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АНОТАЦІЯ 

 

Гібадуллін О. В. Механізми державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування. – Харківський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харків, 2021.  

 

При обґрунтуванні актуальності теми дисертаційного дослідження 

зазначається, що брак відпрацьованих і надійних механізмів узгодження 

інтересів між державою і вітчизняним немонополістичним і неолігархічним 

бізнесом досі зумовлює недовіру в суспільстві, нераціональне використання 

національних ресурсів, несе загрозу послаблення економічного, наукового та 

технологічного потенціалу України. Сучасні умови глобального середовища 

вимагають від системи публічного регулювання вирішення завдання більш 

раціональнішого використання наявних ресурсів, переосмислення ролі держави 

як регулятора економічних відносин у системі державно-приватного 

партнерства. Основою новітньої економіки є інтелектуальний капітал, що 

базується на інноваціях та підвищенні рівня наукоємності виробленої 

продукції, але, на сьогодні в Україні спостерігається системна криза 

інноваційної активності. 

Торгово-промислові групи є корпоративними утвореннями, які виникли в 

системі легальних комерційних відносин як відповідь на виклики глобального 

середовища та брак ресурсів, мають відповідний інтелектуальний та 

економічний потенціал для розвитку інновацій, сталі комерційні міжнародні 

зв’язки для комерціалізації їх результатів, на сьогодні залишаються поза увагою 

системи державного регулювання. У практичному сенсі найбільшу 

актуальність являють задачі послідовного формування логіки оновлення 
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державного регулювання інноваційного розвитку України із застосуванням 

раніше невикористаного потенціалу вітчизняного великого бізнесу, зокрема - 

торгово-промислових груп, з розробкою комплексу механізмів на основі 

взаємних вигід всіх учасників інноваційного процесу та спрямованою на 

загальну мету – вища якість життя в Україні. У теоретико-методологічному 

плані це вказує на необхідність зміни моделі державного регулювання 

інноваційного розвитку із залученням вітчизняних торгово-промислових груп у 

напрямку посилення їх здатності таких корпоративних утворень повніше 

реалізовувати в Україні свій виробничий, людський та інноваційний потенціал 

як стабільних платників податків, великих працедавців і розробників та 

замовників інновацій. 

У дисертації вирішено конкретне наукове завдання, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розроблені науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення комплексного механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні. Це має дозволити 

учасникам інноваційного процесу комплексно вирішити проблеми державно-

приватного партнерства та повніше реалізовувати свій виробничий, людський 

та інноваційний потенціал. 

Обґрунтовано необхідність застосування комплексу механізмів 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, 

які включають мотиваційний механізм, що закладений в основу кожного 

механізму, з визначеними напрямками посилення взаємодії, застосування 

можливостей діджиталізації процесів та використання підходів проєктного 

менеджменту у державно-приватному партнерстві. Це дозволяє представити 

логіку функціонування комплексного механізму в напрямку формування 

партнерських взаємовідносин між державою та бізнесом, включення 

мотиваційної складової запропонувати способи узгодження спільних інтересів 

на основі взаємодовіри, взаємоповаги та взаємовигоди, а використання 

можливостей цифрових технологій – задля спрощення процедур комунікацій у 

інноваційному процесі та удосконалення механізму моніторингу. 
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В процесі дослідження удосконалено спосіб застосування комплексного 

підходу в механізмах державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп, який, на відміну від інших наукових підходів, 

вирізняється поєднанням інтеграційних, консолідуючих, адаптаційних та 

балансуючих переваг, що дозволяє більш прогнозовано досягти синергетичного 

корисного ефекту від використання кожного окремого механізму державного 

регулювання; підхід до адаптації зарубіжного досвіду державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп, зокрема визначення 

способів реалізації механізму партнерства в умовах України через посилення 

співпраці між органами влади, приватним сектором та наукою з метою 

вирішення проблеми конкурентоспроможності держави, з використанням 

можливостей цифрових технологій. 

Дістав подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат науки 

державного управління шляхом уточнення змісту поняття «інноваційний 

розвиток торгово-промислових груп», «державне регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп», що актуалізує необхідність побудови 

партнерських відносин між учасниками інноваційного процесу, а також 

виступає підґрунтям для формування механізму моніторингу ефективності 

системи державного регулювання. Також, дістало подальшого розвитку 

підходи щодо визначення системи показників результативності системи 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп 

через представлення внутрішньої будови та функціональної спрямованості, в 

результаті чого можливо оцінити досягнення мети державного регулювання у 

цій сфері, удосконалити систему моніторингу та математичного моделювання. 

Це дозволить здійснити: перехід від традиційного сприйняття «механізму» як 

засобу розв’язання суперечностей, що має здійснюватися опосередковано, до 

розуміння його як засобу досягнення мети; підвищити прозорість та 

взаємодовіру у відносинах держава-наука-бізнес-суспільство; сформувати 

більш прогнозоване та інноваційне бізнес-середовище, виявити логічні 

взаємозв’язки між існуючим станом інноваційного розвитку торгово-
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промислових груп, конкурентоспроможністю держави та соціально-

економічною ситуацією в країні, а також точніше передбачати способи 

усунення конфлікту інтересів у учасників у цій сфері. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного 

регулювання, торгово-промислова група, інноваційний розвиток, механізми 

державного регулювання інноваційного розвитку, механізми державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп, державно-

приватне партнерство, конкурентоспроможність держави. 
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ANNOTATION 

 

Hibadullin O. V. Mechanisms of state regulation of innovative development of 

trade and industrial groups in Ukraine. – A qualifying research paper as a manuscript. 

A PhD thesis in specialty 281 – Public Management and Administration. – 

Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for 

Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

 

When substantiating the relevance of the dissertation research topic, it is noted 

that the lack of well-established and reliable mechanisms for coordination of interests 

between the State and domestic non-monopolistic and non-oligarchic business still 

causes distrust in society, irrational use of national resources, threatens to weaken 

Ukraine’s economic, scientific and technological potential. Modern conditions of the 

global environment require the system of public regulation to solve the problem of 

more rational use of available resources, rethinking the role of the State as a regulator 

of economic relations in the system of public-private partnership. The basis of the 

modern economy is intellectual capital, which is based on innovation and growing 

level of products knowledge-intensity, but today in Ukraine there is a systemic crisis 

of innovation activity.  

Trade and industrial groups are corporate entities that emerged in the system of 

legal commercial relations in response to the challenges of the global environment 

and lack of resources, have the appropriate intellectual and economic potential for 

innovation, have well-balanced commercial international relations meant for their 

result commercialization, today are out of attention of the state regulation system. As 

to practical meaning, the most important are the tasks of consistent formation of the 

logic of Ukraine innovation development state regulation update using previously 

untapped potential of domestic big business, in particular - trade and industrial 

groups, with the development of a set of mechanisms based on mutual benefits of all 

participants of innovation process and directed to one general purpose higher quality 

of life in Ukraine. In theoretical and methodological terms, this indicates the need to 
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change the innovative development state regulation model with the involvement of 

domestic trade and industrial groups to strengthen the ability of such corporate 

entities to fully realize their production, human and innovative potential in Ukraine as 

stable taxpayers, large employers and developers and customers of innovations.  

The dissertation solves a specific scientific task, which consists of the 

theoretical substantiation and development of scientific and practical 

recommendations for improvement of the complex mechanism of state regulation of 

innovative development of trade and industrial groups in Ukraine. This should allow 

the participants of the innovation process to solve the problems of public-private 

partnership comprehensively and more fully realize their production, human and 

innovation potential.  

The necessity of application of a set of mechanisms of state regulation by 

innovative development of trade and industrial groups is substantiated, which include 

the motivational mechanism, which is the basis of each mechanism, with certain 

directions of strengthening interaction, application of digitalization processes and use 

of project management approaches in public-private partnership. This allows us to 

present the logic of the complex mechanism as to partnership development between 

the state and business, the inclusion of a motivational component to offer ways to 

reconcile common interests based on mutual trust, mutual respect and mutual benefit, 

and the use of digital technologies to simplify communication procedures of 

innovation process and monitoring mechanism improvement.  

The research improved the method of applying an integrated approach in the 

mechanisms of state regulation of innovative development of trade and industrial 

groups, which, unlike other scientific approaches, is characterized by a combination 

of integration, consolidating, adaptive and balancing advantages, which allows more 

predictable synergistic benefits of separate mechanism of state regulation usage;  

approach to adaptation of foreign experience of state regulation by innovative 

development of trade and industrial groups, in particular - identification of ways to 

implement the partnership mechanism in Ukraine through strengthening cooperation 

between government, private sector and science to solve the problem of the 
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competitiveness of the state, using digital technologies.  

The conceptual and categorical apparatus of public administration science was 

further developed by clarifying the content of the concept of «innovative 

development of trade and industrial groups», «state regulation of innovative 

development of trade and industrial groups», which highlights the need to build 

partnerships between participants of the innovation process and is a basis for 

formation of a mechanism for monitoring of  state regulation system effectiveness. 

Also, approaches have been developed as to determining the system of performance 

indicators of the system of state regulation of innovative development of trade and 

industrial groups through the presentation of internal structure and functional 

orientation, as a result of which it is possible to evaluate the achievement of state 

regulation in this area, improve monitoring and mathematical modeling. This will 

allow to fulfill: transition from the traditional perception of the «mechanism» as a 

mean of resolving contradictions, which should be done indirectly, to understanding 

it as a mean of goal achievement; to increase transparency and mutual trust in the 

relations between the state-science-business-society; to form a more predictable and 

innovative business environment, to identify logical relationships between the current 

state of innovative development of trade and industrial groups, the competitiveness of 

the state and the socio-economic situation in the country, and more accurately 

anticipate ways to resolve conflicts of interest.  

Key words: state regulation, mechanisms of state regulation, trade and 

industrial group, innovative development, mechanisms of state regulation of 

innovative development, mechanisms of state regulation of innovative development 

of trade and industrial groups, public-private partnership, state competitiveness. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Брак відпрацьованих і 

надійних механізмів узгодження інтересів держави та вітчизняного 

немонополістичного й неолігархічного бізнесу зумовлює недовіру до них з 

боку суспільства, призводить до нераціонального використання національних 

ресурсів, несе загрозу послаблення економічного, наукового та технологічного 

потенціалу України. Сучасні умови глобального середовища вимагають від 

системи публічного регулювання вирішення завдання більш раціонального 

використання наявних ресурсів, переосмислення ролі держави як регулятора 

економічних відносин у системі державно-приватного партнерства. Основою 

новітньої економіки виступає інтелектуальний капітал, що базується на 

інноваціях і підвищенні рівня наукоємності виробленої продукції. Але наразі в 

державі спостерігається системна криза інноваційної активності: за даними 

статистики в Україні, на відміну від розвинених країн, де 85 % приросту ВВП 

забезпечують виробництво та експорт наукоємної продукції промислового 

призначення, їх частка становить приблизно 0,06–0,1 % [134; 136]. 

Торгово-промислові групи є корпоративними утвореннями, що виникли в 

системі легальних комерційних відносин як відповідь на виклики глобального 

середовища та брак ресурсів. Вони мають відповідний інтелектуальний та 

економічний потенціал для розвитку інновацій, сталі міжнародні комерційні 

зв’язки для комерціалізації їх результатів, проте наразі залишаються поза 

увагою системи державного регулювання. У практичному сенсі сьогодні все 

більшої актуальності набуває завдання послідовного формування логіки 

оновлення державного регулювання інноваційного розвитку України із 

застосуванням раніше невикористаного потенціалу вітчизняного великого 

бізнесу, зокрема торгово-промислових груп, з розробкою комплексу механізмів 

на основі взаємних вигід усіх учасників інноваційного процесу та спрямованого 

на загальну мету – підвищення якості життя громадян України. У теоретико-

методологічному плані це вказує на необхідність зміни моделі державного 
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регулювання інноваційного розвитку із залученням вітчизняних торгово-

промислових груп у напрямку посилення їх здатності більш повно 

реалізовувати в Україні свій виробничий, людський та інноваційний потенціал 

як надійних платників податків, працедавців, розробників і замовників 

інновацій. 

Напрацювання з обраної тематики стали можливими завдяки досвіду та 

професіоналізму як закордонних, так і вітчизняних науковців, які досліджували 

різні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку. Зокрема, 

механізми публічного управління та державно-приватного партнерства 

розкрито у працях В. Авер’янова, О. Амосова, В. Бакуменка, Т. Бєльської, 

І. Дунаєва, В. Загорського, Д. Карамишева, В. Князєва, М. Латиніна, Н. Клунко, 

В. Малиновського, А. Неділько, Г. Одінцової, Н. Статівки, О. Сімсон та ін. 

Підґрунтям для аналізу проблем розвитку торгово-промислових груп як 

важливої інституції національної економіки, особливостей їх функціонування 

та інноваційного розвитку стали напрацювання вітчизняних і закордонних 

вчених-економістів О. Амоші, Л. Абалкіна, В. Базилевича, К. Базилевича, 

В. Волощенюк, С. Егорова, В. Костицького, О. Крушельницької, 

С. Медведчука, Н. Літвіненко, С. Мариніна, Н. Псарева, Ю. Уманціва, 

Г. Уманцівої, Є. Уткіна, М. Ескіндарова, Р. Аккоффа, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, 

Д. Лихтенталя, Дж. Ішиі, К. Йї, А. Сміта, Б. Санто, Б. Твісс, Д. Хикса, 

Д. Хаммелсона, Й. Шумпетера та ін. Водночас значний інтерес у межах нашого 

дослідження становлять способи державного регулювання інноваційного 

галузевого розвитку, наведені у працях В. Авер’янова, Л. Антонюк, 

І. Балабанова, А. Гаврилюк, А. Гальчинського, М. Гамана, В. Гейця, О. Дація, 

І. Запатріної, М. Кучерявенка, В. Семіноженка, В. Третяк, З. Юринець, 

А. Яковлєва та ін. 

Поряд із цим існуючі напрацюваня з даної проблематики, попри їх 

наукову й практичну значимість, залишають відкритими питання комплексного 

застосування механізмів державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп, а також принципів державно-приватного 
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партнерства та можливостей сучасних цифрових технологій. 

Зокрема, видається актуальним розроблення комплексного підходу до 

практики застосування механізмів державного регулювання, визначення 

особливостей впровадження мотиваційної складової в кожному з механізмів, 

подолання комунікативних бар’єрів за допомогою цифрових технологій, 

розв’язання проблеми взаємодовіри між учасниками інноваційного процесу. 

Основне завдання системи державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні має полягати у створенні умов, 

сприятливих для розвитку інновацій, задля досягнення спільної мети – 

загального добробуту суспільства. Саме розуміння кінцевої мети публічного 

управління в цій сфері дозволить віднайти шляхи посилення як інноваційної 

активності торгово-промислових груп, так і конкурентоспроможності держави 

в цілому. 

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

Дисертацію виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи 

«Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0116U007247) та з січня 2019 р. – 

прикладної науково-дослідної роботи «Розвиток сільських територій України в 

умовах децентралізації: виклики та можливості» (номер державної реєстрації 

0119U001388), що виконувались на кафедрі економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

Внесок здобувача полягає в розробці пропозицій з удосконалення 

комплексного механізму державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення комплексного механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп.  

Для досягнення цієї мети було визначено такі завдання: 
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– здійснити аналіз наукових напрацювань та розкрити сутність і змістовні 

характеристики поняття торгово-промислових груп як об’єкта публічного 

управління; 

– дослідити проблеми інноваційного розвитку торгово-промислових груп 

як об’єкта публічного управління, визначити їх сутність і змістовні 

характеристики; 

– визначити складові комплексного механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп; 

– оцінити засади функціонування механізмів державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні; 

– визначити спектр проблем практичного застосування механізмів 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в 

Україні; 

– розробити напрями вдосконалення комплексного механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні; 

– надати пропозиції щодо реалізації механізму моніторингу державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп з урахуванням 

можливостей діджиталізації. 

Об’єктом дослідження є публічне управління у сфері інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп. 

Предмет дослідження – комплексний механізм державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 

використано такі методи наукового пізнання: системного аналізу – для 

встановлення взаємозв’язків між елементами системи державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп і виявлення 

закономірностей у ході її розвитку (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); структурно-

функціонального аналізу – для визначення сучасних засад, структури та функцій 

системи державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп України (підрозділи 2.1, 3.2, 3.3); порівняльного аналізу – для 
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узагальнення зарубіжного досвіду у сфері державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп, виявлення подібного та 

відмінного (підрозділ 1.3); класифікації, індукції і дедукції – для визначення 

складових механізмів державного регулювання інноваційним розвитком 

торгово-промислових груп та проблем їх функціонування (підрозділи 1.2, 2.3); 

статистико-економічного аналізу – для аналізу стану механізмів державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп (підрозділи 

2.1, 2.2) і надання пропозицій з удосконалення мотиваційного механізму та 

механізму моніторингу результативності в цій сфері (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 

Інформаційну базу дослідження склали нормативно-правові акти України, 

дані Державної служби статистики та Міністерства фінансів України, офіційні 

матеріали Світового банку, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних 

авторів й особисті напрацювання злобувача. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в 

науці державного управління здійснено комплексне наукове дослідження 

теоретичних і практичних проблем удосконалення механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп України. За 

результатами проведеного дослідження розроблено й обґрунтовано нові 

положення, висновки та пропозиції, що характеризуються науковою новизною і 

виносяться на захист, а саме: 

вперше: 

– обґрунтовано необхідність застосування комплексу механізмів 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, 

які включають мотиваційний механізм, що закладений в основу кожного 

механізму, з визначеними напрямками посилення взаємодії, застосування 

можливостей діджиталізації процесів та використання підходів проєктного 

менеджменту у державно-приватному партнерстві. Це дозволяє представити 

логіку функціонування комплексного механізму в напрямку формування 

партнерських взаємовідносин між державою та бізнесом, включення 

мотиваційної складової запропонувати способи узгодження спільних інтересів 
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на основі взаємодовіри, взаємоповаги та взаємовигоди, а використання 

можливостей цифрових технологій – задля спрощення процедур комунікацій у 

інноваційному процесі та удосконалення механізму моніторингу. 

