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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ

І РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Висвітлено особливості формування інноваційних систем на державному рівні, визначено роль регіонального ас-
пекту в інноваційних процесах. Розглянуто історичний досвід становлення інноваційних систем у розвинених краї-
нах. Окреслено ситуацію, що склалася у сфері функціонування інноваційної системи України. Запропоновано пок-
ласти в основу моделі національної інноваційної системи розвиток регіональних інноваційних систем з використан-
ням цілісного підходу до їх становлення та підтримки. Надано пропозиції прикладного характеру, які стосуються за-
провадження першочергових заходів щодо сприяння розвитку в Україні національної та регіональних інноваційних 
систем. Визначено умови, дотримання яких дозволить досягти успіху в розвитку інноваційних систем.
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Після найважчої фінансово-економічної кри-
зи у новітній історії 2007—2009 рр. уряди про-
відних країн світу намагаються прискорити 
відновлення економіки, посилити її конкурен-
тоспроможність на міжнародному ринку това-
рів і послуг шляхом збільшення кількості іні-
ціатив, стимулюючих інноваційний розвиток. 
Про це свідчать і проголошений президентом 
США Б. Обамою курс на реіндустріалізацію, і 
нова індустріальна та нова інноваційна полі-
тики, що формуються наразі в Європейському 
Союзі. Зусилля урядів цих країн спрямовані 
як на створення законодавчих, технологічних та 
інших інституціональних умов для розбудови 
інноваційної економіки в рамках всієї держави, 
так і на цілеспрямоване формування точкових 
зон інноваційної активності на базі регіонів-
лідерів. Відбувається процес становлення націо-
нальних і регіональних інноваційних систем, у 
розвитку яких природні ресурси втрачають свою 
виключну роль, поступаючись місцем іннова-

ційному людському капіталу, розвиненій інфра-
структурі та ефективним інститутам. 

Дослідженню проблем формування та фун-
к ціонування інноваційних систем, специфіки 
їх розвитку присвячено вже чимало робіт. Зас-
новниками концепції національних інновацій-
них систем (НІС) по праву вважають Кріс то-
фера Фрімена [1], Бенгт-Оке Лундвалла [2] та 
Річарда Нельсона [3]. Вперше поняття «націо-
на льна інноваційна система» запровадив Кріс-
тофер Фрімен у праці «Технологічна політи-
ка і економічна ефективність: уроки Японії» 
(1987 р.), де він описав найважливіші елемен-
ти японської інноваційної системи, які забез-
печили країні стрімкий технологічний та еко-
номічний розвиток у післявоєнний період [1]. 

Підвищення інтересу вчених до регіональ-
ного рівня в інноваційних процесах припало 
лише на початок та середину 1990-х років, що 
значною мірою було наслідком різкого поси-
лення конкуренції на світових ринках. Най-
більш значимі наукові результати у цій сфері 
належать таким провідним світовим теорети-
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кам, як Філіп Кук [4, 5] (один із перших роз-
робників концепції регіональних інновацій-
них систем), Герд Шінсток [6], Мартін Ан-
дерссон і Чарлі Карлссон [7], Девід Долоре і Саід 
Парто [8], Бйорн Асхайм і Арне Ізаксен [9]. 
Між іншим, фундаментальні засади станов-
лення регіональних інноваційних систем бага-
то в чому запозичені з концепції національних 
інноваційних систем, яка є більш опрацьова-
ною у теоретичному плані. 

Окремі питання інноваційного розвитку Ук-
раїни на макро- і мезорівнях, формування влас-
ної інноваційної системи висвітлюються і в ро-
ботах українських економістів: О. Амоши [10], 
Ю. Бажала [11], П. Бубенка [12], З. Варналія 
[13], В. Гейця [14], Я. Жаліла [15], С. Кацури 
[16], В. Семиноженка [14], В. Соловйова [17], 
Л. Федулової [11, 18]. 

