються в об-

мін на пакет акцій компанії-реципієнта, а от-

же, цей вид фінансування не потребує гаран-

тій або застави. Завдяки своїй специфіці, вен-

чурний капітал відіграє важливу роль у стано-

вленні високотехнологічних галузей економі-

ки країни, пов’язаних із використанням най-

сучасніших технологій та матеріалів. Серед 

донорів венчурного капіталу є як інституційні 

суб’єкти, що представлені, головним чином, 

венчурними фондами, так і неформальні 

суб’єкти – так звані "бізнес-ангели".  

Венчурні фонди як посередники між окре-

мими інвесторами (державні та приватні пен-

сійні фонди, доброчинні фонди, корпорації, 

індивідуальні інвестори) та претендентами на 

фінансування – малими інноваційними фір-

мами, здійснюють функції науково-технічних 

експертів, інноваційних менеджерів і фінан-

сово-кредитних установ. Вони акумулюють 

кошти, проводять аналіз, відбір та фінансу-

вання інноваційних проектів, диверсифікують 

ризик вкладників за рахунок вкладення капі-

талу у велику кількість проектів, здійснюють 

управління інноваційними проектами, надають 

консультативні послуги фірмам-реципієнтам. 

"Бізнес-ангели" є безпосередніми інвесто-

рами конкретної малої інноваційної фірми. За 

звітом ОЕСР, "бізнес-ангели" – це, у більшості 

випадків, висококваліфіковані фахівці, що 

працюють у сфері бізнесу, ділового адмініст-

рування, природничих або інженерних наук. 

Вони достатньо заможні та інвестують незнач-

ну частку власних коштів, отже, прибуток або 

збиток суттєво не впливає на їх фінансове ста-

новище. Проте "бізнес-ангели" мають достат-

ньо сильну моральну та матеріальну зацікавле-

ність в успіхові венчурної фірми-реципієнта. 

Світовий досвід свідчить, що необхідним і 

дієвим каталізатором активізації венчурного 

капіталу слугують специфічні податкові піль-

ги, які стимулюють високоризикові середньо-

строкові та довгострокові інвестиції див. 5 . 

В Україні закладені основи формування май-

же всіх розглянутих вище форм фінансово-кре-

дитного забезпечення малого підприємництва.  

Мають місце приклади державного фінансу-

вання і державного кредитування. Інституційно 

на загальнодержавному рівні, згідно із Законом 

України "Про державну підтримку малого підп-

риємництва" від 10.19.2000 р. №206-ІІІ, реаліза-

цію державної фінансово-кредитної підтримки 

малого підприємництва забезпечує Український 

фонд підтримки підприємництва. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про 

Український фонд підтримки підприємництва" 

від 27.08.1995 р. №687, серед основних завдань 

Фонду є пряме фінансування та кредитування, а 

також часткова сплата відсотків банкам за ви-

дані підприємцям кредити. На регіональному 

рівні аналогічні функції виконують 20 регіона-

льних фондів підтримки підприємництва, що 

функціонують в Автономній Республіці Крим, 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, За-

карпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, 

Київській, Луганській, Миколаївській, Полтав-

ській, Одеській, Хмельницькій, Чернігівській, 

Черкаській областях та в містах Запоріжжі, Ки-

єві, Севастополі, Тростянці та Шістці. За 1998–

2000 рр. Фондом було надано фінансово-

кредитну допомогу малим підприємствам на 

суму 44,5 млн. грн. та профінансовано регіона-

льні фонди на суму 10,5 млн. грн. Згідно з роз-

порядженням Кабінету Міністрів України від 

26.10.2001 р., в 2002 р. на фінансування заходів 

із підтримки малого підприємництва передбача-

ється виділити 25 млн. грн. 8 . 

В останні роки формується вітчизняна сис-

тема гарантування кредитів для малого підп-

риємництва. Першим кроком на цьому шляху 

стало створення за Указом Президента Украї-

ни "Про створення Кредитно-гарантійної 

установи" №540/99 від 20.05.1999 р. Кредит-

но-гарантійної установи. Цей заклад є недер-

жавною комерційною організацією, серед за-

сновників якої від імені держави виступає 
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Український фонд підтримки підприємництва, 

а від приватного сектора – 11 комерційних 

банків і понад 30 комерційних організацій. 

Основними завданнями діяльності Кредитно-

гарантійної установи, відповідно до означено-

го Указу Президента України, є кредитування 

суб’єктів малого та середнього підприємницт-

ва, видача гарантій на кредитування малих та 

середніх підприємств, підприємців. За час іс-

нування установа надала кредитні гарантії 

низці малих підприємств, серед яких, зокрема, 

мале виробниче підприємство "Лебідь" 

(98450 грн.), товариство "ПАК" (114 тис. грн.), 

товариство "Технологічний парк "Напівпрові-

дникові технології і матеріали, оптоелектро-

ніка та сенсорна техніка" (16 тис. дол.) та ін.  

Відбувається становлення недержавного 

фінансування малого підприємництва. Закла-

дено основи формування вітчизняного ринку 

венчурного капіталу. За окремими оцінками, в 

Україні на цей час існує сім венчурних фон-

дів, з яких чотири реально функціонують за 

профілем. Наявні венчурні фонди оперують 

відносно незначними капіталами – близько 20 

млн. дол. у цілому обсяги залученого в Украї-

ну венчурного капіталу не перевищують 400 

млн. дол., при цьому лише близько половини 

цієї суми можна вважати вже задіяною 9 . 

Мають місце приклади ринкового кредиту-

вання малого підприємництва банківськими 

установами та кредитними спілками (напри-

клад, надання комерційними банками креди-

тів суб’єктам малого підприємництва на суму 

14,2 млн. грн. у Волинській області, надання 

Луганською кредитною спілкою кредитів на 

суму 18,6 тис. грн. підприємцям – членам спі-

лки тощо). Розвивається практика надання 

фінансових ресурсів суб’єктам малого підп-

риємництва через міжнародні кредитні лінії. 

Так, в Україні на сьогодні діють програми 

кредитування малого та середнього підприєм-

ництва через лінію ЄБРР, Німецько-україн-

ського фонду і Мікрофінансового банку.  

Отже, в Україні закладені основи системи 

фінансово-кредитного забезпечення малого 

підприємництва за зразком розвинутих країн: 

декларуються і практикуються майже всі види 

державної, недержавної та змішаної фінансо-

во-кредитної підтримки.  

Разом із цим механізми фінансово-кредитної 

підтримки потребують подальшого вдоскона-

лення та поширення, адже спектр фінансових 

послуг, які надаються установами з підтримки 

малого підприємництва, є надто обмеженим, а 

факти державної фінансово-кредитної підтрим-

ки мають одиничний характер, майже недосяж-

ні і тому невідчутні для основної маси суб’єктів 

малого підприємництва. Так, обмеженість дер-

жавних фінансових ресурсів, спрямованих на 

державну підтримку і розвиток малого підпри-

ємництва, скорочує можливості Українського 

фонду підтримки підприємництва, ускладнює 

виконання заходів Національної, міжрегіональ-

них і галузевих програм підтримки малого під-

приємництва див. 8 . 

Що стосується Кредитно-гарантійної уста-

нови, безумовно, в майбутньому її функціо-

нування дозволить звільнити уряд та держав-

ний бюджет від значної частини проблем, 

пов’язаних зі знаходженням фінансово-

кредитних ресурсів для розвитку малого підп-

риємництва. Але зараз вартість кредитних ре-

сурсів, що надаються цією установою, є до-

сить високою для потенційних користувачів – 

суб’єктів малого та середнього підприємницт-

ва, що спричинює низьку ефективність роботи 

Кредитно-гарантійної установи.  

Венчурне фінансування не набуло поши-

рення, зокрема, з причин відсутності інфра-

структури, що має сприяти зведенню малого 

інноваційного підприємництва з венчурним 

фінансуванням. Недержавне кредитування 

малого підприємництва через міжнародні 

кредитні лінії є також малодоступним у 

зв’язку з необхідністю надання ліквідної за-

стави у розмірі 120–150% від суми кредиту, а 

також ставки відсотку, що є близькими до ри-

нкових. Кредитні спілки в Україні не здійс-

нюють вагомого впливу на стан забезпечення 

фінансовими ресурсами вітчизняного малого 

підприємництва, адже в їх сумарний капітал 

складає лише близько 10 млн. грн., що є різ-

ким контрастом у порівнянні з потужністю 

кредитних спілок у розвинутих країнах. Так, в 

США сумарні активи кредитних спілок скла-
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дають близько 350 млрд. дол., а в їх діяльності 

бере участь майже чверть населення країни. 

Таким чином, обрана Урядом України ін-

новаційна модель розвитку викликає необхід-

ність розкриття інноваційного потенціалу ма-

лого підприємництва, необхідною передумо-

вою якого є побудова ефективної державної 

політики щодо формування специфічної сис-

теми фінансово-кредитного забезпечення його 

суб’єктів, яка має ґрунтуватися на аналізі сві-

тового досвіду з цього питання. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ДЕРЖАВНОМУ  

ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

У статті розглянуті питання активізації інноваційного підприємництва, показані напрями і 
методи регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на рівні держави та регіону. 

Перед вітчизняною економікою сьогодні 

стоять такі завдання, як формування внутріш-

нього ринку та розвиток потужного іннова-

ційного сектора економіки з його інфраструк-

турою, спроможною поєднати інноваційну 

пропозицію та попит на інновації. Економічна 

неспроможність промислових підприємств 

щодо використання інновацій у виробництві 

пояснюється також тим, що понад 40% з них є 

збитковими, тобто не мають відповідних дже-

рел інвестування в технічне оновлення. Ті ж, 

що беруть участь у інноваційній діяльності, 

витрачають близько одного млн. грн. на рік, 

що явно недостатньо з точки зору зарубіжних 

стандартів. Не менш важливою причиною ни-

зьких темпів упровадження інновацій, є недо-

статня фінансова підтримка розвитку іннова-

ційної інфраструктури наукових установ, яка 

становила в 2003 р. 10,3% від запланованої, а 

для вищих навчальних закладів – 32,9% [1]. 

Низький рівень фінансування науково-

технічної діяльності ускладнює отримання від 

неї суттєвої економічної віддачі у вигляді за-

вершених інноваційних пропозицій, придат-

них до реалізації у виробництві. 

Важливими проблемами з позиції активі-

зації інноваційної діяльності є створення осо-

бливих умов для розвитку регіонів держави. 

Активізація потенціалів кожного регіону до-

зволяє зосередитись на існуючих можливос-

тях, розвиток яких може принести реальну 

користь державі та дозволить вивести дану 

перевагу із розряду регіональної в загально-

державну. 

Кожна країна обирає свою модель іннова-

ційного розвитку, яка дозволяє найоптималь-

ніше використати особливості країни чи регі-

ону – геополітичне положення, природні та 

людські ресурси, рівень розвитку продуктив-

них сил, ступінь освіти населення тощо [2]. 

Однак у світі вже напрацьований досвід, як 

через заходи політики державного регулю-

вання створити певні умови, що значно прис-

корять отримання ефективних результатів від 

трансформаційних процесів в економіці. Най-

поширенішою політикою активізації економі-

чної діяльності регіонів є політика створення 

належної інфраструктури інноваційного підп-

риємництва через упровадження нових інсти-

туційних утворень в економіці регіону – тех-

нопарків, технополісів, поширення бізнес-

інкубаційних структур інноваційного типу, 

створення умов для розвитку інвестиційних 

компаній, що займаються венчурним фінан-

суванням інноваційного бізнесу.  

В Україні вирішення даних питань є про-

блематичним через брак досвіду, недостатнє 

законодавче забезпечення та наукове обґрун-

тування розв’язання проблем інноваційного 

розвитку на регіональному рівні. Не сприяє 

цьому також відсталість виробничої бази, де-

фіцит спеціалістів відповідної кваліфікації, 

відсутність сприятливого клімату для такого 

роду впроваджень. 

Створення нових інноваційних структур у 

науково-технологічний сфері було започатко-

вано в США в 50-х роках минулого століття 

шляхом створення наукових та технологічних 

парків для забезпечення умов щодо відро-

дження депресивних аграрних регіонів країни 

у технологічно розвинуті. Поступово цей дос-

від поширився на інші сфери діяльності, од-

нак найбільшого розквіту технопарки дістали 

у високотехнологічних галузях промисловості 

– виробництві мікроелектроніки, комп’ютер-

ної техніки, засобів програмування тощо. 

Такий досвід характерний не лише для 

США. В Ірландії поява першого технопарку 
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була викликана необхідністю розв’язання 

проблеми виводу з кризи всесвітньо відомого 

аеропорту Шеннон та місцевості, де він був 

розташований. У Великій Британії технопарки 

почали виникати в текстильній та вугільній 

промисловості у 80-х роках, під час економіч-

ної кризи в цих галузях промисловості. Сьо-

годні вони продовжують функціонувати, а їх 

кількість зросла до більш як 40. У Німеччині 

кількість науково-технічних парків становить 

близько 60 [3]. Головна проблема, що її 

розв’язують інноваційні структури, є приско-

рення інтеграційних процесів у сфері науки і 

виробництва. Японія здійснює державну підт-

римку інноваційної діяльності шляхом будів-

ництва нових міст, так званих "технополісів", 

в яких зосереджується НДДКР та наукомістке 

промислове виробництво. Значну частку ви-

трат на створення технополісів бере на себе 

держава. У результаті Японія, яка після другої 

світової війни практично не мала своєї фун-

даментальної науки, у 80-і роки обійшла 

США за темпами освоєння та виводу на ринки 

нових видів продукції.  

На рівні держави сприяння активізації підп-

риємницької діяльності в інноваційній сфері 

можливе за рахунок зведення до мінімуму ад-

міністративно-бюрократичних перешкод, з од-

ного боку, та забезпечення відповідних держа-

вних пільг та гарантій – з іншого. Досвід свід-

чить, що кожний новий спосіб економічних 

відносин не може бути успішно впроваджений 

і використаний без відповідної підтримки дер-

жави, а особливо – в інноваційній сфері, яка 

сама по собі є ризиковою, і тому потребує осо-

бливого ставлення з боку держави. 

Основною формою підтримки інновацій-

ного підприємництва на державному та регіо-

нальному рівнях є визначення інноваційних 

потенціалів та встановлення відповідно них 

пріоритетних напрямів розвитку економіки. 

Для підвищення ролі держави у виборі 

пріоритетів розвитку та регулюванні іннова-

ційної діяльності доцільним є створення спе-

ціального органу управління. Так в Німеччині 

є Комісія по оцінці технологій, у Франції іс-

нує Парламентське управління з питань від-

бору в області науки та техніки, в США – 

Управління з питань оцінки технологій, Єв-

ропарламент прийняв резолюцію про ство-

рення Європейського парламентського управ-

ління з питань оцінки пріоритетів та вибору в 

галузі науки і техніки. 

Законом України "Про пріоритетні напря-

ми розвитку науки та техніки" від 11 липня 

2001 року окреслено напрямки діяльності, які 

є важливими для української економіки сьо-

годні. Інноваційна політика держави опира-

ється на 8 пріоритетних напрямків, які містять 

32 державні науково-технічні програми. 

Досвід розвинутих країн свідчить, що на 

державному рівні кількість пріоритетних на-

прямків має бути обмежена, в ідеальному ва-

ріанті один або два [4]. Така обмеженість до-

зволяє акцентувати увагу на найперспектив-

ніших видах діяльності, збільшується ймовір-

ність досягнення високих результатів через 

спрямування сил в одному чи двох напрямках. 

При цьому не відбувається розпорошення ко-

штів і, відповідно, зменшується кількість не-

завершених проектів, визначається адресність 

фінансування та з’являється можливість конт-

ролю процесу використання коштів, оцінки 

результатів роботи. 

На регіональному рівні кількість пріорите-

тів може бути більша. Це обумовлюється кі-

лькістю та важливістю проблем регіону. 

З метою ефективного використання та роз-

витку наявного потенціалу прийняті на регіо-

нальному рівні програми можуть бути трьох 

типів: 

1. Програми розв’язання науково-техніч-

них проблем, які мають важливе значення для 

розвитку регіону. Ці програми можуть бути 

складовою частиною державних чи галузевих 

програм розвитку. 

2. Програми впровадження результатів за-

вершених наукових досліджень на підприємс-

твах регіону (інноваційні програми). Мається 

на увазі процес тиражування наукових розро-

бок, які вже випробувані на практиці і вияви-

ли свою ефективність. 

3. Програми розвитку науки та інновацій-

ної інфраструктури регіону. Цей вид програ-

ми передбачає створення умов для створення 

інфраструктури інноваційного підприємницт-

ва, яка включає бізнес-центри, бізнес-

інкубатори, технополіси, технопарки, консу-

льтаційні та інжинірингові центри, центри 

науки, венчурні фірми тощо.  
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Наявність такої інфраструктури забезпечує 

на рівні регіону вирішення ряду питань, а саме: 

– розвиток важливих для регіону науко-

вих напрямів, які лягають в основу тематики 

наукових розробок; 

– створення нових робочих місць та зме-

ншення безробіття; 

– підготовка, перекваліфікація та підви-

щення кваліфікації наукових та управлінських 

кадрів; 

– доступ до технологічної та дослідної бази 

для малих фірм, які не мають власних лабора-

торій; 

– підвищення технологічного рівня підп-

риємств інноваційного напряму; 

– розвиток інформаційного забезпечення 

із можливістю міжрегіонального та міжгалу-

зевого інформобміну; 

– можливість проведення наукових робіт 

для студентів, аспірантів та професорсько-

викладацького складу закладів освіти, що ве-

де до підвищення якості підготовки кадрів; 

– ріст інвестиційної привабливості регіону. 

Розвиток регіонів передбачає перенесення 

акцентів в управлінні інноваційною сферою 

на регіональний рівень. Тому політика підт-

римки інноваційного підприємництва повинна 

здійснюватися в таких напрямках: 

1. Формування нормативної бази, яка пе-

редбачає сприяння залученню наукових кадрів 

до інноваційної діяльності та стимулювання 

розвитку інноваційного підприємництва. 

2. Створення системи податкових пільг, 

стимулів та регуляторів. Податкові пільги по-

винні мати цільовий характер, визначену ад-

ресність, а не поширюватись на широке коло 

платників податків. Ефективною, на нашу ду-

мку, є диференційована шкала податкових 

пільг, яка має стимулюючий характер. До ро-

зряду податкових пільг можуть бути включені 

такі: 

– знижені ставки оподаткування в перші 

роки діяльності; 

– звільнення від оподаткування частини 

прибутку, яка направляється на розвиток вла-

сного виробництва; 

– застосування диференційованих подат-

кових пільг для підприємств-інноваторів; 

– використання норм прискореної аморти-

зації для активної частини основних фондів. 

Доцільно, на нашу думку, зробити подат-

кові "канікули" для інноваційних підприємств 

в перші два роки їхньої діяльності, звільнив-

ши від сплати податку на прибуток. Для вен-

чурних фірм, діяльність яких є особливо ри-

зиковою, податкові "канікули" повинні трива-

ти перші три роки діяльності. Зрозуміло, що в 

цей період надходжень у бюджет від діяльно-

сті інноваційних фірм-початківців не буде. 

Але, як відомо, інноваційна діяльність – це 

робота на перспективу. Зменшення податків 

стимулює підприємницьку активність, дає 

можливість знизити ціни на нову продукцію, 

що є важливим моментом у процесі комерціа-

лізації нововведень. Розширюється асорти-

мент продукції, збільшується кількість нових 

технологій, це веде до розширення ринків, а 

отже, і до збільшення податкових надходжень 

в бюджет. Таким чином, початкове звільнення 

від податків у перспективі приводить до кіль-

каразового збільшення надходжень у бюджет 

у майбутньому. 

3. Фінансова підтримка інноваційного підп-

риємництва може відбуватись за рахунок бю-

джетних та позабюджетних коштів. Традицій-

ними формами фінансування є власні кошти 

підприємства, амортизація, спеціальні бюджетні 

та позабюджетні інвестиційні фонди, цільові 

кредити. Власних коштів підприємства, як пра-

вило, не вистачає для ведення повноцінної ро-

боти в інноваційному напрямку. Ставки амор-

тизаційних відрахувань, які є чинними сьогодні, 

абсолютно не відповідають нормам, які необ-

хідні за традиційного ведення діяльності, а тим 

більше стосовно інноваційної діяльності. Кошти 

інноваційних фондів є обмеженими і витрача-

ються, як правило, не за призначенням. У про-

цесі надання кредитів банки є обережними, 

оскільки діяльність в інноваційній сфері перед-

бачає використання довгострокових кредитів, а 

внаслідок наявності ризику факт погашення 

кредитів не завжди є гарантованим. 

Для виправлення ситуації органам регіона-

льного управління необхідно сконцентрувати 

зусилля на забезпечення фінансової підтрим-

ки інноваційного підприємництва. Здійснити 

це пропонується такими шляхами: 

– створення регіонального венчурного 

фонду для фінансування інноваційної діяль-

ності. З метою залучення коштів для струк-



Регулювання розвитку інноваційного підприємництва на державному та регіональному рівнях 

39 

тур, які є засновниками фондів, необхідно за-

безпечити пільги в оподаткуванні витрачених 

на інноваційну діяльність коштів; 

– з регіональних фондів повинні фінансу-

ватися лише ті проекти, реалізація яких є ви-

гідною для розвитку регіону. Відбір проектів 

повинна здійснювати комісія незалежних екс-

пертів, яка в подальшому має контролювати 

процес використання коштів та проводити 

оцінку результатів по завершенню роботи; 

– встановлення відповідних умов надання 

кредитів. Мова йде про спеціальні умови, 

оскільки банки, як уже згадувалося, не заціка-

влені у кредитуванні інноваційних розробок. 

Задля стимулювання банків у наданні креди-

тів інноваційним підприємствам держава мо-

же надавати цим банкам дотацію до ставки 

відсотку за кредит, чим збільшить їх зацікав-

леність у кредитуванні інноваційних проектів; 

– раціональне використання такого тради-

ційного джерела фінансування, як амортизація. 

Надаючи підприємствам-інноваторам право 

прискореного списання вартості основних фо-

ндів, держава втрачає частку надходжень у 

бюджет за рахунок зменшення розміру оподат-

кованого прибутку. Але цим самим забезпечу-

ється розширення самофінансування на ранніх 

стадіях роботи. Позитивним моментом є мож-

ливість швидкого списання або реалізації за-

старілого обладнання та заміна його більш 

прогресивним. Можливість застосування прис-

кореної амортизації рівноцінна отриманню по-

даткових пільг та є методом економічного 

стимулювання інноваційної діяльності; 

– використання фондового ринку як меха-

нізму акумуляції коштів та ресурсів. Забезпе-

чується шляхом випуску державою акцій або 

цінних паперів під конкретні проекти; 

– фінансування інноваційних проектів по-

винно здійснюватися поетапно з огляду на 

ефективність отриманих результатів; 

– активне залучення небюджетних коштів, 

у тому числі кошти іноземних інвесторів; 

– використання нетрадиційних джерел фі-

нансування, наприклад лізингового кредиту. 

4. Всебічне сприяння створенню іннова-

ційної інфраструктури шляхом надання в оре-

нду земельних ділянок, виробничих чи нежи-

тлових приміщень, недобудованих об’єктів 

тощо, допомозі в розвитку матеріально-

технічної та технологічної бази. 

5. Стимулювання інноваційної діяльності, 

яке полягає в наданні допомоги в проведенні 

досліджень та впровадженні інновацій, спри-

янні швидким темпам трансферу технологій, 

наданні консультативних послуг. 