удосконалено: 

– обґрунтування способу застосування комплексного підходу в 

механізмах державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп, який, на відміну від інших наукових підходів, відрізняється 

поєднанням інтеграційних, консолідуючих, адаптаційних і балансуючих 

переваг, що дозволяє більш прогнозовано досягти синергетичного корисного 

ефекту від використання кожного окремого механізму державного 

регулювання; 

– обґрунтування підходу до адаптації зарубіжного досвіду державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, зокрема 

щодо визначення способів реалізації механізму партнерства в умовах України 

через посилення співпраці між органами влади, приватним сектором та наукою 

з метою вирішення проблеми конкурентоспроможності держави з 

використанням можливостей цифрових технологій. 

дістали подальшого розвитку: 

– уточнення змістовних характеристик таких понять, як «інноваційний 

розвиток торгово-промислових груп», «державне регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп», що актуалізує необхідність побудови 

партнерських відносин між учасниками інноваційного процесу, а також 

виступає підґрунтям для формування механізму моніторингу ефективності 

системи державного регулювання; 

– розуміння сутності комплексного механізму державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп через представлення його 

внутрішньої будови та функціональної спрямованості, що надає можливість 

оцінити досягнення мети державного регулювання в цій сфері та вдосконалити 

систему моніторингу й математичного моделювання. Це дозволить: перейти від 

традиційного сприйняття «механізму» як засобу розв’язання суперечностей, що 
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має здійснюватися опосередковано, до розуміння його як засобу досягнення 

мети; підвищити прозорість та взаємодовіру у відносинах держава-наука-

бізнес-суспільство; сформувати більш прогнозоване та інноваційне бізнес-

середовище; 

– класифікація проблем функціонування існуючих механізмів державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України, що 

дозволяє виявити логічні взаємозв’язки між існуючим станом інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп, конкурентоспроможністю держави та 

соціально-економічною ситуацією в країні, а також передбачати способи 

усунення конфлікту інтересів учасників у цій сфері. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

пропозицій органам публічної влади різних рівнів щодо напрямків реалізації 

політики державно-приватного партнерства у сфері спільного інноваційного 

розвитку, а також здійснення конкретних заходів з посилення потенціалу 

держави та ефективності використання ресурсів. Розроблені й науково 

обґрунтовані в в дисертаційній роботі положення, висновки та рекомендації 

можуть бути використані: 

– у діяльності органів публічної влади всіх рівнів під час практичної 

реалізації державної інноваційної політики та державної політики в галузі 

цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних 

ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, 

електронних довірчих послуг, на сучасному етапі розвитку України; 

– у діяльності торгово-промислових груп для практичної взаємодії з 

органами державної влади та науковими установами в інноваційному процесі, 

просвітницькій діяльності та популяризації інновацій у суспільстві; 

– у науково-дослідних установах і навчальних закладах, до відання яких 

належить провадження наукових розвідок з публічного управління у сфері 

інноваційного розвитку та викладання дотичних навчальних дисциплін. 

Окремі результати роботи вже впроваджені у діяльність юридичних осіб 

публічного та приватного права, зокрема враховані: 
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– при розробці Стратегічних документів торгово-промислового холдингу 

UBC Group під час практичної взаємодії підприємств компанії з державними 

органами та науковими установами у місцях розташування підприємств 

(довідка № 279 від 26.10.2020 р.); 

– при розробці Стратегічних документів торгово-промислового холдингу 

UBC Group з оптимізації інвестиційної активності при залученні коштів 

іноземних інвесторів (довідка № 2-26.11.2020 від 26.11.2020 р.); 

– при підготовці програм науково-технічного та інноваційного розвитку 

Харківської області (довідка про впровадження Департаменту міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації № 05-30/4026 від 

27.10.2020 р.);  

– при підготовці окремих районних програм науково-технічного та 

інноваційного розвитку Савранського району Одеської області й внесені до 

Плану заходів з реалізації Стратегії інноваційного розвитку в районі (довідка 

№ 01-46/1911 від 27.10.2020 р.); 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто. З опублікованих у співавторстві 

наукових праць, у роботі використано лише ті ідеї та положення, що є 

результатом особистих напрацювань. Внесок автора конкретизовано в списку 

публікацій. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження оприлюдненні на XVIII і ХХ міжнародних наукових конгресах 

«Публічне управління XXI століття: Світові практики та національні 

перспективи» (м. Харків, 26 квіт. 2018 р.) і «Публічне управління ХХІ століття: 

портал можливостей» (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.), а також на всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких: «Проблеми і 

перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів» (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.); «Стратегічні пріоритети 

розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» (м. Запоріжжя, 14-15 

трав. 2020 р.); Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих 
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учених, студентів, аспірантів (м. Харків, 25 квіт. 2018 р.); V Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки» (м. Київ, 

20-21 квіт. 2019 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

молодих учених, студентів, аспірантів «Актуальні проблеми розвитку обліку, 

аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України» (м. Харків, 25 

квіт. 2019 р.); І Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку» 

(м. Херсон, 25-26 квіт. 2019 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та 

механізми забезпечення» (м. Кривий Ріг, 26 квіт. 2019 р.).  

Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом, метою і завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять 9 

підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 280 

сторінки, з яких основного тексту – 188 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 314 найменувань на 33 сторінках, з них 47 найменувань англійською 

мовою. Крім того, робота містить 6 рисунків і 8 таблиць, а також 11 додатків 

(на 59 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ 

 

1.1. Теоретичні засади державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в України 

 

Для розкриття сутності та природи виникнення поняття «торгово-

промислові групи», а також ролі держави в регулюванні їх інноваційного 

розвитку необхідно звернутися до джерельної бази й проаналізувати 

передумови, за яких відбулася трансформація поглядів на економічні моделі та 

процеси, виокремилась торгово-промислова сфера економіки, вивчити досвід 

провідних, економічно розвинених країн, дослідити можливості його 

адаптування та застосування у державному регулюванні інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в України. 

Кризові явища у світовій економіці завжди виступали каталізаторами 

змін у трансформаціях як економічних моделей та технологічних укладів, так і 

поглядів на публічне управління. Наслідки Першої світової економічної кризи 

1857 р. проявилися для провідних, економічно розвинених країн у скороченні 

виробництва (США скоротили виробництво чавуну на 20 %, а Німеччина – на 

25 %; у Великій Британії, провідна галузь виробництва того часу – 

суднобудування, скоротилось на 26 %, у Франції – виробництво бавовни – на 13 

%). Для великих виробників гостро постала проблема наявності достатньої 

ресурсної бази виробництва та посилилась конкурентна боротьба, що зумовило 

необхідність жорсткого контролю каналів збуту. Виникає поняття 

«виробництво засобів виробництва», «виробництво та постачання матеріальних 

ресурсів, товарів і послуг для ведення бізнесу». Відокремлюється категорія 

підприємств, які у своїх виробничих циклах використовують продукти чи 

послуги інших підприємств для максимально ефективного ведення власного 
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бізнесу. Виникає поняття «ринок – система обмінних відносин між виробником 

та споживачем» через систему купівлі-продажу на основі вільного 

ціноутворення. Почали формуватися перші поняття про ринок продуктів для 

бізнесу, або ринок промислової сфери чи, інакше кажучи, – ринок засобів 

виробництва, класичний «Бізнес для бізнесу» (В2В) – (англ. «business-to-

business»). Все більшого поширення набуває система коопераційних зав’язків, 

з’являються перші об’єднання банківського та промислового капіталу, 

відокремилась окрема категорія дочірніх підприємств, що зосереджувалася на 

збуті продукції великих виробників. Темпи розвитку технологій дозволили 

забезпечити масовість виробництва, але не змогли забезпечити гарантований 

збут. Виробництво розвивалося інтенсивно, але окремо від попиту, без 

урахування потреб та вимог ринку, що досить швидко призвело до наступної 

кризи. 

Велика економічна криза 1928–1933 рр., спричинена незабезпеченим 

попитом на продукцію, мала досить гострі наслідки для світової економіки: 

світове виробництво скоротилось на 45 %, світова торгівля – на 56 %. У 

результаті відбувся перегляд ринкових відносин та постало питання щодо 

визначення ролі держави й державного регулювання в ринкових відносинах. 

З’являються перші моделі державного регулювання та реакції на наслідки 

кризових явищ – демократична та тоталітарна, які в подальшому лягли в основу 

розробки відповідних механізмів державного регулювання економічними 

процесами. Саме в цей період (1920–1930-ті роки) формується й набуває 

повсюдне поширення так звана традиційна, адміністративна модель державного 

управління, що проіснувала практично без змін до кінця 1980-х років. У 

подальшому, протягом ХХ ст., цей процес набув активного розвитку та 

відображався в різноманітних формах. 

Друга половина XX ст. характеризується деякими особливостями 

економічних криз і циклів, зокрема: кризи стали менш глибокими й 

довготривалими; для фаз циклу характерна асинхронність або різномастість їх 

настання; серед видів криз переважають структурні, проміжні; посилюються 
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інфляційні процеси в економіці країн світу. 

У ринкових відносинах пріоритетним стає питання клієнтського попиту, 

розвитку технологій та операційної ефективності, виробництво починає 

відігравати вторинну роль. До проблем браку ресурсів та конкурентної 

боротьби додається проблема змін, які поступово, з розвитком технологій, 

тільки набирають швидкості [89].  

Однією з основних форм відповіді на виклики змін та невизначеності 

стали промислово-фінансові групи як об’єднання виробничих і торгових 

підприємств з кредитно-банківськими установами, що трансформувались у 

великі багатогалузеві господарські системи зі спільною економічною 

стратегією й внутрішнім товарообігом та торгово-промислові групи – як їх 

особлива форма, де співпраця учасників зводиться здебільше до кооперації в 

постачальницько-збутовій сфері та прагненні якомога ефективніше 

контролювати канали збуту. Історично сформувалось декілька моделей 

подібних корпоративних формувань: англо-американська, німецька, латинська 

та японська. 

Англо-американська модель (Велика Британія, США, Австралія та 

Канада) історично спирається на більш високий рівень концентрації 

промислового виробництва. Угрупування відбувається навколо як виробничих 

підприємств, так і банків. До особливостей належить чіткий структурний поділ 

банків і промисловості, орієнтація на короткострокове фінансування 

промислових проєктів.  

У німецькій моделі корпоративних формувань (Німеччина та Австрія) 

фінансовим фундаментом великих і середніх корпорацій стала банківська 

система. Сфера діяльності групи та фірм, що її складають, не зосереджена на 

одній конкретній галузі, а поширюється на декілька галузей, а також науково-

дослідні розробки, транспорт, сферу торгівлі та послуг. Така 

різноспрямованість надає підприємствам групи універсальності, але породжує 

досить гостру внутрішню й зовнішню конкурентну боротьбу. Внутрішня 

конкуренція, у свою чергу, спонукає кожну компанію у складі групи доводити 
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свою ефективність і працювати з максимальною віддачею. 

Латинська модель корпоративних формувань включає Францію, Бельгію 

та Італію. Промислові групи формують єдине ціле у виробничих відносинах на 

основі технологічно взаємопов’язаних підприємств, торгові групи об’єднують 

підприємства на базі тісних комерційних зав’язків (купівля-продаж, 

транспортні послуги, сервіс). 

Японська модель корпоративних формувань характеризується 

довгостроковою орієнтацією на інвестиції в промисловість і тісними зв’язками 

між промисловим, торговельним і фінансовим секторами. Відмінною рисою, як 

і в німецькій моделі, є тенденція до тісного групування на основі 

взаємопов’язаних коопераційних ланцюгів та технологічних циклів. 

Незважаючи на дещо різні національно-історичні підходи до утворення 

подібних корпоративних формувань, академічною наукою прийнято виділяти 

декілька основних, спільних для всіх моделей особливостей створення 

промислово-фінансових груп, наведених у Додатку В. Створення промислово-

фінансових груп – це закономірне синтетичне явище економічного та 

технологічного розвитку, неминуча стадія індустріальних й організаційних змін 

у скільки-небудь масштабній економіці. Стадія не просто концентрації та 

інтеграції фінансового та промислового капіталу, а й формування 

саморозвивающихся макроекономічних структур, що виникає на певній стадії 

зрілості первинного накопичення й перерозподілу капіталу [26].  

Дослідивши існуючі наукові підходи до трактування терміна 

«промислово-фінансова група», що наведені у Додатку Г, доходимо висновку, 

що тотожним для всіх авторів є визначення того, що промислово-фінансова 

група – це диверсифікована багатофункціональна структура, що створюється в 

результаті об’єднання промислових, торговельних та кредитно-фінансових 

установ для вирішення спільної мети. Загалом українські та закордонні 

науковці пропонують класифікувати промислово-фінансові групи, виходячи з 

того, навколо якого центрального підприємства відбувається угрупування, та 

яка саме головна мета створення подібного угрупування [42]. Зокрема, 
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виділяють групи, сформовані навколо:  

– фінансових інститутів, зацікавлених у надійному й прибутковому 

вкладенні коштів, які цілеспрямовано консолідують акції торговельних, 

промислових, транспортних підприємств (безпосередньо або через створення 

холдингових структур). Виникають у результаті диверсифікації капіталу 

фінансово-кредитних установ, що підвищує його надійність у мінливому 

кон’юнктурі ринку. Підприємства, що складають групу, можуть бути не 

пов’язаними одне з одним ні виробничою кооперацією, ні іншими 

господарськими інтересами;  

– промислових підприємств і науково-дослідних організацій, що мають 

спільні інтереси в технологічній взаємодії зі створення певної продукції та 

освоєння нових технологій. Виникають за необхідності забезпечення 

виробничо-технічного розвитку групи. Підприємства, що складають групу, 

пов’язані одне з одним у виробничій і науковій кооперації; 

– держави задля розвитку державного сектора економіки. Виникають на 

базі підприємств з високою питомою вагою державної власності або на основі 

міжурядових угод за участю іноземного капіталу, що залучається в різних 

формах;  

– торговельних компаній з метою досягнення комерційного ефекту та 

максимізації прибутку від синергетичного поєднання технологічних, 

виробничих, фінансових, ресурсних та інших різноманітних видів діяльності, 

завдяки досягненню лідируючих позицій у комерційно-збутових відносинах. 

Слід зазначити, що головна мета формування промислово-фінансової групи 

безпосередньо впливає як на напрями інноваційного розвитку подібних 

угрупувань на основі домінуючого ресурсу групи (фінансового, технологічного, 

наукового, комерційного), так і на особливості державного регулювання 

інноваційного розвитку. З огляду на те, що інноваційний потенціал промислово-

фінансових груп є досить потужним, це, у стратегічному плані, містить як певні 

загрози для системи державного регулювання, так і можливості для розвитку 

інноваційного потенціалу держави, узагальнення яких наведено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1  

Класифікація промислово-фінансових груп 

Ініціатива 

формування 

(ядро групи) 

Мета 

формування 

Напрям 

інноваційног

о розвитку 

Домінуючий 

ресурси 

Особливості державного 

регулювання 

Фінансові 
інститути  

Диверсифікація 
капіталовкладе
нь, отримання 
прибутку від не 
пов’язаних між 
собою 
підприємств 

Інноваційні 
«фінтех» 
інструменти 
та послуги 

Фінансовий 
та 
комерційний 

Опосередкований вплив з 
використанням механізмів 
державного регулювання. 
Загроза: наддержавна 
структура з потужним 
фінансовим ресурсом. 
Можливість: 
гарантованість ризиків 
при впровадженні 
інновацій 

Промислові 
підпри-
ємства  

Спільний 
інтерес у 
забезпеченні 
виробничо-
технічного 
розвитку 

Технічне та 
технологічне 
оновлення 
виробничих 
та 
операційних 
процесів 

Технологіч-
ний та 
фінансовий 

Опосередкований вплив з 
використанням механізмів 
державного регулювання. 
Загроза: не гарантованість 
комерціалізації інновацій. 
Можливість: власний 
технічний та 
технологічний ресурс 

Торговельні 
компанії 

Спільний 
інтерес та 
кооперація у 
постачальницьк
о-збутовій 
сфері, 
отримання 
прибутку від 
комерціалізації 
нововведень 

Інноваційни
й продукту 
на запит 
ринку, 
зацікавлені у 
гарантовано
му збуті 

Комерційни
й та 
технологічн
ий 

Опосередкований вплив з 
використанням механізмів 
державного регулювання. 
Загроза: наддержавна 
структура. 
Можливість: 
комерціалізація 
результатів інновацій, 
вплив на 
конкурентоспроможність 
та потенціал держави 

Державні 
органи  

Розвиток 
державного 
сектору 
економіки, 
міжурядові 
угоди  

Інноваційни
й продукту 
на запит 
ринку B2G 

Науковий та 
адміністрати
вний 

Прямий вплив, 
підприємства з часткою 
державної власності не 
менше 25%. 
Загроза: інертність до 
нововведень 
Можливість: 
гарантованість ризиків 
при залученні фінансового 
ресурсу 

Джерело: розроблено автором. 