Найчастіше дослідження інноваційних сис-
тем провадяться по лінії виявлення її основ-
них елементів, оцінки зв’язку окремих пара мет-
рів національної інноваційної системи з еко но-
мічною динамікою країн і регіонів. Бі льшість 
підходів до формування інноваційних систем 
характеризуються такими рисами [19, с. 29]:

1) відбувається відмова від традиційної лі-
нійної моделі інновацій, орієнтованої на пропо-
зицію в системі «фундаментальні досліджен-
ня — прикладні дослідження — трансфер тех-
нології — використання», і перехід до неліній-
ної моделі інноваційного процесу, яка перед-
бачає тісну взаємозалежність всіх елементів і 
орієнтацію інновацій на попит; 

2) враховуються еволюційні фактори: інно-
ваційні процеси і системи розвиваються під 
впливом національних особливостей історич-
ного, економічного і соціально-політичного роз-
витку країни, саме тому не існує якоїсь опти-
мальної НІС, а навпаки, має місце велика кіль-
кість інноваційних систем зі своїми сильними 
і слабкими сторонами (крім того, динамічні 
НІС постійно адаптуються й трансформують-
ся відповідно до появи нових можливостей);

3) особливого значення набувать інститу-
ти як відносно встановлення правил гри (нор-

ми, правила і закони), так і щодо організації 
(гравці); 

4) все більшої уваги приділяється формам і 
інтенсивності взаємодії між головними еле-
ментами (акторами) НІС; 

5) концепція НІС розглядається як аналі-
тичний інструмент, який можна використо-
вувати при розробці політики і планування, 
але необхідно мати на увазі, що моделі НІС не 
можуть служити готовим «макетом» для орга-
нізації національного інноваційного процесу. 

Втім комплексна проблема формування та 
розвитку національних і регіональних іннова-
ційних систем вимагає подальших досліджень 
з урахуванням швидкозмінних сучасних еко-
номічних умов, викликів поглиблення проце-
сів глобалізації і лібералізації міжнародної тор-
гівлі та посилення ролі регіонів у забезпеченні 
інноваційного розвитку економіки. 

Незважаючи на те, що питанням становлен-
ня інноваційних систем на даний час приділя-
ється значна увага, ряд концептуальних, мето-
дичних і практичних аспектів даної проблема-
тики залишається не вивченим. Недостатній 
ступінь розробленості зазначених вище про-
блем, з одного боку, і науково-практична значи-
мість, з іншого — визначили мету даної статті: 
висвітлити особливості формування іннова-
ційних систем на державному рівні, звернутися 
до історичного досвіду їх становлення та з ура-
хуванням світового досвіду і вітчизняних умов 
виробити пропозиції щодо прискорення проце-
су формування в Україні національної та регіо-
нальних інноваційних систем, а також виявити 
умови, дотримання яких дозволить досягнути 
успіху у розвитку інноваційних систем. 

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ

ТА ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ

Інноваційна система може бути представле-
на у вузькому та широкому плані. У першому 
випадку вона включає компанії, сукупність їх 
взаємодій одна з одною, а також з університе-
тами та дослідницькими інститутами. У широ-
кому розумінні інноваційна система охоплює 
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систему освіти, джерела і канали фінансуван-
ня, заходи державного втручання, у тому чис-
лі норми правового регулювання та соціальні 
гарантії [20, с. 3]. Головне завдання інновацій-
ної системи полягає не просто у продукуванні 
інновацій, а у тому, щоб робити їх діючими, 
працюючими в економіці. Це досягається за-
вдяки інтерактивності інноваційного процесу, 
який передбачає складну систему взає мозв’я-
зків і комунікацій між його учасниками1 з різ-
ними функціями і можливостями, які постій-
но обмінюються знаннями, розподіляють і 
викорис товують їх для продукування нових 
або суттєвого удосконалення існуючих про-

1 Взаємозв’язки можуть здійснюватися у формі спіль-
них досліджень, обміну персоналом, придбання облад-
нання та ін.