6. Задля конкретного розв’язання проблеми 

на рівні регіону необхідно приймати до реалі-

зації ті програми, які охоплюють одразу кіль-

ка пріоритетних напрямів розвитку. Це дозво-

лить вирішити більше коло питань та забезпе-

чить раціональне використання коштів. 

7. Розробка коротко- та довгострокових ці-

лей розвитку регіону. Визначення цілей має 

базуватися на планових та прогнозних показ-

никах використання наявного в регіоні потен-

ціалу: кадрового, інтелектуального, природних 

ресурсів, технологічної бази – та вивчення нас-

лідків реалізації цих проектів. Отже, в процесі 

визначення цілей необхідно розробляти різно-

термінові прогнози розвитку регіону. 

Розвиток інноваційної діяльності в центрі 

та на периферії є дещо відмінним. Як відомо, 

в регіонах слабшими є системи інформаційно-

го забезпечення та прямого фінансування. 

Вважаємо, що для виправлення ситуації слід 

скористатися світовим досвідом створення 

регіональних центрів інноваційного розвитку, 

які мають на меті збереження та використання 

регіональної науки в інтересах самих регіонів. 

Основними напрямками діяльності таких 

центрів є: 

- оцінка потенціалів регіону; 

- розробка програми розвитку регіону відпові-

дно пріоритетів розвитку економіки держави; 

- взаємодія з учбовими та науковими установами; 

- консультування регіональних органів влади 

з проблем науки; 

- забезпечення взаємодії органів регіонально-

го управління та суб’єктів інноваційного під-

приємництва; 

- сприяння співпраці між підприємствами 

інноваційного скерування. 

Наявність центру розвитку сприятиме на ре-

гіональному рівні активізації інноваційного пі-

дприємництва, орієнтації регіональної науки на 

розв’язання конкретних місцевих проблем та 

потреб, посилить контроль за процесом комер-

ціалізації інновацій та коштами, які на це виді-
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ляються. Створення на базі центру відділу ста-

тистики дає можливість реально простежити 

результативність роботи сектора інноваційного 

підприємництва. Наявність інформації про стан 

науки та інноваційної діяльності в регіоні до-

зволить активізувати інформаційний обмін в 

інноваційній сфері, сприятиме інформзв’язкам 

між центром та регіонами. 

Зацікавленість регіонів у розвитку іннова-

ційного підприємництва є очевидною. За ра-

хунок появи нових фірм, які працюють в на-

прямі розвитку пріоритетних для регіону ви-

дів діяльності, забезпечується вирішення ряду 

питань, зокрема: 

– зростають надходження у бюджет дер-

жави та регіону; 

– забезпечується ріст добробуту населен-

ня регіону; 

– зростає зайнятість населення внаслідок 

появи нових робочих місць; 

– задовольняються потреби населення у 

продукції та послугах; 

– росте інвестиційна привабливість регіону; 

– забезпечується ріст економіки регіону; 

– розвиток економіки регіону веде до рос-

ту конкурентоспроможності національної 

економіки в цілому. 

Таким чином, виникає взаємна зацікавле-

ність регіональних органів влади та структур 

інноваційного підприємництва у ефективній 

співпраці (рис. 1).  

Звичайно, основним регулятором даних ві-

дносин є держава. Як бачимо, виникає своєрі-

дний ланцюг "держава – регіон – інноваційне 

підприємство". Саме за рахунок співпраці ла-

нок даного ланцюга забезпечується ефектив-

ність результатів діяльності. Тому розглядати 

даний ланцюг необхідно як систему, в якій 

кожна нова дія в окремій ланці впливає на 

стан системи в цілому (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узгодження інтересів регіональних органів управління та інноваційних підприємств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система "Держава – Регіон – Інноваційне підприємство" 
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Для досягнення ефективних результатів, 

які забезпечують поетапний розвиток системи 

"держава – підприємство – регіон", важливим 

моментом є узгодження дій усіх складових. 

Узгодження дій вищої та нижчої гілок влади 

сприятиме створенню відповідних умов для 

розвитку інноваційного підприємництва. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ  

ЯК ОСНОВА УСПІХУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах промислові підприємства, націлені на використання інновацій, стають перед 
питанням формування оптимальної та адекватної змінному зовнішньому середовищу організа-
ційної структури управління. Тому важливим є вивчення та аналіз усіх передумов проектування 
нових організаційних структур, а саме принципів, чинників що впливають на її формування, 
умов та методів, використовуваних як у минулому, так на теперішній час. 

Загальновідомо, що організаційна структура 

є основою та стрижнем будь-якої організації, 

незалежно від типу та сфери її діяльності. Про-

те для підприємств, орієнтованих на здійснен-

ня інноваційної діяльності (а метою державної 

інноваційної політики будь-якої країни має 

стати створення умов для безперешкодного 

функціонування саме таких підприємств) в 

умовах жорсткої конкуренції завдання оптимі-

зації внутрішньої складової та переходу до 

принципово нових форм її побудови є особли-

во важливою. Саме тому питання вибору оп-

тимальної організаційної структури управління 

підприємством є в сучасних умовах таким ак-

туальним та потребує детального вивчення. 

Підтвердженням актуальності обраної тема-

тики виступає значний обсяг досліджень нау-

ковців у сфері пошуку оптимальних показників 

організаційної складової підприємства [1, 2, 3, 

4, 5]. Слід зазначити, що більшість науковців 

основну увагу зосереджують на визначенні 

типології організаційних структур управління 

[див. 1, 3, 5] та умов її найпридатнішого засто-

сування, тоді як інші автори приділяють увагу 

дослідженню методології організаційних, а 

саме структурних, перетворень [див. 2, 4]. На 

наш погляд, доцільним є комплексний підхід 

до визначення основних умов та чинників, що 

впливають на ефективну діяльність сучасного 

підприємства взагалі та адекватність його ор-

ганізаційної структури управління умовам фу-

нкціонування підприємства зокрема, чому і 

присвячена дана стаття. 

Як уже зазначалося, науковцями у сфері 

управління розроблено велику кількість видів 

організаційних структур управління від ліній-

но-функціональних до матричних та мереже-

вих, які в більшій чи меншій мірі ефективнос-

ті використовуються підприємствами в усьо-

му світі. В Україні найпоширенішою є тради-

ційна ще за радянських часів організаційна 

структура управління лінійно-функціональ-

ного типу з яскраво вираженим вертикальним 

підпорядкуванням та значною централізацією 

прийняття управлінських рішень. Незважаю-

чи на те, що цю структуру часто звинувачу-

ють у неадекватності до швидкозмінних умов 

сьогодення, негнучкість та певну заорганізо-

ваність, вона виявила свою продуктивність, і 

від неї ні за яких умов не можна зовсім відмо-

влятися, оскільки вона є базою, підґрунтям, на 

основі якого мають будуватися підприємства 

нового типу. 

Взагалі, основними принципами, згідно з 

якими мають детермінуватися організаційні 

структури управління, є такі: 

– організаційна структура управління має 

віддзеркалювати цілі та завдання, поставлені 

перед організацією; 

– організаційна структура управління по-

винна передбачати оптимальний розподіл 

праці між органами управління та окремими 

працівниками, який забезпечував би творчий 

характер роботи та нормальне навантаження, 

а також відповідну спеціалізацію; 

– формування оргструктури управління 

тісно пов’язане з визначенням кола повнова-

жень та відповідальності кожного працівника 

та органа управління із встановленням відпо-

відних зв’язків між ними; 

– у процесі формування оргструктури 

управління мають бути визначені інформаційні 

потоки та відповідні технічні засоби щодо їх 

раціональної та швидкої обробки тощо. 
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Організаційна структура управління є сис-

темою, що визначається та залежить від бага-

тьох взаємопов’язаних факторів, які необхід-

но відслідковувати та у максимально повному 

обсязі враховувати процеси формування но-

вих та удосконалення вже існуючих організа-

ційних структур [див. 2]. 

Основні чинники, які суттєво впливають на 

процес формування організаційної структури 

можна розподілити на дві основні групи [див. 

1, 3, 5]: 

1) чинники зовнішнього середовища: 

a) соціально-економічні та організаційно-тех-

нічні умови; 

b) законодавча політика держави щодо розвитку 

організаційних форм, питань промисловості; 

c) існуючі закономірності управління; 

d) відомі методи та принципи управління; 

e) чинники екологічної безпеки; 

f) стан розвитку науки та техніки; 

g) політичні фактори та уподобання; 

h) склад та поведінка конкурентів, споживачів; 

2) чинники внутрішнього середовища: 

a)  чинники, обумовлені особливостями об’єкту 

управління: 

- цілі підприємства, їх склад та динаміка 

розвитку; 

- стратегія підприємства; 

- характер та тип виробництва; 

- виробнича структура; 

- інформаційні потоки;     

- техніко-економічні характеристики; 

- виробничий та інноваційний потенціал; 

b)фактори, обумовлені особливостями суб’єкту 

управління: 

- цілі управління; 

- функції та процеси управління; 

- методи управління; 

- тип та принципи побудови організацій-

ної структури управління; 

- інформаційна система з необхідними за-

собами та інструментами обробки інформації; 

- техніка управління; 

- технологія управління; 

- кадри та стиль керівництва; 

- культура підприємства. 

Крім того, на наш погляд, можна виділити 

цілу низку умов сучасності, які суттєво впли-

вають на функціонування сучасних підпри-

ємств та визначають необхідність вивчення та 

переходу до принципово нових типів організа-

ції управлінської діяльності компанії, а саме: 

а) поява нових управлінських процесів, 

обумовлених невизначеністю та швидкозмін-

ністю оточення, превалюванням випадкових 

та імовірнісних чинник; 

б) швидка зміна напрямів капіталовкладень 

та, як результат, зміна організаційних форм 

управління; 

в) підвищення вартості помилок при при-

йнятті невірних управлінських рішень; 

г) тенденція до процесної організації 

управлінської та виробничої діяльності підп-

риємства з використанням складного інфор-

маційного забезпечення; 

д) відсутність чітких формалізованих схем 

дій при виникненні певної ситуації, покла-

дання на неповний обсяг інформації та інтуї-

цію й чуття керівника. 

Зважаючи на зазначені вище передумови 

формування, адекватна організаційна струк-

тура управління підприємством має відпові-

дати таким принципам: 

– спрямованість на досягнення цілей, які є 

головною характеристикою будь-якої вироб-

ничо-господарської системи. Для цього має 

бути встановлена раціональна координація 

виконання завдань, чітко розподілені права та 

відповідальність між окремими виконавцями 

та підрозділами, визначені процедури контро-

лю тощо; 

– перспективність, що полягає у приді-

ленні уваги не лише вирішенню оперативних 

завдань, а й стратегічному плануванню май-

бутнього розвитку виробничої та інноваційної 

діяльності підприємства. Такі засади мають 

стати органічною складовою загальної місії 

організації та шляхом використання відповід-

них мотиваційних заходів стати зрозумілими 

для кожного окремого працівника; 

– здатність до розвитку, що пов’язана зі 

змінами у зовнішньому середовищі, виклика-

ними цими диспропорціями у системі управ-

ління, а також із сучасною тенденцією до пос-

тійного удосконалення систем виробництва та 

управління. Проектовані організаційні струк-

тури мають відповідати принципу багатомані-

тності та нести в собі певний резерв невизна-
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ченості, який може бути використаний у разі 

виникнення необхідності здійснення коригу-

вань у процесі зміни чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

– узгодженість інтересів учасників про-

цесу управління шляхом застосування механі-

зму, який би дозволив примирити протиріччя 

між відокремленими підрозділами та знайти 

розумні компроміси. Задля досягнення відпо-

відності цьому принципові організаційна 

структура управління повинна враховувати та 

регламентувати сукупність взаємозв’язків між 

працівниками, підрозділами та рівнями 

управління; 

– оригінальність як основна риса будь-

якого підприємства завдяки його унікальнос-

ті, існуючих особливостей складу персоналу, 

обладнання, формальних та неформальних 

управлінських зв’язків, організаційної куль-

тури тощо. У зв’язку з цим з метою проекту-

вання організаційних структур управління 

сучасними підприємствами вже неможливо 

користуватися виключно типовими рекомен-

даціями у певних галузях, як це було раніше. 

Тому все більшого розповсюдження набува-

ють аналітичні, морфологічні та інтуїтивні 

методи; 

– економічність як здатність до найраціо-

нальнішого здійснення всіх процесів управ-

ління, підвищення продуктивності управлін-

ської праці, сприятливого впливу на вмотиво-

ваність персоналу; 

– комплексність як урахування всіх чин-

ників, що вливають на систему управління. 

При цьому слід враховувати безперервність 

процесу обліку, передбачення та управління 

змінами; 

– оперативність, що має проявлятися у 

своєчасному ухваленні рішень щодо аналізу 

та удосконалення організації управління, які б 

попереджували чи дозволяли оперативно усу-

вати всі відхилення в управлінській діяльнос-

ті. З цією метою можуть бути створені відпо-

відні відділи, оснащені новітніми системами 

обробки інформаційних потоків; 

– оптимальність як вибір найбільш раці-

онального для певних конкретних умов варіа-

нту організаційної структури управління. Слід 

відмітити, що для кожного підприємства по-

винен бути розроблений певний "портфель" 

типів організаційних структур, можливих для 

використання за умови настання певної кри-

зової ситуації. Ці варіанти оргструктур мо-

жуть носити як тимчасовий, так і постійний 

характер; 

– ієрархічність хоча б у мінімальному об-

сязі, оскільки для виробничого підприємства 

не можна допускати повної відсутності ієрар-

хії та переходу до зовсім пласких структур 

через складність виробничих процесів. Інфо-

рмаційні потоки при цьому повинні проходи-

ти з мінімальними затримками та в усіх на-

прямках, охоплюючи всі процеси управління 

та виключаючи можливість непорозуміння; 

– автономність як горизонтальних, так і 

певною мірою вертикальних підрозділів з від-

повідним розподілом відповідальності. Право 

ухвалення оперативних рішень щодо діяльно-

сті підрозділів має передаватися до їх безпо-

середньої компетенції; 

– узгодженість взаємодії всіх підрозділів 

із загальними цілями підприємства та синхро-

нізація їх у часі. До того ж мають бути визна-

чені пріоритети досягнення цілей, порядок 

розподілу ресурсів між підрозділами тощо; 

– прозорість побудови роботи підрозді-

лів, використання єдиної зрозумілої для всіх 

термінології, чітка визначеність взає-

мозв’язків та підпорядкованості, єдині проце-

си прийняття управлінських рішень. 

Вирішення завдання встановлення на підп-

риємстві раціональної організаційної структу-

ри управління вимагає визначення найопти-

мальніших методів її проектування, які пере-

дусім мають відповідати вимогам системності 

та ситуаційності, враховуючи всі ті різнобічні 

процеси, у які втягнена організація.  

Слід відмітити, що під час проектування та 

вдосконалювання організаційних структур 

управління підприємством використовуються 

як методи, які належать до загальних, прита-

манних методології удосконалення (розвитку) 

систем в цілому, так і специфічні методи, що 

реалізуються тільки під час формування орга-

нізаційних структур управління [див. 2]. 

Існуючі методи проектування організацій-

них структур управління умовно можна поді-

лити на формалізовані та інтуїтивні. Так, фо-
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рмалізовані методи здебільшого використову-

валися у минулому, оскільки, принаймні на 

колишніх радянських просторах, ситуація на 

ринку практично не змінювалась, усі процеси 

в економіці були підпорядковані командному 

плануванню, тому й організацію вважали ціл-

ком сталою структурою, з чітко визначеними 

елементами та регламентованими взає-

мозв’язками. Правила визначення параметрів 

ОСУ були виведені у вигляді певних формалі-

зованих закономірностей, типових структур, а 

стандарти та нормативи закріплені у відпові-

дних методичних вказівках галузевого приз-

начення.  

У сучасних же швидкозмінних умовах 

структура управління підприємством визнача-

ється як відкрита система, що безперервно 

самоорганізується, пристосовуючись до змін-

них факторів, що її обумовлюють. Слід також 

відмітити важливість урахування в ході прое-

ктування організаційних структур управління 

підприємствами суб’єктивного людського 

чинника. Тому зараз ефективності набувають 

також інтуїтивні методи, основані на викори-

станні бачення, кваліфікації та рівня підгото-

вки певної управлінської команди з розробки 

оргпроекту, серед яких можна відмітити ме-

тоди динамічного імітаційного моделювання, 

методи "сценаріїв", "мозкового штурму", "де-

рева цілей", "Дельфі", експертних оцінок, по-

будування морфологічних залежностей тощо. 

Серед використовуваних (здебільшого у 

минулому) методів проектування оргструктур 

управління можна виділити аналоговий, типо-

вий та аналітично-пошуковий підходи. 

Аналоговий підхід за теперішніх часів може 

використовуватися лише як допоміжний у 

зв’язку з малою ймовірністю існування кількох 

підприємств з ідентичними умовами та чинни-

ками діяльності, навіть якщо вони працюють 

на одному ринку та випускають аналогічну 

продукцію. У рамках підходу можуть застосу-

ватися здобутки та розробки іноземних компа-

ній в галузі проектування оргструктур.  

Метод типових структур широко викорис-

товувався на вітчизняних підприємствах у 

минулому й частково продовжує застосовува-

тись і зараз. Застосовуючи цей метод, із за-

пропонованих типових рішень обирається та-

кий, що найбільше відповідає існуючим умо-

вам та певним значенням чинників. Підхід 

дозволяє зменшити трудомісткість та терміни 

проведення робіт з проектування організацій-

ної структури, проте не забезпечує необхідної 

якості структур у зв’язку зі застарінням пев-

них типових рекомендацій. 

Аналоговий та типовий підхід не спрямо-

вують керівництво підприємств на пошук но-

вих, прогресивніших та ефективніших форм 

організації.  

Аналітично-пошуковий же підхід полягає у 

ретельній, комплексній обробці всіх чинників, 

що мають вплив на характеристики структу-

ри, та розробці специфічного розв’язання 

проблеми, що постала перед конкретним під-

приємством. Проте метод відрізняється знач-

ною трудомісткістю, копіткою роботою та 

залученням спеціалістів найвищого класу, що 

мають певний досвід у проведенні таких роз-

робок. Тому задля досягнення найбільшої 

ефективності слід комбінувати типовий, ана-

логовий як стандартні та аналітично-

пошуковий як творчий підходи. 

Крім аналітично-пошукового для розробки 

та проектування оригінальних структур 

управління підприємствами використовують-

ся також функціональний, функціонально-

технологічний, системно-цільовий та ситуа-

ційний підходи. 

В основі функціонального підходу, найпо-

ширенішого в нашій країні, лежить визначен-

ня та структуризація певних управлінських 

функцій, які дозволяють підприємству ефек-

тивно досягати поставлені перед ним цілі. 

При цьому під функцією розуміють відносно 

самостійну ділянку управління, яка є резуль-

татом розподілу та спеціалізації праці. Для 

кожної функції розраховується необхідна чи-

сельність виконавців. Критерієм раціонально-

сті оргструктури вважається ступінь її відпо-

відності системі визначених функцій та якість 

виконання останніх. Даний підхід використо-

вувався здебільшого для визначення структур 

функціонального типу, що здійснюють свою 

діяльність у сталому середовищі. Тому зараз 

він може використовуватись лише частково, 

оскільки не втілює в собі сутності економіч-

них процесів, що відбуваються. 
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Функціонально-технологічний (інформа-

ційний) підхід передбачає побудову організа-

ційних структур управління на основі раціо-

налізації інформаційних потоків та технологі-

чних процесів. Критеріями раціональності 

структур тут виступають створені умови для 

найшвидшого прийняття управлінських рі-

шень, мінімізація зв’язків між підрозділами, 

виділення організаційно замкнених контурів 

управління. У ході використання підходу ана-

лізуються інформаційні та ресурсні потоки, їх 

спрямованість, інтенсивність, а також взає-

мозв’язок з виконавцями. Виявивши розбіж-

ності між оптимальними та існуючими пото-

ками, останні відповідно раціоналізують. Під-

хід передбачає удосконалення схеми докуме-

нтообігу, є досить трудомістким, тому бажано 

використовувати його лише для частини 

структурних підрозділів. 

Системно-цільовий (програмно-цільовий) 

підхід передбачає побудову розгалуження ці-

лей підприємства, проектування на його осно-

ві функцій управління та відповідного оформ-

лення їх в організаційну структуру управлін-

ня. Критерієм раціональності оргструктур за 

умови використання цього підходу є відпові-

дність останньої поставленим цілям і завдан-

ням підприємства, а також здатність забезпе-

чувати їх ефективне досягнення. Даний підхід 

дозволяє проектувати різні типи структур, 

включаючи використання як постійних, так і 

тимчасових підрозділів. Недоліком підходу 

можна вважати складність та певний суб’єк-

тивізм у вихідному визначенні розгалуження 

цілей та визначення його якісного зв’язку з 

відповідними структурними рішеннями. 

Найпрогресивнішим серед вищезазначених 

є ситуаційний підхід, здебільшого використо-

вуваний у зарубіжній практиці. В основі під-

ходу лежить теза про те, що єдиної оптималь-

ної організаційної структури підприємства не 

існує, а мову можна вести лише про найкра-

щий її варіант у конкретній ситуації. При 

цьому ситуація трактується як сукупність ста-

ну організаційної системи та стану зовніш-

нього середовища у певний момент часу, яка 

описується сукупністю ситуаційних змінних. 

Підхід здійснюється шляхом аналізу ситуа-

ційних змінних та відповідного вибору най-

придатнішого для певних умов варіанту з роз-

робленого набору типових організаційних 

структур. Практичне застосування підходу 

ускладнюється труднощами, пов’язаними з 

виявленням закономірностей між ситуацій-

ними змінними та відповідними характерис-

тиками організаційних структур управління. 

Проте, на наш погляд, цей підхід є одним з 

найоптимальніших з точки зору урахування 

всіх сучасних тенденцій. 

Крім того, на особливу увагу заслуговують 

принципово нові підходи до проектування та 

вдосконалення організаційних структур уп-

равління підприємствами, які базуються на 

застосуванні методів проектування бізнес-

процесів в організації. Поява процесних мето-

дів проектування оргструктур управління 

пов’язана з ростом динамічності зовнішнього 

середовища підприємства, коли успішність 

роботи організації залежить від швидкості її 

реакції на нові умови функціонування, а підп-

риємствам, відповідно, необхідний інстру-

мент, який дозволив би їм швидко адаптува-

тися до змінних умов середовища, та у корот-

кі терміни проводити організаційні перетво-

рення і налагоджувати організаційні механіз-

ми підприємства відповідно до нових цілей та 

стратегій [4].  

Метод проектування бізнес-процесів до-

зволяє описувати всі процеси, що відбувають-

ся в організації, у взаємозв’язку та взаємоза-

лежності. Це дає можливість визначити роль 

кожного співробітника, охарактеризувати фу-

нкції, які виконуються всередині організації, 

та їх місце в процесі досягнення генеральних 

цілей організації. Крім того, використання 

такого методу дозволяє не тільки якісно оха-

рактеризувати, але й кількісно оцінити всі 

процеси, функції та завдання підприємства. 