 

Крім того, автори визнають, що промислово-фінансові групи та їх 

різновид – торгово-промислові групи є найдосконалішою формою кооперації в 
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сучасній економіці. Відповідні спроби кооперації завжди використовувались як 

засоби ефективного розвитку [101]. 

Торгово-промислова група – структурне об’єднання промислових і 

фінансових установ навколо торговельної компанії, що створена для 

досягнення комерційного ефекту й максимізації прибутку від синергетичного 

поєднання технологічних, виробничих, фінансових, ресурсних та інших 

різноманітних видів діяльності завдяки досягненню лідируючих позицій у 

комерційно-збутових відносинах і має строгу вертикальну структуру.  

Вперше поняття торгово-промислової групи або корпорації, як 

економічної категорії, в економічній теорії використав представник класичної 

політекономії А. Сміт, який розглядав торгово-промислову групу як своєрідну 

розширену монополію, що дозволяє впливати на ціну товару й протягом століть 

утримувати ринкову ціну товару вище природної ціни [217]. Подальшого 

розвитку поняття торгово-промислової групи та домінування торгової компанії 

над виробничою набуло з виникненням неокласичного напряму в політичній 

економії. Так, найвідоміший представник неокласичної школи, засновник 

мікроекономічного аналізу А. Маршалл продемонстрував позитивний вплив від 

вертикально орієнтованих компаній і досягнення внутрішньої економії та довів, 

що стійкі мережеві взаємодії економічних агентів дозволяють отримувати 

позитивні екстерналії, такі як обмін важливою інформацією, доступ до фахових 

постачальників, кваліфікованої робочої сили тощо. Він відкинув ідею 

пріоритетності виробництва або споживання і здійснив системне дослідження 

попиту та пропозиції як рівноправних ринкових сил, що не меншою мірою 

впливають на розвиток економіки. А. Маршалл довів, що принцип витрат 

виробництва і принципи кінцевої корисності є рівноправними складовими 

одного всезагального закону попиту та пропозиції. Вихідною в його 

теоретичній побудові була думка, що кожен фактор виробництва підлягає дії 

закону попиту і пропозиції [109]. Проведений аналіз науково-методичних 

підходів до розкриття змісту поняття «торгово-промислова група» підтверджує 

наявність значної кількості його визначень. Їх узагальнення дає змогу 
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виокремити певні сутнісні характеристики цього типу інтеграційних об’єднань, 

наведених на рис. 1.1. 

 

 

 
Рис. 1.1. Модель формування торгово-промислової групи 

Джерело: розроблено автором з використанням [75; 213; 237]. 

 

Торгово-промислові групи є різновидом промислово-фінансових груп, в 

яких крім об’єднання промислового, інноваційного та фінансового потенціалу 

для спільних дій щодо внутрішніх і зовнішніх викликів, співпраця учасників 

має на увазі й зміцнення коопераційних зв’язків у постачальницько-збутовій 

сфері для спільних дій на внутрішніх і зовнішніх ринках. Лідируючи позиції в 

Тенденції: 
– концентрація, інтернаціоналізація та 
інтеграція капіталу; 
– диверсифікованість форм і напрямів 
діяльності; 
– глобалізація діяльності; 
– сек'юритизація активів компаній; 
– використання новітніх інформаційних 
технологій; 
– поширення міжнародних стандартів 
регулювання національних ринків (капіталу, 
товарів, послуг, праці) 

Глобальні зміни: 
 

– глобалізація економіки та процесів; 
– зростання конкуренції 
– сповільнення темпів розвитку промисловості;  
– сповільнення темпів економічного зростання;  
– здешевлення сировини на міжнародних ринка;  
– зростання ролі технологій 

Специфіка 
торгово-промислових груп: 
 

– усі учасники групи працюють як ланки 
єдиного механізму, єдність ресурсів;  
– технологічні можливості підприємств 
торгово-промислової сфери значно вищі за 
окремих виробників, завдяки ефекту масштабу; 

– швидкість реакції на зміни ринкової ситуації 
та більше можливостей задовольнити 
клієнтський попит 

Відносні переваги 
торгово-промислових 
груп: 
 

– Контроль над каналами 
збуту та гарантованість збуту; 
– технічна та технологічна 
конкурентоспроможність; 
– операційна ефективність; 
– відносно більша ресурсна 
ефективність на усіх етапах 
виробничого циклу Цілі: 

 
– проникнення на нові ринки; 
– зниження ризику за рахунок 
його перерозподілу; 
– одержання економії на 
масштабах, зменшення витрат; 
– обмін технологіями і 
розробка загальних технічних 
стандартів; 
– розширення асортименту 
продукції та ін. 
– можливість ефективного 
розподілу фінансових та 
інвестиційних ресурсів 

Мотиви: 
– розвиток міжнародної 
спеціалізації і кооперації 
виробництва; 
– використання можливостей 
підвищення ефективності й 
посилення 
конкурентоздатності; 
– збільшення прибутковості 
та зниження витрат; 
– повноцінне використання 
каналів просування товарів на 
ринки інших; 
– використання іноземних 
грошових ринків 
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подібних промислово-фінансових групах, незважаючи на формальну домінанту 

виробництва, як правило займають торгові компанії, що здійснюють контроль 

над каналами збуту та відповідають за стосунки з клієнтами.  

Торгово-промислові групи є об’єднанням виробничих і торгових 

підприємств з кредитно-банківськими установами, що трансформується у 

великі багатогалузеві господарські системи зі спільною економічною 

стратегією та внутрішнім товарообігом, в яких учасники об’єднують не лише 

економічний та виробничий потенціал, а й зусилля в ринковій стратегії. Сучасні 

торгово-промислові групи являють собою диверсифіковані 

багатофункціональні структури як правило наддержавного рівня, які 

утворюються в результаті об’єднання капіталів підприємств, кредитно-

фінансових та інвестиційних інститутів, а також інших організацій з метою 

максимізації прибутку, підвищення ефективності виробничих, збутових і 

фінансових операцій, посилення конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, зміцнення технологічних і коопераційних зв’язків, 

зростання економічного потенціалу їх учасників [201].  

Зазвичай, функціональний склад і функціональна структура класичної 

торгово-промислової групи представлена такими блоками: 

1) торговельний блок включає мережі спільних торговельних домів, або 

велика торговельна компанія, яка здійснює свою діяльність в інтересах всієї 

групи. Головним завданням торговельного блоку є забезпечення умов для 

безперебійного функціонування виробничого процесу з урахуванням 

проведення грамотної цінової політики; 

2) промисловий блок включає у себе групу промислових підприємств, 

які виробляють проміжну та кінцеву продукцію; 

3) науково-дослідний блок представлений науково-дослідними та 

проєктними установами, конструкторськими бюро, що забезпечують розробку 

науково-технічної документації, а також новітніх технологій, які дають змогу 

організувати виробництво нових видів продукції;  

4) кредитно-фінансовий блок включає в себе низку кредитно-
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фінансових установ: комерційні банки, страхові, інвестиційні, лізингові, 

трастові компанії, пенсійні фонди та ін. Ядром блоку виступає комерційний 

банк, спільна діяльність кредитно-фінансових установ з промисловими, 

торговельними, страховими структурами, спрямована на досягнення 

взаємовигідного результату, підвищує конкурентоздатність банку за рахунок 

покращення прогнозованості економічної ситуації, поглиблення спеціалізації з 

урахуванням перспективних напрямків наукової і виробничої діяльності 

клієнтів, комбінації ефектів від спільної діяльності; підвищення рівня 

опрацювання інвестиційних проєктів [244]. 

Але сучасна структура торгово-промислової групи, враховуючи 

подальший розвиток технологій та комунікацій, зміну ринкових пріоритетів, 

глобалізацію економіки, набагато складніша. Все частіше до складу класичної 

торгово-промислової групи входять підприємства, що надають післяпродажні 

послуги сервісу (технічного, інформаційного тощо). Класичні продукти 

підприємств торгово-промислової сфери – виробництво засобів виробництва – 

отримують додаткові функції зі сфери ІТ-технологій, стають частиною 

всесвітньої мережі Інтернет. Враховуючи, що структура сучасної торгово-

промислової групи вже давно вийшла за рамки виробництва засобів 

виробництва, постає питання як щодо обліку результатів діяльності та 

інноваційного розвитку, так і критеріїв та форм оцінки. Традиційно вітчизняна 

класифікація галузей народного господарства не враховує особливості 

формування та внутрішні зв’язки підприємств торгово-промислової сфери, а 

бере до уваги результати основної діяльності окремих підприємств. І якщо 

реалізація засобів виробництва враховується в загальних результатах діяльності 

підприємств торгово-промислової сфери економіки, то прибуток від 

дистрибуції продуктів компаній-партнерів, сервісних послуг потрібно виділяти 

окремо, за результатами діяльності компаній відповідного профілю. Подібна 

тенденція спостерігається не тільки в українській статистиці, а й у світовій 

практиці статистичного обліку [20].  

Загальний класифікатор галузей народного господарства [73], хоча й 
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узгоджений з міжнародними регламентуючими документами, не може дати 

відповіді на низку питань: яким чином класифікувати підприємства торгово-

промислової сфери, як визначити особливості їх роботи, як виміряти 

результативність діяльності та інноваційного розвитку. Навіть самі фахівці 

статистичних органів визнають існування невідповідностей та пропонують при 

визначенні сфери діяльності користуватися Господарським кодексом України 

(далі – ГК України). 

Однією із загальних умов, що згідно зі ст. 258 ГК України визначають 

особливості регулювання господарських відносин, є економічна форма результату 

господарської діяльності. Результатом економічної діяльності у галузях 

матеріального виробництва може бути продукт, призначений для використання як 

засіб виробництва у сфері виробництва або для використання у сфері особистого 

(невиробничого) споживання. Так, ст. 261 ГК України передбачає, що до сфери 

матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, 

що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, 

енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу 

(реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи 

інших видів діяльності, всі інші види діяльності у своїй сукупності становлять 

сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу). Стаття 262 ГК України 

пропонує визначати економічну форму та сферу діяльності за кінцевим продуктом 

і залежно від цільового призначення певного продукту виробництва [41]. 

Відтак, ГК України пропонує визначати економічну форму та сферу 

діяльності підприємства за результатами господарської діяльності (форма 

реалізації мети способу виробництва і засобів її досягнення) та кінцевим 

продуктом діяльності. Характер та соціальний зміст кінцевих результатів 

господарської діяльності зумовлені системою виробничих відносин, насамперед 

формами власності на засоби виробництва та відповідними економічними 

інтересами. Вони відображають рух суспільного виробництва, характеризують 

рівень задоволення суспільних потреб у його продукції та ефективність і 

раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Цим 
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вимогам найбільше відповідають фізичний обсяг національного доходу, його 

маса, темпи зростання і співвідношення з використаними ресурсами, а також 

величина кінцевого суспільного продукту. 

Кінцеві результати господарської діяльності відображають рух продукту в 

усіх фазах суспільного відтворення аж до кінцевого споживання його населенням, 

витрат на потреби накопичення, експорту, зміцнення обороноздатності країни 

тощо. Тому суспільне виробництво на рівні країни загалом доцільно оцінювати не 

за його проміжними стадіями, а за ефективністю кінцевого використання його 

результатів. На рівні підприємств, об’єднань, галузей та економічних регіонів 

кінцеві результати господарської діяльності мають специфічні форми вияву. 

Зокрема, для підприємств та об’єднань найважливішими показниками, що 

відображають кінцеві результати господарської діяльності, є: обсяг реалізованої 

продукції, зростання продуктивності праці та якості продукції; зниження її 

собівартості; збільшення прибутку та рентабельності; підвищення ефективності 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [61].  

Згідно з ГК України, до торгово-промислових груп належать здебільше 

комерційні підприємства, продуктом яких є засоби виробництва, що 

використовуються іншими підприємствами для виготовлення та реалізації свого 

продукту кінцевому споживачу. Але, на жаль, це визначення не може дати 

відповідь, як враховувати послуги промислового призначення, послуги ІТ-

компаній, продукт яких використовується підприємствами у виробничих 

процесах. Відсутнє розуміння й того, як саме складаються система економічно-

виробничих відносин у подібних підприємств у процесі розподілу, обміну та 

споживання продукту, які чинники впливають на побудови та розвиток подібних 

відносин. Вивчення системи виробничих відносин між підприємствами торгово-

промислової сфери детально показує цілі й мотиви виробництва, форми 

управління, принципи розподілу створеного продукту та одержаних доходів. 

Діалектика виробничих відносин розкриває причини саморуху виробництва а 

відтак сутність усього процесу та взаємозв’язок між виробництвом та 

споживанням [12]. «Структура розподілу, – писав К. Маркс, – повністю 
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визначається структурою виробництва. Розподіл саме є продукт виробництва – не 

лише за змістом, бо розподілятися можуть тільки результати виробництва, а й за 

формою, бо певний спосіб участі у виробництві визначає особливу форму 

розподілу, форму, в якій беруть участь у розподілі» [121, с. 421] (тут і далі 

переклад наш. – О. Г.).  

Для визначення особливостей підприємств торгово-промислової сфери, 

основним продуктом яких є засоби виробництва, розглянемо структуру розподілу 

їх продуктів – ринок засобів виробництва, що описує відносини в торгово-

промисловій сфері та нерозривно пов’язаний із системою державного 

регулювання табл. 1.2. 

Таблиця 1.2  

Особливості коопераційної взаємодії торгово-промислових груп на ринку 

продуктів промислового призначення та роль державно-приватного 

Ознака 
Особливості коопераційної взаємодії на 

ринку продуктів промислового призначення 

Особливості державного 

регулювання та державно-

приватного партнерства 

1 2 3 

1. Природа 
попиту 

– визначається місцем споживача в 
ланцюжку створення цінності і характерним 
для цього ланцюжка попитом кінцевих 
споживачів;  
– малоеластічний за ціною (якщо немає 
заміщають товарів, високі витрати 
перемикання і кінцевий споживач не дуже 
сильно реагує на ціну), має виробничий 
характер, регулюється попитом на кінцевий 
продукт клієнта, сильно реагує на невеликі 
зміни кінцевого попиту; 
– чутливий до змін зовнішнього 
середовища, наприклад до змін 
законодавства 

– політика підтримки 
вітчизняних торгово-
промислових груп у виводі 
продуктів на зовнішній 
ринок; 
– політика обмежень для 
закордонних поста-
чальників аналогічних 
вітчизняним продуктів; 
– оптимізація законодав-
ства у сфері ЗЄД, стосовно 
ввозу устаткування та тех-
нологій з метою випуску 
інноваційних продуктів 

2. Ставлення 
споживачів-
покупців 

– покупці є учасниками складної систе-ми 
виробничих і невиробничих зв’язків 
(ланцюжки і мережі створення цінності, 
ланцюги постачання, галузеві; 
– основні покупці мають велике значення, 
так як число покупців на біль-шості ринків 
обмежена, а обсяги закупі-вель окремими 
закуповують організаці-ями можуть значною 
мірою визначати обсяги продажів 
постачальника;  
– покупці вибагливі до організації 

– представницькі функції 
держави на міжнародній 
арені; 
– політика сприяння 
вітчизняним торгово-
промисловим групам у 
доступі на міжнародні 
виставки; 
– політика популяризації 
вітчизняного 
технологічного та 
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технічного обслуговування товарів, що 
продаються, організації структури сервісу 
від виробників продуктів. Крім того, існують 
другорядні товари і послуги, наприклад: 
транспортна логістика, ІТ-послуги тощо, які 
є важливою ланкою в ланцюжку постачань і 
необхідні для безперебійного здійснення 
виробничої діяльності підприємства 

наукового потенціалу та 
можливостей; 
– системна робота над 
показниками України у 
міжнародних Рейтингах 

3. Продукти 
та послуги 

– високотехнологічні, потребують 
додаткового сервісу та гарантійного 
обслуговування, задовольняють ключові 
стратегічні потреби клієнтів. Від 
представників компаній сегмента В2В, 
вимагаються додаткові глибокі знання 
особливостей та потреб своїх клієнтів, 
тенденцій розвитку технологій, особи-востей 
ведення бізнесу клієнта;  
– важливі експлуатаційні характеристики 
продукту, наявність додаткового сервісу та 
послуг, відгук від кінцевого споживача 
продукту 

4. Цикли 
продаж 

– довгі цикли продажів: комерційна 
пропозиція готується протягом тривалого 
часу, враховуючи всі потреби клієнта, в 
обговоренні приймають участь декілька 
спеціалістів, продукт, звертаючи увагу на 
стратегічне значення для клієнта, та 
комерційна пропозиція прискіпливо 
оцінюється. Для успішності процесу 
продажу, продавець повинен переконати, 
принаймні більшість осіб, які приймають 
рішення про покупку, а не впливати лише на 
одну людину. Рішення про закупівлю 
приймається колегіально 

5. Структура 
прийняття 
рішень 

– колегіальна, на кожному рівні ланцюжка 
постачань. Рішення організа-ційного 
споживача про закупівлю товарів та послуг 
передбачає групове рішення команди 
спеціалістів, які можуть мати різну 
компетенцію і мотивацію та ролі і функції в 
організації;  
– споживач повинен наслідувати політи-ку 
закупівель компанії та дотримуватись 
певних обмежень і вимог, причому, чим 
вище рівень технічних знань фахівця із 
закупівель, що дозволяє йому оцінити 
інформацію про запропонований товар або 
послугу, тим ефективнішою виявиться 
покупка 

– подолання корупції; 
– сприяння прозорості 
зовнішньоекономічних 
стосунків між 
вітчизняними торгово-
промисловими групами та 
закордонними партнерами 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [71; 102; 111; 311]. 
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Аналізуючи особливості функціонування ринку продуктів виробничого 

призначення, базовому ринку для підприємств торгово-промислової сфери, 

особливості системи економічно-виробничих відносин і безпосередньо 

особливості роботи підприємств торгово-промислової сфери, що дають 

академічні джерела, ми можемо більш детально розкрити поняття торгово-

промислових груп України: 

– через продукт, тобто до торгово-промислових груп належать 

підприємства, що виготовляють наукоємний, високотехнологічний продукт, 

який використовується іншими підприємствами для ведення свого бізнесу. До 

продуктів підприємств торгово-промислової сфери, від яких залежить 

успішність бізнесу інших підприємств, висувається низка додаткових вимог: 

якість, експлуатаційність, наявність сервісної послуги тощо;  

– через структуру попиту та клієнтів, тобто до торгово-промислових груп 

належать підприємства, попит на продукти яких регулюється не тільки 

користувачем продукту – іншим підприємством, а і кінцевим клієнтом 

користувача продукту, через систему виробничих і невиробничих зв’язків – 

ланцюги створення доданої вартості; 

– через структуру збуту та конкуренцію: До торгово-промислових груп 

належать підприємства, що працюють в умовах жорсткої конкурентної 

боротьби, з обмеженими числом покупців, обсяги закупівель можуть значною 

мірою визначати обсяги виробництва постачальника та значною мірою 

впливати на обсяги збуту. Рішення про закупівлі приймаються після 

прискіпливого оцінювання та колегіально; 

– через виробництво: до торгово-промислових груп належать 

підприємства, що використовують у виробничих циклах сучасне обладнання та 

технології для мінімізації операційних витрат та зниження собівартості 

продукту.  