дуктів, технологічних процесів тощо (див. ри-
сунок [21, с. 11]). 

Так, на думку Герда Шінстока (Gerd Schien-
stock) — провідного фахівця з питань розвит-
ку інноваційних систем (Університет Там пе ре, 
Фінляндія) — економічний успіх тих або ін-
ших інноваційних систем не можна пояснити 
простим перерахуванням їх учасників і підт-
римуючих інститутів. «Потрібно враховува-
ти, — зазначає вчений, — взаємозв’язки між ни-
ми. Коли учасники інноваційної системи пов’я-
зані належним чином, це може стати потуж-
ною машиною економічного зростання. Нез-
датність до взаємодії, навпаки, суттєво гальмує 
процес інновацій» [6].

Успішне виконання інноваційною системою 
свого завдання залежить від багатьох факто-

Модель національної інноваційної системи
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рів. Зокрема, Бенгт-Оке Лундвалл підкреслює 
важливу роль ринку праці та системи освіти 
для інноваційних процесів [20, с. 3]. На винят-
ковості кадрового питання робить акцент пре-
зидент і виконавчий директор Нью-Йоркської 
Академії наук Елліс Рубінштейн: «…талановиті 
фахівці — це основа основ інноваційної систе-
ми. Можна витратити величезні гроші на інно-
вації, але якщо у вас немає заповзятих і розум-
них людей, ніяких інновацій не вийде» [22, с. 
23]. Вплив інноваційної системи на економіч-
не зростання значною мірою обумовлений і 
станом законодавства (захист прав власності, 
патентне регулювання), наукової системи, ку-
ль тури (зокрема, розвиненості в країні духу 
під приємництва), а також доступністю венчур-
ного фінансування для інноваційного бізнесу.

Світова практика засвідчує, що інноваційні 
системи є дієвим інструментом територіаль-
ного розвитку. Найбільш очевидним просторо-
вим обмеженням для інноваційної системи є 
співвідношення міста і держави. Афіни і Рим в 
Античності, Флоренція та Венеція в епоху Від-
родження, Сінгапур і деякою мірою Гонконг у 
теперішній час є прикладами інноваційних зон. 
Але при становленні інноваційних систем не-
обхідно враховувати велику кількість об’єк тив-
но сформованих для кожної країни та їх те-
риторій факторів: розміри, наявність природ-
них ресурсів, географічне положення і клімат, 
розвиненість промисловості, особливості істо-
ричного розвитку інститутів правового, фі нан-
сового і соціального характеру та унікальність 
культурної спадщини. На цьому акцентують 
увагу всі автори, які досліджують проблеми ін-
новаційних систем. 

Проте деякі вчені зауважують [23, с. 8], що 
не існує якоїсь ідеальної територіальної осно-
ви, де інновації будуть безперервно продуку-
ватися. Попри це необхідно шукати наявність 
чотирьох певних ознак міста, які у динаміці 
здатні підтримувати інноваційну діяльність 
[23, с. 8—9]: 

по-перше, це має бути географічний район з 
інституціональним середовищем, сприятливим 

до частих, інтенсивних і високоякісних взає-
модій; 

по-друге, місто має відрізнятися певним сту-
пенем виробничої і торговельної спеціалізації, 
де фізичні та юридичні особи є професіонала-
ми у виготовленні певних речей та мають ви-
сокий рівень компетентності; 

по-третє, у місті має бути розвинена інфра-
структура знань; 

по-четверте, це має бути місто, яке з часом 
набуває специфічних характеристик попиту, 
котрі певною мірою відповідають спеціалізації 
міста і дозволяють вибудовувати взаємодії між 
виробниками і споживачами економічних благ. 