Здебільшого метод проектування бізнес-

процесів підприємства здійснюється з вико-

ристанням інформаційних технологій шляхом 

побудування моделей плину різноманітних 

процесів (засобів реалізації функцій системи) 

як специфічно упорядкованої сукупності ро-

біт, завдань у часі та просторі з зазначенням 

початку та точним визначенням входів і вихо-

дів усередині організації. Суттєвими перева-

гами використання методу проектування біз-



Організаційна структура управління як основа успіху інноваційного підприємства 

47 

нес-процесів з метою саме адаптивного роз-

витку організаційних структур управління 

підприємством є: 

– відсутність усталених визначень входів 

та виходів, які впливають на формування орг-

структури управління, що дозволяє індивіду-

ально, без обмежень, моделювати всі процеси 

для кожного окремого підприємства з ураху-

ванням певних особливостей функціонування; 

– інформаційні моделі бізнес-процесів до-

зволяють імітувати дію зовнішніх факторів та 

відповідно адаптувати організаційну структуру 

управління, що додасть останній значної гнуч-

кості; 

– модель бізнес-процесів дозволяє пере-

віряти можливі наслідки та вплив зміни тех-

нології управління – частоти та складу керів-

них дій – на організаційну структуру управ-

ління підприємством; 

– сама модель бізнес-процесів швидко 

може перебудовуватися чи налагоджуватися у 

зв’язку зі зміною будь-яких (внутрішніх чи 

зовнішніх) чинників впливу на оргструктуру 

управління. 

Використання вищезазначених методів 

проектування та розвитку організаційних 

структур управління у сукупності дозволяє 

будувати принципово нові багатоманітні 

структури, побудовані на засадах адаптивнос-

ті, системного аналізу всіх факторів, що впли-

вають на діяльність підприємства. Застосу-

вання цих нових структур дозволить підпри-

ємству вийти на принципово новий рівень 

гнучкості, призведе до скорочення часу пере-

ходу до більш оптимальної та адекватної в 

конкретних умовах структури та мінімізує 

збитки підприємства. Такі структури зберіга-

тимуть певний рівень невизначеності, необ-

хідний для швидкого переходу та балансуван-

ня між різними підструктурами та для пле-

кання майбутнього розвитку підприємства. 

Таким чином, у межах цієї статті ми розг-

лянули ті основні моменти, які дають можли-

вість найповніше та найсистемніше зрозуміти 

питання адекватності існуючої на підприємстві 

організаційної структури управління сучасним 

умовам та новітнім вимогам ринку та науки 

менеджменту. Робота з дослідження питань 

розвитку організаційних структур управління 

продовжуватиметься у напрямі аналізу відпо-

відності існуючої на підприємстві структури 

управління засадам найраціональнішої побу-

дови та розробки механізму її адаптації до 

змінних умов зовнішнього середовища. 
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Дана стаття присвячена визначенню місця трансферу технологій у розвитку інноваційної дія-
льності в Україні. Проаналізований сучасний стан і тенденції здійснення процесу передачі техно-
логій у відповідності з його основними етапами. Встановлені основні чинники впливу на ефекти-
вність здійснення як внутрішнього, так і міжнародного технологічного обміну.  

Сталий економічний розвиток у все більшій 

мірі залежить від технологічних інновацій. За-

вдяки неперервному розвитку технологій змі-

нюються ринки, формуються нові потреби, ви-

дозмінюються взаємопов’язані технологічні 

ланцюги. Сьогодні недостатньо орієнтуватися 

на попит і його еволюційний розвиток. Підпри-

ємства повинні бути чутливими до технологіч-

них змін, помічати потреби, які щойно заро-

джуються. Світова практика свідчить, що навіть 

найпотужніші у фінансовому і виробничому 

відношенні компанії, спізнившись хоча б на рік, 

невзмозі зайняти достатню частку трансформо-

ваного ринку навіть для виживання. Тому не 

дивно, що ринок інтелектуальної власності віді-

грає все більш важливу роль у розвитку бізнесу 

взагалі і міжнародного зокрема. За цих умов 

здатність компанії до ефективної комерціаліза-

ції технологій стає одним із ключових факторів 

її конкурентоспроможності.  

За допомогою процесу технологічного об-

міну можна вирішити питання підвищення 

технологічного рівня тих чи інших галузей 

народного господарства, завдання прискорен-

ня технологічного переоснащення економіки, 

розширення можливостей експорту та скоро-

чення імпорту, розвитку техніко-економічних 

відносин між країнами і, зокрема, для таких 

країн як Україна, прискорити вступ до світо-

вих організацій: ЄС, ВТО та ін. Саме тому 

ефективна комерціалізація технологій є акту-

альним завданням і належить до головних 

проблем пріоритетного інноваційного розвит-

ку нашої держави. Основними завданнями 

даної публікації є не лише обґрунтування ва-

жливості розв’язання проблем технологічного 

трансферу в Україні, а й висвітлення теорети-

чних засад даного процесу. У науковій літера-

турі відсутнє однозначне визначення "транс-

феру технологій". 

За своєю сутністю технологія в широкому 

значенні цього слова – науково-технічні, ви-

робничі, управлінські і комерційні знання і 

досвід. Як термін "технологія" слід розгляда-

ти не лише саму технологію – це системати-

зовані знання, процеси, інструменти та мето-

ди, необхідні для виробництва продукції чи 

надання послуг (нова техніка, матеріали, ви-

находи, "ноу-хау", технічна документація і 

т. д.). Тобто технологія – це практичне вико-

ристання знань з метою задоволення людсь-

ких потреб. 

В економічній літературі вживається два 

терміни: трансфер – від лат. "transferre" (пере-

носити, передавати) та трансферт – від фр. 

"transfert". Оскільки зазначені терміни харак-

теризують одне явище і відрізняються лише 

граматичними особливостями написання та 

вимови, у подальшому ми будемо використо-

вувати термін "трансфер". 

Трансфер технологій (ТТ) – це процес, 

який забезпечує потік технології від джерела 

до споживача. У даному разі як джерела може 

виступати особа, компанія чи країна, у розпо-

рядженні якої знаходяться нові знання, а спо-

живачем – покупець цих знань. Джейн і 

Трайендіс ще у 1990 році дали визначення 

трансферу технологій як "процесу, за допомо-

гою якого наука та технології передаються від 

однієї особи чи групи осіб іншій, які впрова-

джують нові знання у їх власний спосіб виро-

бництва, як матеріальний, так і нематеріаль-

ний". Але таке визначення, як і багато інших, 

все ж таки повністю не відбиває специфіку 

даного процесу, тому на основі аналізу праць 

зарубіжних та вітчизняних вчених можна за-
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пропонувати використовувати наступне ви-

значення. Трансфер технологій – це процес 

обміну, дифузії, поширення знань від однієї 

особи чи організації до іншої, передача ноу-

хау, науково-дослідна співпраця, технологічна 

кооперація з метою комерціалізації чи покра-

щення певного продукту або процесу. 

Класифікація видів ТТ здійснюється за та-

кими критеріями: 

за масштабами поширення: 

- міжнародний, міжрегіональний, регіональ-

ний; 

- міжгалузевий, внутрішньогалузевий; 

- міжфірмовий, внутрішньофірмовий; 

за характером відшкодування процесу об-

міну: 

- комерційний; 

- некомерційний; 

за характером об’єкту обміну: 

- передача знань у вигляді інформації та на-

вичок (патенти, ліцензії, ноу-хау);  

- надання послуг у науково-технічній сфері; 

- передача уречевлених (матеріалізованих) 

продуктів, створених на основі нових знань; 

за розподілом етапів інноваційного циклу 

- вертикальний; 

- горизонтальний. 

Найважливішим параметром класифікації 

ТТ є характер відшкодування процесу обміну, 

щодо якого виділяють комерційний та некоме-

рційний трансфер. Некомерційні види ТТ пе-

редбачають передачу загальних відомостей 

рекламно-технічного характеру, ознайомлен-

ня із технологією, виробництвом та техніко-

економічними даними в такому обсязі, якого 

недостатньо для практичного використання 

без відповідної документації. Проте такий 

процес, який, як правило, реалізується через 

проведення виставок, ярмарок, науково-

технічних публікацій, дає можливість орієн-

туватися в напрямах розвитку науки і техніки, 

і, зазвичай, передує обміну конкретними тех-

нологіями. Хоча в даному випадку не вирахо-

вується реальна цінність даної технології, яку 

може отримати підприємець при запрова-

дженні отриманих знань на виробництві. Ко-

мерційний трансфер може здійснюватися че-

рез вертикальну або горизонтальну передачу 

технологій. Вертикальна передача технологій 

(вертикальний трансфер) здійснюється шля-

хом освоєння технологій власними силами 

підприємства і продажу готової продукції. 

Горизонтальна передача технологій (горизон-

тальний трансфер) полягає у передачі (про-

дажі) технологій стороннім організаціям для 

їх подальшої доробки і освоєння (фактичний 

продаж їх як таких). 

"Горизонтальна" комерційна передача тех-

нологій передбачає:  

–  продаж окремих технологій, які існу-

ють на рівні лише результатів в тій чи тій мірі 

завершених досліджень чи промислово освоє-

них розробок (операції на ринку технологій); 

– продаж технологій як таких, які пред-

ставляють лише частину більш комплексних 

трансакцій (наприклад, в пакеті інших угод, 

які паралельно укладаються і виконуються); 

– комерційна передача технологій у рам-

ках великих комплексних багатоаспектних 

господарських договорів чи під час продаж на 

відповідних умовах (виключності, довготер-

міновості поставок і т. д.) матеріальних об’єк-

тів, які втілюють відповідні технології. Час-

тіше всього тут йдеться про створення на 

умовах "під ключ" нових виробничих потуж-

ностей, будівництво заводів, комплексних по-

ставок обладнання чи про великі систематичні 

поставки нових продуктів. 

Найбільш поширеними комерційними фо-

рмами технологічного обміну є: закупівля 

зразків нової техніки, імпорт нової техніки у 

виробничих цілях, торгівля ліцензіями (серед 

інших форм використовується найчастіше), 

послуги інжинірингу, франчайзинг, лізинг, 

проведення спільних НДДКР на комерційній 

основі, промислова кооперація та спільні під-

приємства. 

Трансфер технологій – складний і всеохоп-

люючий процес, загальна процедура здійснен-

ня якого може бути описана за допомогою 

схеми із чотирьох основних етапів передачі 

технологій, запропонованої І.Г. Френзелем [1]. 

На першому етапі – визначення необхідності – 

вивчаються всі чинники доцільності економіч-

ної заміни існуючої технології, на другому – 

оцінка технології – оцінюється доступність, 

доцільність технологій, які розробляються, 

можливість адаптації до існуючих умов вироб-
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ництва, аналіз необхідних ресурсів, потрібних 

для створення нової технології, третій етап – 

планування передачі технології – включає фі-

нансове, маркетингове планування, визначення 

форм передачі знань, підбір кадрів, планування 

матеріальних та решти чинників, які забезпе-

чать найефективніший спосіб упровадження 

нової технології. І, нарешті, четвертий етап – 

здійснення трансферу технології – оцінка та 

вибір найефективнішого способу впроваджен-

ня технології, розвиток можливостей для її по-

дальшого вдосконалення.  

Окрім вищезазначеної схеми слід урахову-

вати також елементи моделі ТТ і чинники 

впливу на ефективність кінцевих результатів 

даного процесу. Концептуальна модель тех-

нологічного трансферу не може бути ліній-

ною, оскільки в центрі її має обов’язково зна-

ходитися основа процесу – технологія, а роз-

робник нової технології повинен постійно 

взаємодіяти з іншими рушійними силами тра-

нсферу, включаючи кінцевих споживачів його 

інтелектуальної діяльності. Дана модель може 

складатися з трьох основних стадій, які зумо-

влюють успішний процес трансферу, причому 

кожна з них формується під впливом своїх 

чинників [2]. 

Елементи стадії розвитку сконцентровані 

на досягненні кінцевого споживача нової тех-

нології, яка була створена чи вдосконалена. 

Вони досить важливі на стадії моделювання 

та створення технології, оскільки дають змогу 

розробнику технології враховувати культурні 

особливості споживача, оцінити його еконо-

мічні можливості, а також рівень його бажан-

ня використовувати нову технологію.  

Тож зупинимося більш детально на деяких 

чинниках, які формують стадію розвитку тра-

нсферу технологій. 

Оцінювання технології – перший крок у 

визначенні потреб та вимог суспільства чи 

країни, куди планується експортувати техно-

логію. Це систематичне вивчення та перевірка 

умов реалізації результатів інтелектуальної 

діяльності з метою виявлення їх загальних 

сильних та слабких сторін, а також можливос-

тей запропонованої технології стосовно задо-

волення намірів кінцевого споживача.  

Соціокультурні чинники та вплив зовніш-

нього середовища. Дані чинники необхідно 

враховувати на всіх трьох стадіях здійснення 

процесу трансферу технології. Технологія та 

культура впливають одна на одну, оскільки 

часто впровадження нової технології значно 

впливає на культуру суспільства, а також на 

погляди людей, що необхідно враховувати за 

умови виходу на нові ринки. 

Характеристики та тип технології. Тран-

сфер технологій обумовлюється природою та 

типом технології. У даному випадку тип тех-

нології залежить від п’яти її основних харак-

теристик: відносна корисність, сумісність, 

складність, рівень випробування та посилення 

уваги до наукових спостережень. Відносна 

корисність показує, наскільки нова технологія 

краща у порівнянні з існуючою. Сумісність 

показує рівень відповідності нової технології 

цінностям, потребам та досвіду приймаючої 

сторони. Складність показує, наскільки важко 

впроваджувати інновацію, а схильність до 

наукових спостережень базується на припу-

щенні, що люди завжди прагнуть отримати 

нові знання. 
 

Стадії технологічного  
трансферу 

Елементи та чинники, які зумовлюють успіх  
технологічного трансферу 

1. Розвиток 

– оцінювання технології; 
– соціокультурні чинники та чинники зовнішнього середовища; 
– характеристики та тип технології; 
– економічні чинники: наявність фінансових ресурсів; 
– чинник часу. 

2. Виконання 

– соціокультурні, політичні та інші чинники зовнішнього середовища; 
– ресурси: фінансові, людські, часу, інформаційні; 
– дослідницькі центри та інститути; 
– навчання та тренування. 

3. Дифузія (розповсюдження) 

– чинники зовнішнього середовища та комунікативні бар’єри; 
– цільові групи, які відповідають за проведення змін; 
– політичні чинники; 
– інфраструктура. 
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Економічні чинники: фінансові ресурси. 

Технологічний трансфер вимагає значних фі-

нансових ресурсів. Саме тому економічні мо-

жливості потенціального споживача мають 

бути оцінені ще на стадії розвитку. Такий 

аналіз дає можливість розробнику технології 

змоделювати її таким чином, щоб вона відпо-

відала місцевому рівню економічного розвит-

ку. Тому саме на даному етапі необхідно дати 

відповідь на такі запитання: яка можлива вар-

тість технології, наскільки вона відрізняється 

від альтернативних варіантів. При здійсненні 

міжнародного трансферу необхідно обов’яз-

ково враховувати рівень економічного розви-

тку нації, яка імпортує технологію. 

Чинник часу відіграє принципово важливу 

роль в інноваційному процесі. Як і багато ін-

ших чинників зовнішнього середовища, вдало 

вибраний час є запорукою успішної стратегії 

технологічного трансферу. 

Наступна стадія – стадія виконання техно-

логії – є основною, оскільки має включати не 

лише оцінку чинників зовнішнього середови-

ща, а й оцінку та підбір кадрів, які залучені до 

трансферу технологій. Кадри, які пройшли 

спеціальну підготовку, краще адаптуються до 

використання нової технології. Важливим на 

даному етапі є комунікативний процес, в ході 

якого працівники діляться один з одним своїми 

ідеями. Причому даний процес ефективніше 

проходить між людьми, які мають однакову 

освіту, соціальний статус, мову і т.д. Саме то-

му використання існуючих наукових центрів та 

інститутів є оптимальною стратегією при здій-

сненні трансферу технологій. 

Стадія дифузії являється фінальною для 

даної моделі. На даній стадії ухвалюється рі-

шення щодо прийняття та використання нової 

технології. При цьому особливо детально ма-

ють бути оцінені чинники державного впливу. 

Визначені цільові групи – агенти змін та ліде-

ри, тобто особи компетентні в соціальному та 

політичному житті тих країн, куди планується 

поставляти технології, а також розроблена 

інфраструктура реалізації технології, що 

включає такі елементи, як транспорт, банків-

ська система, дослідні інститути, телеко-

мунікаційні системи і т. д.  

Оскільки процес обміну технологіями не-

розривно пов’язаний із теорією життєвого 

циклу технології – від зародження ідеї до її 

втілення в продукцію і реалізації на ринку – 

зупинимося детальніше на трьох основних 

ланках цього процесу: передачі знань від ав-

тора до наукової організації, від наукової ор-

ганізації до підприємства за допомогою пате-

нтів, ліцензій, ноу-хау; від підприємства через 

наукоємну, високотехнологічну продукцію до 

споживача.  

На кожному з цих етапів виникають певні 

питання, від успішності розв’язання яких за-

лежить ефективність упровадження нововве-

день. Так, перший етап пов’язаний з безліччю 

не лише економічних, юридичних, а й психо-

логічних проблем, викликаних специфікою 

роботи з інтелектуальною власністю. Остан-

німи роками простежується цікава ситуація, 

коли за умови падіння кадрового наукового 

потенціалу активізується винахідницька дія-

льність, про що свідчить збільшення кількості 

заявок, що надходять до інституту промисло-

вої власності. Так, за даними Державного де-

партаменту інтелектуальної власності в Укра-

їні було зареєстровано станом на 1 січня 2003 

року 3408 контрактів про передачу прав на 

об’єкти промислової власності. Причому кі-

лькість контрактів щодо передачі прав на 

об’єкти промислової власності (ОПВ) постій-

но зростає [3]. У 2002 році до Департаменту 

інтелектуальної власності надійшло 1552 до-

говори на передачу прав на ОПВ та ліцензій-

них угод щодо їх використання, для порів-

няння у 2001 році даний показник становив 

1119 договорів. Взагалі протягом 2002 року 

було зареєстровано 884 контракти, що на 80% 

більше, ніж у 2001 році [3, 4]. Поряд з цим 

питома вага зареєстрованих договорів не змі-

нилась і становить 44% від загальної кількості 

договорів, решту – повернуто на доопрацю-

вання. Простежується також і негативна тен-

денція, коли винахідники, автори промисло-

вих зразків та раціоналізаторських пропозицій 

вирішують самостійно доводити свою ідею до 

комерціалізації, що, як правило, завершується 

невдачею. Адже даними питаннями мають 

займатися спеціалісти належної кваліфікації, а 

не винахідники, сконцентровані на розв’я-

занні конкретної технічної проблеми.  
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Багато проблем пов’язано і з етапом пере-

дачі знань від наукової організації до підпри-

ємства.  

По-перше, при передачі технологій та ук-

ладанні угод щодо їх використання виника-

ють проблеми, пов’язані із встановленням 

справедливої вартості даного специфічного 

товару. Визначення ціни технології має базу-

ватися не лише на розрахунку вартості за пев-

ною методикою, а має обов’язково враховува-

ти її ринкове котирування, можливості конку-

ренції, ступінь новизни, оскільки підвищена 

конкурентноздатність продукції, яка виробля-

ється за новою технологією, оберненопропор-

ційна її доступності. Беручи до уваги дані 

чинники, а також значні витрати на НДДКР та 

їх упровадження, вартість технології як това-

ру досить висока. 

По-друге, складний фінансовий стан біль-

шості підприємств і організацій призводить 

до згортання новаторської діяльності. Вітчиз-

няному виробникові не вистачає інноваційних 

коштів для придбання цінної вітчизняної роз-

робки, яка у свою чергу, за умов нестачі спе-

ціалістів належного рівня, не завжди відпові-

дає світовим стандартам. Саме тому придбан-

ням та використанням інновацій займається 

лише близько 17% від усіх промислових підп-

риємств. При цьому у провідних країнах світу 

нововведеннями займаються 70% підпри-

ємств. Ускладнює ситуацію і запровадження 

замість безкоштовних авторських свідоцтв 

платних патентів. Часто автори, особливо при 

патентуванні винаходів за кордоном, просто 

не можуть сплатити значну кількість 

обов’язкових платежів, які у своїй загальній 

сумі можуть досягати декілька тисяч доларів 

США. Як наслідок, власниками патентів на 

українські винаходи стають інші держави, а 

ми вимушені купувати ліцензію на дозвіл 

продажу винаходу на світових ринках.  

Одним із варіантів виходу із даної складної 

ситуації може бути здійснення патентування, 

ліцензування інноваційного розвитку вироб-

ництва не за рахунок очікуваної бюджетної 

фінансової підтримки, а за рахунок внутріш-

ніх ресурсів підприємства. При цьому можли-

ве створення певних альянсів між винахідни-

ком-власником патенту та промисловим підп-

риємством, що займається освоєнням прин-

ципово нової продукції, на взаємовигідних 

умовах ліцензійного договору. Винахідник-

власник патенту отримає роялті від загально-

го обсягу випуску продукції, а завод-

виробник – прибуток від своєї промислової 

діяльності за рахунок заповнення власної уні-

кальної ніші на ринку товарів та послуг нови-

ми якісними товарами [5]. Альтернативою 

даного виду фінансування повинні були стати 

позабюджетні фонди розвитку інноваційного 

ринку, але їх частка в обсязі фінансування 

наукових і науково-технічних робіт була зо-

всім мізерною. 

Процес передачі новітніх технологій 

обов’язково передбачає їх комерціалізацію – 

впровадження у масове виробництво, просу-

вання, ефективний продаж на внутрішньому 

та зовнішньому ринках. Щодо внутрішнього 

ринку, то в Україні перспективними напрям-

ками комерціалізації технологій вважаються 

створення на основі наукових розробок тех-

нопарків, спільних венчурних підприємств, 

укладання договорів на виконання науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 

про виробничу кооперацію та інших. При 

цьому підприємству передаються права на 

виготовлення і застосування технологічного 

процесу. Хоча і тут є свої проблеми – у нашій 

державі досі не існує відповідної організацій-

ної структури, яка б займалася питаннями 

ефективної комерціалізації: перш за все, мар-

кетинговими дослідженнями ефективності 

нововведень, що і є однією з причин зриву 

93% інноваційних проектів. Маркетингові до-

слідження в інноваційній сфері здійснюють 

лише 26% усіх промислових підприємств. Ві-

дсутня також і приватна, і державна система 

консалтингових послуг у даній сфері, немає 

мережі посередників між авторами науково-

технічних розробок та підприємствами з від-

повідними сприятливими умовами, зацікавле-

ними у їх ефективному промисловому впро-

вадженні [6]. 

Особливу увагу слід приділити експорту-

імпорту технологій, оскільки темпи зростання 

процесу обміну науково-технічними досяг-

неннями на міжнародному рівні почали знач-

но перевищувати темпи зростання торгівлі 

товарами і лідером на даному ринку є торгів-

ля ліцензіями. Причини такої популярності 
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міжнародного трансферу технологій очевидні, 

адже експорт ліцензії чи патентування за кор-

доном має ряд вагомих переваг: можливість 

отримати компенсацію та додаткові прибутки 

без капіталовкладень при створенні нової те-

хнології, яка передається; патентна охорона за 

кордоном є гарантом новизни такої продукції, 

що забезпечує стійкі позиції на ринку; продаж 

закордонним фірмам ліцензій може стати аль-

тернативним варіантом експорту готової про-

дукції і т. д. Імпорт ліцензій є однією з найе-

фективніших форм використання закордон-

них науково-технічних досягнень. Застосу-

вання імпортних ліцензій дозволяє задоволь-

нити потреби країни необхідною продукцією, 

скоротити терміни впровадження нової тех-

нології; здійснювати власні НДДКР на рівні 

сучасних світових досягнень.  