Визначення поняття торгово-промислової групи з урахуванням 

особливостей ринку – системи економічно-виробничих відносин, є більш 

детальним і предметним, аніж визначення тільки за кінцевим продуктом та 
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способом його використання.  

Сучасні технологічні трансформації ландшафту міжнародного та 

українського ринку продуктів виробничого призначення призвели до того, що 

існуюча індустріальна культура поступається новій культурі, пріоритетними 

стають сервіс та комунікації. Змінюється торгово-промислова сфера бізнесу: 

пріоритетним стає не просто виробництво засобів виробництва в його 

класичному розумінні, а надання електронних і телекомунікаційних послуг для 

ведення бізнесу, все більше компаній будують бізнес навколо систем та 

інструментів збору, аналізу й перетворення даних, практичним результатом 

якого є можливість створення конкурентних послуг і продуктів у цифровій 

економіці. Отже, на нашу думку, ІТ-компанії, які надають такі послуги, що 

використовуються для ведення бізнесу іншими компаніями (у складі продуктів, 

операційних процесів, тощо), також можуть бути віднесені до складу торгово-

промислової сфери економіки. Вже тепер цей процес торкається не тільки 

розповсюдження автоматизації процесів на різних рівнях, підвищення 

утилізації інфраструктури, в тому числі за рахунок віртуалізації та розгортання 

хмарних сервісів, повсюдного поширення доступних телекомунікаційних 

послуг та прив’язки стратегії розвитку бізнесу до вирішення ІТ-задач [27].  

Наступна трансформація передбачає, що ІТ-інфраструктура стане 

централізованою (за рахунок створення хмарних платформ, центрів обробки 

даних) і ще більше змінить ландшафт ринку продуктів промислового 

призначення. Ймовірно на вітчизняному ІТ-ринку у найближчому майбутньому 

і далі зростатиме роль і частка аутсорсингу, який передбачає передачу 

підприємствами на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих 

функцій в ІТ-сфері компаніям, що на цьому спеціалізуються. Використання ІТ-

аутсорсинга дозволяє значно скоротити нетипові для підприємства витрати, 

пов’язані з непрофільною діяльністю, підвищити прибутковість ІТ-проєктів. 

Понад 70 % американських компаній використовують ІТ-аутсорсинг, 

передаючи на виконання спеціалізованим фірмам 10-15 % операцій, пов’язаних 

із застосуванням інформаційних технологій [147]. Пріоритетним шляхом 
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розвитку ринку продуктів промислового призначення стає розроблення 

програмного забезпечення, упровадження Інтернет-технологій, сервісне 

обслуговування, розвиток комунікацій, а не виробництво у його чистому 

вигляді.  

Особлива складність цього процесу пов’язана з його динамічним 

характером, прискорюється дифузія нововведень, що викликає зміни в розвитку 

нових напрямів виробничих циклів: виробництво нової продукції і послуг, 

перебудову галузевої структури економіки, перерозподіл інвестицій у нові 

сфери виробництва та продукти. Розробка нових технологій коштує все 

дорожче. Висока вартість розробок потребує великих ринків для відшкодування 

витрат. Звідси посилення процесів інтернаціоналізації, інтеграції, глобалізації, 

поява для багатьох компаній нового конкурентного середовища, нових форм 

конкуренції.  

Хвилі винаходів та життєві цикли нововведень мають тенденцію до 

прискорення, що спричиняє нерівномірність розвитку світу та небезпечність 

подій. Сучасний розвиток техніки та технологій свідчить про прискорення змін 

у промисловості: технології, структурі, масштабах, територіальному 

розміщенні та організації виробництва, а також у співробітництві країн світу, 

загальною формою якого стає міжнародний трансфер технологій. Країни 

обмінюються інноваціями в процесі проведення міжнародних конференцій, 

семінарів, виставок. Під час обговорення та обміну думками і досвідом між 

науковцями інновації набувають нового змісту, більшої сили та ваги в 

суспільстві, охоплюють більші території та галузі науки. Виникають умови 

створення єдиного світового ринку науково-технічних знань і новітніх 

технологій як нового економічного ресурсу. Прискорюються процеси 

глобалізаційних трансформацій у формі переходу від розрізнених фірм до 

єдиної мережі великих і дрібних компаній, сполучених електронною мережею 

на основі Інтернету, здійснюючих тісну взаємодію у сфері технологій, 

контролю якості продукції, планування інновацій, враховуючи майбутній 

попит. Виробництво стає більш гнучким до вимог ринка, а процеси збуту – 
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більш індивідуалізовані [210].  

У сучасних наукових дискусіях щодо природи й перспектив глобалізму та 

глобалізації домінує економічний (ринковий) підхід, згідно з яким глобалізація 

є наслідком розвитку світових ринків товарів, послуг, капіталу, праці, 

інформації, менеджменту. Прибічники цього підходу розглядають глобалізацію 

лише як нову стадію інтернаціоналізації господарського життя, своєрідну 

політичну й соціальну анестезію для заспокоєння народних мас – противників 

глобалізації. Окремі дослідники (наприклад, Д. Інтрілігейтор [78]) дозволяють 

собі стверджувати, що в перспективі глобалізація неодмінно веде до «зламу 

національних кордонів» та формування всесвітньої ринкової економіки. При 

цьому він не озвучує наслідки подібного зламу для країн, котрих глобалізують, 

виходячи з принципу: що добре для США, мусить бути прийнятним і для інших 

країн. У свою чергу М. Шиман пов’язує глобалізацію господарського життя з 

універсалізацією як приведенням національних умов господарювання до норм і 

вимог передових країн [277]. Приділяючи особливу увагу економічній 

глобалізації як базі глобалізму, цей західний дослідник виокремлює 

інтернаціоналізацію, транс націоналізацію та універсалізацію. Водночас 

У. Морісон у своїй концепції глобалізації виділяє роль макрорівня [300]. На 

його думку, на цьому рівні економічна глобалізація – це особлива 

довгострокова стратегія корпорацій, спрямована на подолання обмежень, 

пов’язаних із національними кордонами й економіками, що досягається, 

головним чином, шляхом перенесення виробництва в інші країни, розширення 

ринків збуту та швидкісного електронного обігу фінансових ресурсів.  

Серед найістотніших ознак економічного глобалізму сучасні дослідники 

виокремлюють такі:  

– вихід (виведення) економічних інтересів національних господарських 

суб’єктів за національно-державні межі;  

– вихід національних корпорацій на глобальний ринок, що формується; 

– перетворення національних корпорацій на транснаціональні, а потім на 

глобальні;  
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– розширення сфери діяльності транснаціональних економічних і 

фінансових структур до рівня глобальних ринків;  

– неможливість розв’язання більшості економічних і соціальних проблем 

на обмеженому національному рівні;  

– зростання залежності економічної ситуації в більшості країн від 

ситуації в країнах–лідерах глобалізації;  

– збільшення доларизації національних економік;  

– посилення добровільно-примусової координації національних 

економічних і фінансових стратегій та політик на глобальному рівні (особливо 

в галузі торгівлі, фінансів, екології, зайнятості, еміграції) [256]. 

Очевидно, що в результаті реалізації стратегії глобалізму торгово-

промислові групи отримують нові риси: 

– перетворюються на глобальні, наддержавні, корпорації та виходять з-

під контролю держав;  

– беруть під контроль економіку країн перебування, використовуючи 

силу своїх держав для подальшої експансії; 

– взаємодіючі одна з одною, створюють автономну нову глобальну 

економіку. 

Соціально-економічні зміни призводять до трансформації системи 

державного управління, особливо відносно торгово-промислових груп, які 

стають наддержавними структурами. Пріоритети державного регулювання 

зміщуються з авторитарного підходу вбік гуманітарного. Саме завдяки 

представникам гуманітарного підходу в державному управлінні у багатьох 

країнах у 80-90-х рр. ХХ ст. започаткувалась, а протягом перших десятиріч 

XXI ст. набула подальшого розвитку відмова від традиційної моделі й 

упровадження нових моделей державного управління. Відмітною рисою змін, 

що відбуваються у багатьох розвинених країнах останні двадцять років у галузі 

державного управління, є те, що його жорстка, ієрархічна форма, котра 

переважала протягом більшої частини ХХ ст., замінюється гнучкими, ринково-

орієнтовними формами [298]. Це не просто перехід до нового стилю 
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управління, а зміна ролі владних структур у суспільстві та їхніх відносин з 

бізнесом. На зміну традиційному державному управлінню приходить нова 

парадигма публічного управління, обумовлена необхідністю конструктивної 

взаємодії суб’єктів світового господарства в межах інтегративної моделі 

конкурентної поведінки, зокрема, за допомогою запровадження спільних цілей 

сталого розвитку та заснована на встановленні плідного та взаємовигідного 

діалогу між державою та бізнесом, націлена на суспільний добробут.  

Аналізуючи особливості глобальних перетворень, трансформацію 

системи державного регулювання, розвиток суспільства, науки та технологій, 

ми можемо деталізувати поняття торгово-промислових груп як суб’єкта 

системи державного регулювання: 

– через структуру формування і функції: диверсифіковані 

багатофункціональні структури які утворюються в результаті об’єднання 

капіталів підприємств, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а 

також інших організацій з метою максимізації прибутку, підвищення 

ефективності виробничих, збутових і фінансових операцій, посилення 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, зміцнення 

технологічних і коопераційних зв’язків, зростання економічного потенціалу їх 

учасників;  

– через систему державно-приватного партнерства: як правило, 

недержавна автономна комерційна структура, частіше за все, наддержавного 

рівня, що здатна здійснювати істотний вплив на економічні, соціальні, 

політичні процеси у державі. Має істотний власний ресурс: фінансово-

економічний, технологічний та, завдяки міжнародним коопераційним зв’язкам, 

політичний ресурс;  

– через механізми нормативно-правової взаємодії: групи суб’єктів 

господарювання, що перебувають під безпосереднім чи опосередкованим 

контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), пов’язаних між собою 

юридичними та господарськими відносинами з метою створення найбільш 

сприятливого фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-
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проєктів і програм;  

– через механізми соціально-економічної взаємодії: структура, яка 

формує ринок праці у місцях розташування підприємств, розвиває кваліфікацію 

та організаційну культуру громадян, впливаючи на суспільний добробут 

населення та його самореалізацію, як правило, задовольняє частину соціальних 

потреб своїх працівників.  

Незворотний характер економічних трансформацій обумовлює доцільність 

подальшого розкриття поняття торгово-промислових груп в Україні з 

урахуванням глобального масштабу в контексті перебудови національної 

економіки та системи публічного управління. Враховуючи, що до торгово-

промислових груп належать найбільш передові, технологічні підприємства, які 

мають можливість виходу та виходять зі своїм продуктом на міжнародний 

ринок, за своєю специфікою та характером своїх економічно-виробничих 

відносин розуміють, за якими законами працює цей ринок, мають сталі 

міжнародні коопераційні зв’язки, можна стверджувати, що виважена система 

державного регулювання, побудована на взаємовигідному партнерстві держави 

та бізнесу, спроможна створити як умови для розвитку подібних підприємств, 

так і найбільш оптимально використовувати весь наявний потенціал для 

досягнення спільної з підприємствами торгово-промислової сфери економіки 

мети – загального добробуту суспільства. Питання ж інноваційного розвитку для 

торгово-промислових груп не тільки питання їх конкурентоспроможності на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, існування в умовах глобалізації, а й 

загальнонаціональне питання, спрямоване на побудову нової моделі економіки 

України. 

 

1.2. Сучасні концепції формування механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в України 

 

Навіть за несприятливих економічних умов господарювання зміни 

інноваційного характеру залишаються одним із стратегічних пріоритетів в 



 34

системі публічного управління управлінні. Досвід провідних, економічно 

розвинених країн свідчить, що конкурентоспроможність національної 

економіки, в умовах глобалізації напряму пов’язана інноваціями та 

конкурентоспроможністю окремих підприємств. Так, Майкл Портер, 

розглядаючи конкурентоспроможність, стверджував, що вона не дістається у 

спадок, не є наслідком наявних ресурсів або робочої сили, а ґрунтується на 

постійному використанні інновацій [159, с. 46]. Незважаючи на численні праці з 

питань інноваційного розвитку, його сутність в епоху швидких змін і досі 

залишається предметом наукових дискусій, а його невизначеність на практиці 

може не тільки спотворити оцінювання реального поточного стану 

інноваційного розвитку, але й дозволить підприємствам, які не мають до 

інновацій жодного відношення, отримувати різного роду преференції під 

виглядом «інноваційності».  

Існує чимало визначень самого специфічного поняття «інновація». Як 

правило, науковці розкривають суть поняття «інновація» залежно від об’єкта та 

предмета свого дослідження – процесу або змін, систему чи результат. Так, 

Б. Санто [211, с. 41.], Б. Твіс [231, с. 168], Я. Кук і П. Майєрс [277, с. 35], 

В. Томпсон і А. Дж. Стрикленд [234, с. 46.] визначають інновації як суспільний 

техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей і 

винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, 

технологій і орієнтується на економічну вигоду (прибуток). Цей підхід визначає 

інноваційну діяльність як повний процес - від ідеї до готового, реалізованого на 

ринку продукту. З цим не погоджуються Й. Шумпетер [261, с. 147.] та 

П. Куліков [108, с. 8], які визначали інновації як цілісну систему з внутрішньою 

суперечливістю та динамізмом щодо конструювання нових способів 

виробництва і нових продуктів.  

У свою чергу Л. Водачек і Ф. Валента визначають інновації через 

вивчення теорії змін, а саме – як зміни, з метою впровадження та використання 

нових видів споживчих товарів, виробничих і транспортних засобів, ринків і 

форм організації в промисловості [14, с. 37–38].  
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На думку А. А. Чухно, інновації – це знання та інформація, 

вдосконалення виробничих сил, в основі яких лежать інформаційно-

інтелектуальні технології та знання [254, с. 8]. 

Ф. Ніксон характеризує інновації як сукупність технічних, виробничих і 

комерційних заходів, що призводять до виникнення нових і покращених 

промислових процесів та устаткування [142, с. 114]. 

С. В. Онишко визначає інновації як економічну необхідність, що 

усвідомлена через задоволення потреби ринку, попиту й отримання 

виробником прибутку [146, с. 57]. 

С. Д. Іллєнкова, С. Ю. Ягудін, Л. М. Гохберг, Д. В. Соколов, X. Барнет 

розглядають інновації через визначення результату інноваційної діяльності, що 

реалізувався у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на 

ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу. Концепція чи ідеї, 

які повинні отримати поширення, щоб формування ринку було успішним [77, 

с. 97–98]. 

Водночас А. Левінсон зазначає, що інновація є результатом, підсумком 

попередньо проведеної практичної, наукової, організаційної роботи, не 

враховуючи при цьому ймовірність негативних наслідків проведеної роботи 

[14].  

Х. Хартман у своїй праці окреслив інновацію як процес впровадження у 

практику здійснення та використання ідеї, пропозиції, науково-дослідного 

рішення та моделі [58]. Недоліком даного визначення є те, що науковець не 

розглянув процес руху ідей до ринку.  

У свою чергу Б. Твісс наголошує, що інновація – це процес, в якому 

винахід або ідея здобувають економічний зміст [231]. У даному трактуванні 

виключається факт випуску інноваційної продукції.  

І. Молчанов характеризує інновацію як результат наукової праці, 

спрямований на удосконалення суспільної практики і призначений для 

безпосередньої реалізації в суспільному виробництві, не простеживши шлях від 

ідеї до її реалізації на ринку [58].  
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Водночас П. Завлін під інновацією розуміє використання у будь-якій 

сфері результатів інтелектуальної (науково-технічної) діяльності для 

удосконалення процесу діяльності або його результатів [72].  