Звернення до історичного досвіду станов-
лення інноваційних систем дозволяє зробити 
висновок, що вони не будуються самі по собі 
безвідносно до державних цілей, які визнача-
ються відповідними стратегіями розвитку, а 
завжди корелюють з ними. Показовими є при-
клади азійських країн (Японії, Південної Ко-
реї, Сінгапуру, Гонконгу, Тайваню, а також Фін-
ляндії), які використовують складні іннова-
ційні стратегії. Так, спочатку вони закуповува-
ли патенти, імпортували технології, розвивали 
їх на внутрішньому ринку, будували підприємс-
тва, витісняли імпорт. А згодом робили ставку 
на експорт, поступово ускладнюючи його і пе-
реходячи до високих технологій. 

У результаті, наприклад, Японія після Дру-
гої світової війни швидко відновилася, дося-
гла високого рівня економічного розвитку та 
увійшла до категорії провідних країн світу. 
Але політичні, економічні та соціальні систе-
ми, сформовані у післявоєнний період, вияви-
лися застарілими та неспроможними відпові-
сти на виклики сучасних глобальних змін. 
Тому наприкінці XX ст. при уряді Японії була 
створена комісія (Prime Minister’s Commission 
on Japan’s Goals in the 21st Century) з представ-
ників бізнесу, науки, освіти, культури та інших 
інституцій для визначення цілей країни у но-
вому, XXI столітті. Квінтесенцією десятимі-
сячних інтенсивних дискусій та обговорень 
комісії став документ під назвою «Внутрішній 
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фронтір: розвиток особистостей і краще управ-
ління в XXI столітті» [24]. Цим документом 
визначено основні тенденції, котрі будуть до-
мінувати в XXI столітті. Це — глобалізація, за-
гальна поінформованість, революція в інфор-
маційних технологіях, прогрес науки, падіння 
рівня народжуваності та глобальне старіння 
населення [24]. 

Щоб запобігти таким тенденціям, в Японії 
заплановано відреагувати запровадженням чо-
тирьох груп реформ: 

перша група отримала назву «Розвиток духу 
новаторства» та включає дві підгрупи: 1) ре-
форми освіти; 2) підвищення рівня загальної 
грамотності; 

друга група — «Перетворення різноманітнос-
ті у силу» — передбачає: 1) надання особис тос-
тям можливості управляти власним життям; 
2) розширення регіональної автономії та само-
забезпечення; 3) розбудову некомерційного сек-
тору; 4) створення імміграційної політики; 

третя — «Зміцнення основ ефективного уп-
равління» — орієнтована на такі зміни: 1) різ-
номанітність і прозорість політичних рішень; 
2) зниження виборчого віку до 18 років; 3) су-
воре обмеження ролі уряду; 4) розвиток управ-
ління на основі правил; 

четверта — «Переслідуючи ясні національні ін-
тереси» — включає три підгрупи: 1) глобальна 
громадянська влада; 2) усебічна, багатошарова 
структура безпеки; 3) добросусідські відносини. 

Пізніше, у 2007 р. в Японії була прийнята ком-
плексна стратегія розвитку інноваційної еко-
номіки на період до 2025 р. «Інновації 25» [25], 
якою визначено п’ять ключових напрямів роз-
витку країни на основі використання інновацій: 

1) довге та здорове життя; 
2) безпечне та надійне суспільство; 
3) диверсифікація напрямів діяльності та зай-

нятості у суспільстві; 
4) забезпечення вирішення глобальних еко-

логічних проблем;
5) забезпечення відкритості суспільства.
Таким чином, Японія має чітко сформульо-

вані цілі розвитку та уявлення про технологіч-

не майбутнє країни на довгострокову перспек-
тиву, відповідно до яких наразі будує свою ін-
новаційну систему.