Однак, попри всю привабливість міжнаро-

дної ліцензійної торгівлі, питома вага України 

на даному ринку далеко не відповідає її нау-

ково-технічному потенціалу та потребам ін-

новаційного розвитку. Ліцензійна продукція, 

яка була реалізована у 2000 році, становила 

1094,9 млн. грн., що складає 0,8% загального 

обсягу реалізованої промислової продукції. 

Активність іноземних фірм на українському 

ліцензійному ринку товарів і послуг також 

постійно спадає і призвела до того, що у 2002 

році кількість ліцензійних угод, ліцензіарами 

в яких виступали іноземці, складала лише 

16,7% від загальної кількості контрактів [7]. А 

аналіз динаміки та структури міжнародного 

трансферу за останні п ять років свідчить про 

існування певної імпортозалежності країни і 

від технологічних послуг. 

Окремо в галузі міжнародного трансферу 

слід виділити ринок високотехнологічних то-

варів. Середня частка високотехнологічних 

товарів у загальному обсязі імпорту колива-

лась від 18,1% у 1996 р. до 21,4% у 2001р., 

причому коефіцієнт покриття імпорту експор-

том у 1996 та 2001 роках становив 0,66 та 0,69 

відповідно, що є показником повної імпорто-

залежності Україні в сегменті високотехноло-

гічних товарів (див. [6]). Причин того, що в 

даній сфері переважають іноземні виробники, 

можна назвати багато, але основними є неза-

хищеність ринку від недобросовісної конку-

ренції, недостатньо налагоджена система сер-

тифікації та експертизи високотехнологічної 

продукції, відсутність основного закону для 

даної сфери "Про імпорт технологій та інозе-

мні технологічні інвестиції", немає належного 

доступу вітчизняним виробникам до інфор-

мації про світові та українські ринки високо-

технологічної продукції. Тому досить часто в 

Україну надходять морально застарілі техно-

логії, ще й за неймовірно високими цінами. 

Сьогодні питання створення системи дер-

жавного регулювання експорту та імпорту 

потребує негайного вирішення: необхідно за-

безпечити патентування за кордоном най-

більш значимих для національної економіки 

результатів науково-технічної діяльності дер-

жавною підтримкою, а експортерів високоте-

хнологічної продукції – пільговим митно-

тарифним режимом. 

Потрібно чітко визначитися, яким чином 

мають розподілятися майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності між замовником та 

виконавцем науково-технічного продукту, 

процедуру визначення вартості даних розро-

бок, а особливо тих, які створені за рахунок 

державного бюджету. В Україні немає банку 

передових науково-технічних результатів, до 

яких, хоча б на комерційній основі, мав доступ 

кожний зацікавлений, інформаційної бази да-

них в електронному вигляді.  

Негативним чинником є і відсутність 

центральної організації з експорту-імпорту 

технологій, тому на даний момент функції 

розподілені між Державним департаментом 

інтелектуальної власності, у тому числі Укра-

їнським інститутом промислової власності, 

Укрпатентом – єдиною в Україні установою, 

яка здійснює міжнародний обмін патентною 

інформацією, та Центром інтелектуальної 

власності і передачі технологій при Президії 

НАН України.  

І це за умов, що дані питання на державно-

му рівні піднімалися не раз, так у грудні 2000 

року була затверджена "Програма розвитку 

державної системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні на 2001–2004 роки", яка, 

поряд з іншими, містить розділи: "Розвиток 

міжнародного співробітництва в галузі інтеле-

ктуальної власності" та "Інформаційне забез-

печення діяльності у сфері інтелектуальної 

власності з використанням сучасних інформа-



Смоляр Л.Г., Кам’янська О.В. 

54 

ційних технологій". Програмою визначено, що 

одним із основних завдань удосконалення ін-

формаційного забезпечення є розвиток міжна-

родного співробітництва у галузі обміну інфо-

рмацією, документацією і стандартизації. 

Отже, проблеми трансферу знань, як 

підґрунтя ефективного інноваційного ро-

звитку, потребують особливої уваги як з 

позиції держави, так і з позицій науковців 

та підприємців. 
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Ганієва А.Р. 
НТУУ "Київський політехнічний інститут", м. Київ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  

Розглянуті основні підходи до розробки інноваційної стратегії. У рамках процесного підходу визна-
чено основні принципи, які мають бути покладені в основу розробки інноваційної стратегії. Сфо-
рмована концептуальна схема розробки інноваційної стратегії та визначено методичні особли-
вості її розробки. У рамках реалізації інноваційної стратегії представлено алгоритм втілення 
інноваційної ідеї в рамках інноваційної стратегії. 

Сучасний етап розвитку світової економіки 

більшість дослідників називають інновацій-

ним [1]. Розвитку інноваційної моделі еконо-

міки та актуальності стратегічного управління 

інноваціями в сучасних умовах присвячено 

багато досліджень стратегічного та іннова-

ційного менеджменту. На жаль, поряд із ши-

ротою обговорення питань стратегічного 

управління, що стосуються, зокрема, процесу 

розробки та реалізації стратегії розвитку під-

приємства, багато аспектів цього напряму за-

лишились не до кінця дослідженими. Най-

менш вивченою залишається сфера функціо-

нальних стратегій, зокрема інноваційної стра-

тегії розвитку підприємства, яка займає пріо-

ритетне місце серед інших функціональних 

стратегій.  

Особливо актуальним є дослідження різ-

них підходів до розробки інноваційних стра-

тегій на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості України в умовах пожвавлення 

ринку паперової продукції та позитивних ру-

шень у динаміці економічних показників. 

Інноваційні процеси, що проходять на під-

приємствах целюлозно-паперової промисло-

вості, не такі активні, як в інших галузях еко-

номіки. Вони пов’язані, перш за все, з освоєн-

ням нових видів продукції, створенням стра-

тегічних альянсів для утримання конкурент-

них переваг на ринку та інституційними змі-

нами у відносинах власності. Однак в останні 

роки намітилися позитивні тенденції у їх роз-

витку, які розпочалися ще в 2002 р., коли на 

ринку целюлозно-паперової продукції розпо-

чалось пожвавлення як виробничої, так й ін-

новаційної діяльності. 

На цьому ринку сьогодні представлені такі 

відомі підприємства, як концерн "Основа", 

ВАТ "Київський картонно-паперовий комбі-

нат", ВАТ "Дніпропетровська паперова фабри-

ка", ВАТ "Малинська паперова фабрика", ВАТ 

"Ізмаїлський целюлозно-картонний комбінат", 

ВО "Вторма", ВАТ "Корюковська фабрика те-

хнічних паперів", ТзОВ "ЕЛО-Лтд", ВАТ "Жи-

дачівський целюлозно-паперовий комбінат". 

Підприємства галузі важко пристосовувались 

до умов висококонкурентного ринкового сере-

довища, що позначилось на їх виробництві. 

Однак в останні роки намітились позитивні 

тенденції у динаміці їхнього розвитку. У січні-

вересні 2002 р. були збільшені обсяги вироб-

ництва паперу на 7,4% порівняно з аналогіч-

ним періодом 2001 р. й доведені до 99,5 тис. 

тонн, картону – на 9,6% (до 270,74 тис. тонн 

відповідно). Виробництво картонної транс-

портної тари зросло на 15,3% (до 

199,35 млн. кв. м). Водночас з цим, у грошово-

му вимірі виробництво товарної продукції ско-

ротилось на 4,2% порівняно з трьома кварта-

лами 2002 р. і склало 861,0 тис. грн. Це зни-

ження обсягів виробництва пояснюється зни-

женням цін на значну кількість найменувань 

продукції підприємств галузі, у тому числі – на 

газетний папір та гофротару, що викликане 

посиленням конкуренції на ринку паперової 

продукції [2].  

Разом з тим, у третьому кварталі минулого 

року спостерігалась позитивна динаміка обсягів 

виробництва порівняно з аналогічним періодом 

2001 р.: зростання склало 4,8% (головним чи-

ном, за рахунок збільшення обсягів виробницт-

ва паперу на 22,5% та картону – на 14,4%). За 

цей період обсяги виробництва збільшили такі 

великі підприємства, як Київський картонно-

паперовий комбінат (на 7,8%), Рубежанський 

картонно-тарний комбінат (на 5,4%), Ізмаїльсь-

кий целюлозно-картонний комбінат (на 2,2%). 

Зростання обсягів товарної продукції спостері-
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галося також на Дніпропетровській (на 47,7%) 

та Кохавинській (на 10,6%) паперових фабри-

ках, Роганьській картонній фабриці (на 47,3%). 

Ці позитивні тенденції спостерігалися навіть за 

умов простою до середини травня Понинківсь-

кого картонно-паперового комбінату – найвідо-

мішого вітчизняного виробника зошитів, який 

скоротив за цей час обсяги виробництва на 

35,9% (до 8,7 млн. грн.). Протягом цього періо-

ду було вироблено 75,78 млн. зошитів, що на 

59,8% менше, ніж за аналогічний період 2001 р. 

Крім того, за цей же період зниження попиту на 

електроізоляційний картон призвело до скоро-

чення обсягів виробництва на Малинській па-

перовій фабриці на 23,6% (до 28,56 млн. грн.) та 

через ускладнення збуту продукції скоротився 

на 23% обсяг товарної продукції Корюковської 

фабрики технічних паперів – найбільшого ви-

робника шпалер [там же]. 

Позитивні зміни щодо активізації виробни-

цтва та інноваційної діяльності, що розпочали-

ся у 2002 р., тривали й протягом 2003 р. У 

цьому році було створено Асоціацію українсь-

ких підприємств целюлозно-паперової галузі 

"УкрПапір", головним завданням якої є розро-

бка й реалізація комплексної державної про-

грами розвитку целюлозно-паперової галузі з 

метою забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств. Тривали також інно-

ваційні технологічні процеси на окремих підп-

риємствах галузі. Так, ТзОВ "Донецьк-Вторма" 

розпочало виробництво паперу для плоских 

шарів та картон для гофрування; Київський 

КПК збільшив експорт картону в Росію, який 

протягом 8 місяців 2003 р. склав 16,984 тис. 

тонн (близько 6,764 млн. дол. США); ВО "Тех-

ноПак" (Україна) перемогло у конкурсі ЄБРР з 

кредитування підприємств малого та середньо-

го бізнесу; Рубежанський картонно-тарний 

комбінат запустив у експлуатацію гофроагре-

гат BHS; австрійсько-фінське Foria-Obf GmbH 

вирішило створити у Львівській області дочір-

ню компанію "Форія ОБФ-Львів", що спеціалі-

зуватиметься на лісозаготівельних роботах то-

що [3]. 

Всі ці інноваційні процеси на підприємст-

вах галузі визначили необхідність досліджен-

ня стратегічних підходів на засадах системно-

го аналізу та принципів їх реалізації з метою 

забезпечення та закріплення позитивних тен-

денцій розвитку підприємств. До таких підхо-

дів належать наступні: 

1. Інструментальний підхід, який зорієн-

тований на визначення цілей підприємства та 

засобів їх досягнення. Стратегія розглядається 

як план досягнення інноваційних цілей за до-

помогою визначених інструментів. 

2. Адаптивний підхід, у рамках якого ме-

тою підприємства є пристосування до зовніш-

нього середовища, а стратегія використову-

ється як адаптивний механізм. 

3. Процесний підхід, зорієнтований на 

процес розробки та реалізації стратегії та на 

аналіз взаємозв’язків і взаємозалежностей пі-

дсистем організації як складної системи, що і 

забезпечує йому переваги у порівнянні з дво-

ма попередніми [4]. 

З метою оптимізації процесу формування 

концептуальної схеми інноваційної стратегії в 

рамках процесного підходу було визначено в 

процесі дослідження основні принципи, які 

мають бути покладеними в основу її створен-

ня. До них серед інших належать: 

1. Цілеспрямованість. Стратегія будь-якого 

рівня (функціональна інноваційна стратегія або 

загальнокорпоративна стратегія організації) 

повинна сприяти досягненню конкретних ці-

лей, спрямованих на розвиток організації. 

2. Системність. В основу розробки стра-

тегії повинен бути покладений системний пі-

дхід. Стратегія – це також система (як і вся 

організація), яка включає відповідну ієрархію 

ланок, пов’язаних між собою, які взаємно 

впливають одна на одну. 

3. Обмеженість ресурсів. Будь-яка органі-

заційна система діє в умовах обмеженості всіх 

видів ресурсів, відновлювальних та невіднов-

лювальних, які необхідно ефективно викорис-

товувати. 

4. Комплексність. При розробці іннова-

ційної стратегії слід враховувати всі сфери її 

впливу та фактори, які обумовлюють її розро-

бку та ефективну реалізацію. 

5. Альтернативність. Необхідно розгля-

нути достатню кількість альтернатив, щоб в 

умовах обмежених ресурсів обрати ту, яка 

надасть можливість найефективніше досягти 

поставленої мети. 

6. Оптимальність. Розглядаючи множини 

стратегічних альтернатив, обирають ту, яка 
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забезпечить отримання найбільшого ефекту. 

Крім цього, цей принцип реалізується у пев-

ній кількості етапів розробки та реалізації ін-

новаційної стратегії, кількість яких забезпе-

чить оптимальність управління. 

7. Послідовність. Дії, що включені в про-

цес розробки стратегії, повинні здійснюватись 

у певній послідовності з урахуванням фактора 

часу. 

8. Керованість. Управління – це процес 

ухвалення рішень стосовно впливу на керова-

ну систему (об’єкт управління). Якщо як 

об’єкт управління виступає інноваційна стра-

тегія, то слід взяти до уваги, що ухвалені рі-

шення будуть реалізовані через деякий час у 

майбутньому, що рішення прийдеться прий-

мати за відсутності готових схем та минулих 

прецедентів, оскільки інноваційна стратегія 

пов’язана з реалізацією нових ідей. 

9. Гнучкість. Система розробки стратегії 

та її реалізації повинна мати властивість 

сприймати зміни у зовнішньому середовищі 

та гнучко реагувати на них. 

10.  Ефективність. У першу чергу маєть-

ся на увазі зворотній зв’язок та контроль, 

оскільки саме за допомогою зворотного 

зв’язку та контрольних заходів можна оціни-

ти, наскільки ефективним є процес розробки 

стратегії, наскільки ефективно обрана альтер-

натива забезпечує досягнення поставлених 

цілей з урахуванням обмежених ресурсів. 

Визначені принципи можуть бути перегля-

нуті та доповнені, але при цьому слід 

пам’ятати, що стратегія розвитку підприємст-

ва є не просто сумою функціональних страте-

гій, а комплексом органічно пов’язаних дій. 

На основі зазначених вище принципів сфо-

рмовано концептуальну схему розробки та 

реалізації інноваційної стратегії підприємства 

(рис. 1), згідно з якою кожне підприємство 

повинно розробляти та впроваджувати ту 

стратегію, яка допоможе досягнути окресле-

них цілей у рамках обраних пріоритетних на-

прямів шляхом ефективного використання 

інноваційного потенціалу з урахуванням 

впливу зовнішнього середовища [5]. Концеп-

туальна схема розробки та реалізації іннова-

ційної стратегії складається з кількох етапів: 

1. Визначення поточної системи цілей. Не-

обхідно визначити, що сьогодні підприємство 

має орієнтувати свою господарську діяльність 

на досягнення кількох цілей. Хоча прибуток 

залишається головною ціллю для багатьох 

підприємств, не менш важливими є забезпе-

чення досягнення низки інших.  

2. Оцінка. На цьому етапі здійснюється 

ґрунтовний стратегічний аналіз, який склада-

ється з оцінки зовнішнього середовища та 

оцінки інноваційного потенціалу. Аналіз ін-

новаційного потенціалу охоплює всі підсис-

теми підприємства і проводиться з метою ви-

явлення потенційних можливостей розвитку. 

Подібний аналіз має бути зосереджений на 

пошуку резервів підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

3. Вибір пріоритетів. Обираються пріори-

тетні напрями розвитку підприємства, і з ура-

хуванням цього коригується поточна система 

цілей, або визначаються нові цілі, які зміню-

ють або доповнюють попередні. При виборі 

пріоритетних стратегічних напрямів розвитку 

організації перевагу слід надати формуванню 

завдань інноваційного розвитку, які є основою 

всього стратегічного процесу в організації. 

4. Вибір шляху досягнення цілей. 

Наведена схема (див. рис. 1) передбачає 

два шляхи досягнення накреслених цілей: 

шляхом розробки індивідуальної інноваційної 

стратегії, або шляхом вибору стратегії з аль-

тернативних варіантів. Як було зазначено ви-

ще, перевагу слід надати розробці індивідуа-

льної стратегії для кожного конкретного підп-

риємства. Індивідуальність стратегії, обраної з 

альтернатив, реалізується на етапі розробки 

інноваційної програми. 

Інноваційна стратегія розвитку підприємс-

тва має певні методичні особливості, які по-

лягають у врахуванні наступних факторів: 

Ринок. Ціллю дослідження є вивчення мо-

жливості зростання ринку, зміни структури і 

складу основних конкурентів. Розроблюючи 

інноваційну стратегію, можна бути викорис-

тати методи прогнозування майбутніх потреб 

споживачів, моделювання поведінки спожи-

вачів, аналізу тенденцій розвитку науково-

технічного прогресу тощо. Особливістю цих 

методів є те, що вони оперують імовірними 

оцінками, а тому отримані результати пов’я-

зані з високим ризиком. 
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Рис. 1. Процес розробки та реалізації інноваційної стратегії 

 
Інформація. Підприємству необхідна дос-

татня кількість каналів надходження інфор-

мації про зовнішнє середовище та про внут-

рішній потенціал. Розробка інноваційної стра-

тегії пов’язана із постійним зростанням обся-

гів інформації, що підлягає аналізу з метою 

прийняття обґрунтованих рішень. Для цього 

необхідна наявність інформаційної системи зі 

збору, обробки, аналізу, систематизації, збері-

гання інформації та визначення інформацій-

них потреб у майбутньому. 

Глибина прогнозування. Розробка інновації, 

яка буде втілена в інноваційній стратегії, по-

чинається з аналізу інноваційної ідеї, причому 

втілення інноваційної ідеї може вимагати зна-

чного періоду часу.  

Багатоваріантність прогнозів та багато-

критеріальність оцінок. 

Оскільки ймовірності різних стратегічних 

напрямів розвитку не однакові, при розробці 

інноваційної стратегії підприємства необхідно 

враховувати кілька варіантів прогнозів, для 

оцінки яких слід використовувати комплекс 

різних критеріїв. 

З метою підвищення ефективності процесу 

стратегічного управління інноваціями на під-

приємствах, окрім зазначених вище особливо-

стей, розробляючи інноваційну стратегію, 

слід ураховувати загальні методичні основи в 

галузі стратегічного управління [6], а саме : 

Досвід. Різноманітні універсальні теорети-

чні моделі стратегічного управління інноваці-
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ями потребують підтвердження дослідними 

даними, оскільки умови їх застосування зале-

жать від особливостей кожного конкретного 

підприємства. 

Глобалізація. Стратегічне управління як 

наукова дисципліна розвивається з урахуван-

ням процесів глобалізації світової економіки, 

змінюючи при цьому корпоративне мислення 

менеджерів та пріоритети розвитку. 

Прийняття рішень. Стратегічне управління 

– це послідовність прийняття рішень, здійснен-

ня, контролю та корекції. Довжина цього циклу 

скорочується у міру збільшення мінливості та 

невизначеності зовнішнього середовища. 

Підприємництво. Успіх стратегічного уп-

равління визначається підприємницькою іні-

ціативою. Це, в свою чергу, вимагає доміну-

вання нових систем, нових структур та нових 

навичок менеджерів. 

Бачення довготривалих перспектив. Відп-

равною точкою стратегічного розвитку та 

змін виступають перспективи наступного ро-

ку діяльності підприємства. 

Стратегічні альтернативи. Міждисциплі-

нарний підхід.  

Оптимізація використання ресурсів. Визна-

чальним чинником у розробці та реалізації стра-

тегії є вивчення можливостей підприємства та 

вибір стратегії, яка забезпечить ефективне вико-

ристання ресурсів у довгострокові перспективі. 

Здійснення стратегії та контроль. Значну 

роль при реалізації стратегії грає людський 

фактор. Для успішної реалізації обраної стра-

тегії менеджери повинні вміти управляти ор-

ганізаційними інноваціями, переборювати 

опір змінам, формувати інноваційні команди, 

управляти очікуваннями людей, залучених у 

процес стратегічних змін. 

5. Реалізація індивідуальної стратегії або 

програми. 

На цьому етапі на підприємстві відбува-

ється впровадження конкретних заходів в ме-

жах окреслених напрямів. Інноваційні ідеї, що 

реалізуються в інноваційних стратегіях, необ-

хідно перевіряти з точки зору фінансової та 

технологічної можливостей (рис. 2). 
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Строки 
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Відповідальність 

Програма робіт 

 

 

Безпосередня реалізація ідеї 

Ідея реалізована                                      Ідея не реалізована 

 

                               Оцінка результатів                                             Чому?  

 

Рис. 2. Алгоритм втілення інноваційної ідеї в інноваційній стратегії 
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6. Зворотній зв’язок. Цей етап передбачає 

перевірку відповідності впровадженої страте-

гії обраним пріоритетним напрямкам. 

Описані вище підходи та принципи, а та-

кож запропонована концептуальна схема про-

цесу формування інноваційної стратегії нада-

ють можливість підприємствам целюлозно-

паперової галузі реалізувати ефективні систе-

ми стратегічного управління інноваційною 

діяльністю і забезпечувати динаміку економі-

чного розвитку. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАЗОТРАНСПОРТНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

Проаналізовано трансформаційні процеси в газотранспортній галузі з позицій їх економічної 
ефективності. Обґрунтовано економічні наслідки різних способів експлуатації та розвитку га-
зотранспортних підприємств, а саме – передачі газотранспортної системи України в концесію; 
створення спільного підприємства або консорціуму ВАТ "Газпром" та західними промисловими 
інвесторами; акціонування ДК "Укртрансгаз" та приватизація газотранспортної системи Укра-
їни шляхом продажу акцій ВАТ "Укртрансгаз". 

В умовах глобалізації та пов’язаних з нею 

трансформаційних процесів у світовій еконо-

міці, а також з урахуванням ситуації на вітчи-

зняному газотранспортному ринку, що скла-

лася, дослідження видів міжнародного науко-

во-виробничого співробітництва з метою ви-

користання їх позитивного досвіду в Україні є 

особливо актуальним. Актуальність цих пи-

тань зростає у зв’язку з відсутністю чіткої 

стратегії експлуатації нової євроазійської га-

зотранспортної системи. І хоча питанням удо-

сконалення організаційних форм міжнародно-

го співробітництва присвячено значну кіль-

кість наукових досліджень [1, 2], однак у кон-

тексті використання їх результатів у нафтога-

зовій промисловості такі дослідження практи-

чно відсутні. Це завдання було поставлено у 

підготовці матеріалу цього дослідження. 

Гострий дефіцит природних енергетичних 

ресурсів в Україні до низки першочергових 

завдань висуває пошук диверсифікованих 

шляхів забезпечення ними вітчизняної еконо-

міки. Об’єктивно диверсифікація допоможе 

розв’язати проблему уникнення монополії 

Росії і внаслідок цього дозволить створити 

належні умови для розвитку конкуренції в 

умовах виходу на український ринок зарубіж-

них компаній, що сприятиме інтеграції украї-

нської економіки в європейську. 