Щодо причин виникнення потреби в інноваціях, то для торгово-

промислових груп України характерне гармонійне поєднання інновацій 

реактивного та стратегічного типу. Інновації реактивного типу забезпечують 

виживання і конкурентоспроможність підприємств на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, з’являючись як реакція на нові перетворення, здійснювані 

основними конкурентами, або ринковою ситуацією, коли виникає потреба у 

нових видах продуктів. Стратегічні ж інновацій спрямовані на формування 

потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, досягнення лідируючих позицій.  

Визначаючи дефініцію «інновація» через особливості торгово-

промислових груп як окремих систем, доходимо висновку, що це не тільки 

унікальне нововведення у виробничих, обслуговуючих і допоміжних процесах, 

а й цільові зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, 

інформації, працівників чи інших видів ресурсів, які у результаті призводять до 

якісно нових продуктів, послуг, впливають на кількісні та якісні показники 

діяльності підприємства. Щодо торгово-промислової сфери економіки як 

окремої системи, такі зміни суттєво впливають на конкурентоспроможність 

держави на міжнародному ринку та формують внутрішній ринок інноваційної 

продукції.  

Як правило, акцентуючи на спрямованості інновацій у торгово-

промислових групах, вчені визначають [62]: 

– технологічні інновації, спрямовані на створення та освоєння 

виробництва нової високотехнологічної продукції, впровадження нових 

технологій і матеріалів п’ятого та шостого технологічних укладів, на 

модернізацію обладнання. Саме в торгово-промисловій сфері економіки 

України є можливість реалізації державної стратегії Україна 4.0; 

– виробничі – розширення виробничих потужностей, диверсифікацію 

виробничої діяльності, зміну структури виробництва, з метою оптимізації 
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технологічних процесів, досягнення операційної ефективності, 

ресурсозбереження, реалізацію заходів зі збереження довкілля; 

– економічні, спрямовані на зміну методів і способів планування всіх 

видів виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих витрат, 

вдосконалення матеріального стимулювання, раціоналізацію системи обліку. 

Реалізації та вдосконалення структури управління за допомогою сучасних 

високотехнологічних систем;  

– торговельні – використання нових форм коопераційних зв’язків з 

постачальниками та замовниками, впровадження сучасних технологій 

коопераційних комунікації, нових підходів для контролю каналів збуту та 

управління конкурентоспроможністю, а також сучасних систем взаємодії у 

постачальницько-збутовій сфері. 

– соціальні – гармонійний зв’язок з поліпшенням умов і характеру праці, 

соціального забезпечення, психологічного клімату у колективі, ступеня 

залучення персоналу, культури виробництва, популяризація інноваційної 

культури та раціоналізаторства тощо; 

– управлінські, спрямовані на вдосконалення організаційної структури, 

стилю і методів прийняття рішень, використання нових засобів обробки 

інформації та документації, впровадження можливостей автоматичного 

управління. 

Досліджуючи дефініцію інновації через інтенсивність змін, доходимо 

висновку, що торгово-промисловим групам притаманні всі можливі типи 

інновацій – від оновлення функції системи, кількісних, якісних та адаптаційних 

змін – до інновацій вищого порядку. Саме на змінах функціональних 

властивостей виробничої системи та продукту, операційної концепції, 

функціональних властивостей виробничої системи або продукту, що робить 

іншим її основний функціональний принцип нових варіантах, видах та 

поколіннях зосереджені підприємства торгово-промислової сфери економіки. 

Так, Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає поняття 

«інновація» як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
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конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери [176]. Відповідно до концепції Й. Шумпетера [261], будь-яка 

зміна, що приносить дохід, є інновацією. Отже, у діяльності підприємств 

торгово-промислової сфери економіки «інновація» – це впроваджені в 

операційну діяльність новостворені (застосовані) та (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, нові види продукції або послуг, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва, 

мають комерційний ефект від комерціалізації кінцевого результату, приводять 

до матеріалізованих змін і є джерелом соціально-економічного та науково-

технічного поступу. 

Досліджуючи генезис історичних теорій інноваційного розвитку, 

доходимо висновків, що інноваційний розвиток для торгово-промислових груп 

України – це: 

– за теорією циклічних криз К. Маркса (1860-ті роки), який пояснював 

піднесення і спади в економічному розвитку матеріальними факторами, 

основою циклічного руху економіки вважав старіння основного капіталу, 

вкладеного у виробництво, інноваційний розвиток торгово-промислових груп – 

масове впровадження нового обладнання, призначеного для випуску нових 

видів продукції, що, у свою чергу, є основою технічної революції, яка 

охоплюючи всі сфери суспільного виробництва і змінюючи основи технічного 

способу виробництва. Основним мотивом нововведень К. Маркс вважав 

внутрішні мотиви, якими керуються власники капіталу, приймаючи рішення 

про введення нових зразків техніки чи нехтування ними, збільшуючи при цьому 

і сукупну віддачу від капіталовкладень [120]; 

– теорія «довгих хвиль» М. Кондратьева (1920-ті роки) відводить 

ключову роль в інноваціях науково-технічному прогресу, вважає «довгі хвилі» 

ендогенними, внутрішньо притаманними ринковому, капіталістичному 
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господарству, які і ведуть до його саморегулювання. Технологічний прогрес 

пов’язаний з кластерами (згустками) базисних інновацій, які радикально 

змінюють технічну і енергетичну бази виробництва, форми його організації, 

галузеву і просторову структури. За теорією Кондратьєва, інноваційний 

розвиток торгово-промислових груп є органічно поєднаним процесом, 

вбудованим у механізм великих циклів елементом, ритм якого визначають не 

саме інновації (відкриття і винаходи), а їх запровадження в практику (тобто 

дифузія), комерціалізація та поширення яких відбувається завдяки 

підприємствам торгово-промислової сфери [98];  

– відповідно до теорії інноваційного розвитку И. Шумпетера інновації 

з’являються в економічній системі не рівномірно, а у вигляді більш-менш 

одночасно освоюваних поєднаних новацій, сукупність базисних нововведень, 

що визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу. 

Отже, інноваційний розвиток торгово-промислових груп, за теорією 

Шумпетера, – це органічна комбінація існуючих ресурсів (технологічних, 

матеріальних, операційних, тощо), з метою отримання нових властивостей та 

підходів у процесах (продуктах), внаслідок чого від кожного нового базового 

нововведення утворювалися вторинні нововведення, які вдосконалюють 

існуючі продукти-товари, формуючи вторинну хвилю [261]; 

– за неокласичною теорією нововведень Г. Менша та Р. Фостера (1970-ті 

роки), які першими звернули увагу на створення сприятливого для розвитку 

інновацій бізнес-клімату, інноваційний розвиток торгово-промислових груп це 

сконцентрований процес накопичення та прикладної обробки наукових знань за 

допомогою внутрішніх досліджень, оцінювання глибинних змін на основі 

певних закономірностей і логіки прогнозування, що веде до технологічних 

(базисних) новоутворень, які змінюють ринки та нетехнологічних змін 

(операційні, культурні, тощо), що ведуть як до ресурсозбереження, так і 

змінюють соціальну середу [248];  

– беручи до уваги концепцію формування технологічних систем і дифузії 

нововведень К. Фрімена, Дж. Кларка, Л. Суіте, якими введено поняття 
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технологічної системи як системи взаємозалежних сімей технічних і соціальних 

нововведень. За цією концепцією інноваційний розвиток торгово-промислових 

груп – це механізм розвитку технологічної системи, темпи якого залежать від 

середи, сприятливої для розвитку (ринкової ситуації, наявних умов та ресурсів), 

безперервний органічний цикл формування, розвитку і старіння технологічних 

систем, спрямоване на появу нових галузей [126, с. 82]; 

– відповідно до концепції технологічних систем (Д. Львов і С. Глазьев), 

виокремлюється три типи трансформаційних процесів: товарно-ринкові, 

виробничо-структурні і системні трансформації. Отже, інноваційний розвиток 

торгово-промислових груп – це трансформаційний процес змін щодо оновлення 

продуктової, на першому етапі, технічної, технологічної або структурно-

ресурсної бази, внаслідок застарілості продуктів, зміни ринкової ситуації, 

падіння конкурентоспроможності тощо [35]; 

– досліджуючи теорію технологічного розриву М. Познера, доходимо 

висновку, що інноваційний розвиток торгово-промислових груп – це процес 

перетворення парадигми масового виробництва на парадигму домінування 

гнучких техноекономічних систем, розвиваючий внутрігалузеву кооперацію, 

підсилюючий переваги (доходи) суб’єктів процесу. Він сприяє послідовному 

поширенню інновацій на ринках збуту країн відповідно до їх рівня розвитку, з 

подальшим перенесенням виробництва до країн з дешевою робочою силою 

[156]; 

– за основними положеннями теорії інтелектуальної технології 

австрійського економіста Ф. Хайєка, який стверджував, що ринок – це 

гігантська інформаційна машина, яка містить величезне неявне, розсіяне знання 

про потреби і виробничі можливості людей, інформацію, яка перевищує ті 

знання, якими може володіти не лише окрема людина, а й багато людей. 

Відповідно до теорії Ф. Хайєка, інноваційний розвиток торгово-промислових 

груп – це процес відбору з наявного масиву знань тих, що дають змогу по-

новому осмислювати та перебудовувати зв’язки зі споживачами, пропонувати 

кращий спосіб задоволення їхніх потреб з метою максимізувати прибуток [249]; 
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– досліджуючи теорію інноваційної економіки і підприємницького 

суспільства американського вченого П. Друкера, основою якої є низка завдань, 

інколи суперечливих і навіть взаємовиключних, доходимо висновку, що 

інноваційний розвиток торгово-промислових груп – це постійне оновлення 

асортименту продукції, послуг; оновлення і створення нових виробничих 

систем; підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності передусім 

через збільшення продуктивності праці персоналу і зниження всіх видів витрат; 

розроблення і реалізація стратегії і тактики боротьби за лідерство на основі 

концепції зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямах розвитку техніки, 

технології, потреб тощо; поєднання гнучкості та адаптивності дрібносерійного 

виробництва з високою ефективністю, низькими витратами і високою 

продуктивністю масового виробництва [54]; 

– соціально-психологічна модель розвитку інновацій (X. Барнет, Є. Вітте, 

Е. Денісон) полягає у ключовій ролі людського капіталу, який трансформується 

у нові знання. За положеннями цієї теорії, інноваційний розвиток торгово-

промислових груп – це процес командної взаємодії, спрямований на розробку 

та впровадження нововведень, з розподілом ролей, завдань та повноважень по 

пошуку нововведень та їх впровадженню у життя [219]. 

Сучасні теорії інноваційного розвитку змістили акценти у поведінці 

людей, сформували у них прагнення до накопичення знань, змінили саму 

структуру економіки. Зазначимо, що «розвиток» є системним поняттям, 

оскільки відображає незворотні зміни якісного стану об’єкта з метою 

забезпечення стійкості та адаптивності його у довгостроковій перспективі. 

Розвиток – це необоротні, закономірні, спрямовані зміни матеріальних і 

нематеріальних об’єктів при яких спостерігається покращення стану певного 

об’єкта. Розвитку завжди властива позитивна спрямованість від простого до 

ефективного (результативного). Існує чимало наукових підходів до визначення 

поняття «інноваційного розвитку», порівняльний аналіз існуючих підходів до 

трактування поняття «інноваційний розвиток підприємства» наведено у 

Додатку Д, але можна виділити два ключових: 
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– макроекономічний підхід, з позиції якого інноваційний розвиток 

здебільшого ототожнюється з науково-технічним прогресом, надаючи йому рис 

загальності, всебічності та глобальності протікання, та поділяють на 

предметно-технологічний (орієнтований на науковий результат) і 

функціональний, який пов’язують із функціями створення, впровадження, 

поширення нововведень тощо. Так, А. Тофанчук, М. Колесник та Я. Жаліло 

[235] визначають інноваційний розвиток як процес структурного 

удосконалення національної економіки, який переважно досягається за рахунок 

практичного використання нових знань для зростання обсягів суспільного 

виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної 

конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві. 

Науковці Н. Краснокутська, С. Кропельницька, І. Циглик та І. Ткачук [105] 

трактують інноваційний розвиток як розвиток науки, техніки, досвіду, знань; 

процес, під час якого наукова ідея доводиться до практичного використання; 

– мікроекономічний підхід, який поділяють на (а) результативний, що 

спрямований на науковий результат (кінцевий результат наукової чи науково- 

технічної діяльності) на засадах ефективного здійснення інноваційної 

діяльності на підприємстві, і (б) процесний, у якому інноваційний розвиток 

пов’язують із процесами створення, впровадження, поширення нововведень на 

засадах ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства. 

Визначення поняття «інноваційний розвиток» для торгово-промислових 

груп, спираючись на точку зору провідних науковців, характеризує: якісні 

зміни об’єктів; виникнення нових форм буття; процес і наслідки планомірної 

діяльності організацій у динамічному економічному середовищі [3, с. 68–79]; 

нагромадження нових знань; трансформацію внутрішніх, зовнішніх зв’язків [9, 

с. 15.]; засіб продуктивного розподілу та рекомбінації ресурсів [102]. 

Порівняння дефініцій терміна «інноваційний розвиток підприємства» у 

публікаціях вітчизняних і зарубіжних науковців наведена у Додатку К. 

Господарський кодекс України не визначає поняття «інноваційного розвитку», 

але трактує дефініцію «інноваційної діяльності»: відповідно до ст. 325 



 43

інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників 

господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з 

метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими 

строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень 

у виробництво та інші сфери суспільного життя [41]. 

Крім того, з дослідження генезису наукових економічних і філософських 

теорій інноваційного розвитку виходить низка завдань системі державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислової сфери економіки, а 

саме: 

1) відповідно до теорії циклічних криз німецького економіста К. Маркса 

(1860-ті роки), системі державного регулювання, враховуючи, що на економічні 

процеси суттєво впливають технічні відкриття, а винаходи є результатом 

наукової праці винахідників, які займаються нею, переслідуючи свої власні 

інтереси, слід звернути увагу на встановленням сталого зв’язку між наукою та 

виробництвом, виступати посередником в процесі комерціалізації результатів 

інноваційного розвитку, для досягнення синергетичного ефекту [120]; 

2) за теорією «довгих хвиль» набуває актуальності питання державно-

приватного партнерства між торгово-промисловою сферою економіки України 

та представниками влади у спільному інноваційному розвитку [98]; 

3) відповідно до теорії інноваційного розвитку австрійського економіста 

И. Шумпетера, Україні вже сьогодні слід замислюватися над впровадженням 

технологій і продуктів п’ятого та шостого технологічних укладів, працювати 

над оновленням технологічних циклів, тим більш, що в економічно розвинених 

країнах це вже відбувається. Системі державного регулювання треба працювати 

над створенням сприятливого для розвитку інновацій бізнес-середовища [261]; 

4) за неокласичною економічною теорією нововведень німецького 

економіста Г. Менш та американського Р. Фостера (1970-ті роки), крім 

створення сприятливого для розвитку інновацій бізнес-клімату, для системи 

державного регулювання додається завдання усунення перешкод для введення 

інновацій через «доповнення до глобального регулювання» шляхом участі 



 44

держави в здійсненні проєктів нововведення з метою компенсації ризику [248];  

5) беручи до уваги Концепцію формування технологічних систем і 

дифузії нововведень англійських економістів К. Фрімена, Дж. Кларка, Л. Суіте, 

перед системою державного регулювання постає завдання керування процесом 

поширення нововведень, створенню відповідних умов для розвитку інновацій і 

стимулювання інноваційного процесу [126; 83]; 

6) відповідно до концепції технологічних систем Д. Львова і С. Глазьєва, 

забезпечувати трансферт технологій і соціальну адаптацію другого та третього 

порядків трансформації для згладжування супутників технологічних і 

технічних трансформації: масового звільнення персоналу невідповідної 

кваліфікації, банкрутства неконкурентних підприємств, прозорий перерозподіл 

власності, попереджання утворення монопольних союзів, усунення дефіцити 

державного бюджету, тощо [35]; 

7) згідно з теорією технологічного розриву М. Познера, одним з 

основних завдань державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислової сфери економіки є відновлення дієвих інструментів впливу на 

національні інноваційні процеси з метою підтримання масового рівня 

інноваційної діяльності в тому числі й у торгово-промисловій сфері економіки, 

для попереджання перетворення країни у сировинний придаток та осередок 

шкідливих виробництв [156]; 

8) за основними положеннями теорії інтелектуальної технології 

австрійського економіста Ф. Хайєка, який наголошував, що прагнення 

підприємців максимізувати прибуток спонукає їх (без жодного примусу з боку 

держави) відбирати з наявного масиву знань ті, що дають їм змогу по-новому 

осмислити зв’язки зі споживачами, запропонувати кращий спосіб задоволення 

їхніх потреб, системі державного регулювання слід дати можливість ринковим 

процесам розвиватися спонтанно, і це сприятиме економічному розвитку. 

