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Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку вітчизняної промисловості та обґрунтовано не-
обхідність активізації інноваційної діяльності у цій сфері. Розглянуто особливості інновацій та їхній вплив 
на підвищення ефективності функціонування промисловості та конкурентоспроможності на ринку, уза-
гальнено зарубіжний досвід їх функціонування та державної підтримки, а також проблеми інтеграції науки 
та бізнесу і можливості їх впливу на формування інноваційного розвитку промисловості.

Ключові слова: державне регулювання, інновації, локальні інноваційні центри, промисловість, розви-
ток промисловості.

Раскрыты теоретические основы инновационного развития отечественной промышленности и обо-
снована необходимость активизации инновационной деятельности в этой сфере. Рассмотрены особен-
ности инноваций и их влияние на повышение эффективности функционирования промышленности и 
конкурентоспособности на рынке, обобщен зарубежный опыт их функционирования и государственной 
поддержки, а также проблемы интеграции науки и бизнеса и возможности их влияния на формирование 
инновационного развития промышленности.

Ключевые слова: государственное регулирование, инновации, локальные инновационные центры, 
промышленность, развитие промышленности.

The theoretical principles of innovation development of domestic industry are revealed and the necessity of ac-
tivating innovation activity in this sphere is substantiated. The peculiarities of innovations and their influence on the 
increase of the efficiency of the functioning of industry and competitiveness in the market are considered, the foreign 
experience of their functioning and state support, as well as the problems of integration of science and business and 
the possibility of their influence on the formation of innovative industrial development are summarized.

Key words: state regulation, innovations, local innovation centers, industry, industrial development.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якої 
держави в світі в наш час багато в чому зале-
жить від ефективного та вдалого використання 
науково-технічного потенціалу країни. Іннова-
ційні пріоритети для держави – це виважений 
перелік першорядних економічно обґрунтова-
них напрямів науково-технологічного розвитку 
на чітко визначений період часу. Реалізація 
економічно обґрунтованих напрямів науково-
технологічного розвитку має гарантувати: наці-
ональну безпеку за рахунок задоволення таких 
національних потреб, як промислова конкурен-
тоспроможність, національна оборона, енерге-
тична безпека; високий рівень життя населення 
країни [2]. Створення сприятливих умов для 
розвитку та підвищення ефективності науково-
технічної та інноваційної діяльності, як свідчить 
зарубіжний досвід, є пріоритетним завданням 
державної інноваційної політики

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням державної підтримки розвитку промис-
ловості свідчать дослідження вітчизняних науков-
ців: О. Амоші, Ю. Бажала, І. Булєєва, З. Варналія, 
А. Гальчинського, В. Гейця, Кліменко О.В. [5], Собо-
лєва Т.О. [3], Мешко Н. [6] та ін. Питаннями іннова-
ційного розвитку промислових підприємств займа-
лися О.А. Гавриш, Г.В. Карпінська, Г.О. Андрощук. 
Питаннями інтеграції освіти, науки і бізнесу, що 
висвітлюються у зв'язку з розв'язанням проблем 
економіко-інноваційного характеру знайшли відо-
браження в працях А.А. Арасланова, Ю.В. Ашке-
ров, Б.Г. Нагорний, І.М. Реморенко, Л.М. Хижняк 
та ін. Вітчизняні науковці намагаються визначити 
сучасні підходи до визначення актуальних можли-
вих інновацій та перспектив їх реалізації у вітчиз-
няній промисловості. Але питання саме проблем 
інноваційного розвитку нашої держави та шляхів 
їх вирішення так і не було розв’язано цілковито, 
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та визначено, тому деякі питання потребують 
подальшого опрацювання.

Формулювання цілей статті (завдання). 
Метою статті є розробка нових підходів до удо-
сконалення і реалізації концепції розвитку про-
мисловості, обґрунтуванні методичних засад 
формування інноваційних підходів до стратегії 
її розвитку. Актуальність підтверджують складні 
економічні умови розвитку національного вироб-
ництва, які вимагають впровадження таких орга-
нізаційно-економічних заходів управління інно-
ваційною діяльністю, що поєднують пошук та 
використання внутрішніх джерел фінансування 
з активною співпрацею з іншими учасниками 
ринкового середовища. 