Для диверсифікації джерел і шляхів поста-

вок газу велике значення для України має ро-

звиток газотранспортної мережі, яка забезпе-

чить збільшення поставок газу з Туркменіста-

ну, Узбекистану, Казахстану, а в майбутньому 

– з Азербайджану. З цією метою необхідно 

особливу увагу приділяти створенню міжна-

родних стратегічних альянсів як інноваційних 

форм розвитку міжнародного співробітництва 

та привнесення в Україну досвіду культури 

ведення бізнесу та нових організаційних форм 

менеджменту. 

Сьогодні міжнародна торгівля вуглеводня-

ми динамічно розвивається, і до неї залуча-

ються вітчизняні підприємства. Особливо ак-

тивно ці процеси тривають у сфері торгівлі 

скрапленим природним газом (СПГ). До пере-

ваг торгівлі СПГ належить легкість диверси-

фікації джерел і шляхів його постачання мор-

ським транспортом за наявності морського 

терміналу для прийняття скрапленого приро-

дного газу. Джерелом такого постачання мо-

жуть бути Алжир, Катар, Оман, Єгипет та ін-

ші країни. В Україні достатньо перспектив-

ним інноваційним заходом є створення мор-

ських газотранспортних систем. Наукові дос-

лідження підтверджують ефективність доста-

вки в Україну природного газу у великих об-

сягах у зрідженому стані [3]. За аналогічною 

схемою, наприклад, повністю забезпечує свої 

потреби у газі Японія. 

Якими б актуальними на сьогодні не були 

зазначені вище питання та пріоритети зі збі-

льшення власного видобутку природного газу 

й диверсифікації шляхів його надходження в 

Україну, найсуттєвішим завданням є розв’я-

зання нагальних і стратегічних проблем щодо 

газотранспортної системи України. Надзви-

чайне вигідне географічне положення нашої 

країни відносно основних експортерів приро-

дного газу та його імпортерів історично за-

безпечило Україні позицію одного з найбіль-

ших у Європі газових транзитерів. Однак 

останнім часом через суб’єктивні причини у 

світі відбувається нівелювання цієї ролі Укра-

їни. Досвід багатьох років підтверджує надій-

ність газотранспортної системи України із 
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забезпечення транзиту російського газу через 

територію нашої країни до європейських кра-

їн і Туреччини.  

Проте ГТС сьогодні потребує реконструкції 

та модернізації обладнання відповідно до ви-

мог європейських стандартів щодо системи 

транспортування газу. На це потрібні колоса-

льні кошти, яких Україна сьогодні не має. Не-

розв’язаність цього питання ставить під сумнів 

надійність, конкурентоспроможність і приваб-

ливість вітчизняної газотранспортної системи 

для реальних і потенційних її користувачів. І 

це, звичайно, не сприяє позитивному іміджу 

України як транзитера природного газу. 

Зберігаючи існуючу ситуацію, не вдасться 

розв’язати проблеми надійного функціону-

вання та розвитку газотранспортної системи, а 

також знайти кошти для погашення зовнішніх 

боргів України за природний газ, створити 

умови для диверсифікації джерел та напрямів 

надходження природного газу в Україну. Зво-

лікання з їх вирішенням призводить до пода-

льшого ускладнення ситуації, зниження на-

дійності газотранспортної системи, зниження 

транзитних можливостей України. 

Розв’язання цих та низки супутніх проблем 

потребує негайних і рішучих дій з пошуком 

нетрадиційних підходів.  

Серед пропозицій щодо розв’язання назва-

ного вище комплексу проблем можна виділи-

ти три основні підходи: 

1. Передача газотранспортної системи 

України в концесію. 

2. Створення спільного підприємства або 

консорціуму з ВАТ "Газпром" і західними 

промисловими інвесторами. 

3. Акціонування ДК "Укртрансгаз" та при-

ватизація газотранспортної системи України 

шляхом продажу акцій ВАТ "Укртрансгаз" із 

залученням промислового інвестора. 

Розглянемо ці варіанти інноваційних орга-

нізаційно-економічних рішень з точки зору 

забезпечення інтересів національної безпеки 

України, надходження коштів до державного 

бюджету, забезпечення інвестицій у модерні-

зацію та розвиток газотранспортної системи, 

юридичної можливості здійснення. 

Компанія Shel International Gas Limited 

(далі-Shel) запропонувала передати газотран-

спортну систему України в концесію. Ця про-

позиція передбачала здійснити інвестицію в 

ГТС у розмірі 600 млн. дол. США. Умовами 

концесії передбачалося дисконтування гро-

шових потоків за ставкою 25% на термін 40 

років. З позиції відповідності такої пропозиції 

інтересам України головними моментами 

концесійного договору є: 

− термін дії; 

− розподіл ризиків; 

− обсяг концесійного збору; 

− рішення концесіонера про інвестиції. 

Термін дії концесійного договору в міжна-

родній практиці – 30 років. Згідно з чинним 

українським законодавством, термін дії кон-

цесії може бути від 10 до 50 років. На період 

дії концесійного договору майно, яке переда-

но в концесію, не може бути приватизоване. 

Таким чином, передавши майно в концесію, 

ми отримаємо певну суму коштів сьогодні, у 

даний час, але повністю закриємо для себе 

можливість проведення приватизації та отри-

мання за її рахунок значно більших коштів. 

Важливою умовою концесійного договору 

є обсяг концесійного збору. Як правило, в мі-

жнародній практиці він установлюється шля-

хом визначення дисконтованих майбутніх 

грошових надходжень від експлуатації майна, 

переданого в концесію за період її дії. 

На думку представників німецької консу-

льтативної групи при Уряді України, пропо-

зиції, які висловлювалися Shell, значно зани-

жені та носять невигідний для України харак-

тер. При ставці дисконту 20% і діючому та-

рифі на транзит (1,09 дол. США/1000 куб. 

м/100 км) вартість концесії на 20 років буде 

складати 1966 млн. дол. США. При концесії 

на 40 років вартість концесії збільшується до 

2018 млн. дол. США. При ставці дисконту 

20% і тарифу на транзит (1,75 дол. США/1000 

куб. м/100 км.) вартість концесії на 20 років 

буде складати 3993 млн. дол. США, а на 40 

років – 4097 млн. дол. США. Таким чином, 

довгострокова концесія невигідна Україні. 

Розмір коштів, які може отримувати Укра-

їна від транзиту природного газу обсягом 

120 млрд. куб. м щорічно при тарифній ставці 

1,09 дол. США / 1000 куб. м / 100 км, складає 

1,5 млрд. дол. США, а при тарифній ставці 

1,75 дол. США / 1000 куб. м / 100 км складає 

2,5 млрд. дол. США при затратах ДК "Укртра-

нсгаз" у 1999 р. на експлуатацію газотранспор-

тної мережі у розмірі 4 млрд. грн., що прибли-
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зно складає 727 млн. дол. США. Таким чином, 

прибуток від експлуатації ГТС при тарифній 

ставці 1,75 дол. США / 1000 куб. м / 100 км буде 

складати 1773 млн. дол. США, а чистий прибуток 

1241 млн. дол. США. Це можливо за умови 

юридичної самостійності ДК "Укртрансгаз" і 

здійснення грошових розрахунків за транзит-

ний газ з боку ВАТ "Газпром". 

Вищенаведене дозволяє зробити такі ви-

сновки: 

1. Довгострокова концесія не вигідна 

Україні з економічної точки зору, оскільки 

при високих ставках дисконту розмір концесії 

на 20 років і на 40 років відрізняється несут-

тєво. 

2. Короткострокова концесія (10–20 років) 

не буде сприяти вкладенню концесіонером 

значних коштів у розвиток системи. 

3. Існуючі дотепер пропозиції були не ви-

гідні Україні з економічної точки зору (значно 

занижувалася вартість концесії).  

4. Передача ГТС у концесію закриває мо-

жливість приватизації ГТС. 

5. Передача ГТС у концесію не дає ком-

плексного розв’язання проблем: експлуатації 

та модернізації ГТС, обмежуючи її розвиток, 

диверсифікацію джерел надходження енерго-

носіїв в Україну, розрахунків за зовнішню 

заборгованість за енергоносії. 

6. Передача ГТС України в концесію дозво-

ляє лише одноразово вирішити питання отри-

мання коштів до бюджету, які підуть відразу на 

виплату боргів, і закриває шляхи до більш ком-

плексного та оптимального розв’язання про-

блем функціонування та розвитку ГТС. 

Створення спільного підприємства або 

консорціуму з ВАТ "Газпром" та провідними 

фірмами європейських країн для експлуатації 

ГТС в найзагальніший формі передбачає: 

− створення спільного підприємства або 

консорціуму, де не менше 50% належатиме 

НАК "Нафтогаз України"; 

− внесення до статутного фонду СП "Наф-

тогаз України" об’єктів газотранспортної сис-

теми (ГТС); 

− внесення іншими учасниками грошових 

коштів або матеріальних активів (зокрема, 

природного газу). 

Необхідно зауважити, що чинним законо-

давством України встановлено лише поняття 

спільного підприємства, але жодних норм 

щодо порядку його створення і діяльності, 

формування статутного фонду чинним зако-

нодавством не встановлено. Таке підприємст-

во формується на основі договору про його 

створення. 

Що стосується консорціуму, то загальні 

умови його створення передбачені Законом 

України "Про підприємства в Україні". Важ-

ливим моментом є те, що це статутне об’єд-

нання, яке має статус юридичної особи і відо-

кремлений статутний фонд. 

Внесення об’єктів ГТС в обмін на корпора-

тивні права СП або консорціуму означає від-

чуження цих об’єктів із державної власності, 

тобто неявну приватизацію. А тому для своєї 

реалізації даний проект потребує зняття Вер-

ховною Радою України заборони на привати-

зацію магістральних газопроводів та підзем-

них газосховищ та внесення змін до ряду за-

конодавчих актів України. 

Окрім того, такий спосіб приватизації су-

перечить загальній концепції Закону України 

"Про державну програму приватизації". Кош-

ти та активи, які вносяться до статутного фо-

нду, будуть належати спільному підприємству 

або консорціуму. Жодної копійки від ство-

рення такого СП (консорціуму) Державний 

бюджет України не отримає. 

Вищенаведене дозволяє зробити висновки, 

що створення спільного підприємства (консо-

рціуму): 

− не забезпечує необхідних надходжень 

до державного бюджету України; 

− не вирішує питання погашення зовніш-

ньої заборгованості за природний газ; 

− потребує внесення змін до чинного за-

конодавства; 

− не дає комплексного розв’язання про-

блем експлуатації і модернізації ГТС, її роз-

витку, диверсифікації джерел надходження 

енергоносіїв в Україну. 

Накопичені проблеми ГТС України потре-

бують комплексного розв’язання, яке б забез-

печило її стабільне функціонування і розвиток 

на довгострокову перспективу, надходження 

коштів до бюджету, розв’язання проблем зов-

нішньої заборгованості, залучення інвестицій 

в її модернізацію, диверсифікацію джерел на-

дходження енергоносіїв в Україну.  

На нашу думку, таким розв’язанням ком-

плексу проблем може бути приватизація ГТС. 
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Аналіз ходу переговорів з представниками 

ВАТ "Газпром" та представниками уряду Ро-

сійської Федерації, представниками міжна-

родних газових компаній свідчить, що прива-

тизація ГТС України із залученням як проми-

слових інвесторів ВАТ "Газпром", таких ком-

паній, як Gas de Frans, British Petroleum, 

Rhurgas та інших, є для них досить привабли-

вою перспективою. Створення відкритого ак-

ціонерного товариства на базі української 

ГТС, в якому ВАТ "Газпрому" буде належати 

певний пакет акцій, зменшить небезпеку зни-

ження транзитних обсягів природного газу 

через територію України, а тим самим і змен-

шення надходжень від транзиту в бюджет 

України. 

Залучення передового закордонного досві-

ду в управлінні, маркетингу та менеджменті 

систем транспорту газу дозволить підвищити 

рівень цих процесів і в ГТС України. 

Все це дозволяє зробити висновок, що 

приватизація ГТС України (за умови визна-

чення її реальної вартості) відповідає інте-

ресам безпеки держави, умовам її включення 

в інтеграційні економічні процеси, які прис-

корюються у світі.  

Існує низка чинників, які змінюють вар-

тість ГТС в Україні. Так, змінюються тарифи 

на його транспортування, курси валют, струк-

тура та обсяги затрат на її обслуговування як 

в Україні, так і у світі. Низка чинників приз-

водить до зниження вартості системи (напри-

клад, обсяги транспортованого газу і знос 

об’єктів), інші – навпаки, до підвищення її 

вартості. Можна зробити висновок, що для 

оцінки сучасної вартості газотранспортної 

системи України необхідне проведення ауди-

ту незалежною міжнародною аудиторською 

фірмою. Однозначним є висновок про те, що 

основою оцінки не може бути балансова вар-

тість газотранспортної системи, оскільки вона 

не враховує потенційну прибутковість систе-

ми та ігнорує майбутні грошові надходження. 

У зв’язку з вищезазначеним, необхідним 

вбачається здійснення таких організаційно-

правових заходів. 

По-перше, необхідно внести зміни щодо 

зняття заборони на приватизацію об’єктів 

ГТС України до цілої низки законів, серед 

яких Закон України "Про трубопровідний 

транспорт", Закон України "Про приватизацію 

державного майна", Закон України "Про пе-

релік об’єктів права державної власності, що 

не підлягають приватизації", Закон України 

"Про нафту і газ". 

По-друге, реорганізувати ДК "Укртрансгаз" 

НАК "Нафтогаз України" шляхом перетворен-

ня її у відкрите акціонерне товариство. Для 

розробки рекомендацій щодо приватизації ГТС 

України необхідно проаналізувати правовий 

статус майна ГТС та ДК "Укртрансгаз".  

По-третє, слід здійснити у відповідності до 

Державної програми приватизації на 2000–

2002рр. необхідні заходи передприватизацій-

ної підготовки ВАТ "Укртрансгаз". 

Здійснення заходів щодо акціонування ДК 

"Укртрансгаз" і приватизації ГТС України 

дозволить: 

1. Підвищити економічну ефективність ді-

яльності підприємства, що обслуговує ГТС 

України за рахунок підвищення самостійності 

підприємства та залучення досвіду менедж-

менту західних власників компаній. 

2. Створити умови для технічного пере-

оснащення і модернізації ГТС України як за 

рахунок накопичення внутрішніх коштів, так і 

за рахунок нових інвестиційних і кредитних 

джерел. 

3. Підвищити надійність функціонування 

ГТС України та ступінь довіри до неї з боку 

російських та західних компаній. 

4. Залучити кошти за рахунок приватиза-

цій: до державного бюджету; для погашення 

зовнішнього боргу України за енергоносії; для 

технічного переоснащення та модернізації 

ГТС України; для здійснення диверсифікації 

джерел постачання енергоносіїв в Україну. 

5. Забезпечити стабільне функціонування 

компанії, що обслуговує ГТС України і, як 

наслідок, забезпечити: стабільні надходження 

до бюджету від податків та зборів; зберегти 

робочі місця в галузі; забезпечити роботою 

суміжні підприємства. 

Для реалізації приватизації ГТС України із 

залученням міжнародних промислових інвесто-

рів необхідно ухвалити Закон України "Про 

особливості приватизації в ГТС України", по-

дання проекту якого відбулося ще в жовтні 

2000 року. 

Порівняння трьох варіантів розв’язання 

проблем ГТС України показує, що надання 

ГТС у концесію, навіть за досить високого 
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розміру концесійної плати, дає лише разове 

надходження до бюджету, яке не розв’язує 

проблем ані бюджету, ані модернізації систе-

ми , а держава в значній мірі втрачає контроль 

над ГТС і в майбутньому отримає лише пода-

тки від функціонування системи. 

Створення спільного підприємства або 

консорціуму для експлуатації ГТС України 

означає приватизацію об’єктів ГТС в обмін на 

корпоративні права і не призводить до надхо-

джень до бюджету. У цілому таке рішення не 

носить комплексний характер і не розв’язує 

всіх накопичених проблем. 

Проведення корпоратизації ДК "Укртранс-

газ", приватизації ГТС України, продажу ак-

цій ВАТ "Укртрансгаз" промисловому інвес-

тору дозволяє, на нашу думку , отримати ко-

шти до державного бюджету, забезпечити 

можливість отримання державою дивідендів 

від експлуатації ГТС і зберегти (за наявності 

пакету "50%+1акція") реальний контроль за 

діяльністю ГТС. Таким чином, найбільш оп-

тимальний, з точки зору економічної ефекти-

вності та інтересів безпеки України, є варіант, 

пов’язаний з приватизацією ГТС. 

Як свідчать публікації щодо розвитку по-

дій біля ГТС України [4], то провідні газові 

компанії Європи вже створили міжнародний 

консорціум, який має на меті реалізацію про-

екту будівництва газопроводу через Польщу 

та Словаччину в обхід України, що дозволить 

запобігти несанкціонованого відбору газу 

українською стороною і тим самим підвищить 

надійність поставок сировини, оскільки на-

дасть можливість модернізувати ГТС.  

Проведений аналіз стану ГТС в Україні 

показав таке: 

1. Об’єкти ГТС України експлуатуються 

протягом тривалого часу, мають значний сту-

пінь зносу та потребують негайного залучен-

ня значних коштів (протягом 2000–2005 рр. – 

понад 2 млрд. 290 млн. дол. США) у ремонт і 

модернізацію системи. 

2. Існує значна небезпека того, що реаліза-

ція Росією програми будівництва обхідних 

трубопроводів уже до середини десятиліття 

може призвести до зменшення транзиту газу 

через Україну до 60–70 млрд. куб. м на рік. 

3. Із трьох розглянутих варіантів розв’я-

зання проблем розвитку ГТС країни та забез-

печення України природним газом найбільш 

оптимальним з точки зору національних інте-

ресів є приватизація газотранспортної системи 

України із залученням стратегічних інвесторів, 

що дозволить розв’язати низку внутрішніх і 

зовнішніх проблем, які були описані раніше. 

Як показує проведений аналіз, підприємства 

нафтогазового комплексу володіють достатнім 

інноваційним потенціалом, що надає можли-

вість їх подальшому розвитку. Однак за умов 

існуючої конкуренції цей потенціал необхідно 

правильно спрямувати на вирішення важливих 

завдань, що стоять перед галуззю. Необхідно 

розробити стратегію інноваційного розвитку 

комплексу, яка б ураховувала потребу в наро-

щуванні його потенціалу, що важливо для за-

безпечення національної безпеки держави. 

Вирішення цих завдань тісно пов’язане з 

державною політикою в нафтовій галузі, тоб-

то – з вирішенням питань приватизації окре-

мих підприємств, організаційними формами 

управління, створенням нових організаційних 

структур інноваційного типу. Ці завдання 

можна вирішити із застосуванням заходів 

державного регулювання економіки та мето-

дів інноваційного менеджменту, а також шля-

хом інтеграції у світовий нафтовий ринок че-

рез створення нових, інтегрованих із світовим 

бізнесом, організаційних структур. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В ЦІНОУТВОРЕННІ  

ПІД ЧАС БІРЖОВИХ НАФТОВИХ ТОРГІВ 

Розглянуто нові варіанти реалізації нафти і скрапленого газу через біржові торги та обґрунто-
вано економічну доцільність таких способів реалізації продукції з позицій ринкового ціноутворен-
ня. Доведено, що в умовах ринку розвиток організаційно-економічних механізмів біржової реаліза-
ції вуглеводнів є необхідним заходом, що сприяє покращенню фінансової стабільності нафтогазо-
видобувних підприємств. 

Цінова система держави в перехідний пе-

ріод знаходиться під впливом як трансформа-

ційних процесів, притаманних економіці 

України, так і під впливом політики держав-

ного регулювання цін. У результаті того, що 

за допомогою командно-адміністративної си-

стеми ціни на паливно-енергетичні ресурси в 

державі суттєво занижувались, у цій галузі 

найвразливіше відчули їх зростання під час 

переходу до ринку, коли у процесі побудови 

відкритої ринкової економіки ціни на продук-

цію нафтогазовидобувної галузі значно на-

близились до світових цін на енергоресурси. 

Виходячи з існуючої в Україні системи 

оподаткування, в структурі ціни продукції 

нафтогазовидобувної галузі 43% складають 

податки та обов’язкові нарахування, які пе-

редбачаються "Законом про оподаткування 

прибутку підприємства" і спрямовуються в 

Державний бюджет України 1 . За даними 

різних НГВУ ВАТ "Укрнафта", реальні прямі 

витрати на видобуток 1 тонни нафти склада-

ють 25–30% у ціні. Однак навіть з урахуван-

ням високого рівня податкового навантажен-

ня, нафтогазовидобувна галузь є високопри-

бутковою як з точки зору рентабельності ви-

робництва, так і з точки зору надходжень до 

Державного бюджету України. 

До недавнього часу ВАТ "Укрнафта" об-

ґрунтовувало встановлення ціни на нафту, 

газовий конденсат та продукти газопереробки. 

У структуру ціни реалізації нафтопродуктів 

включено фактичні витрати на видобування 

одиниці сировинних матеріалів, їх переробку і 

відрахування у відповідності з існуючими за-

конодавчими актами.  

З метою створення прозорого механізму 

ціноутворення, розвитку конкурентних засад і 

підвищення платіжної дисципліни на ринку 

енергоресурсів постановою Кабінету Мініст-

рів України від 04.04.2000 р. № 599 від 1 тра-

вня 2000 року був запроваджений механізм 

реалізації нафти, газового конденсату, скрап-

леного газу шляхом проведення аукціонів 2 . 

Основною функцією аукціонів є створення 

умов для формування реальної рівноважної 

ринкової ціни товару, спостереження за нею 

та надання інформації щодо поточних цін і 

цінових тенденцій. Формування ціни – це од-

не з ключових питань, що постають перед 

учасниками біржової торгівлі та перед інши-

ми суб`єктами економічних відносин. 

На теперішній чаc, за даними Міжнародної 

компанії, що надає професіональні консалти-

нгові послуги "PLATTS" та The UK Institut of 

Petroleum, London, у світі налічується близько 

150 сортів сирої нафти, серед яких слід від-

значити найбільш ліквідний сорт Brent, ви-

значений як маркерний (еталонний), а також 

такі сорти як Forties, Urals, Ekofisk, Oman, 

Dubai, Flotta, Forcados, Bonny Light та ін. Ко-

жний конкретний НПЗ обмежує вибір нафти 

за сортами, виходячи з технічних та логістич-

но реальних можливостей підприємства. Вра-

ховується також комерційна привабливість 

вибраних сортів. Вибір того чи того сорту на-

фти може змінити розмір прибутку підприєм-

ства на значну кількість доларів за барель. 

Так, 99% нафти Саудіської Аравії продається 

строковими контрактами терміном від 0,5 

року до 1 року, головними умовами яких є 

обов’язкова переробка нафти на НПЗ, а не для 

перепродажу 3–4 . 