Ф. Хайєк довів, що вирішальну роль сприятливості до інновацій відіграють 

інституціональні основи суспільства – як формальні (сформовані державою 

закони, що регламентують економічну діяльність), так і неформальні 
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(встановлені правила, звичаї, традиції, норми поведінки, мораль) [249]; 

9) відповідно до теорії інноваційної економіки і підприємницького 

суспільства американського вченого П. Друкера, основним завданням системи 

державного регулювання є сприяння інтелектуалізації праці та поширенню 

знань, захист інтелектуальної власності, що структурує суспільство і визначає 

його розвиток, дослідження на рівні метаекономіки, яка враховує вплив таких 

могутніх економічних факторів, як демографія, освіта, нові технології, екологія, 

тип психології людей, рівень культури тощо, для розуміння найважливіших 

економічних процесів, які не охоплюють мікро- та макроекономіки [54]; 

10) соціально-психологічна модель розвитку інновацій (X. Барнет, 

Є. Вітте, Е. Денісон) одним з основних завдань для системи державного 

регулювання визначає організацію плідної спільної роботи «владних 

стимуляторів» (системи державного регулювання) і «кваліфікованих 

стимуляторів» (підприємств торгово-промислової сфери економіки) – своєрідну 

творчу групу, в якій спеціалісти створюють новації, а адміністрація – умови для 

їх впровадження та усунення будь-яких перешкод [219]. 

Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців у контексті 

визначення складових факторів, що впливають на інноваційну активність 

торгово-промислових груп, які є досить неоднорідними, але дозволяють 

стверджувати: в умовах посилення конкурентної боротьби та зростання ролі 

технологій у процесі реформування української економіки, інноваційна 

активність значною мірою залежить від техніко-економічних, організаційно-

управлінських, юридичних та соціально-психологічних чинників [105].  

Представники академічної науки виділяють декілька груп чинників, що 

сприяють інноваційному розвитку торгово-промислових груп, та 

взаємопов’язаних з ними, що перешкоджають. Чинники, що так чи інакше 

впливають на інноваційний розвиток торгово-промислових груп, нерозривно 

поєднані з системою державного регулювання та її роллю у загальному процесі 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3  

Взаємозв’язок груп чинників, що впливають на інноваційний розвиток  

торгово-промислових груп з системою державного регулювання 

Групи чинників 
Сприяють 

інноваційному розвитку 

Перешкоджають 

інноваційному розвитку 

Роль системи 

державного 

регулювання у процесі 

інноваційного розвитку 

1 2 3 4 

Техніко-
економічні 
чинники 

– наявність 
достатнього резерву 
фінансових та 
матеріально-технічних 
засобів;  
– наявність 
господарської та 
науково-технічної 
інфраструктури; 
– скорочення 
тривалості життєвого 
циклу наукоємних 
товарів;  
– розвиток 
конкурентної боротьби 

– відсутність надійних 
джерел фінансування,  
– слабкість 
матеріально-технічної 
та наукової бази, 
– домінування 
інтересів існуючого 
виробництва з 
застарілими 
виробничими циклами,  
– високі та неоправдані 
економічні ризики 

 
– система державного 
розподілу фінансових 
ризиків у інноваційних 
проєктах, 
– трансферт технологій 
та захист прав інтелект-
туальної власності, 
– доступність та 
прозорі-сть розподілу 
всіх видів ресурсів, 
– розвиток взаємодії 
науки та виробництва, 
сприяння спільній 
роботі над інновацій-
ними проєктами, 
комерціалізації 
розробок та 
досліджень; 
– розвиток науково-
технічного потенціалу 

Організаційно-
управлінські 
чинники 

– стиль управління, 
– гнучкість 
оргструктур,  
– перевага 
горизонтальних потоків 
інформації;  
– можливість 
коригувань, 
індуктивність 
планування, автономія, 
децентралізація, 
формування цільових 
проблемних сфер 

– сталі організаційні 
структури, 
– надмірна централі-
зація, консервативність 
ієрархічних принципів 
побудови організації,  
– перевага вертикаль-
них потоків інформації;  
– установча замкне-
ність, труднощі в між-
галузевих взаємодіях;  
– орієнтація на уста-
лені ринки, орієнтація 
на коротко-строкову 
окупність;  
– відсутність науково-
інноваційних організа-
ційних структур;  
– недостатність між-
народного н/т 
співробітництва 

– розвиток 
міжнародної науково-
технічної кооперації 
(співпраці);  
– створення дочірніх 
підприємств з 
закордонними торгово-
промисловими 
групами; 
– оновлення 
інноваційної 
інфраструктури 
(технопарків, науково-
технічних центрів, 
бізнес- інкубаторів, 
венчурних фірм, 
інноваційних кластерів, 
центрів трансферу 
технологій) 
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1 2 3 4 

Політико-
правові 
чинники 

законодавчі заходи 
(особливі пільги, 
закони), що сприяють 
та заохочують 
інноваційну діяльність, 
забезпечують 
інтелектуальну 
власність 

недосконалість 
законодавчої бази із 
питань інноваційної 
діяльності, охорони 
інтелектуальної 
власності, трансферу 
технологій 

Корегування та 
оптимізація 
вітчизняного 
законодавства 

Політико-
правові 
чинники 

законодавчі заходи 
(особливі пільги, 
закони), що сприяють 
та заохочують 
інноваційну діяльність, 
забезпечують 
інтелектуальну 
власність 

недосконалість 
законодавчої бази із 
питань інноваційної 
діяльності, охорони 
інтелектуальної 
власності, трансферу 
технологій 

Корегування та 
оптимізація 
вітчизняного 
законодавства 

Соціально-
психологічні 
чинники 

сприятливість до 
інноваційних змін; 
моральна винагорода; 
суспільне визнання; 
розвиток умов творчої 
праці, можливість 
самореалізації, 
матеріальні стимули; 
нормальний 
психологічний клімат у 
трудовому колективі 

опір змінам, усьому 
новому, страх 
відповідальності за 
помилки, низка куль-
тура виробництва, 
відсутність ефекту 
залученості у справу, 
відсутність матеріаль-
них стимулів та умов 
творчої праці, відплив 
наукових кадрів 

Популяризація 
інновацій, створення 
умов для розвитку 
людини і суспільства, 
завдяки участі у 
інноваційних 
програмах 

Джерело: розроблено автором. 

 

Погоджуючись з думкою науковців, слід додати, що в умовах 

глобалізації, бурхливого розвитку ІТ-технологій, швидкості накопичення, 

обробки та проходження інформації, велику роль починають відігравати якість 

каналів комунікації, які самі по собі не можуть бути окремим чинником, але в 

комплексі виступають або каталізатором інноваційного розвитку, або 

утримувачем, при недостатній якості. 

Беручи за основу визначення поняття «інноваційний розвиток», 

взаємозв’язок груп чинників що впливають на інноваційний розвиток, 

характерний для торгово-промислових груп, доходимо висновку, що державне 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп – це системний, 

цілеспрямований вплив на умови розвитку інноваційних процесів, стимулювання 

процедур створення та впровадження інновацій у торгово-промислових групах. 
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Комплексна система заходів, законодавчого, виконавчого, контролюючого та 

мотивуючого характеру, спрямована на забезпечення інноваційної активності, 

функціонування і розвитку інноваційної інфраструктури, налагодження тісної 

взаємодії держави, науки та бізнесу, підвищення рівня комерціалізації 

результатів наукових досліджень, зменшення інноваційних ризиків тощо. 

Основна роль системи державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп, у сучасних умовах, полягає у ролі модератора процесу 

інноваційного розвитку. Метою державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп є створення належних умов для 

ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу, забезпечення впровадження сучасних технологій, виробництва і 

реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, задля досягнення 

стратегічної мети – загального добробуту суспільства.  

 

1.3. Світовий досвід застосування механізмів державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

 

Держава як суб’єкт владних й економічних відносин має найширші 

компетенції та можливості зі створення сприятливих умов для започаткування і 

здійснення комерційної діяльності. Від ефективної економічної політики 

державного управління залежить можливість формування сприятливого та 

передбачуваного правового поля для розвитку вітчизняних підприємств, що у 

свою чергу є невід’ємним компонентом соціально-економічного розвитку та 

економічної безпеки держави. Враховуючи, що історія й сучасні тенденції 

розвитку світової економіки вказують нам на постійне зростання значущості 

підприємств торгово-промислової сфери для національної економіки, саме 

держава, враховуючи свої можливості, повинна виступити гарантом та 

регулятором діяльності для підприємств цієї сфери. 

Зазвичай органи державного управління будують свої відносини з 

підприємствами, використовуючи податкову, фінансово-кредитну, науково-
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технічну системи, економічні, соціальні, регіональні та галузеві програми [97]. 

Державне регулювання полягає у встановленні державою загальних правил 

поведінки (діяльності) учасників суспільних відносин і їх коригуванні залежно 

від умов, які змінюються [112]. Для виконання своїх функцій і завдань держава 

використовує різноманітні важелі та інструменти державного регулювання, 

щодо визначення напрямку, мети, послідовності впливу, засобів регулювання 

та порядку моніторингу функціонування та діяльності процесів – механізмів 

регулювання. Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із 

застосуванням конкретного державного механізму регулювання, він може бути 

складним (комплексним) і включати в себе декілька самостійних механізмів. 

Комплексний механізм державного регулювання є сукупністю дії складно 

організованої, впорядкованої цілісності, об’єднаних різними зв’язками. До 

елементів комплексного механізму державного регулювання, враховуючи 

загальноприйняту класифікацією належать: нормативно-правові механізми, 

адміністративні, організаційно-економічні, суспільно-психологічні [96]. 

Поняття «механізм» є базовим для більшості наук. Сам термін «механізм» 

досить часто використовується в різних сферах життєдіяльності – це і 

«механізми державного управління», і «механізми державного регулювання». 

Так, французький вчений Анрі Кульман наголошував на існуванні величезного 

числа механізмів, які на його думку, являють собою систему елементів (цілей, 

функцій, методів, організаційної структури і суб’єктів) та об’єктів управління, в 

якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління на 

необхідний стан або реакцію об’єктів управління, що має вхідні посилки і 

результативну реакцію [109, c. 13–14]. Категорію «механізм» у «Короткому 

економічному словнику» визначено як послідовність станів, процесів, які 

визначають собою які-небудь дії, явища; система, пристрій, який визначає 

порядок якого-небудь виду діяльності [106, с. 401].  

Автори «Енциклопедичного словника з державного управління» [63] 

визначають механізми державного управління як способи розв’язання 

суперечностей явища чи процесу в державному управлінні, послідовна 
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реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і 

методів управління [63, c. 421]. В системі управління механізм регулювання – 

це сукупність функцій, етапів і послідовних процедур регуляторного впливу на 

організаційну систему, що супроводжується досягненням певного результату 

цього впливу, який може бути зіставлений з індикаторами-показниками для 

визначення рівня досягнення управлінських (програмних) цілей 

функціонування системи [233]. У науковій літературі поряд з категорією 

«механізм державного регулювання», досить часто зустрічається категорія 

«механізм державного управління». Це майже тотожні дефініції: В. Бакуменко, 

В. Князєва та інші автори «Словника-довідника з державного управління», 

зазначають, що механізм державного управління – це практичні заходи, засоби, 

важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 

поставлених цілей; М. Латинін визначає «механізм державного регулювання» 

як спосіб дій суб’єкта регулювання, який ґрунтується на базових функціях і 

принципах, забезпечуючи за допомогою форм, методів і засобів відповідне 

функціонування системи державного регулювання для досягнення визначеної 

мети та розв’язання протиріч [112].  

Як спосіб дій, для досягнення визначеної мети, розглядають механізм 

державного регулювання Д. Карамишев, В. Малиновський, Н. Нижник, 

Г. Одінцова. У наукових трактуваннях з державного управління немає єдиного 

сталого визначення механізмів державного управління. Ця категорія 

розглядається як: засіб, динаміка розвитку, система, сукупність елементів 

управління, спосіб, сукупність методів. Отже, механізм регулювання – це 

сукупність функцій, етапів і послідовних процедур регуляторного впливу на 

організаційну систему, що супроводжується досягненням певного результату 

цього впливу, який може бути зіставлений з індикаторами-показниками, для 

визначення рівня досягнення управлінських цілей функціонування системи. У 

подальшому будемо дотримуватись того принципу, що це майже тотожні 
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поняття. 

Існує декілька підходів до визначення дефініції «механізм державного 

управління»: 

– засіб та спосіб реалізації функцій держави – набір практичних заходів, 

засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на будь-які суспільні відносини з метою досягнення поставлених 

цілей; 

– комплексна система державного управління – набір конкретних 

механізмів управління (економічний, мотиваційний, політичний, правовий 

тощо), які в сукупності здатні забезпечити збалансоване та ефективне 

функціонування єдиного державного механізму; 

– складна сукупність дій – сукупність взаємозалежних і взаємодіючих 

інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів і процесів у державі як 

продукт організованої людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів 

і потреб людей та вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за 

рахунок державного впливу й регулювання суспільної життєдіяльності на 

основі усталених суспільних цінностей, норм і правил. 

Узагальнена класифікація вітчизняних та зарубіжних теоретичних 

підходів щодо змісту категорії «механізми державного управління» наведена у 

Додатку Е. Аналізуючи теоретичні підходи до трактування дефініції «механізм 

державного регулювання», враховуючи особливості роботи підприємств 

торгово-промислової сфери, специфіку їх ринків збуту та продуктів, 

можливості для встановлення та зміцнення міжнародних економічних зав’язків, 

основними цілями, при формуванні комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України, 

відповідно є: 

– створення передумов для розвитку інновацій, акумуляції 

підприємствами коштів інвестиційного призначення, зокрема за рахунок 

прибутку; 

– сприяння підвищенню рівня міжнародної конкурентоспроможності 
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продукції, на основі впровадження інновацій; 

– збільшення частки доданої вартості в експортній продукції; 

– заохочення до залучення іноземних інвестицій як важливого фактора 

підвищення фінансових можливостей вітчизняних підприємств; 

– спрощення процедур зовнішньоекономічних операцій; 

– мінімізація передумов і можливостей підприємств до зловживання 

стимулюючими засобами [22]. 

Отже, з урахуванням класичних визначень комплексний механізм 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

є невід’ємною складовою частиною системи управління і охоплює:  

– сукупність збалансованих економічних, мотиваційних, організаційних 

і правових засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління 

(органів влади) на діяльність (інноваційний розвиток) об’єктів (торгово-

промислових груп), що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить 

результат діяльності управлінського об’єкта (інноваційного розвитку), 

узгодження інтересів взаємодіючих учасників державного управління та має 

за мету реалізацію спільних інтересів і потреб учасників інноваційного 

процесу за рахунок державно-приватного партнерства у комерційно-

виробничих відносинах на основі усталених суспільних цінностей, норм і 

правил;  

– є засобом та способом реалізації функцій держави, набір практичних 

заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної 

влади впливають на внутрішнє та зовнішнє бізнес-середовище, з метою 

досягнення поставлених цілей інноваційного розвитку торгово-промислових 

груп.  

Механізм державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп повинен бути спрямованим на досягнення конкретних цілей 

(розв’язання соціально-економічних суперечностей) шляхом впливу на 

конкретні фактори (елементи управління та їхні зв’язки). Цей вплив, у свою 

чергу, здійснюється шляхом використання відповідних методів, ресурсів або 
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потенціалів. Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із 

застосуванням механізму державного регулювання, він може бути складним 

(комплексним) і включати в себе декілька самостійних механізмів: 

економічного, мотиваційного, організаційного, політичного, правового тощо 

[206, с. 5]. Автори «Енциклопедичного словника з державного управління» 

класифікують механізми державного регулювання за певними критеріями, 

залежно від сфери або об’єкта регулювання [63, с. 347]:  

– матеріальні (матеріально-технологічні основи управління, оргтехніка);  

– фінансові (фінансові операції, прийоми кредитування, оплати і т. ін.);  

– організаційні (організаційна побудова);  

– соціальні (способи соціальної організації, умови праці, 

стимулювання);  

– нормативно-правові (система норм і законів і механізмів їх реалізації);  

– соціально-психологічні (мотивація, цінності, потреби працівників);  

– людського капіталу (здібності, талант, знання й досвід працівників, їх 

схильність до інновацій).  

За ступенем регламентації визначено такі механізми державного 

регулювання, як механізми контролю (різні системи й прийоми контролю) та 

механізми стимулювання (система заохочення й покарання). В. Бакуменко та 

група вчених визначає наступну класифікацію механізми державного 

регулювання [48, с. 421–423]: а) організаційно-економічні механізми являють 

собою сукупність фінансово-економічних управлінських методів, 

інструментів та стимулів, за допомогою яких держава регулює економічні 

процеси. Згідно з принципами економічної політики вони можуть бути як 

прямого, так і непрямого впливу; б) нормативно-правові механізми – 

комплекси взаємопов’язаних юридичних засобів, які об’єктивовані на 

нормативно-правовому рівні; в) мотиваційні механізми – це технології, що 

забезпечують процес вмотивування працівників до діяльності.  

Вплив механізмів державного регулювання на суб’єкт регулювання 

здійснюється через відповідну систему засобів та інструментів державного 
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регулювання. За класифікацією О. Мордвінова, до засобів державного 

регулювання належать: а) адміністративні (стандарти, дозволи, ліміти, 

заборони, обмеження, нормативи, штрафи); б) економічні (податки, державні 

інвестиції, закупівлі, субсидії, дотації, кредити, позики, ціни); в) інформаційні 

(публікації у засобах масової інформації, документи). 

До інструментів державного регулювання належать: 

– законодавчо-правові (закони, постанови, укази);  

– нормативно-адміністративні (розпорядження, рішення, вказівки, 

накази, інструкції, правила, положення, договори); 

– організаційно-економічні (плани, проєкти, державний і місцевий 

бюджети, державне замовлення і державний контракт, договори, цільові 

програми, прогнози) [131].  