Більшість розвинених країн світу вклада-
ють значні кошти у прогнозування та розроб-
ку національних інноваційних стратегій роз-
витку. Так, стратегією Європейського Союзу 
«Європа-2020. Стратегія розумного, стійкого і 
всеосяжного зростання» [26, с. 10—11], в одно-
му з семи її пріоритетних напрямів, який отри-
мав назву «Інноваційного Союзу», передбачено 
суттєво поліпшити умови та можливості фі-
нансування досліджень та інновацій для за-
безпечення гарантій впровадження в реальну 
практику наукових ідей і розробок. Фінансовим 
механізмом реалізації даної цільової ініціати-
ви, починаючи від січня 2014 р., стала Рамкова 
програма ЄС з досліджень та інновацій «Го-
ризонт—2020» [27], бюджет якої упродовж 
2014—2020 рр. складе близько 70 млрд. євро.

Уряди країн-членів Європейського Союзу са-
мостійно шукають найбільш ефективні методи 
організації і форми стимулювання інноваційної 
діяльності, що чітко простежується на прикладі 
реалізації ними відповідних стратегічних доку-
ментів, наприклад: у Німеччині — Стратегії ви-
соких технологій 2020 р.; у Вели ко британії — 
Національної стратегії інвестицій у сферу науки 
та інновацій на період 2004—2014 рр.; у Чеській 
Республіці — Національна політика досліджень, 
розробок та інновацій на 2009—2015 рр. [28—31].

Урядом Канади у 2007 р. прийнята науково-
технологічна стратегія «Мобілізація науки і 
технологій для досягнення ринкових переваг 
Канади» (Mobilizing Science and Technology to 
Canada’s Advantage) [32] з метою зміцнення 
позицій науково-технологічного впливу Кана-
ди на світовій арені; створення сприятливих 
умов для збільшення інвестицій приватного 
сектору економіки у сфері НДДКР; залучення 
та утримання талановитих, досвідчених і твор-
чих особистостей як однієї з неодмінних умов 
розвитку інноваційної економіки. 

Досвід розвинених країн є показовим для 
інших держав і дозволяє дійти важливого ви-
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сновку: при розбудові інноваційної системи спо-
чатку необхідно визначати стратегічні цілі роз-
витку країни, а вже потім — якою повинна бу-
ти інноваційна система, щоб поставлених цілей 
досягти. Але при цьому найбільша складність 
для країн, що розвиваються, полягає у недопу-
щенні прямого копіювання успішного досвіду 
провідних держав або прагнення з ними змага-
тися. Державна інноваційна стратегія країн, 
що розвиваються, повинна мати багатовектор-
ний диверсифікований характер для врахуван-
ня локальних конкурентних переваг і підтрим-
ки перспективних кластерних утворень. 

СИТУАЦІЯ, ЩО СКЛАЛАСЯ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ

ОРІЄНТИРАМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Проект Стратегії інноваційного розвитку Ук-
раїни, хоча й існує та навіть широко обговорю-
вався на спеціальних парламентських слухан-
нях [33], так і не був прийнятий Верховною 
Радою України як офіційний правовий доку-
мент. Так само відсутні інноваційні стратегії 
на регіональному рівні, тому програми іннова-
ційного (науково-технічного) розвитку, які роз-
робляються місцевими органами виконавчої 
влади для активізації в регіонах інноваційних 
процесів2, зазвичай не приводять до очікува-
них результатів. Окрім того, у багатьох регіо-
нах програми, пов’язані з інноваційним розви-
тком, не мають цілісного характеру. За їх рам-
ками залишаються ключові аспекти взаємодії 
елементів інноваційної системи, що гальмує 
вирішення проблеми їх організаційної та еко-
номічної роз’єднаності, існування між ними 
формальних несистематичних зв’язків. Се рйоз-
ним бар’єром, який стримує ініціативу місце-
вих органів влади, залишається існуюча цен-
тралізована, з жорсткою вертикаллю влади та 
слабкою координацією міжвідомчих взаємо-

2 Наприклад, Програма науково-технічного розвитку 
Донецької області на період до 2020 р., Регіональна про-
грама інноваційного розвитку на період до 2020 р. (Дні-
пропетровська область), Програма розвитку науково-тех-
нічної та інноваційної діяльності Івано-Франківської об-
ласті до 2015 р.