Рівноважна ціна формується під впливом 

двох протидіючих: попиту та пропозиції. Ціна 

пропозиції (тобто ціна, за якою продавець 
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згоден продати свій товар) залежить не лише 

від обсягів пропозиції (функція пропозиції), 

але й від інших факторів, а саме: 

1) ціна пропозиції не може бути меншою 

витрат на виробництво (ціна повинна включа-

ти собівартість продукції); 

2) ціна пропозиції залежить від зміни цін 

на товари, що є доповнюючими або взаємоза-

мінними з ними товарами (найчастіше це сто-

сується технологічно пов`язаних товарів). На-

приклад, зростання ціни нафтопродуктів, 

отриманих під час переробки нафти, дозволяє 

прогнозувати ріст ціни на нафту; 

3) ціна пропозиції залежить від фізико-хі-

мічних якостей товарів (пропозиція товарів, що 

не підлягають довготривалому зберіганню у 

сховищах, а також коли рівень підготовки наф-

ти для переробки або зміни хімічних властиво-

стей низький, є менш еластичною за ціною); 

4) пряма залежність росту обсягу пропози-

ції товару при збільшенні його ціни спостері-

гається лише до певного рівня. В умовах фун-

кціонування біржового ринку реального това-

ру не можна значно підвищувати рівень бір-

жової ціни, тому що при цьому падає обсяг 

попиту, що веде до відповідного зниження 

обсягів пропозиції для збереження високого 

рівня ціни; 

5)  ціна пропозиції залежить від кількості 

продавців на біржі, тобто стану ринку: доскона-

ла конкуренція, недосконала конкуренція або 

монополія, хоча в загальному випадку біржа 

має виступати гарантом вільної конкуренції; 

6) ціна пропозиції залежить від очікувань 

продавців щодо майбутніх темпів інфляції; 

7) ціна пропозиції залежить від інших 

чинників, що можуть на неї вплинути (стабі-

льність урядової політики, політична ситуа-

ція, інше). 

Таким чином, ціна пропозиції залежить від 

багатьох визначених та ймовірних чинників, 

які можуть вплинути на поточну і майбутню 

ринкову кон’юнктуру. 

Другою силою, що формує рівноважну ціну, 

є вплив попиту. Крім залежності ціни від обся-

гів попиту на товар, на ціну попиту впливають: 

1. Рівень доходів споживачів, які будуть 

кінцевими отримувачами товару (розрізняють 

товари низької якості, нормальні товари, то-

вари першої необхідності, предмети розкоші); 

2. Ціна попиту на одні товари залежить від 

ціни на взаємодоповнюючі або взаємозамінні 

товари; 

3. Ціна залежить від кількості покупців на 

ринку (можлива ситуація монопсонії, тобто 

монополії покупця). Така ситуація може ви-

никнути при домінуванні на ринку одного чи 

кількох дуже великих спекулянтів або хедже-

рів, але це не є типовим для біржової торгівлі; 

4. Ціна може залежати від життєвого цик-

лу товару (це важливо для так званих небір-

жових товарів, які зазнають значного впливу 

технічного прогресу); 

5. Ціна попиту, як і ціна пропозиції, зале-

жить від очікувань людей щодо майбутньої 

ситуації на ринку, темпів інфляції, макроеко-

номічної та політичної стабільності. 

Рівноважна ціна – це ціна перетину кривих 

попиту та пропозиції, тобто коли ціна попиту 

на товар дорівнює ціні пропозиції. Крім зага-

льноринкових сил, які формують ціни не ли-

ше на біржі, але й на будь-якому ринку, коли-

вання біржових цін підпадає під вплив специ-

фічних чинників, таких як операції спекулян-

тів або хеджерів. Динаміка зміни ціни має 

свою закономірність під час різних етапів ро-

звитку ринків і в певних ринкових ситуаціях 

(співвідношення ціни на реальний та майбут-

ній товари особливо важливе, починаючи з 

третього етапу біржового розвитку, коли ос-

новною складовою ринку стають ф’ючерси, 

торги якими в Україні не проводяться).  

Ціни на наявний товар і на товар з постав-

кою на строк змінюються в цілому в одному 

напрямку в довгостроковому інтервалі. В 

умовах збалансованого ринку рух цін відбува-

ється майже паралельно, а при виникненні 

значного дефіциту ціни спот і найбільші по-

зиції змінюються значніше, ніж котирування 

віддалених строків. Коли ціни зростають на 

інвертному ринку, тоді котирування найбли-

жчих позицій зростає швидше, ніж для відда-

лених, а при зниженні цін – спадають швид-

ше, тобто ближчі котирування реагують шви-

дше, що посилюється концентрацією спекуля-

тивної діяльності: 

− наближення позицій до строку поставки 

товару наближує ф’ючерсні ціни до ціни на 

ринку спот. Ціна спот завжди відображає кон-

кретні співвідношення попиту і пропозиції 
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товару на кожен момент часу, тоді як на коти-

рування віддалених строків впливають перс-

пективи ринку і економіки в цілому і лише 

наприкінці строку – існуючий реальний стан 

на ринку спот;  

− біржові котирування звичайно відобра-

жають ціну на еталонний, для цього виду това-

ру (нафта, природний газ, газойль, тощо), сорт, 

що дозволений до поставки за контрактом; 

− динаміка ціни бонусу (скидки), що 

сплачуються за наявний товар проти першої 

позиції, характеризується яскраво вираженим 

якісним показником щодо еталонного сорту.  

Таким чином, формування ціни відбува-

ється під впливом як довгострокових чинни-

ків, які створюють базову собівартість товару, 

так і середньо- та короткострокових чинників, 

відображенням яких є попит та пропозиція, на 

які впливають як чисто біржові, так і загаль-

норинкові фактори. Ціни розглядаються в тій 

мірі, в якій їх можна дослідити за біржовою 

інформацією. 

Звичайно біржові котирування публіку-

ються провідними бізнесовими виданнями, 

такими як "Financial Times" та "Wall – Street 

Journal". У виданні "Wall – Street Journal" 

окремо опубліковані ф`ючерсні ціни (futures 

prices) на основні види товарів, а також опці-

онні ціни (futures options) та ціни на реальний 

товар (cash prices) (див. 3–4 ). Основою тор-

гівлі на західних ринках є ф`ючерси, ціни на 

які вбирають усю наявну інформацію про стан 

та перспективи торгівлі та відповідно ство-

рюють інформаційний ряд, який можна вико-

ристовувати як світові ціни. Тому ф`ючерсні 

біржі іноді називають "ринками цін" на відмі-

ну від ринків товару 5 . Дослідження динамі-

ки ф`ючерсної ціни та її співвідношення з ці-

ною реального товару – це одна з найважли-

віших проблем, яку досліджують біржові ана-

літики, але, на жаль, вона не є актуальною для 

України. Цьому питанню при відпрацюванні 

економічного механізму проведення біржових 

торгів слід приділити належну увагу. 

Біржова кон’юнктура – це форма прояву на 

ринку окремих товарів системи чинників та 

умов, що визначають співвідношення попиту, 

пропозиції та біржових цін. Метою вивчення 

біржової кон’юнктури є перш за все визна-

чення можливого обсягу угод та динаміки цін 

за окремими групами товарів для прийняття 

ефективних рішень щодо забезпечення доста-

тньої дохідності біржової торгівлі.  

Спостереження за біржовою кон’юнкту-

рою, крім аналізу пропозиції та попиту на то-

вари на біржі, включає цікаву систему аналізу 

умов, за яких сформувалися ціни на кожних 

торгах. Такий стан торгів називається "на-

строєм ринку" (див. 5 ). 

Для визначення настрою ринку зазвичай 

використовується три такі характеристики, які 

слід урахувати при подальшому проведенні 

аукціонів (біржових торгів) за участю ВАТ 

"Укрнафта": 

1) співвідношення попиту і пропозиції (за 

поданими заявками та угодами, що були заре-

єстровані і укладені); 

2) тенденція руху цін (динаміка протягом 

даного періоду); 

3) кількість укладених угод. 

Якщо ми приймемо умову економічної не-

ефективності ринку, тоді перед ВАТ "Укрна-

фта" постає ще додаткове завдання прогнозу-

вання ціни, яка лише поступово накопичує 

інформацію про нову ситуацію. Для прогно-

зування біржової ціни використовується тра-

диційний економічний аналіз (фундаменталь-

ний), а також специфічно біржовий засіб – 

технічний, або механічний аналіз.  

Під час розробки фундаментального про-

гнозу використовуються всі фактори, що 

впливають на співвідношення попиту та про-

позиції з урахуванням особливостей ринку і 

які в цілому були перераховані вище. Остан-

нім часом фундаментальний аналіз усе більше 

спирається на економетричні моделі та будує 

моделі розвитку ринків, які подекуди містять 

біля тисячі рівнянь. Але якщо фундаменталь-

ний аналіз в цілому ефективний для середньо- 

та довгострокової перспективи, то для корот-

ких строків краще використовувати технічний 

аналіз, що базується на аналізі графіків і ви-

явленні певних ознак у динаміці ціни, які мо-

жуть свідчити про зміну тенденції.  

Прогнозування цін на вітчизняних біржах 

(Українська Міжбанківська валютна біржа – 

торгівля нафтою, газовим конденсатом, стабі-

льним газовим бензином, нафтопродуктами; 

Українська аграрна біржа – торгівля скрапле-

ним газом; та ін.), зокрема застосування тех-
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нічного аналізу, є проблематичним через не-

стабільність біржової торгівлі і їх значну, 

майже критичну залежність від екзогенних 

факторів, таких як управлінські рішення влад. 

Котирування цін на вітчизняних біржах від-

буваються лише раз або два рази на місяць, 

тому що для України характерна щомісячна 

періодичність торгів енергоносіями, що робить 

ціну набагато менш реалістичною та рухли-

вою. У зв’язку з тим, що ВАТ "Укрнафта" най-

частіше проводить торги нафтою взагалі раз на 

місяць, котирування цін є ще менш реалістич-

ними. Це робить актуальним збільшення час-

тоти проведення торгів енергоносіями. 

Таким чином, поки на Україні не буде іс-

нувати активної біржової торгівлі, котируван-

ня цін не буде виконувати своєї основної фу-

нкції – сповіщати про поточний рівень ціни та 

тенденції руху ціни на українську нафту. 

Котирування цін на вітчизняних біржах на 

товарні партії нафти, запропоновані для реалі-

зації ВАТ "Укрнафта", не можна порівнювати 

з котируваннями, що публікуються в інозем-

них виданнях, тому що воно торгує реальним 

товаром у зв’язку з відсутністю ф`ючерсного 

ринку цін, а на ринку товару через малу кіль-

кість угод неможливо сформувати адекватну 

щодо ринку ціну закриття, тобто офіційне ко-

тирування. Часто торги не відбуваються, від-

повідно ціна не визначається. Ціна, що публі-

кується в засобах масової інформації, є серед-

ньозваженою. 

Вивчення біржової ціни сприяє розумінню 

загальних цінових тенденцій. Ціни, що фор-

муються на біржі, не є репрезентативними для 

ринку в цілому, тобто їх не можна розглядати 

як рівноважні ринкові ціни. 

Таким чином, організаційно-економічний 

механізм проведення аукціонних торгів пот-

ребує вдосконалення. Під час проведення ау-

кціонів відсутнє належне інформаційне забез-

печення, є певні недоліки у встановленні та 

обліку аукціонних цін. Це робить необхідним 

запровадження нових організаційних форм 

проведення аукціонів, зокрема – торгівлю 

ф’ючерсними контрактами. Відсутність 

ф’ючерсів створює перепони на шляху засто-

сування широковідомої практики хеджування, 

яка потребує розвинутого ф`ючерсного ринку, 

а також унеможливлює формування чистого 

ринку цін, який існує на світових біржах. 

Котирування ціни, що публікується, на 

жаль, не відбиває реального співвідношення 

попиту та пропозиції на внутрішньому ринку 

країни через незначну кількість угод, що ук-

ладаються на біржах, та обмеження базису 

постачання придбаних обсягів нафти .  

Відстежування біржової ціни нафти най-

краще проводити на цінах, виражених у дола-

ровому еквіваленті, що дозволяє скоригувати 

коливання ціни під впливом валютного курсу 

та порівняти її з ціною, що визначається на 

світовому ринку нафти. Базовою ціною можна 

вважати ціну на нафту за базисом EXW на 

ринку спот, на яку не впливають транспортні 

або митні видатки, а також очікування покуп-

ців щодо майбутньої ціни на нафту. 

Розвиток біржі, формування адекватних ці-

нових котирувань, підвищення інформаційної 

ефективності цін на біржі залежить у більшій 

мірі від загального рівня розвитку економіки 

України та продуктивності виробництва. 

Біржова торгівля знаходиться зараз на по-

чаткових етапах свого становлення, що зумо-

влює існуючі складнощі, але необхідність ме-

ханізмів ринкового регулювання ціни нафти 

повинна призвести до вдалого біржотворення 

в майбутньому. 
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Сергеєв С.О. 
ТОВ "Інститут системних досліджень в енергетиці", м. Харків 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ПОПИТУ НА ТЕПЛОВУ,  

ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ТА ГАЗ У ПОБУТОВОМУ СЕКТОРІ  

ЯК ОСНОВА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Запропоновано процедуру коригування еталонного спектру споживання в побуті паливно-
енергетичних ресурсів. Процедура базується на визнанні факту, що режими роботи системи 
централізованого теплопостачання критично впливають на обсяги споживання електричної 
енергії та побутового газу населенням. Розроблено новий еталонний спектр споживання енерго-

ресурсів, що мінімізує витрати на енергопостачання протягом опалювального сезону з ураху-
ванням гігієнічних вимог щодо мікрокліматичного комфорту. Виконано оцінку перспектив зрос-
тання ролі електричної гілки енергопостачання при розв’язанні проблем опалення житла. Відмі-
чається, що різке зростання електричного навантаження в побуті набуває статусу найбільшої 
загрози для нормалізації роботи муніципальних енергокомплексів. 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ,  

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И ГАЗ В БЫТОВОМ СЕКТОРЕ 

КАК ОСНОВА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В последние годы энергетика Украины пе-

реживает один из наиболее напряженных пе-

риодов в своей истории. Сокращение спроса 

на электрическую и тепловую энергию в про-

мышленном секторе, падение платежной дис-

циплины в среде бытовых и коммунальных 

потребителей превратили многие энергетиче-

ские предприятия, по существу, в банкротов, 

и, к сожалению, это не единственный симп-

том затяжного кризиса, переживаемого энер-

гетической отраслью.  

Не может не вызывать обеспокоенности 

отсутствие общей концепции распростране-

ния начатых в электроэнергетике рыночных 

преобразований на все ветви энергоснабже-

ния, или, другими словами, концепции адап-

тации муниципальных энергоснабжающих 

комплексов постсоветского типа, по-

прежнему несущих на себе бремя ответ-

ственности за бесперебойное и качественное 

снабжение населения городов электриче-

ством, газом и теплом, к новым экономиче-

ским реалиям. Успехи последних лет, достиг-

нутые в реформировании электроэнергетики, 

особенно в части создания конкурентной сре-

ды для генерирующих компаний, замыкании 

денежных потоков через распределительные 

счета энергорынка, затмили усугубляющиеся 

год от года проблемы теплоснабжения и газо-

снабжения бытовых потребителей, которые, 

хоть и остаются в тени, несут с собой серьез-

ную угрозу энергетической безопасности ре-

гионов. Полное безразличие принятой модели 

энергорынка к проблемам эффективного ис-

пользования конечными потребителями про-

изведенных топливно-энергетических ресур-

сов (ТЭР) не только обесценивает достигну-

тые результаты, но и создает предпосылки для 

дальнейшего углубления кризиса.  

В этой связи особую остроту приобретают 

следующие вопросы. По каким сдвигам, про-

изошедшим в общественном производстве 

под влиянием новаций в сфере управления 

энергетикой, следует судить об эффективно-

сти этих новаций? Какие признаки позволяют 

составить представление о направленности 

адаптивных перестроек, протекающих в энер-

гокомплексе – сопровождаются ли они реаль-

ным ростом энергоэффективности или, 

наоборот, усилением тенденций к расточи-

тельству ТЭР?  

Это очень трудные вопросы, на которые 

разные группы экспертов будут давать разные 

ответы. И это понятно – далеко не всегда 

можно найти в более-менее чистом виде ло-

гическое соответствие между определенной 
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причиной и определенным следствием на 

фоне множества причин и множества резуль-

татов. Тем не менее, в некоторых случаях 

нахождение подобных связей и даже их по-

следующий количественный анализ не вызы-

вают особых затруднений. Именно таким осо-

бым случаем является, на наш взгляд, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, для анализа 

перемен в котором мы использовали такой 

показатель, как спектр потребления в быту 

энергетических ресурсов, а именно – тепло-

вой энергии, электричества и природного ва-

рочного газа.  

Значимость спектра потребления ТЭР как 

обобщенного индикатора благополучия или 

неблагополучия ситуации в муниципальной 

энергетике обусловлена тем, что он дает са-

мое общее представление о достигнутом 

уровне культуры потребления ТЭР. Хотя на 

его величину оказывает влияние сразу не-

сколько факторов (состояние жилого фонда, 

энерговооруженность быта, энергоэкономич-

ность бытовых электроприемников, а также 

региональная политика управления энергоис-

пользованием, осуществляемая посредством 

технологических либо тарифных рычагов), 

при анализе конкретных ситуаций, возника-

ющих на практике, обычно удается разо-

браться, какой именно из них играет ключе-

вую роль в формировании картины энергопо-

требления. 

Из всего мыслимого разнообразия спек-

тров потребления ТЭР, которые могут реали-

зоваться, только немногие, так называемые 

эталонные спектры, могут служить своеоб-

разными реперными точками, упрощающими 

весьма сложный анализ поведенческих реак-

ций бытовых потребителей. Так, наблюдая, 

насколько сильно фактический спектр по-

требления, зарегистрированный на сравни-

тельно коротком отрезке времени (от не-

скольких дней до нескольких недель), отлича-

ется от эталонного, мы получаем возможность 

судить об эффективности применяемого спо-

соба управления региональным энергоком-

плексом, а регистрируя динамику изменения 

указанного отличия за несколько лет – выяв-

лять тренды и прогнозировать будущие про-

порции потребления разных видов ТЭР в 

коммунально-бытовом секторе (КБС). 

Настоящая статья опирается на материалы 

исследования связного потребления ТЭР теп-

ловым районом Харьковской ТЭЦ-5, обеспе-

чивающей тепловой энергией около четверти 

населения Харькова. В дальнейшем изложе-

нии результатов этого исследования нас будет 

интересовать, во-первых, как трансформиру-

ются представления об эталонном спектре 

потребления ТЭР при переходе от плановой к 

рыночной экономике. Во-вторых, мы попыта-

емся оценить возможные изменения в факти-

ческих спектрах, которые произойдут в бли-

жайшие 5–8 лет под влиянием повсеместного 

снижения режимов отпуска тепла от крупных 

источников централизованного теплоснабже-

ния (ЦТ). 

Анализируя методический базис функцио-

нирования энергетики, разработанный в со-

ветское время, нам нужно было бы признать, 

что в те годы управление ветвями энерго-

снабжения осуществлялось обособлено. От-

пуск тепла от крупных источников ЦТ регу-

лировался принципами центрального каче-

ственного регулирования (ЦКР), а поставка 

электричества и варочного газа бытовым по-

требителям – нормативами, принимающими 

во внимание количество потребителей и се-

зонные нормы потребления на одного челове-

ка. Многие авторы указывают на "избыточ-

ность" температурного отопительного графи-

ка "150/70", провоцирующего "перетопы", тем 

не менее, он гарантировал минимизацию по-

требления электрической энергии и варочного 

газа в быту. 

Таким образом, в зависимости от того, как 

развивались метеоусловия на контрольном 

отрезке времени длительностью K  суток, 

эталонный спектр потребления ТЭР 
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Здесь 
kQ  – объемы отпуска тепла потре-

бителям в k -тых сутках, K,k 1 ; T


 – сред-

неарифметическое значение наружной темпе-

ратуры на контрольном отрезке времени; Q  

– мощность тепловых потерь в присоединен-

ной нагрузке источника ЦТ в расчетных усло-

виях; T  – наружная температура в расчетных 

условиях; вT  – расчетная внутренняя темпе-

ратура; k,RW  – суточная норма потребления 

электроэнергии бытовыми потребителями, 

проживающими на территории теплового 

района источника ЦТ; RW


 – усредненная 

среднесуточная норма электропотребления 

для рассматриваемого календарного месяца; 

RG


 – усредненная среднесуточная норма по-

требления варочного газа для рассматривае-

мого календарного месяца. Именно от таким 

образом определенного эталонного спектра 

следовало отталкиваться, чтобы, фиксируя 

отличия в фактическом спектре потребления, 

анализировать эффективность тогдашней 

практики управления энергопотреблением.  

С переходом к рынку имеет место деполи-

тизация энергосектора. Социальные мотивы, 

доминировавшие в эпоху строительства ком-

мунистического общества, ослабевают, и на 

смену им приходит более взвешенный в эко-

номическом отношении подход, предполага-

ющий, что каждый потребитель самостоя-

тельно ограничивает объемы энергопотребле-

ния, руководствуясь своими возможностями 

оплачивать их по справедливой стоимости.  

К сожалению, это правило, работающее в 

экономически развитых странах, пока что не 

может быть реализовано в наших условиях. 

Конструктивные особенности той же системы 

ЦТ не позволяют бытовому потребителю са-

мостоятельно регулировать теплопотребле-

ние, по крайней мере, в сторону увеличения. 

Он может потребить лишь столько тепла, 

сколько будет выработано источником ЦТ. 

Одно уже это обстоятельство повышает ста-

тус проблемы оптимизации спектра потреб-

ления ТЭР с индивидуального до обществен-

ного уровня. Иначе говоря, в силу существу-

ющих технических ограничений, не каждый 

из потребителей, а общество в целом долж-

но выработать достаточно определенную 

позицию, сообразующуюся с реально имею-

щимися экономическими и техническими воз-

можностями, какой уровень качества энер-

госнабжения следует считать полноценным, 

какой – удовлетворительным, и какой – не-

удовлетворительным.  

Какой же спектр потребления ТЭР следует 

считать эталонным сегодня?  

Чтобы дать однозначный ответ на этот во-

прос, нужно, опять-таки, определиться, где 

проходит экономически обоснованная грани-

ца удовлетворительного качества энерго-

снабжения, и оценить затем, какой спектр 

потребления ТЭР реализуется в этом случае.  

Тот подход, который мы предлагаем для 

корректировки эталонного спектра потребле-

ния ТЭР в КБС, признает доминирующую 

роль ЦТ в формировании реальных спектров 

потребления ТЭР. Он базируется на новых 

приемах нормирования качества теплоснаб-

жения [1], которые идентифицируют адек-

ватность микроклиматических условий в жи-

лых помещениях требованиям допустимости с 

помощью такого индикатора как интенсив-

ность "сверхпотребления" электрической 

энергии на бытовой дотоп. 

В формальном отношении суть этого под-

хода сводится к следующему. 

В соответствии с [2] комфортными призна-

ются такие "сочетания значений показателей 

микроклимата, которые при длительном и си-

стематическом воздействии на человека обес-

печивают нормальное тепловое состояние ор-

ганизма при минимальном напряжении меха-

низмов терморегуляции и ощущении теплово-

го комфорта не менее чем у 80 % людей, нахо-

дящихся в помещении". Иначе говоря, до тех 

пор, пока количество потребителей, неудовле-

творенных качеством теплоснабжения, не пре-

высит отметку в 20%, качество теплоснабже-

ния можно считать удовлетворительным. 

Идентифицировать реакцию неудовольствия 

этих 20% потребителей в текущих j -тых сут-

ках можно по приросту суточного электропо-

требления в КБС на величину 20% 
HW , где 

HW  – диапазон вариабельности суточного 
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электропотребления, обусловленный исполь-

зованием населением мощных электронагрева-

тельных и электроотопительных приборов. 

Для оценки ширины диапазона вариабель-

ности используется следующая вычислитель-

ная процедура. 