Виклад основного матеріалу. Одним із 
стратегічних завдань розвитку промисловості 
в Україні є створення інноваційної системи в 
основу якої покладено процес інтеграції вироб-
ництва, фінансів, науки та освіти. Україна має 
ресурсний потенціал для відродження про-
мислового виробництва на новій технологічній 
основі. Важливим фактором забезпечення стій-
кого соціально-економічного розвитку націо-
нальної економіки України та підвищення рівня 
її конкурентоспроможності є переведення про-
мисловості на інноваційно-технологічну модель 
розвитку за допомогою активізації інноваційної 
діяльності. Це визначається, насамперед тим, 
що на меті інтеграції освіти і бізнесу є розвиток 
малого інноваційного бізнесу, що відбувається 
через створення нормативно-правової зако-
нодавчої бази, що буде стимулювати розвиток 
інтеграційних зв’язків. Також обов’язково перед-
бачає сприяння розвитку коопераційних зв’язків 
між ключовими суб’єктами інноваційної сис-
теми: освіти, науки та бізнесу; розвитку інфор-
маційної експертно-консалтингової та освітньої 
інфраструктури. Ще на меті стоять такі моменти 
як: компліментарність (або взаємодоповнюва-
ність) інновацій; відкритість; прозорість та ін. 

Зростання ступеня інтеграції освіти, науки 
та бізнесу працюватиме на вирішення найак-
туальніших проблем не лише, а й сприятиме 
розв’язанню проблем структурного реформу-
вання вітчизняної економіки, створення нових 
наукомістких інноваційних виробництв, активіза-
ції підприємництва. Наука й бізнес є провідними 
складовими інноваційної системи, що безпосе-
редньо беруть участь у процесі виробництва та 
комерціалізації інновацій і знань, що уможлив-
лює використання інтелектуального ресурсу як 
чинника економічного розвитку та зростання вар-
тості бізнесу [1]. Процес інтеграції науки і бізнесу 
визначає диверсифікацію знань та практичних 
завдань між місцевими регіональними та дер-
жавними структурами, а також створених в про-
цесі інтеграції структур, їх взаємне доповнення 
інформаційними відносинами в поєднанні чинни-
ків – праця, капітал, інформація, що приводить 
до суспільно-корисної роботи, роботи за покли-
канням і навчанням як трудової діяльності [2]. 

До передумов формування процесу інтегра-
ції науки і бізнесу можна зарахувати: 

– утворення інтерактивної моделі інновацій-
ного процесу; 

– співпрацю підприємницьких фірм, наукових 
осередків, агенцій публічного розвитку бізнесу, 
ризикованого капіталу; 

– позаринкові спільні цілі, взаємну довіру; 
– наявність підприємницької інфраструктури 

та трансферу технологій [3; 5]. 
Інтеграційний процес науки і бізнесу з пли-

ном часу посилюється через: 
– скорочення циклу існування окремих непро-

дуктивних технологій і продуктів;
– посилення комплексного підходу розвитку 

науки і техніки; 
– збільшення обсягів інвестиційних коштів на 

наукові дослідження; 
– зростання обсягів інноваційного капіталу та 

інноваційної культури; 
– підвищення рівня свідомості щодо викорис-

тання науки як геологічного ресурсу [4-7]. 
У світовій практиці розвиток малого інно-

ваційного бізнесу здійснюється приблизно за 
такою схемою (рис. 1).

Оскільки в Україні локальні інноваційні цен-
три представлені у двома основними типами – 
це технопарки і бізнес інкубатори, доцільним є 
аналіз зарубіжного досвіду їх функціонування та 
державної підтримки, а також порівняння з укра-
їнськими реаліями [2]. 

Сьогодні у світовому господарстві функці-
онує більше 2 тис. технопарків і бізнес-інкуба-
торів. Найбільша їх кількість сконцентрована у 
США, Китаї, Російській Федерації, Великобрита-
нії, ФРН та інших [3]. 

У цілому інституційний механізм інтеграції 
освіти та бізнесу визначається структурою інно-
ваційної системи, та проявляється за наступ-
ною схемою (рис. 2).

Аналіз об’єктів інноваційної інфраструктури у 
різних країнах світу показує, що значуща роль у 
ній належить технополісам. 

Ідеї створення технополісів більш ніж пів сто-
річчя. Назви таких центрів у багатьох країнах 
також відрізняються «технополіс», «технопарк», 
«технопол», «технологічний ареал», «дослідний 
парк», «науковий парк». 