дій система управління державою, яка не на-
дає достатніх повноважень органам місцевого 
самоврядування та розрахована на керування 
бюджетними коштами зі столиці. 

Програма діяльності уряду передбачає пе-
редачу низки повноважень від державних ор-
ганів місцевому самоврядуванню. Це стосує-
ться і децентралізації фінансів, зміцнення фі-
нансового потенціалу місцевих громад шля-
хом закріплення за останніми власної доход-
ної бази — місцевих податків і зборів, 60 % по-
датку на доходи фізичних осіб, 10 % податку 
на прибуток підприємств.

Відсутність затверджених довгострокових ці-
лей і чітко спланованих дій українського уряду 
щодо переходу вітчизняної економіки на інно-
ваційні рейки розвитку призвела до складної 
ситуації у сфері становлення національної ін-
новаційної системи. По суті, остання є хаотич-
ним скупченням різних інститутів, створених 
шляхом прямого копіювання інститутів захід-
ного зразка. Замість того, щоб впроваджувати 
нестандартні підходи для створення власних 
унікальних інститутів у країні протягом остан-
ніх років відбувається процес активного тира-
жування успішних зарубіжних аналогів. Однак 
через вітчизняні географічні, історичні та соці-
окультурні особливості вдало скопіювати за-
хідні зразки інноваційних систем неможливо. 
Тому сьогодні особливо гостро постає питання 
про необхідність розробки власної моделі наці-
ональної та регіональних інноваційних систем.

 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

З урахуванням світового досвіду та вітчиз-
няних умов для успішного розвитку іннова-
ційних процесів в економіці України в основу 
моделі національної інноваційної системи про-
понується покласти розвиток регіональних ін-
новаційних систем з використанням цілісного 
підходу до їх становлення та підтримки. Такий 
підхід обумовлений тим, що інноваційна сис-
тема є відкритою системою, ефективність фун-
кціонування якої залежить від багатьох фак-
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торів — ринку праці, системи виробничих від-
носин, систем освіти і науки, законодавчої, су-
дової, фінансової, банківської, культурної сис тем. 
У сукупності ці фактори впливають на іннова-
ційну систему, сприяючи або, навпаки, упові-
льнюючи її розвиток. 

В Україні лише частково присутні такі фак-
тори впливу на інноваційні процеси, які до то-
го ж не пов’язані між собою комплексною дер-
жавною політикою. Тому швидкість станов-
лення та перспективи розвитку національної 
інноваційної системи напряму залежать від 
здатності держави організувати потужну, адек-
ватну потребам сьогодення, систему підготов-
ки кадрів, зорієнтувати наукові дослідження на 
ринкові запити та потреби споживачів, ство-
рити ефективну систему мотивацій до творчо-
го підходу у будь-якій діяльності,  забезпечити 
ефективне функціонування підприємницько-
го середовища тощо. 

Виходячи з цього, з метою прискорення про-
цесу формування національної і регіональних 
інноваційних систем та підвищення інновацій-
ної сприйнятливості економіки мають бути за-
п роваджені такі першочергові заходи: 