1. Для каждого жилого массива или груп-

пы жилых массивов, получающих тепловую 

энергию от общего источника ЦТ, на основа-

нии анализа эмпирических данных потребле-

ния электрической энергии за последние 4–5 

лет синтезируется эталонная модель суточно-

го потребления электрической энергии 

3651,j,W j,R  [3], а также определяется пре-

цедент максимального суточного потребления 

электрической энергии 
MAXW .  

2. Ширина диапазона вариабельности 

электропотребления 
HW  вычисляется как 

разница между прецедентом максимального 

суточного потребления и эталонным суточ-

ным потреблением для того же l -того кален-

дарного дня 

l,R
MAXH WWW .  (2) 

Эта оценка базируется на предположении, 

что в прецедентных сутках население задей-

ствовало для компенсации теплового диском-

форта весь доступный ему электроотопитель-

ный ресурс. 

Аналогичные рассуждения можно приве-

сти и в отношении объемов потребления ва-

рочного газа в быту. Здесь, точно так же, для 

каждого жилого массива существует суточная 

норма потребления k,RG , на фоне которой 

развивается "сверхпотребление" на дотоп. 

Используя ту же логику рассуждений, что и 

для электропотребления, можем оценить ши-

рину диапазона вариабельности в потребле-

нии варочного газа как 

j,R
MAXH GGG .  (3) 

Последние теоретические исследования в 

области управления качеством теплоснабже-

ния [4] доказывают, что отпуск тепла по алго-

ритму ЦКР с понижающим коэффициентом 

0,75 в подавляющем большинстве случаев, 

встречающихся на практике, позволяет вы-

полнять требования к микроклиматическому 

комфорту. Это дает основания конкретизиро-

вать новый эталонный спектр потребления 

ТЭР в КБС, увязав его со "старым" спектром 

(1) следующими соотношениями: 

)}20();20(;750{)( 321 KG,SKW,SS,K H*
,R

H*
,R

*
,R

**
RS . (4) 

Обратим внимание, спектр (4) учитывает, 

что сокращение объемов отпуска тепла на 

отопление вызывает дополнительный рост 

электрической нагрузки и потребления при-

родного газа. Поэтому нужно проверить, не 

будет ли эта экономия нивелирована ростом 

затрат на электро- и газоснабжение. Опасения 

эти серьезны тем, что, как известно, стои-

мость единицы тепловой энергии, выработан-

ной на котельной или ТЭЦ, существенно (в 

2,5–3,5 раза) ниже стоимости единицы элек-

трической энергии, закупленной на оптовом 

рынке. Тем более, что цены на электрическую 

энергию формируются на рынке по принципу 

замыкающих затрат, то есть по цене выработ-

ки электроэнергии самой неэкономичной 

станцией из всех, участвующих в покрытии 

графика электрической нагрузки, в то время 

как теплоснабжение может осуществляться от 

новых котельных или ТЭЦ с высоким КПД. 

По-видимому, сопоставимость экономии 

на недоотпуске тепла и возросших затрат на 

покрытие "сверхпотребления" электроэнергии 

и бытового газа определяется тем, насколько 

широки диапазоны вариабельности 
HW  и 

HG . Ретроспективный анализ данных по 

связному потреблению ТЭР в КБС показыва-

ет, что в критические по напряженности пе-

риоды работы энергосистемы суточное по-

требление электроэнергии возрастает в 2–2,5 

раза, а суточное потребление варочного газа 

становится в 4–5 раз интенсивнее, чем в бла-

гополучные дни, например, во время оттепе-

лей. Тогда, исходя из факта удвоения элек-

тропотребления, подчеркнем, в зимние меся-

цы отопительного периода, получим:  
*

,R
*

,R
*

,R
H*

,R
**
,R S,S,SKW,SS 22222 212020 . (5) 

Аналогичным образом, принимая во вни-

мание четырехкратное увеличение потребле-

ния варочного газа, получим оценку для газа: 
*

,R
*

,R
*

,R
H*

,R
**
,R S,S,SKG,SS 33333 61)3(2020 . (6) 
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Таким образом, по сравнению с эталонным 

спектром советского времени )(K*
RS  современ-

ный эталонный спектр потребления ТЭР в КБС 

должен претерпеть следующие изменения: 

}61   ;21   ;750{)( 321
*

,R
*

,R
*

,R
**
R S,S,S,KS .  (7) 

Последнее, что нам остается учесть, это 

результаты исследования эластичности спроса 

на электроэнергию как функции недоотпуска 

тепловой энергии жилым массивам [1], а так-

же эластичности спроса на варочный газ как 

функции того же недоотпуска тепла [5]. В со-

ответствии с этими результатами, недоотпуск 

15 Гкал через систему ЦТ приводит сегодня к 

возрастанию электропотребления на 1 МВтч, 

а экономия отопительного газа от недовыра-

ботки этих 15 Гкал сокращается на 15–30% за 

счет "сверхпотребления" варочного газа на 

дотоп (то есть как бы треть экономии на ис-

точнике ЦТ "съедается" бытовыми потреби-

телями). Все равно, сколь большой ни была 

бы разница в стоимости 1 МВтч, закупаемого 

на энергорынке, и в стоимости 1 Гкал тепло-

вой энергии, закупаемой на местной котель-

ной для нужд ЦТ, 10 Гкал обойдутся дороже 

1 МВтч. И это позволяет сделать вывод: но-

вый эталонный спектр (7) является более эко-

номичным по сравнению со старым спектром 

(1). Внедрение его в практику управления ре-

гиональными энергокомплексами будет спо-

собствовать сокращению затрат на энерго-

снабжение населения в течение отопительно-

го сезона. 

Сегодняшнее энергоснабжение можно 

назвать сверхэкономичным. Налицо тенден-

ции в деформации пропорций потребления по 

сравнению с советским временем. Так, полез-

ный отпуск тепла в периоды снижения 

наружной температуры снизился почти вдвое 

против нормы 
*

,RS 1 , в то время как потребле-

ние электроэнергии возросло в отдельные ме-

сяцы на 13%, а варочного газа – на 40%.  

Главной же чертой сегодняшнего энерго-

снабжения можно назвать отсутствие какой-

либо стабильности. Обратим внимание – то, 

что электропотребление выросло на 13%, а не 

более, чем на 20%, как можно было бы ожи-

дать, если ориентироваться на пропорции 

приростов, фигурирующие в спектре (7), го-

ворит о том, что во время оттепелей, законо-

мерно сменяющих периоды похолодания, 

устанавливаются перетопы, когда электропо-

требление нормализуется на уровне 
*

,RS 2 . Это 

говорит только о том, что современные энер-

гокомплексы утратили способность своевре-

менно отслеживать погодные условия, в ре-

зультате чего население то коченеет от холода 

в квартирах, испытывая головную боль от 

теплового дискомфорта и отравления продук-

тами открытого сгорания природного газа, то 

задыхается от перетопов, заделав в периоды 

провалов качества все щели в оконных прое-

мах и вентиляционных каналах. 

Но удержание такого нестабильного каче-

ства теплоснабжения чревато опасностями, 

которые проявляются уже сегодня, но еще 

более обострятся в обозримом будущем. 

Население продолжает скупать электрообо-

греватели, увеличивая установленную мощ-

ность бытовых электроприемников. Как сви-

детельствую результаты нашего анализа, се-

годня только 1/15 часть дефицита тепла по-

крывается электрообогревом, и это указывает 

на тот огромный запас роста электроотопи-

тельного ресурса, который может, в конце 

концов, реализоваться, если не начать бить 

тревогу по этому поводу уже сейчас. Никакая 

распределительная сеть не выдержит не то 

что 15–тикратного, но даже 5-тикратного ро-

ста электрической нагрузки. Чтобы не допу-

стить этого, следует активно внедрять про-

грессивные технологии управления выработ-

кой тепла на источниках ЦТ, нацеленные на 

то, чтобы удержать подавляющую часть бы-

товых потребителей от необходимости прибе-

гать к электродотопу. Как убедительно пока-

зано в [6], только стабилизация удовлетвори-

тельного качества теплоснабжения бытовых 

потребителей, исключающая провалы в каче-

стве даже во время прохождения волн моро-

зов, может сдержать дальнейший рост уста-

новленной мощности электроприемников в 

быту. 

Что же нас ожидает завтра, если указанные 

новации удастся внедрить и благодаря им и 
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другим мерам остановить негативные тенден-

ции?  

Есть основания надеяться, что отопитель-

ная нагрузка ЦТ снизится – не только за счет 

нормативного снижения отопительного гра-

фика (или, если угодно, поднятия отопитель-

ного графика – все зависит от того, с чем 

сравнивать; если с реальной ситуацией то 

поднятия до 
**
,RS 1 ), но и за счет улучшения 

тепловой изоляции зданий, реконструкции 

оконных ограждений, замещения старых зда-

ний новыми энергоэкономичными и пр.  

Неизбежен, по-видимому, умеренный рост 

электроотопительного ресурса. Нельзя не со-

гласиться с тем, что при огромных "минусах" 

он несет с собой ощутимые "плюсы". Во-

первых, улучшение микроклиматической сре-

ды в жилых зданиях. Во-вторых, увеличение 

надежности теплоснабжения за счет создания, 

по существу, резервной системы электротеп-

лоснабжения, которая уже сегодня выручает 

многих обывателей в периоды задержек с 

началом отопительного сезона. Наконец, 

можно надеяться, что по мере того, как у 

населения будет все больше и больше элек-

трических обогревателей, оно менее активно 

будет прибегать к газовому дотопу, нанося-

щему трудно оценимый вред как здоровью 

населения, так и зданиям, претерпевающим 

ускоренный износ из-за "запотевания", то есть 

отсырения стен. Другими словами, потребле-

ние варочного газа постепенно нормализует-

ся, и это хорошо.  

Таким образом, нам следует стремиться к 

тому, чтобы в будущем эталонный спектр по-

требления ТЭР в КБС трансформировался 

следующим образом:  

}11   ;2   ;60{)( 321
*

,R
*

,R
*

,R
***

R S,SS,KS . (8) 

В качестве вторичных эффектов прогнози-

руемых изменений следует указать рост элек-

трической нагрузки в элементах низковольт-

ной электрической сети, а также увеличение 

диапазона вариабельности электрической 

нагрузки в быту, которая будет более остро, 

чем сегодня, реагировать на ошибки, допу-

щенные в режимах отпуска тепла, усиливая 

неравномерность суточных графиков нагруз-

ки энергосистемы. Следует быть готовыми к 

тому, что рост бытового электропотребления 

вызовет рост оптовой цены на электроэнер-

гию на Оптовом рынке.  

Это делает еще более актуальной проблему 

введения в работу высокоманевренных мощ-

ностей для покрытия вечернего максимума 

нагрузки, а также выдвигает в число перво-

очередных задач разработку и скорейшее 

внедрение мероприятий по эффективному 

централизованному управлению электроото-

пительным ресурсом бытовых потребителей 

[7].  

Никоим образом не ослабляется необходи-

мость восстановления квартирных узлов учета 

потребления электрической энергии. Скорее, 

ясно другое – по мере усиления электрифика-

ции быта заинтересованность потребителей в 

справедливом учете падает, следовательно, 

противодействие с их стороны усилиям обл-

энерго наладить такой учет будет усиливать-

ся. Ни для кого не секрет, что нередко воров-

ство квартирных счетчиков выступает удоб-

ной формой прикрытия демонтажа узлов уче-

та, осуществляемого собственными силами 

хозяев квартир, надеющихся перейти в кате-

горию потребителей, которые платят "по-

среднему".  

Одновременно нужно вернуться к много-

ставочным тарифам на электроэнергию для 

населения, хотя бы косвенно учитывающим 

зависимость оптовой цены на энергорынке от 

величины спроса и исключающим возмож-

ность перекрестного субсидирования потре-

бителей с высоким уровнем доходов менее 

обеспеченными [8]. 

Как видно из представленного анализа, из 

двух ветвей энергоснабжения, находящихся 

под влиянием изменений в режимах работы 

системы ЦТ , более серьезные перестройки 

предстоит пережить электрической ветви. Эти 

перестройки уже начались, и сегодня мы их 

можем наблюдать. Электроотопительный ре-

сурс, имеющийся у населения на руках, 

неуклонно растет, вместе с ним растет элек-

тропотребление, а также дебиторская задол-

женность энергоснабжающих компаний. По 

мере стабилизации экономики Украины, по 
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мере роста благосостояния населения эти 

процессы пойдут еще более мощными темпа-

ми. И облэнерго должны научиться контроли-

ровать ситуацию, выработать новые подходы 

к взаимодействию с другими игроками регио-

нальных энергорынков, в частности, с тепло-

снабжающими компаниями, поставщиками 

мощной бытовой техники, но главное – со 

своими потребителями. 
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Пащук О.В. 
НТУУ "Київський політехнічний інститут", м. Київ 

ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми реалізації інновацій на ринку освітніх послуг в 
Україні. Визначено особливості інноваційних процесів в освіті та надано класифікацію інновацій у 
сфері освітніх послуг. Проаналізовані поняття "інновація-продукт", "інновація-процес" на макро-, 
мікро- та мезорівнях та внесено корективи у ці поняття стосовно ринку освіти. 

У теорії інноваційних процесів інновації на 

ринку освітніх послуг (освітні інновації) є 

найменш розробленою проблемою. Традицій-

но дана теорія розвивалася з області техноло-

гічних інновацій. Існує класифікація іннова-

цій, що враховує різні типологічні ознаки. 

Методологічно сам підхід до такої класифіка-

ції має бути врахований і під час дослідження 

освітніх процесів. Аналіз літературних джерел 

свідчить, що існуючі підходи до класифікації 

інновацій не забезпечують системність в об-

ласті типологічних ознак, що не дозволяє ро-

зглянути дану проблему комплексно. 

Згідно Закону "Про інноваційну діяль-

ність" від 4. 08. 2002р. № 40-ІV, "інновації – 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконале-

ні конкурентоспроможні технології, продук-

ція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністрати-

вного, комерційного або іншого характеру, 

що істотно поліпшують структуру виробниц-

тва і (або) соціальної сфери, та "Положення 

про порядок здійснення інноваційної освіт-

ньої діяльності" від 26. 12. 2000р. №946/5167 

"освітніми інноваціями є вперше створені, 

вдосконалені або застосовані освітні, дидак-

тичні, виховні, управлінські системи, їх ком-

поненти, що суттєво поліпшують результати 

освітньої діяльності, тобто інновація в освіті – 

це вперше практичне застосування нового 

науково-технічного, організаційно-економіч-

ного або виробничого рішення.  

Інновація носить системний характер, що 

корегує зміни елементів організаційно-

економічного комплексу підприємства (на-

вчального закладу). Інновація розглядається 

як виробнича категорія. Але, сфера послуг 

також є полігоном нововведень, якій досить 

мало приділяється уваги. Як і у сфері вироб-

ництва, так і у сфері послуг реалізація іннова-

цій передбачає принципові зміни технології і 

організації надання послуг, організаційно-

економічних механізмів тощо.  

Необхідно зазначити, що незначні зміни, 

здійснювані в соціально-економічних та ін-

ших системах, навряд чи потрібно відносити 

до інновацій, а просто визначати терміном 

поліпшення. 

Й. Шумпетер, перший дослідник проблем 

інновацій в сучасному трактуванні, визначив 

інновації як нові комбінації використання ре-

сурсів. Подальші дослідження в цій області 

були спрямовані на вдосконалення і поглиб-

лення класифікації нововведень. Г. Менша, 

який досліджував структуру інновацій, уста-

новив залежність між темпами економічного 

зростання і циклічністю та формуванням ба-

зисних нововведень. Відповідно концепції 

Г. Менша виникає так званий "технологічний 

пат", що визначає застійні тенденції в еконо-

мічному розвитку [1], а перехід від одного 

технологічного пата до іншого і є розвиток. 

По Й. Шумпетеру, розвиток полягає в змі-

щенні стану рівноваги, в переході від одного 

центра мас до іншого. Г. Менш, котрий 

пов’язував циклічність економіки з циклічні-

стю базисних нововведень, виділив три групи 

нововведень: базисні, поліпшуючі і псевдоін-

новації.  

Базисні інновації – це інновації, що виник-

ли на основі винаходів та призводять до сут-

тєвої (корінної) зміни виробничих продуктів і 

появи принципово нових продуктів. Поділя-

ються на технологічні та нетехнологічні інно-

вації. Такі ж інновації існують і на освітніх 

ринках. Наприклад, поява і розвиток недер-

жавних вузів в Україні, вузькоспеціалізова-

них учбових інститутів у країнах СНГ – бази-
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сні освітні інновації. А. Кляйнкнехт, розвива-

ючи концепцію Г. Менша, удосконалює кла-

сифікацію нововведень [2]. Запропонована 

ним класифікація нововведень передбачає 

такий розподіл: нововведення – продукти, 

призначені для кінцевого споживання; нові 

медичні процедури, апарати і ліки; нові інвес-

тиційні товари, призначені передусім для ви-

робництва споживацьких товарів і послуг; 

нові технічні пристрої і нові матеріали, вико-

ристання яких можливо як у виробництві ін-

вестиційних, так і споживчих товарів; наукові 

інструменти, призначені для лабораторних 

досліджень, але надалі можуть бути викорис-

тані і для промислових цілей; "чисті" новов-

ведення процеси, які спрямовані тільки на 

економію факторів виробництва [3]. 

Дослідник А. Пригожин розділив нововве-

дення за різними ознаками: за типом новинок; 

за механізмом здійснення; за особливостями 

інноваційного процесу. А. Пригожиним розг-

лянуті заміняючі, скасовуючі, відкриваючі 

нововведення, ретронововведення, одиничні, 

дифузні, внутрішньо організаційні, міжорга-

нізаційні та інші. 

У сфері послуг освіти деякі традиційні по-

няття, наприклад, інновація-продукт тракту-

ються як "новинка, що має фізичну форму 

готового принципово нового або вдоскона-

леного виробу, який виходить у цій формі за 

межі підприємства". У сфері освіти – це но-

вий освітній продукт, що вийшов на ринок і 

включений у процес надання послуги, тобто 

прореалізований у вигляді послуги продукт. 

Освітній продукт, розробка якого завершена, 

але який ще не використовується споживачем 

не може вважатися інновацією. Інновацію-

процес необхідно вважати удосконаленням, 

яке зменшує вартість освітньої послуги. 

Економісти розглядають інновації, які від-

різняються глибиною змін [4], що проводять-

ся. З цих позицій розрізнюються інновації від 

нульового до сьомого порядків. На ринку 

освітніх послуг може бути здійснена така ін-

терпретація цієї класифікації: 

− освітні інновації нульового порядку – 

заходи щодо підтримки функціонування осві-

тньої організації і ринку освітніх послуг (псе-

вдоінновації): відновлюючи процеси з відш-

кодування вибуття фонду учбової літератури, 

ремонту будівель і споруд, учбових машин і 

обладнання; 

− освітні інновації першого порядку – ін-

новації, які пов’язані з розширенням і збіль-

шенням масштабів освітньої діяльності; 

− освітні інновації другого порядку – вдо-

сконалення учбового процесу, які пов’язані зі 

зміною структури процесу та зміною узго-

дження, сполучення різних його частин; 

− освітні інновації третього порядку – змі-

ни окремих елементів учбового процесу з ме-

тою пристосування до змін інших елементів; 

− освітні інновації четвертого порядку – 

якісна зміна учбового процесу за умови збере-

ження його первинних родових властивостей;  

− освітні інновації п’ятого порядку – фор-

мування освітніх послуг нового покоління з 

новими системними властивостями; 

− освітні інновації шостого порядку – фор-

мування нових ринків і видів освітніх послуг; 

− освітні інновації сьомого порядку – но-

вий вид освітніх послуг. 

Існують інновації, що по-різному вплива-

ють на продуктово-технологічні і ринкові мо-

жливості підприємства: архітектурні, револю-

ційні, нішоутворюючі і регулярні. Щодо інно-

вацій у системі освіти, архітектурні освітні ін-

новації призводять до застаріння існуючих уч-

бових процесів і освітніх продуктів, а також 

відмирання традиційних ринкових зв’язків. 

Такі нововведення виникли внаслідок краху 

соціалістичної системи, що зажадало введення 

принципово нових учбових дисциплін, призве-

ло до відмирання традиційних ринків (ринків 

пострадянських республік). Революційні освіт-

ні інновації визначають зміну продуктово-

технологічних можливостей за умови збере-

ження ринково-продуктових зв’язків. Напри-

клад, багато вузів під час переходу до ринко-

вих відносин змінили учбові плани, ввели нові 

курси, але зберегли при цьому філіальну мере-

жу та регіональні ринки. Нішоутворюючі осві-

тні інновації зберігають продуктово-

технологічні можливості, але руйнують ринко-

воспоживчі зв’язки. При цьому виникають нові 

ніші на освітніх ринках. Регулярні освітні ін-

новації стабілізують продуктові можливості та 

зв’язки. У зв’язку з причинами виникнення 
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інновацій виділено стратегічні і реактивні осві-

тні інновації. Стратегічні освітні інновації 

здійснюються довгостроково в планомірному 

порядку. Ці інновації продукуються закладами 

освіти, які передбачають проведення наступа-

льної інноваційної стратегії. Реактивні іннова-

ції є відповіддю на інновації конкурентів та 

характерні для закладів освіти, що дотриму-

ються оборонної стратегії. 

Щодо ринків освітніх послуг виділяється 

ще одна ознака класифікації – рівень ініціації 

нововведення: всеукраїнський (макрорівень), 

регіональний і рівень окремого навчального 

закладу, на кожному з цих рівнів приймають-

ся рішення, які призводять до серйозних змін 

на освітньому ринку. Система інновацій на 

всеукраїнському рівні (макрорівні) показана 

на рис. 1. 

Важливим видом інновацій макрорівня є 

інновації-процеси. Це нові інституціональні 

форми освітньої діяльності, виникнення яких 

ухвалюються рішеннями органів державної 

влади. Наприклад, перетворення учбових ін-

ститутів в університети та академії, факульте-

тів, коледжів в учбові інститути, та інші фор-

ми. На всеукраїнському рівні генеруються 

нові форми нормативного регулювання осві-

ти. Наприклад, до перебудови в Україні не 

існувало такої форми регулювання як акреди-

тація вузів. Це нововведення пов’язано з поя-

вою недержавних вузів, що є інституціональ-

ною інновацією. 

Інновації-продукти всеукраїнського рівня 

не так поширені, як інновації-процеси. До них 

можна віднести розробку нових інтелектуаль-

них продуктів за напрямами, визначеними 

органами державного управління, що фінан-

суються ними. Інтелектуальний продукт стає 

освітнім, якщо існують можливості його ви-

користання в процесі освіти. 

Регіональний рівень інновацій в системі 

освіти має специфіку, яка пов’язана зі ство-

ренням нових форм взаємодії вузів усіх регіо-

нів (інтеграція регіональних недержавних ву-

зів з філіями вузів центральних регіонів). Та-

кож виділяють організаційно-економічні та 

управлінські інновації, до яких відносимо нові 

форми підтримки регіональних організацій, 

стимулювання цієї діяльності тощо. 

На регіональному рівні є: інновації-

продукти, котрі поділяються на інтелектуаль-

ні продукти, орієнтовані на регіональні інно-

ваційні та освітні пріоритети і інтелектуальні 

продукти, розроблені за рахунок регіональних 

джерел фінансування; інновації-процеси, які 

полягають у здійсненні нових форм підтрим-

ки вузів регіону та нових форм взаємодій ву-

зів регіону та центру. 
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Рис.1. Освітні інновації всеукраїнського рівня (макрорівня) 
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На мікрорівні освітні інновації мають 

більш виразну форму. В області інновацій-

продуктів – нові технічні засоби навчання, 

підручники і методичні посібники тощо. В 

області інновацій-процесів найбільш типови-

ми є інновації, спрямовані на поглиблення 

існуючих ринків, а також на їх розширення. 