Структуру механізмів державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні наведено на рис. 1.2. 

Досвід країн-лідерів інноваційного розвитку є досить цікавим, зокрема в 

частині формування механізмів державного регулювання інноваційного 

розвитком торгово-промислових груп, для використання в практиці 

державного регулювання в Україні, але вибірково, з урахуванням реалій та 

ситуації сьогодення. Так, США та Японія є лідерами за рівнем розвитку 

інновацій, вони не тільки використовують новітні технології а й генерують 

розробки, володіють повним циклом від ідеї до комерціалізації результатів. 

Подібних результатів ці країни досягли завдяки виваженій системі державного 

регулювання інноваційним розвитком, плідній співпраці бізнесу та влади 

протягом останніх десятиріч.  
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Рис. 1.2. Структура механізмів державного регулювання інноваційного 
розвитку торгово-промислових груп в України 

Джерело: розроблено автором. 
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приватного партнерства, співпраці науково-дослідницьких організацій і бізнесу, 

а також міжнародного співробітництва в інноваційній діяльності. Науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР) переважно 

проводяться у ЗВО та фінансуються як державою, так і зацікавленими 

приватними компаніями. 

Відмітною рисою інноваційної моделі США є налагодження та підтримка 

стійких зв’язків між освітніми закладами, науково-дослідними установами та 

бізнес- структурами, їх інтеграція знайшла свій прояв у створенні потужних 

науково-виробничих комплексів – технопарків, технополісів, кластерів. Серед 

найбільш відомих технополісів і технопарків США – «Кремнієва долина» в 

Каліфорнії, «Дослідницький трикутник» у штаті Північна Кароліна, «Шосе 

128» неподалік від м. Бостона, «Алея роботів» у Флориді, технопарки при 

Гарвардському і Массачусетському технологічному університетах тощо. 

Найважливішими чинниками успішних інноваційних перетворень у США 

вважаються високий рівень наукових досліджень в університетах, творча 

ініціатива, ефективна інфраструктура, широкі можливості розвитку 

інноваційного підприємництва.  

Для фінансування фундаментальних і прикладних робіт держава створює 

спеціальні програми фінансування: 

– програма створення компаній інвестування малих підприємств (SBIC); 

– програма трансферу технологій малих підприємств (STTR); 

– програма інноваційних досліджень малих підприємств (SBIR) [13]. 

Практика венчурного фінансування у США є потужним важелем 

розвитку інноваційних проєктів. Багато венчурних організацій фінансують 

проєкти, які є найбільш успішними у всьому світі. Наприклад, Microsoft, Apple, 

Yahoo, Google спочатку були профінансовані саме венчурними організаціями.  

Завдяки швидкому розвитку інновацій Японія стала першою державою, 

яка коли-небудь атакувала США в плані виробництва інноваційних продуктів. 

В інноваційній діяльності Японії спостерігається тенденція розвитку державно-

приватного партнерства, міжнародного співробітництва, значущим проявом 
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яких є інтенсифікація зусиль з розвитку міжнародної інноваційної кооперації, в 

тому числі на рівні регіонів [131]. Ядром Японської практики державного 

регулювання інноваційним розвитком є розподіл фінансових ризиків з 

підприємствами, з використанням інструментів пільгового кредитування, 

пільгового оподаткування та субсидування інноваційних розробок [150].  

Японська модель інноваційного процесу заснована на лідерстві великих 

корпорацій, які володіють значними ресурсами й інтенсифікують інноваційний 

процес. Характерними рисами японської моделі є значна державна підтримка, 

співпраця державних структур і корпорацій, налагоджена система комунікацій 

та обміну інформацією, кооперація і конкуренція корпорацій на різних етапах 

інноваційного процесу. Особливістю є те, що модель ґрунтується на розвитку 

прикладних наукових досліджень, на основі яких створюються унікальні зразки 

нових високоякісних продуктів та технологій у сфері high-tech. Наука в Японії 

робиться в університетах. При всіх великих університетах країни існують 

наукові лабораторії, які ведуть дослідження на кошти, одержані переважно у 

вигляді грантів. Провідні співробітники цих лабораторій викладають в 

університетах, а студенти мають можливість брати участь у дослідницьких 

проєктах. Практично в кожній компанії є відділи НДДКР [10]. Значну роль у 

підтримці інноваційного розвитку відіграють підприємства торгово-

промислової сфери економіки – «японські сюдани», які демонструють усьому 

світу високу ефективність. Особливістю сюдану є те, що головні фірми 

створюють під своєю егідою спільні підприємства і розробляють спільні 

інвестиційні проєкти для проникнення у нові сфери. Це дає змогу, об’єднуючи 

фінансові та інші ресурси і ділячи ризик, готувати прориви в нових напрямах 

тоді, коли потреба в них стає нагальною.  

Як приклад інноваційного розвитку групи країн Східної Азії варто 

відзначити Південну Корею, де основними агентами економічного зростання є 

безумовно великі промислові групи [33]. Держава активно підтримує їх 

прагнення диверсифікувати свою діяльність на основі наукомістких технологій, 

щоб підвищити частку експорту в загальному обсязі своєї продукції.  
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На даний час саме Китай є лідером у частині залучення технологій та 

інновацій, що є досить актуальним і для України. У Китаї використовується 

імітаційна модель інноваційного розвитку, яка базується на активному імпорті 

зарубіжних технологій та їх промисловому опануванні з метою випуску 

наукомісткої продукції [122]. Трендом цієї моделі є те, що держава приділяє 

велику увагу науково-освітньому сектору. Велика увага приділяється розвитку 

науки, інноваційних технологій та створення наукоємної продукції. Зокрема, 

фінансування НДДКР у 2011–2015 рр. зросла з 1,5 до 2,5 % ВВП, при цьому на 

розвиток передових технологій витрачено 1,5 трлн дол. Кількість наукових 

співробітників у КНР збільшилася за останні 15 років у три рази – до 1,5 млн 

осіб (у США – 1,4 млн, в ЄС – 1,3 млн), число випускників ВНЗ за останні п’ять 

років зросло майже в два рази – з 3,4 до 6,3 млн осіб, не враховуючи студентів 

за кордоном (тільки в США навчається 158 тис. студентів). На частку Китаю 

припадає 8,4 % (415 тис. публікацій) світових наукових досліджень, проведених 

за останні п’ять років. За обсягом фінансування НДДКР Пекін займає друге 

місце у світі – 141 млрд дол. (12,3 %) після Вашингтона – 395 млрд дол. (34 %). 

КНР стала світовим лідером за кількістю заявок на отримання патентів у 2011 

р., обігнавши Японію та США. За даними Світового банку, 21 % експорту всієї 

високотехнологічної продукції у світі припадає на Китай (США – 13 %). За 

обсягами використання «зелених технологій» КНР вийшла на перше місце у 

світі. Для організації сучасних високотехнологічних виробництв в країні 

створена своя «Кремнієва долина», функціонують 53 зони наукомістких 

галузей та більше 70 науково-технічних зон для фахівців, які отримали освіту за 

кордоном. Найбільш перспективними напрямами науково-інноваційної 

діяльності країна вважає програмне забезпечення, створення систем 

інформаційної безпеки, формування великих інтеграційних мереж [122]. Ще 

варто звернути увагу на вміння Китаю ефективно використовувати ресурси. Тут 

йдеться про модель інноваційного розвитку, орієнтовану на використання 

ресурсної бази країни або певного регіону.  

Ключовими напрямами інноваційних перетворень у країнах ЄС треба 
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вважати досвід структурної перебудови економіки в окремих регіонах, 

формування новітнього технологічного базису у промисловості, створення 

інноваційної інфраструктури на рівні світових стандартів, які можуть бути 

досить цікавими для України. Важливими засобами досягнення поставлених 

цілей є виконання рамкових програм, посилення інтеграційних зв’язків між 

освітою, наукою та бізнесом для підвищення ефективності наукових 

досліджень, створення умов для дифузії знань, стимулювання венчурної 

індустрії [122].  

Донедавна забезпечення інноваційного розвитку країн Євросоюзу 

відбувалося в межах стратегії розвитку «Європа-2020». Пріоритетами стратегії 

розвитку «Європа-2020» є: інтелектуальне зростання – розвиток економіки, що 

ґрунтується на знаннях; стале зростання – просування вперед до більш ресурс 

ефективної, екологічно чистої та конкурентоспроможної економіки; соціально 

інтегроване зростання – сприяння економіці з високим рівнем зайнятості, що 

забезпечує соціальну і територіальну згуртованість [214]. Програма «Горизонт-

2020» (01.01.2014 р.) об’єднала в собі всі рамкові програми Європейського 

Союзу, присвячені науковим дослідженням та розробленням, 

конкурентоспроможності та інноваціям. Пріоритетним напрямом реалізації 

програми є спрямованість на високоефективні еко-, нано-, біо- та інфо- 

технології. Крім того, програма спрямована на подолання перешкод співпраці 

між країнами за допомогою створення багатонаціональних консорціумів із 

залученням дослідників з усіх країн світу; різноманітними типами організацій, 

а саме – університетами, науковими центрами, комерційними та приватними 

підприємствами, у тому числі малими та середніми, а також великими 

компаніями; національними фінансовими фондами, що сприятиме розвитку 

циркуляції вчених, інформації, знань та технологій.  

Взагалі інноваційна політика ЄС передбачає, що витрати на дослідження 

та розроблення будуть у межах 3 % від ВВП, при цьому 2/3 коштів має 

надходити з підприємницького сектору. Нині частка витрат на дослідження і 

розроблення перевищила встановлену межу в 3 % ВВП лише у двох країнах – 
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Швеції (3,7 %) і Фінляндії (3,5 %); у трьох країнах вона наближається до цього 

рівня (Німеччина і Данія – 2,6 %, Австрія – 2,5 %), а в дев’яти державах 

(Болгарії, Греції, Кіпрі, Латвії, Литві, Мальті, Польщі, Румунії, Словаччині) є 

критично низькою – менше 1 % ВВП [214]. 

Як позитивний досвід для України варто відзначити регіоналізацію 

інноваційного розвитку економік ЄС, а саме створення регіональних центрів 

розвитку науки – технопаркових структур, технополісів. Зараз в Європі 

функціонують понад 200 технопаркових структур: у Великій Британії – 40, 

Франції – 30, понад 100 функціонують у країнах Центральної та Східної 

Європи. До найбільш відомих технопарків і технополісів Європи можна 

віднести Кембриджський науково-технологічний парк в Англії, «Софія-

Антиполіс» у Ніцці, «Іль-де-Франс» під Парижем (Франція), «Новус Ортус» на 

півдні Італії, «Силіконовий Глен» у Шотландії, «Ізар-Веллі» в Мюнхені 

(Німеччина) тощо [122].  

Європейський Союз використовує кілька інструментів інноваційної 

політики та залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності. 

Серед них виділяють пряме державне фінансування, в першу чергу шляхом 

виділення грантів, кредитів, субсидій тощо; створення інфраструктури для 

інноваційної діяльності; податкові стимули, спеціальні схеми підтримки 

ризикового фінансування, надання державних гарантій [85].  

У країнах з високим рівнем науково-технологічного розвитку (Швеція, 

Німеччина, Фінляндія) надають перевагу заходам прямої фінансової підтримки, 

що надає можливість державі визначати, які технології або який сектор 

економіки потрібно розвивати в першу чергу. На відміну від опосередкованих 

методів стимулювання фінансова допомога має цільовий характер. Держава, а 

не ринок, визначає, в яких випадках додаткове стимулювання необхідно, а в 

яких ні [64]. 

У Великій Британії регіони Східного Мідлену, Уельсу та Шотландії 

мають власну інноваційну стратегію й беруть активну участь в інноваційних 

програмах ЄС. Головне місце в цьому напрямку діяльності відводиться Мережі 
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інноваційних регіонів (Forum of Innovation Regions) та локальній мережі 

центрів з розповсюдження інновацій (Innovation Relay Centres). Центри з 

розповсюдження інновацій мають статус незалежних консультаційних 

організацій у сфері технологій та бізнесу та отримують фінансування від 

Єврокомісії [258, c. 78]. 

Ключові ініціативи програмних документів ЄС покликані сприяти 

втіленню результатів НДДКР в інноваційні продукцію і послуги з метою 

забезпечення конкурентоспроможності ЄС, також мається на увазі збільшення 

фінансування НДДКР в Європі, посилення міжнародної інноваційної кооперації 

[64]. Прикладом цього напряму розвитку регіональної складової інноваційної 

політики є широка участь окремих регіонів Великої Британії в інноваційних 

програмах ЄС, а також розробка і реалізація регіональних стратегій 

інноваційного розвитку власних територій. Інноваційна кооперація дозволяє 

використовувати виробничі та фінансові ресурси, конкурентні переваги 

підприємств інших країн, сприяє збільшенню продуктивності праці та освоєння 

капіталомісткої продукції, дозволяючи реалізувати великі проєкти, що вкрай 

складно без об’єднання зусиль [94]. 

Аналіз тенденцій державного регулювання інноваційним розвитком 

торгово-промислових груп як провідних країн, так і країн-сусідів України, 

наведено у Додатках Ж, З, И. Головною особливістю, властивою для всіх країн-

лідерів, незважаючи на відмінність національних практик, є комплексне та 

взаємоузгоджене застосування окремих механізмів державного регулювання в 

єдиному комплексному механізмі державного регулювання інноваційним 

розвитком. Причини відмінностей у підходах використання інструментів 

підтримки інноваційного процесу криються у великій кількості різних факторів, 

серед яких й особливості національної культури, й історії країн, і сучасний 

економічний стан та наявний потенціал, і безліч інших факторів, які в комплексі 

суттєво впливають на прийняття політичних рішень. У країнах з більш низьким 

рівнем науково-технологічного розвитку, ніж в середньому в Європейському 

Союзі, використовують заходи загального характеру, які дозволяють 
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підтримувати широке коло напрямків в усіх секторах економіки. У цьому 

випадку уряд таких країн орієнтується на заходи фіскального стимулювання, які 

відрізняються між собою тим, що дають змогу ринку і його учасникам 

самостійно вирішувати, які галузі економіки держави слід розвивати [265]. 

Вивчаючи досвід економічно розвинених країн, можна виділити певні 

загальні фактори, які зумовлюють успішність у забезпеченні розвитку 

інноваційної системи країни та торгово-промислових груп, а саме: 

– чітко сформульована у державних програмах, а також послідовна у 

своєму виконанні державна інноваційна політика; 

– врахування наявного інноваційного потенціалу країни (наприклад, 

сильна освітня та наукова сфери, висококваліфіковані працівники тощо) як бази 

для побудови ефективної інноваційної економіки; 

– налагодження партнерських відносин між державою, приватним, 

науково-дослідним та освітнім секторами; 

– постійний моніторинг передових технологій та технологічних напрямів 

(як вітчизняних, так і світових) спрямований на виявлення сфер, які потребують 

забезпечення їх розвитку або підтримки на національному рівні; 

– виявлення та підтримка не лише потенційно інноваційно активних 

підприємств, а й приватних осіб з метою надання їм різноманітних видів 

державної підтримки; 

– сприяння комерціалізації інновацій як провідного напряму переходу 

НДДКР в інноваційний продукт; 

– розроблення та впровадження прозорого та ефективного законодавства 

у сфері інтелектуальної власності. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У результаті аналізу особливостей глобальних перетворень, 

трансформації системи державного регулювання, розвитку суспільства, науки 

та технологій деталізовано поняття торгово-промислової групи як суб’єкта 
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системи державного регулювання через: 

– структуру формування і функції: диверсифіковані багатофункціональні 

структури які утворюються як відповідь на зовнішні виклики, в результаті 

об’єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових та інвестиційних 

інститутів, а також інших організацій з метою максимізації прибутку, 

підвищення ефективності виробничих, збутових і фінансових операцій, 

посилення конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

зміцнення технологічних і коопераційних зв’язків, зростання економічного 

потенціалу їх учасників;  

– систему державно-приватного партнерства: як правило, недержавна 

автономна комерційна структура, частіше за все наддержавного рівня, що 

здатна здійснювати істотний вплив на економічні, соціальні, політичні процеси 

у державі. Має істотний власний ресурс: фінансово-економічний, 

технологічний та, завдяки міжнародним коопераційним зв’язкам, політичний 

ресурс; 

– механізми нормативно-правової взаємодії: групи суб’єктів 

господарювання, що перебувають під безпосереднім чи опосередкованим 

контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), пов’язаних між собою 

юридичними та господарськими відносинами з метою створення найбільш 

сприятливого фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-

проєктів і програм;  

– механізми соціально-економічної взаємодії: структура, яка формує 

ринок праці у місцях розташування підприємств, розвиває кваліфікацію та 

організаційну культуру громадян, впливаючи на суспільний добробут 

населення та його самореалізацію, як правило, задовольняє частину соціальних 

потреб своїх працівників.  