1. У теперішніх умовах, коли Україна вже 
має чітку стратегію розвитку, викладену в Уго-
ді про асоціацію України з Європейським Сою-
зом, просте доопрацювання існуючого проекту 
Стратегії інноваційного розвитку України, який 
уже застарів, не вирішить проблему. Потрібно 
у найкоротший термін (протягом місяця) ство-
рити при уряді спеціальну комісію з представ-
ників влади, виробництва, науки, освіти, куль-
тури і широкої громадськості для розроблення 
Національної інноваційної стратегії України 
як єдиного комплексного документу, акуму-
люючого політичні ініціативи, пропозиції на-
укової спільноти, бізнесу, освітян та усіх інших 
зацікавлених осіб з урахуванням цілей, прин-
ципів і переліку системних реформ, прописа-
них в Угоді про асоціацію, а також викликів, які 
постали на сьогоднішній час безпосередньо пе-
ред Україною та всією світовою спільнотою. 
Ре зультатом роботи комісії має стати На ціо на-

льна інноваційна стратегія України, схвалена 
урядом і подана у вигляді проекту закону для 
прийняття Верховною Радою України.

Так само на регіональному рівні широкого 
обговорення у владному, науковому та бізне-
совому середовищах потребують питання роз-
робки реалістичних інноваційних стратегій 
розвитку областей та довгострокових прог-
рам їх реалізації. 

В умовах прогресуючої глобалізації такі 
стратегії мають стати стратегіями позиціону-
вання регіонів на глобальних ринках, а не су-
купністю внутрішньорегіональних заходів без-
відносно до системи господарських зв’язків на 
світовому рівні. Це передбачає всебічний ана-
ліз промислового, науково-технічного, інте лек-
туального, фінансового, організаційного по-
тен ціалу територій для визначення сфер, де 
вони можуть стабільно утримувати лідируючі 
ролі та розраховувати на підсилення своїх по-
зицій завдяки розвитку локальних конкурент-
них переваг. 

Затверджені стратегії інноваційного розви-
тку повинні стати основою для формування 
на ціональної та регіональних інноваційних сис-
тем, що дозволить реалізувати довгострокові 
цілі, прописані у цих стратегіях.

2. Кабінетом Міністрів України має бути за-
безпечена розробка та реалізація Державної 
цільової комплексної програми сприяння ста-
новленню та розвитку національної та регіо-
нальних інноваційних систем, яка б визнача-
ла сукупність організаційно-правових моделей 
та інструментів підтримки їх формування та 
розвитку.

Завдання, які потребують вирішення у ході 
реалізації Програми:

 створення системи економічних (податкових, 
кредитних, митних тощо) стимулів до здій-
снення інноваційної діяльності суб’єктами 
господарювання, у т. ч. діяльності з викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної влас-
ності;

 виявлення «пасток» між ланками інновацій-
ного процесу, побудова розгалуженої та зба-
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лансованої інноваційної інфраструктури за-
для їх усунення;

 удосконалення механізмів взаємодії та ко-
мунікації між учасниками інноваційного про-
цесу, підтримка і просування нових органі-
заційних форм їх співробітництва;

 забезпечення кадровим ресурсом, у т. ч. мо-
лодими талановитими фахівцями наукових 
і освітніх організацій, промислових і малих 
інноваційних підприємств, розвиток систе-
ми професійної підготовки та перепідготов-
ки кадрів для інноваційної сфери;

 упровадження ефективних заходів щодо 
захистку прав на об’єкти інтелектуальної 
влас ності;

 посилення інноваційного потенціалу малих 
інноваційно активних підприємств, їх інте-
грація у систему науково-виробничої коо-
перації;

 розвиток у регіонах нормативно-правової ба-
зи інноваційної діяльності.
Ініціатором і координатором процесу ста нов-

лення та розвитку інноваційних систем мають 
виступити уряд та органи регіонального уп-
рав ління (місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування), створюю-
чи ефективні умови для розвитку конкурент-
ного ринкового середовища як основної ру-
шійної сили інновацій та інші рамкові умови 
для підвищення інноваційної активності су-
б’єктів господарювання. 