Значними є також інновації за новими фор-

мами взаємодії із споживачами послуг. 

З питання класифікації інновації випливає 

проблема формування інноваційних стратегій. 

Ці стратегії визначаються структурою іннова-

цій, які здійснюються закладами освіти. 

На базі аналізу основних підходів до фор-

мування інноваційних стратегій [5,6,7], за-

пропоновано ряд методологічних положень 

щодо формування стратегій: формування іє-

рархічної взаємопов’язаної системи стратегій, 

облік цілей і задач кожного стратегічного рів-

ня, облік економічних умов, важелів і можли-

востей кожного рівня, розробка портфеля вза-

ємопов’язаних стратегій на різних рівнях: ма-

крорівні, мезорівні та мікрорівні. Ці методо-

логічні положення набувають конкретних ко-

нтурів на кожному рівні. На макрорівні – це 

стратегії, що враховують експортно-імпортні 

потоки товарів і технологій. 

Макростратегії реалізовуються за допомо-

гою проведення певних державних заходів 

щодо стимулювання експорту й імпорту пос-

луг освіти. Розглядаючи рівні об’єднань підп-

риємств і окремих навчальних закладів, є до-

цільним проведення дослідження стратегій 

НДДКР і стратегій впровадження та адаптації. 

Пропонується досить розгалужена система 

стратегій: ліцензійна, дослідницького лідерст-

ва, паралельної розробки, випереджувальної 

наукоємності, технологічної зв’язаності, вичі-

кування лідера та інші. Ми пропонуємо стра-

тегії, що впроваджуються в життя науково-

технічними організаціями: стратегія генеру-

вання технологічних розривів, відчуження 

нових розробок, нововведень, малих контрак-

тів, фундаментального доповнення, внутріш-

нього завершення тощо. Підходи, застосовані 

при формуванні вищеперерахованих страте-

гій, з певним коректуванням можуть бути ви-

користані на ринку освітніх послуг. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

З позицій зарубіжного досвіду та існуючої практики розглянуто екологічні аспекти інноваційної 
політики держави на рівні регіону та намічено завдання та стратегічні напрями розвитку, що 
слід забезпечити через заходи загальнодержавної та регіональної інноваційної політики з ураху-
ванням потреб природоохоронної діяльності. 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Базовым принципом стратегического раз-

вития Украины на современном этапе являет-

ся внедрение инновационной модели струк-

турной перестройки и экономического роста. 

Тем не менее, недостаточные успехи Украины 

в целом и ее отдельных регионов в деле реа-

лизации инновационной стратегии развития 

делают необходимым тщательный анализ 

причин продолжающегося преобладания сы-

рьевого вектора развития экономических про-

цессов. 

Наличие в Украине высокого научного по-

тенциала, многоотраслевой промышленности 

и образованного населения является обще-

признанным фактом. Однако, как свидетель-

ствует опыт малых и средних стран Европы 

(Нидерландов, Бельгии, Ирландии, Финлян-

дии и др.), а также Кореи, Тайваня, Таиланда, 

Малайзии, которые не имеют лидирующих 

позиций в науке, но демонстрируют впечат-

ляющие успехи в инновационном развитии, 

для экономики необходимы также факторы 

"инновационной мотивации" и "инновацион-

ной готовности". Иными словами, экономика 

может быть признана инновационной, если во 

всех ее секторах, наряду с научно-

техническими и производственными факто-

рами, присутствуют динамизм, готовность к 

конкуренции, освоению новых рынков, а это, 

в конечном итоге, требует комплекса специ-

альных экономических, правовых, организа-

ционных инструментов. Следует говорить о 

сложившейся культуре инновационной дея-

тельности, регулирующей процессы зарожде-

ния новшеств и их встраивания в действи-

тельность. Составными этой культуры явля-

ются маркетинг, система промышленных, 

экологических и социальных стандартов, 

комплекс гуманитарных технологий, таких 

как обучение, реклама, public-relation и т.д. 

При этом важнейшим фактором является тот 

факт, что все перечисленные компоненты 

функционируют и постоянно трансформиру-

ются в экономической среде, называемой се-

годня "новой экономикой" (new economy).  

Одной из приоритетных, на наш взгляд, в 

связи с вышесказанным, является проблема 

актуализации экологических императивов в 

современных стратегиях экономического и 

социального развития. В результате коэволю-

ционных процессов экономики и экологии, 

существенные трансформации в экономиче-

ской системе ведут к соответствующим изме-

нениям и в экологических системах. Решени-

ем задач обеспечения сбалансированного раз-

вития экономико-экологических систем в 

условиях интенсивного освоения ресурсно-

природного потенциала занимается наука 

эконология. Представляется, что в настоящее 

время происходит накопление знаний для 

дальнейшего развития эконологии в новых 

экономических условиях. Можно констатиро-

вать, что экономико-экологическая теория в 

перспективе имеет все предпосылки для 

трансформирования в "новую эконологию".  

Инновационная модель роста экономики, 

среди прочих задач, должна обеспечивать ре-

шение проблем гармонизации экономики и 

экологии, что обуславливает особую значи-

мость формирования взаимосвязанной науч-
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но-технической и экономико-экологической 

политики на всех уровнях управления с раз-

работкой соответствующих механизмов реа-

лизации. Инновации в экологическую сферу 

должны быть направлены на достижение оп-

тимального соотношения между экономиче-

ским ростом, нормализацией качественного 

состояния природной среды, ростом матери-

альных и духовных потребностей населения. 

Интеллектуальные и технические новшества 

на фоне расширения экономических возмож-

ностей должны стать приоритетным направ-

лением в ресурсосбережении и воспроизвод-

стве природных ресурсов. 

Государственная инновационная политика 

затрагивает, в первую очередь, регионы, по-

скольку именно они являются одновременно 

основными носителями инновационного по-

тенциала и экономико-экологической средой 

развития территории. Усиление взаимодей-

ствия в системе "экономика – окружающая 

среда" предопределяет необходимость ком-

плексного изучения прямых и косвенных воз-

действий, предлагаемых к внедрению иннова-

ций на экономико-экологическую среду реги-

она, а также разработку специальных эколо-

гоориентированных инноваций.  

Инновационный процесс в экономико-

экологической сфере следует системно рас-

сматривать в трех аспектах: 

А1. Разработка проектов, обеспечивающих 

полное или частичное решение региональных 

или локальных экологических проблем (поиск 

альтернативных источников энергообеспече-

ния; внедрение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; разработка технологий по утили-

зации отходов и экологобезопасных способов 

их захоронения; выпуск природоохранного 

оборудования новых поколений и т. д.). 

А2. Разработка управленческих инноваций, 

направленных на эффективное функциониро-

вание регионального природоохранного меха-

низма (внедрение экологических менеджмента 

и маркетинга, использование возможностей Е-

коммерции, гибкой фискальной политики, аль-

тернативного финансирования и т. д.). 

А3. Комплексная оценка воздействия на 

окружающую природную среду стратегий, 

планов, программ, проектов инновационного 

характера, осуществляемых на территории 

региона. 

Первые два направления можно считать 

сферой активного экологоориентированного 

инновационного процесса, а третье – сферой 

влияния инновационного процесса на эконо-

мико-экологическую систему региона. Каж-

дый из названных аспектов является самосто-

ятельным объектом исследования в рамках 

региона на предмет непрерывного совершен-

ствования механизмов поиска, внедрения и 

функционирования инноваций на основе уже 

достигнутого в Украине научно-технического 

и управленческого опыта, а также с учетом 

мирового опыта. На рис. 1 показаны зоны со-

ответствия между хозяйственной сферой, 

природоохранным комплексом региона и ин-

новационными процессами. 

В сфере активных инноваций Украина ха-

рактеризуется большим объемом нереализо-

ванных инновационных потребностей и низ-

кой инновационной мотивацией, готовностью 

и способностью их удовлетворения. Всего 3% 

предприятий сегодня используют технологи-

ческие инновации с природоохранной целью 

1 . По данным Госкомстата Украины, 26–

31% промышленных предприятий называют 

недостаток информации о рынках сбыта вы-

сокотехнологичной научно-технической про-

дукции фактором, который сдерживает инно-

вационную активность. 

Актуальность третьего из обозначенных 

аспектов инновационной деятельности в эко-

номико-экологической сфере обусловлена 

тем, что в большинстве случаев варианты ре-

шений народнохозяйственных задач, регио-

нальных программ развития экономики, со-

держащие инновационные идеи, не имеют 

четкого экологического обоснования. В еще 

большей степени это касается различных дей-

ствующих производственно-технических кон-

струкций и технологий, которые не отвечают 

природоохранным требованиям. 

Инновационная экологоориентированная дея-

тельность в регионе, на наш взгляд, должна 

носить комплексный характер, базироваться 

на региональных программах социально-



Інноваційні аспекти регіонального економіко-екологічного розвитку 

83 

экономического развития и программах охра-

ны окружающей среды и рационального при-

родопользования и, в конечном итоге, быть 

составной частью названных документов. 

Принципиальная схема такого подхода пред-

ставлена на рис. 2. На примере приморского 

региона предложенная схема в обобщенном 

виде может быть реализована следующим об-

разом. 

 

 

 

Рис. 2. Схема формирования экологоориентированной инновационной 

деятельности в регионе 
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В разработанной государственным управ-

лением экологической безопасности Регио-

нальной программе охраны окружающей сре-

ды, рационального использования природных 

ресурсов и обеспечения экологической без-

опасности Одесской области до 2005 года бы-

ли проведены анализы социально-экономичес-

кого развития региона, техногенной нагрузки 

на окружающую среду, экологических про-

блем региона. Среди основных экологических 

проблем области, требующих технических ин-

новационных решений, выделены следующие: 

− необходимые объемы водоснабжения 

питьевой водой Одесской агломерации, в со-

став которой входит около 1,5 млн. чел. насе-

ления, не обеспечивающих очистными со-

оружениями водозаборной станции "Днестр"; 

− подземные воды загрязнены пестицида-

ми, нитратами и нитритами, что требует при-

менения технологий доочистки воды; 

− 90% очистных сооружений и канализа-

ционных сетей области находятся в неудовле-

творительном техническом состоянии; 

− значительной деградации подвержены 

приморские рекреационные зоны, одной из 

причин которой является очень низкий уро-

вень бытового инженерного оборудования 

находящихся здесь рекреационных и жилых 

объектов (канализация, водоснабжение, пере-

работка отходов и т. д.); 

− в области отсутствуют технические 

мощности по уничтожению и захоронению 

токсичных отходов;  

− для прибрежных территорий особую 

опасность представляют оползневые процес-

сы, в зоне которых располагаются как рекреа-

ционные предприятия, так и промышленные, 

государственного и местного значения, жилые 

объекты; 

− из-за нехватки ресурсов на предприяти-

ях практически не переводятся на газ котель-

ные, что делает высоким уровень загрязнения 

атмосферного воздуха стационарными источ-

никами 2 . 

Спектр перечисленных проблем определя-

ет приоритеты региональной инновационной 

экологической политики, а также соответ-

ствующие организационно-технические, тех-

нические и научно-технические мероприятия. 

В рассматриваемом контексте особенно ост-

рыми являются проблема поиска наиболее 

эффективного и оптимального научно-техни-

ческого разрешения экономико-экологичес-

ких ситуаций, а также проблема финансиро-

вания разработок или приобретения уже су-

ществующих проектов или оборудования. 

При решении первой проблемы необходима 

всесторонняя управленческая поддержка уси-

лий научного, инженерного, предпринима-

тельского потенциала региона по созданию и 

внедрению собственных разработок. При этом 

следует учесть, что на государственном 

уровне приоритет и поддержка отдаются тем 

видам продукции, которые, в силу различных 

обстоятельств, имеют лучшие конкурентные 

преимущества на внутреннем или внешнем 

рынках. К сожалению, в сфере экологических 

инноваций украинская продукция, за редкими 

исключениями, таковой не является, а Украи-

на выступает, в основном, акцептором совре-

менных природоохранных технологий и эко-

оборудования.  

По нашему мнению, чрезвычайно необхо-

димым шагом на пути к использованию 

нашими регионами новейших мировых инно-

вационных достижений в природоохранной 

сфере является создание банка данных о 

научных, технических, экономических, 

управленческих инновациях, которые уже 

"работают" или готовятся к внедрению. Акту-

альность такого банка подтверждается тем 

фактом, что в Украине сегодня нет ни одного 

агентства научных новостей, где можно было 

бы получить новые данные о результатах ра-

боты НИИ, научных центров, университетов и 

т.д. Эта информация необходима и призвана 

помочь всем заинтересованным ЛПР ориен-

тироваться в инновационной ситуации и при-

нимать обоснованные управленческие реше-

ния, в том числе и в природоохранной сфере. 

Банк данных должен содержать, прежде все-

го, информацию о региональных и общеукра-

инских разработках с указанием авторов, тех-

нико-экономических параметров, преиму-

ществ, позитивных качеств, возможностей 

использования. Мировые научно-технические 

новости могут интегрироваться в информаци-

онное поле Банка с помощью возможностей 
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Internet. Хотя описание всех возможностей 

выходит за рамки данной статьи, отметим в 

качестве примеров сайт AlphaGalileo 

(www.аlphagalileo.org), который обеспечивает 

круглосуточный доступ к европейским науч-

но-техническим новостям, и сайт российского 

агентства ИнформНаука. ИнформНаука со-

трудничает с РАН и фондами, которые фи-

нансируют научные исследования, что обес-

печивает постоянный мониторинг научной 

сферы. Кроме этого, сегодня существует тен-

денция создания собственный сайтов научно-

исследовательскими, инжиниринговыми ин-

ститутами, промышленными компаниями, где 

также размещается инновационная информа-

ция, в том числе, в рекламно-коммерческих 

целях. Так, например, Центральный научно-

исследовательский институт имени академика 

А.Н. Крылова (Россия) предлагает коммерче-

скую инновацию в виде услуг по экологиче-

скому мониторингу акваторий. Речь идет о 

научно-исследовательском судне, оборудо-

ванном аппаратурой спутниковой связи, 

устройствами сбора планктона и проб грунта, 

системами замера течений и определения ре-

льефа дна. Предполагается, что данное судно 

может применяться с целью определения об-

ластей аномальных загрязнений, прогноза 

распространения загрязнений, мониторинга 

районов гидротехнического строительства 3 . 

Для управленческих, производственных, 

морехозяйственных, экологических, предпри-

нимательских структур приморских регионов 

данная информация является основанием для 

нескольких выводов: во-первых, это предло-

жение направлено на конкретное разрешение 

соответствующих экологических проблем, во-

вторых, является примером для мобилизации 

собственных усилий по принципу аналогии, 

в-третьих, выступает побудительным мотивом 

изучить свои возможности по предоставле-

нию экологических услуг и производству эко-

логических продуктов, спрос на них, создать 

свою Е-рекламу и войти, таким образом, в 

рыночные природоохранные отношения.  

Идея создания банка данных о современ-

ном инновационном потенциале корреспон-

дируется с положениями "Повестки дня на 

ХХІ век" в части актуализации и пропаганди-

рования экологически чистых технологий. В 

частности, в качестве одного из условий обес-

печения доступа к экологически чистой тех-

нологии и для ее передачи, особенно разви-

вающимся странам, названо совершенствова-

ние процессов, связанных с обменом инфор-

мацией, обеспечением доступа к технологии и 

с ее передачей (включая новейшую техноло-

гию и связанную с ней научно-техническую 

информацию). В названном документе под-

черкнуто, что обеспечение адекватной ин-

формации по экологическим вопросам вклю-

чает два взаимосвязанных компонента: повы-

шение качества информации о нынешних и 

новейших технологиях, в том числе и об 

опасности, которую они могут представлять 

для окружающей среды, и расширение досту-

па к экологически чистым технологиям. Как 

основное мероприятие по реализации про-

граммных положений рассматривается созда-

ние региональных центров обмена информа-

цией, охватывающих широкие секторы эко-

номики, такие как сельское хозяйство, про-

мышленность и энергетика. Основное их 

предназначение заключается в распростране-

ни информации об имеющихся технологиях, 

их источниках, сопряженном с ними экологи-

ческом риске и общих условиях их приобре-

тения. Важно, что такие центры могли бы ра-

ботать по принципу удовлетворения запросов 

о предоставлении данных, уделяя особое вни-

мание информации, необходимой конечным 

пользователям. Несомненное внимание за-

служивает идея использовать информацион-

ные центры для оказания консультативных 

услуг, подготовки кадров, оценки и эксперти-

зы технологий 4 . На наш взгляд, синтез раз-

личных идей по организации информацион-

ных структур в процессе создания региональ-

ных банков данных, объективно необходим и 

будет способствовать, при соблюдении прио-

ритетности использования национальных тех-

нологий, укреплению собственного техноло-

гического потенциала. 

Проблема финансирования инноваций яв-

ляется еще одним сложным блоком в общей 

проблеме. Практика показывает, что основны-

ми носителями финансовой нагрузки в области 

экологических инноваций выступают бюджеты 

http://www.аlphagalileo.org/
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различных уровней, региональные природо-

охранные фонды, частично – предприятия. В 

условиях экономического кризиса этих средств 

явно недостаточно, особенно при росте мас-

штабов и сложности экологических задач. Не 

отрицая необходимость государственной под-

держки инновационной деятельности в виде 

прямого бюджетного стимулирования приро-

доохранных проектов и программ, льготного 

кредитования малых внедренческих фирм эко-

логического профиля, предоставления права на 

ускоренную амортизацию инновационного 

природоохранного оборудования, следует ис-

кать альтернативные механизмы. Причем эти 

механизмы зачастую уже эффективно приме-

няются за рубежом и достойны изучения на 

предмет их использования в наших реалиях. В 

качестве примера можно сослаться на опыт 

Норвегии в финансировании научных исследо-

ваний в области рыболовства. 

Консультативными органами Министер-

ства рыболовства по вопросам исследований в 

области промысла рыбы и управления мор-

скими ресурсами являются Норвежский ис-

следовательский совет в Осло и Институт 

морских исследований в Бергене. Стортинг 

(парламент) Норвегии принял закон, который 

начал действовать с 1. 01. 01. г., в соответ-

ствии с которым выручка от экспорта рыбы и 

других морских ресурсов облагается налогом 

на научно-исследовательские работы в разме-

ре 0,3% от экспортных поступлений. Цель 

введения этого налога состоит в увеличении 

финансирования научных исследований и 

разработок, повышении эффективности ис-

пользования вырученных средств, создании 

условий для учета экологических требований, 

а также в обеспечении возможностей для про-

ведения реорганизационных мероприятий и 

внедрения инноваций. Поступающие финан-

совые средства распределяет комитет, назна-

чаемый Министерством рыболовства 5 . 

Принимая во внимание, что несовершен-

ство и нестабильность Украинской налоговой 

системы ставят под сомнение эффективность 

введения каких бы то ни было новых налогов, 

тем не менее, описанный опыт заслуживает 

внимания, поскольку в морехозяйственном 

комплексе присутствуют отрасли, остро нуж-

дающиеся в постоянном научном сопровож-

дении своей основной деятельности и в недо-

пущении или нейтрализации экологических 

конфликтов, связанных с их деятельностью. 

Корректный выбор субъекта налога, базы 

налогообложения, ставки налога и других 

элементов налога, способствовал бы достиже-

нию цели введения "научного" налога. 

Развивая мысль о взаимовлиянии иннова-

ционного и экономико-экологического разви-

тия региона, целесообразно сделать акцент на 

таком важнейшем инструменте реализации 

инновационной модели регионального разви-

тия, как экономико-экологическое прогнози-

рование (ЭЭП). Концепция ЭЭП разрабатыва-

ется в ИПРЭЭИ НАН Украины. В соответ-

ствии с формируемым научным базисом ЭЭП, 

объектом ЭЭП являются экономико-

экологические системы определенного уров-

ня, выбор которого определяется целями про-

гнозирования (глобальная, государственная, 

региональная, локальная), предметом – соци-

ально-экономические и экологические про-

цессы, свойственные данным системам, об-

щей целью – обоснование принятия эффек-

тивных управленческих решений в сфере 

природопользования, направленных на обес-

печение сбалансированного развития эконо-

мико-экологических систем [6] .  

С точки зрения рассматриваемой пробле-

матики, ЭЭП направлено на предвидение по-

ведения экономико-экологических систем под 

влиянием инноваций различного вида (аспект 

А3). В данном случае внедрение инноваций 

трансформирует экономический блок систе-

мы, что влечет за собой изменения в экологи-

ческой подсистеме. В результате прогнозной 

деятельности выявляются очаги повышенной 

экологической опасности, оцениваются эко-

логические риски и ущербы, прогнозируются 

природно-экологические катастрофы антро-

погенного характера. Объектами прогнозов 

могут выступать состояния и изменения при-

родных, природно-антропогенных и антропо-

генных объектов, компоненты природной 

среды (земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, растительный и животный 

мир и др.), природно-хозяйственные объекты 

и комплексы, использование природных ре-
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сурсов, процессы загрязнения окружающей 

среды, экономико-экологические риски и 

ущербы и т. д.  

В сфере экологических инноваций 

(А1+А2) ЭЭП тесно связано с научно-

техническими прогнозами. Его цель опреде-

ляется необходимостью информации о науч-

но-технических тенденциях в сфере экологи-

ческих инноваций, о состоянии экономико-

экологической системы при различных инно-

вационных тенденциях (поисковые прогно-

зы); о желаемом состоянии экономико-

экологической системы с учетом возможно-

стей использования соответствующих эколо-

гических инноваций (нормативные прогнозы). 

В данном случае ЭЭП должно опираться на 

региональные и международные информаци-

онные структуры, о которых шла речь выше. 

Региональный экономико-экологический 

прогноз должен представлять собой совокуп-

ность прогнозов единой целевой направлен-

ности: экономических процессов, социальной 

ситуации, демографической ситуации, рынка 

труда, использования природных ресурсов, 

экологической ситуации, инновационной си-

туации, экзогенных параметров, полученных 

из общегосударственных систем. Непрерыв-

ная прогнозная деятельность в системе управ-

ления регионом будет способствовать иници-

ированию инновационной деятельности в об-

ласти охраны окружающей природной среды, 

накоплению в процессе прогнозирования ин-

формации относительно инновационных про-

дуктов. В этой связи также существует объек-

тивная необходимость проведения маркетин-

говых исследований, направленных на анализ 

и прогноз развития отечественных и зарубеж-

ных рынков природоохранной техники и тех-

нологий, поиск возможностей региона в за-

грузке собственных производственных мощ-

ностей природоохранными заказами, форми-

рование на этой основе регионального рынка 

экологических товаров и услуг, на развитие 

малого и среднего экобизнеса.  

Резюмируя, следует констатировать, что 

внедрение инновационной модели развития в 

Украине представляет собой многоплановую 

проблему, требующую координации совмест-

ных усилий институтов, ученых и специали-

стов разных областей знаний. Экономико-

экологическая сфера нуждается в специфиче-

ских организационно-экономических, науч-

ных, технических подходах к реализации ин-

новационного развития. В Украине данный 

процесс находится на начальных этапах, и 

стратегически важно максимально воспользо-

ваться существующим опытом развитых 

стран, с учетом собственных наработок и до-

стижений. Такой подход будет способство-

вать формированию имиджа Украины как 

научно-технически развитого и экологически 

устойчивого государства Европы.  
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