Але мета одна – сконцентрувати в одному 
місці всю необхідну інфраструктуру для роз-
витку наукоємного бізнесу та надати моло-
дим високотехнологічним підприємствам 
можливість колективно використовувати 
дану інфраструктуру на максимально вигід-
них умовах. 

В результаті появи та еволюції технополісів, 
склалися 3 моделі: американська, європейська 
та японська. 

Американська – основна мета – здача в 
оренду наукоємним фірмам приміщень для 
ведення науково-дослідницьких робіт і ство-
рення експериментальних зразків. 
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Європейська – наявність комплексу спо-
руд, для розміщення малих, щойно створених 
інноваційних фірм, що сприяє швидкому фор-
муванню малих і середніх інноваційних під-
приємств, удосконалення системи обслугову-
вання, наявність декількох установ наукових, 
наявність агентства по розвитку території або 
організації. 

Японська – активна участь держави у пла-
нуванні, фінансуванні та розвитку технополісів. 
(міста науки). 

У світовій практиці існує три основні мож-
ливі варіанти у створенні сучасних навчально-
дослідницьких центрів, таких як технопарки: 

– університети створюють технопарки як свій 
внутрішній підрозділ; 

– університети створюють технопарки, як 
самостійну структурну одиницю; 

– університети підписують контракти з вико-
навцями інноваційних проектів [5]. 

Розглянемо фактори успіху державної під-
тримки ЛІЦ (Локальних інноваційних центрів) у 
деяких країнах. 

США. Тісний зв'язок ЛІЦ з університетами 
і державними дослідницькими центрами на 
основі спеціальних державних програм; подат-
кові пільги, прозорі регуляторні механізми; роз-
галужена система державних і місцевих органів 
з ініціації створення локальних інноваційних 
центрів; ряд урядових програм, направлених на 
взаємодію освіти, науки, виробництва і держави, 
заснованих на принципах державного партнер-
ства; ринкові механізми; системна ув'язка цілей 
національних програм по розробці ключових 
технологій з вирішенням завдань фінансування 
НДДКР; три основних механізми бюджетного 
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Рис. 1. Схема розвитку малого інноваційного бізнесу у світі 

Рис. 2. Схема структури інноваційної системи
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фінансування науково-дослідних робіт: гранти, 
контракти й угоди про співробітництво; участь 
ЛІЦ в глобальній конкуренції, оскільки державне 
фінансування лише на початковій стадії [7]. 

Китай. Тісний зв'язок ЛІЦ з університетами 
і державними дослідницькими центрами на 
основі спеціальних державних програм; подат-
кові пільги, прозорі регуляторні механізми; роз-
галужена система державних і місцевих органів 
з ініціації створення локальних інноваційних 
центрів; ряд урядових програм, направлених на 
взаємодію освіти, науки, виробництва і держави, 
заснованих на принципах державного партнер-
ства; ринкові механізми; системна ув'язка цілей 
національних програм по розробці ключових 
технологій з вирішенням завдань фінансування 
НДДКР; три основних механізми бюджетного 
фінансування науково-дослідних робіт: гранти, 
контракти й угоди про співробітництво; участь 
ЛІЦ в глобальній конкуренції, оскільки державне 
фінансування лише на початковій стадії [7]. 

ФРН. Інтеграційні процеси, націлені на вдо-
сконалення та реформування систем розвитку 
інноваційних структур, сприяння комерціалі-
зації в науковій сфері; вісім різних державних 
агентств землі Гессен утворили спеціальний 
об’єднаний орган, головним у діяльності якого 
має стати підтримка інновацій у малому й 
середньому бізнесі на регіональному рівні [76]. 

Японія. Закріплення на законодавчому рівні 
концепції створення технополісів; розробка 
довгострокових програм зі створення в малих 
містах країни 26 зон новітніх технологій, метою 
діяльності яких є вихід економіки на черговий 
щабель технологічного піднесення, а також сти-
мулювання соціально-економічного розвитку 
периферійних префектур; державна підтримка 
локального поєднання освіти, науки і виробни-
цтва; майже 50% бюджетних витрат припадає 
на фінансування ЛІЦ; створення центру інтегра-
ції промисловості, університетів і уряду [7]. 

Франція. Закріплення на законодавчому рівні 
концепції створення технополісів; розробка 
довгострокових програм зі створення в малих 
містах країни 26 зон новітніх технологій, метою 
діяльності яких є вихід економіки на черговий 
щабель технологічного піднесення, а також сти-
мулювання соціально-економічного розвитку 
периферійних префектур; державна підтримка 
локального поєднання освіти, науки і виробни-
цтва; майже 50% бюджетних витрат припадає 
на фінансування ЛІЦ; створення центру інтегра-
ції промисловості, університетів і уряду [7]. 