При цьому успіх у формуванні інновацій-
них систем залежатиме від дотримання таких 
основних умов: 

1) погодженості дій учасників інноваційних 
процесів, що передбачає, насамперед, коорди-
націю та узгодження довгострокових стратегій 
розвитку науки і промисловості (в іншому ви-
падку виникає загроза, що напрями наукових 
досліджень і потреби промисловості будуть 
дисонувати між собою, що призведе до нега-
тивних наслідків для обох сторін та економіки 
в цілому); 

2) комплексності управлінських рішень (ма-
ється на увазі відмова від практики реалізації 

фрагментарних програм зі слабкою взаємною 
координацією та застосування цілого комп-
лексу інструментів державної політики у пев-
ній послідовності та взаємозв’язку із залучен-
ням у єдину систему управлінських рішень 
усіх зацікавлених осіб та учасників інновацій-
них процесів — підприємств, наукових і освіт-
ніх установ, фінансово-кредитних інститутів, 
владних структур, громадських організацій); 

3) можливості засвоєння інновацій широ-
кою громадськістю, бо якщо виникає невідпо-
відність інновації сформованим у суспільстві 
традиціям, нормам поведінки, цінностям, то 
навряд чи можна буде таку інновацію закріпи-
ти у суспільстві. Тож необхідно або спочатку 
з’ясувати, які традиції існують в країні та з 
урахуванням цього розробляти інноваційні 
програми (проекти) або впроваджувати інно-
вації «зверху», штучно зрощуючи їх з існую-
чими у суспільстві «правилами гри». 

Влада, приймаючи рішення про сприяння 
становленню інноваційних систем, повинна вра-
ховувати, що останні не тільки надають країні 
можливість розвитку, але й спричиняють ри-
зики для суспільства. Це пов’язано, по-перше, 
з тим, що інноваційна система завжди проек-
тна, а отже надлишково ресурсомістка і ви-
тратна для реалізації. А, по-друге, інноваційна 
система передбачає підтримку перспективних 
сфер і нових напрямів діяльності в економіці 
за рахунок слабких і неконкурентних, що може 
призвести до важких соціальних проблем. То-
му на самому початку здійснення цих процесів 
необхідно поширювати позитивний вплив ок-
ремих «точок зростання» на всю економіку 
для недопущення посилення міжрегіональних 
диспропорцій в рівнях соціально-економіч но- 
го розвитку країни. 
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НАН Украины, Донецк

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Освещены особенности формирования инновацион-

ных систем на государственном уровне, определена роль 
регионального аспекта в инновационных процессах. Рас-
смотрен исторический опыт становления инновацион-
ных систем в развитых странах. Обозначена ситуация, 
сложившаяся в сфере становления инновационной сис-
темы Украины. Предложено положить в основу модели 
национальной инновационной системы развитие регио-
нальных инновационных систем с использованием це-
лостного подхода к их становлению и поддержке. Даны 
предложения прикладного характера, касающиеся внед-
рения первоочередных мер по содействию развитию в 
Украине национальной и региональных инновационных 
систем. Определены условия, соблюдение которых позво-
лит добиться успеха в развитии инновационных систем. 

Ключевые слова: инновационная система, глобали-
зация, регионализация, локальные конкурентные преи-
му щества, инновационный процесс, стратегия инноваци-
он ного развития.

I.Yu. Pidorycheva
Institute of Industrial Economics,

NAS of Ukraine, Donetsk

TOPICAL ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF
NATIONAL AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS

Features of innovation system formation at the state level are 
elucidated, role of the regional aspect in innovation processes is 
defined. Historical experience of innovation system formation in 
the developed countries is considered. The situation in the sphere 
of innovation system formation in Ukraine is designated. It is 
offered to put in a basis of national innovation system model the 
development of regional innovation systems using of holistic ap-
proach to their formation and support. The proposals of applied 
character on implementation of priority measures to promote 
development of national and regional innovatiion systems in 
Ukraine are given. The conditions observance of wich will ensure 
success in the development of innovation systems is defined. 
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zation, local competitive advantages, innovation process, stra-
tegy of innovation development.
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