Фінляндія. Закріплення на законодавчому 
рівні концепції створення технополісів; розробка 
довгострокових програм зі створення в малих 
містах країни 26 зон новітніх технологій, метою 
діяльності яких є вихід економіки на черговий 
щабель технологічного піднесення, а також сти-
мулювання соціально-економічного розвитку 
периферійних префектур; державна підтримка 
локального поєднання освіти, науки і виробни-

цтва; майже 50% бюджетних витрат припадає 
на фінансування ЛІЦ; створення центру інтегра-
ції промисловості, університетів і уряду [7]. 

Таким чином, можна зазначити найбільш 
ефективні заходи державної підтримки локаль-
них інноваційних центрів країн світу: 

– розробка національної стратегії розвитку 
локальних інноваційних центрів, що базується 
на взаємоузгоджених державних програмах; 

– створення системи законодавчих і норма-
тивно-правових актів, що регулюють діяльність 
ЛІЦ; 

– система взаємодії науково-дослідного і 
виробничого потенціалів на основі державних 
контрактів; 

– забезпечення тісного взаємозв’язку ЛІЦ з 
університетами та науково-дослідними інсти-
тутами, виробництвом і фінансово-кредитними 
установами через механізми спільного фінансу-
вання та державно-приватного партнерства; 

– бюджетне фінансування діяльності ЛІЦ 
через систему податкових пільг, гранти, контр-
акти й угоди про співробітництво, але част-
кове – для створення конкуренції та умов сти-
мулювання розвитку; 

– сприяння формування наукового потенці-
алу в університетах, допомога студентам, аспі-
рантам в реалізації інноваційних проектів; 

– застосування ринкових механізмів в поєд-
нанні з прозорою постійною політикою уряду [5].

Можна зазначити, що для нашої країни з 
огляду на необхідність розбудови інноваційної 
економіки, можна зазначити ключовими завдан-
нями наступне: 

– створення наукових центрів, що залучають 
до своєї роботи як викладачів, студентів та аспі-
рантів університетів, так і фахівців відповідних 
науково-дослідних установ; 

– розширення автономії ВНЗ та наукових 
установ як у здійсненні навчального процесу та 
досліджень, так і у сфері господарської діяль-
ності; 

– активізація діалогу між ВНЗ, науковими 
установами, представниками бізнесу та дер-
жавних органів з конкретних питань підвищення 
ефективності інноваційної діяльності; 

– активізація міжвузівського (у тому числі 
міжнародного) співробітництва у сферах інно-
ваційної діяльності, пошуку та реалізації про-
дуктивних в економічному плані ідей і напрямів 
досліджень; 

– заохочення ініціатив студентів, аспірантів, 
викладачів ВНЗ, спрямованих на комерціаліза-
цію результатів досліджень і розробок. 

Загалом позитивний суспільний ефект інно-
вацій полягає в тому, що вони: 

– спрямовують економіку на інтенсивний 
шлях розвитку; 

забезпечують прискорення зростання про-
дуктивності факторів виробництва; 

– сприяють перерозподілу ресурсів па пер-
спективні суспільно-економічні напрями; 
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– зміцнюють статус країни у глобальній еко-
номіці та національну конкурентоспроможність.

Висновки. Для вітчизняної економіки інно-
вації та інноваційний розвиток є рушійною 
силою, яка спроможна забезпечити еконо-
мічну незалежність України, подолати розрив 
з розвиненими державами. Створення спри-
ятливих умов для розвитку та підвищення 
ефективності науково-технічної та інновацій-
ної діяльності, як свідчить зарубіжний досвід, 
є пріоритетним завданням державної іннова-
ційної політики, які неможливо вирішити без 

участі держави. Міжнародний досвід інте-
грації освіти, науки і виробництва у процесі 
створення інноваційної економіки заслуговує 
на уважне дослідження і застосування відпо-
відно до особливостей економічного розвитку 
країни. Посилення основ державного регулю-
вання і стимулювання трансформаційних про-
цесів в комплексі є необхідним для промисло-
вого розвитку, від якості державної політики 
підтримки промислового розвитку залежить 
успішність відродження економічного потенці-
алу України.
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Рис. 3. Країни лідери у витратах на НДКР у % від ВВП
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