2. Аналіз генезису теорій інноваційного розвитку дозволив визначити 

інноваційний розвитк торгово-промислових груп як:  

а) процес, органічно поєднаний і спрямований на: накопичення та 

прикладну обробку наукових знань за допомогою внутрішніх досліджень; 
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перетворення парадигми масового виробництва на парадигму домінування 

гнучких техноекономічних систем; відбір з наявного масиву знань, що дають 

змогу по-новому осмислювати та перебудовувати зв’язки зі споживачами, 

пропонувати кращий спосіб задоволення їхніх потреб з метою максимізувати 

прибуток; запровадження в практику, комерціалізацію та поширення винаході; 

отримання нових властивостей і підходів у процесах (продуктах), внаслідок 

чого від кожного нового базового нововведення утворювалися вторинні 

нововведення, які вдосконалюють існуючі продукти-товари, формуючи 

вторинну хвилю, органічна комбінація існуючих ресурсів (технологічних, 

матеріальних, операційних тощо); 

б) механізм, дія якого спрямована на: розвиток технологічної системи, 

масове впровадження нового обладнання, призначеного для випуску нових 

видів продукції, що, у свою чергу, є основою технічної революції, яка 

охоплюючи всі сфери суспільного виробництва і змінюючи основи технічного 

способу виробництва; на постійне оновлення асортименту продукції, послуг; 

оновлення і створення нових виробничих систем; підвищення ефективності 

виробничо-збутової діяльності передусім через збільшення продуктивності 

праці персоналу і зниження всіх видів витрат; розроблення і реалізація стратегії 

і тактики боротьби за лідерство на основі концепції зусиль і ресурсів на 

найперспективніших напрямах розвитку техніки, технології, потреб тощо; 

поєднання гнучкості та адаптивності дрібносерійного виробництва з високою 

ефективністю, низькими витратами і високою продуктивністю масового 

виробництва.  

3. Державне регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових 

груп – це системний, цілеспрямований вплив на умови розвитку інноваційних 

процесів, стимулювання процедур створення та впровадження інновацій у 

торгово-промислових групах. Комплексна система заходів, законодавчого, 

виконавчого, контролюючого та мотивуючого характеру спрямована на 

забезпечення інноваційної активності, функціонування і розвитку інноваційної 

інфраструктури, налагодження тісної взаємодії держави, науки та бізнесу, 
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підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень, зменшення 

інноваційних ризиків тощо. Основна роль системи державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп, у сучасних умовах, полягає 

у ролі модератора процесу інноваційного розвитку. Метою державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп є створення 

належних умов для ефективного відтворення, розвитку й використання 

науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних 

технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, 

задля досягнення стратегічної мети системи державного регулювання – 

загального добробуту суспільства.  

4. Комплексний механізм державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп – це сукупність збалансованих 

економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління (органів влади) на 

діяльність (інноваційний розвиток) об’єктів (торгово-промислових груп), що 

забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта (інноваційного розвитку), узгодження інтересів 

взаємодіючих учасників державного управління та має за мету реалізацію 

спільних інтересів і потреб учасників інноваційного процесу за рахунок 

державно-приватного партнерства у комерційно-виробничих відносинах на 

основі усталених суспільних цінностей, норм і правил. 
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РОЗДІЛ 2  

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП  

В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналітичний аналіз розвитку торгово-промислових груп в 

Україні  

 

Критеріями ефективності та результативності діяльності будь-якої 

системи виступає насамперед сукупність ознак, на основі яких оцінюється 

рівень і якість досягнення мети, його відповідність потребам та інтересам. 

Важливість показників ефективності, що відображають кількісні та якісні 

характеристики розвитку керованих процесів у системі державного 

регулювання, підкреслюють майже всі провідні науковці. З огляду на це 

дослідимо сучасний стан механізмів державного регулювання розвитком 

торгово-промислових груп в Україні через систему ключових економічних 

показників їх діяльності впродовж 2003–2018 рр. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) є одним із найважливіших показників 

розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої 

діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і 

нематеріального виробництва, головним індикатором економічного розвитку і 

найповнішим показнком сумарного обсягу виробництва товарів і послуг за 

певний період [60]. Аналізуючи частку промисловості у ВВП країни, ми 

бачимо, що, з одного боку, економіка України перебуває у тренді глобальних 

світових перетворень – збільшення частки сфери послуг у структурі ВВП 

більшості країн (за даними Світового Банку, з 1985 по 2015 рр. зросла більш 

ніж на 10 %), з іншого – системне зменшення частки промисловості у структурі 

ВВП веде до великих системних втрат для вітчизняної економіки. За 10 років 

(2007–2017 рр.) частка промисловості у ВВП України зменшилась майже на 

10 %, що вказує на зниження важливості сектора промисловості для економіки, 
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тобто є системною негативною структурною тенденцією, тим більш, що 

промислова сфера складає майже третину вітчизняного ВВП. Порівняння 

часток трьох секторів економіки у ВВП підтверджує, що основний вектор 

розвитку вітчизняної економіки впродовж останніх років був спрямований на 

аграрну сферу, частка промисловості невпинно скорочується й у 2018 р. склала 

21 % ВВП України, що пояснюється падінням попиту на продукцію 

вітчизняного виробника та втрату позицій на зовнішніх ринках, а частка ІТ-

галузі поступово зростає, але складає лише 4 % ВВП.  

Водночас галузева структура національної економіки (узагальнена 

характеристика, яка відображає якісний загальний рівень розвитку країни) 

засвідчує, що характер змін галузевої структури економіки України не 

відповідає загальносвітовим постіндустріальним тенденціям, завданням 

економічних перетворень у євроінтеграційній площині та, зрештою, не сприяє 

підвищенню загального рівня конкурентоспроможності національної економіки 

на глобальному рівні [11]. Торгово-промислові групи відіграють важливу роль 

в економіці, забезпечуючи більшість галузей господарства, але на відміну від 

розвинених країн, в яких 85 % приросту ВВП забезпечує виробництво та 

експорт наукоємної продукції промислового призначення, в Україні їх частка 

становить приблизно 0,06-0,1 % [189].  

Враховуючи, що Проєкт національної стратегії Індустрії 4.0 [198], 

розроблений групою експертів від АППАУ та руху 4.0, який з’явився ще у 

грудні 2018 р., але й досі перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України та 

доступний для експертного обговорення, декларує, що «Україна 2030 року – 

високотехнологічна, постіндустріальна країна, інтегрована в глобальні 

технологічні ланцюжки створення цінності, що продукує в них унікальні 

інженерні послуги та продукти високої якості. Україна є самодостатньою в 

забезпеченні своєї економіки та армії найбільш необхідними технологічними 

продуктами», тому можемо стверджувати, що перший крок до зміни моделі 

національної економіки з аграрної на високотехнологічну майже зроблений: 

визначено цілі та головні стратегічні орієнтири, шляхи досягнення цілей. Але 
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для повноцінної реалізації концепції створення нової моделі економіки, 

потрібно перевести Стратегію з концепту в практичну площину, втілити цілі в 

життя.  

Дослідимо фактичну результативність торгово-промислових груп в 

Україні як основу та ресурсну базу майбутніх структурних перетворень. З 

метою оцінки поточного стану ролі державного управління в процесах 

діяльності й розвитку торгово-промислових груп, а також визначення ролі та 

місця подібних формувань у національній економіці України скористаймося 

Системою національних рахунків (інтегрована система, яка дає змогу створити 

інформаційну базу для вивчення реальних процесів, які відбуваються в 

ринковій економіці) [220]. Це дозволить насамперед обчислити узагальнюючі 

статистичні показники діяльності торгово-промислових груп і їх складових та 

визначити їх місце у загальній структурі економіки. Розділ «використання» у 

рахунку «виробництва» відображає проміжне споживання товарів та послуг – 

витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для 

виробничих потреб, іншими словами – товари та послуги торгово-промислових 

груп України [179]. Крім того, останні за типом економічної діяльності, своїми 

цілями та функціями, ринковою та організаційною поведінкою підпадають під 

класифікацію нефінансових корпорацій, продукція яких використовується 

іншими підприємствами для виконання своїх виробничих, збутових функцій 

або надання нефінансових послуг (для ведення свого бізнесу, як уже 

зазначалось у попередньому розділі).  

Досліджуючи частку продуктів промислового виробництва у загальній 

структурі економіки (співвідношення об’єму продуктів проміжного 

споживання нефінансових корпорацій і загального об’єму вироблених 

продуктів та послуг) за період, що досліджується, та з урахуванням того, що 

проміжне споживання є витратами на товари та нематеріальні послуги, які були 

використані статистичними одиницями для виробничих потреб [135] (Додаток 

З), доходимо висновку, що частка торгово-промислових груп у загальній 

структурі національного виробництва складає близько 50 % і залишається 
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практично незмінною. Крім того, цей показник відображає ємність 

українського ринку продуктів промислового призначення (засобів 

виробництва) і є досить суттєвим для національної економіки. Відносна 

статичність показника частини підприємств торгово-промислової сфери вказує 

на практичну відсутність розвитку підприємств цієї сфери за рахунок зовнішніх 

ринків, а також, ймовірно, неможливість конкурувати на високотехнологічному 

ринку через застарілість технологічних циклів. Крім того, практично незмінний 

попит вказує на досі діючий інерційний ефект, який залишився від планової 

економіки радянських часів, коли продукція вітчизняних торгово-промислових 

груп мала гарантований попит на внутрішньому ринку. Досить довга дія цього 

ефекту пояснюється застарілими виробничими циклами та устаткуванням 

вітчизняних підприємств, в які високотехнологічне обладнання просто не може 

бути включеним без переоснащення всього виробничого ланцюга.  

Аналізуючи відображення випуску товарів та послуг в основних цінах, 

який являє собою сумарну вартість усіх товарів і послуг, що є результатом 

виробничої діяльності господарчих одиниць – резидентів протягом періоду з 

2003 по 2018 рр., ми спостерігаємо досить суттєве зростання обсягів економіки 

– майже в 10,5 раза. Але цей показник досягнутий не за рахунок завоювання 

нових ринків збуту чи роботи над модернізацією виробничих циклів, а за 

рахунок зростання цін на продукцію та курсових коливань національної 

валюти. Це вказує на майбутню кризу вітчизняних підприємств, які крім 

ресурсних чинників (відносна дешевизна ресурсів для вітчизняних 

підприємств), майже не використовують для свого зростання фактори 

пропозиції, що характеризуються попитом на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, а також факторів ресурсозбереження та операційної ефективності [21].  

Традиційно торгово-промислові групи України посідають доволі значне 

місце в національній економіці, а середнє значення питомої ваги валової 

доданої вартості у загальних об’ємах використання продуктів виробництва є 

досить високим. Але за період, що досліджується, валова додана вартість 

підприємств торгово-промислової сфери економіки коливається в межах від 
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55,4 % (2013 р.) до 66,3 % (2003 р.) та, в середньому, складає 61,87 %. Найбільш 

інтенсивне падіння результативності торгово-промислових груп (у 3,1 %) 

припадає на період 2007 (65,2 %) – 2009 рр. (62,1 %). Спостерігаючи подальше 

падіння результативності після 2009 р. та досить повільне зростання після 

2015 р. (на 0,1 %), можна припустити, що вітчизняні торгово-промислові групи 

майже не працюють над удосконаленням виробничих циклів і 

конкурентоспроможністю власної продукції за рахунок зниження собівартості 

та підвищення операційної ефективності, а у своєї діяльності орієнтуються 

здебільшого на внутрішній ринок. Деяке зростання показників Валової доданої 

вартості протягом періоду, що досліджується, обумовлюється оптимізацією 

витрат підприємств, насамперед за рахунок заробітної плати працівників, та 

тенізацією економіки.  

Дані про споживання основного капіталу засвідчують, що торгово-

промислові групи України втрачали упродовж усього періоду, що 

досліджується, вартість своїх основних фондів і майже не займалися 

переоснащенням та модернізацією своїх виробничих потужностей. Найбільш 

інтенсивне падіння вартості основних фондів від значення 98548 млн грн 

спостерігається у 2011 р., у період максимальної технологізації виробництва й з 

кожним роком тільки прискорюється. Саме з 2011 р. відбувається логічна 

часова завершеність зносу основних фондів і максимальна застарілість 

технологічних циклів (25 років) на підприємствах, заснованих ще за 

Радянського Союзу. Цей показник є суттєвою загрозою національної 

економіки, оскільки моральний знос техніки й обладнання підприємства 

призводить до застою виробництва, зменшення ліквідності його основної 

діяльності, відсутності нових замовлень на виробництво товарів.  

У свою чергу розвиток наукомістких галузей стимулює збільшення 

швидкості морального зносу основного капіталу виробничих підприємств, що 

призводить до прискорення споживання їх основного капіталу. Для того, щоб 

врегулювати цей процес, торгово-промисловим групам потрібно оперативно 

оновлювати, модернізувати основні виробничі і допоміжні фонди. Водночас 
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зростання показника споживання основного капіталу тягне зменшення чистої 

доданої вартості, яка хоч і зростає протягом періоду, що аналізується, але 

значно повільніше та вказує на недостатню ефективність підприємств. Проте 

зростання показників проміжного споживання підтверджує значення торгово-

промислових груп для внутрішнього та зовнішнього ринків, що 

підтверджується і результатами досліджень закордонних науковців. Так, 

Д. Хаммелсона, Дж. Ішиі та К. Йї стверджують, що випереджаюче зростання 

світової торгівлі пояснюється саме фрагментацією виробництва, а якщо 

точніше – зростанням частки торгівлі товарами проміжного споживання для 

виробництва продукції, що спрямована в подальшому на експорт [292]. 

Сьогодні показник чистої доданої вартості досить повільно, але зростає, 

хоча темпи зростання протягом останніх п’яти років значно відстають від 

загального росту економіки виробництва. На чисту додану вартість істотно 

впливає вартість сировини, напівфабрикатів та інших ресурсів, необхідних у 

виробництві, але тенденція останніх років свідчить про зростання вартості 

сировини для вітчизняного виробника. Це вказує на те, що дешевизна сировини 

для вітчизняних виробників, яка впродовж тривалого часу була основою успіху, 

вже не є конкурентною перевагою для вітчизняних торгово-промислових груп. 

Крім того, постійне скорочення частки доданої вартості призводить як до 

системних втрат підприємств, так і недоотримання доходів у державний 

бюджет.  

Сьогодні, як і протягом останніх десятиріч, для України актуальним 

залишається питання структурної трансформації національної економіки 

відповідно до сучасних вимог постіндустріального суспільства та економічного 

розвитку інноваційного типу. В останні роки найбільш технологічно 

деградували великі високотехнологічні комплекси (електронна промисловість, 

радіоелектроніка, верстатобудування, приладобудування та ін.), потенціал яких 

мав би стати підґрунтям економічного розвитку країни [151]. Крім того, 

світовий досвід засвідчує, що експортна орієнтація економіки на сировинну та 

аграрну продукцію не може бути основою тривалого зростання у зв’язку з 
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мінливістю попиту і пропозицій на зовнішніх ринках та високою залежністю 

від циклічних коливань у розвинених країнах – основних споживачах сировини 

[292]. Відтак, від ступеня розвиненості та ефективності економічної структури 

залежить стабільність і сталий розвиток економіки України. Зміни структурних 

пропорцій економіки здатні вплинути на економічне зростання країни та 

добробут її народу [252, с. 21]. 

Сьогодні більше третини вітчизняних підприємств, за даними Державної 

служби статистики, є збитковими. Середня кількість збиткових підприємств 

протягом десятиріччя коливається від 27 % (2015 р.) до 41 % (2010 р.). Це 

показник технологічної та операційної ефективності вітчизняної промисловості 

та конкурентоспроможності продукції, орієнтованості на внутрішнього 

споживача. Внутрішній клієнт, у свою чергу, стає більш вибагливим до якості 

та технологічності продукту та, за можливості, обирає продукцію, вироблену в 

розвинених країнах. Від’ємні фінансові результати свідчать про скрутне 

становище виробників, їх неспроможність покривати свої витрати власними 

доходами, що слугує чинником їх декапіталізації.  

Крім того, це віддзеркалює обмежену здатність торгово-промислових 

груп створювати додану вартість і прибутки, що вважається чи не основною 

причиною кризових явищ у національній економіці. Також вони свідчать, що 

там, де все ще діє деіндустріальна модель економіки, яка веде до деградації та 

занепаду, тільки створення високотехнологічної індустріальної моделі 

вітчизняної промисловості, нарощування виробництва товарів з високою 

доданою вартістю залишаються завданнями на перспективу й майже єдиним 

шляхом виходу з системної кризи. Загальний аналіз основних показників 

економічної діяльності свідчить про те, що торгово-промислові групи 

перебувають у кризовому фінансовому стані, мають гостру нестачу наявних 

доходів. Це, у свою чергу, тягне брак ресурсів: технологічних (застарілі 

технологічні цикли та обладнання), людських (відтік кваліфікованих 

працівників), сировинних та ін. Невпинне зниження частки промислових 

продуктів у загальній структурі експорту товарів з України віддзеркалює втрату 
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позицій вітчизняного виробника на міжнародних ринках, низьку 

конкурентоспроможність та певну відсталість [23].  

Подібна ситуація вже мала місце в інших, нині технологічно розвинених 

державах (Німеччина, Японія, Китай та ін.), для яких вона стала свого роду 

поштовхом у виборі подальшого шляху розвитку. Застарілість устаткування та 

технологічних циклів, посередня операційна ефективність, майже не розвинена 

культура виробництва, низька якість і конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції на світових ринках є суттєвою загрозою як для вітчизняних торгово-

промислових груп, так і національного добробуту держави. Отже, перед 

системою державного регулювання постає завдання модернізації процесу 

технологічного оновлення та переоснащення вітчизняних підприємств, 

створення відповідних умов для розвитку торгово-промислових груп, 

патронажу оновлених виробництв на світових ринках.  

В умовах сьогодення, коли драйверами розвитку світової економіки є 

інноваційні технології, які не лише кардинально змінюють цілі галузі, але й 

створюють абсолютно нові типи виробництва, що базуються на аналізі 

великих даних (Big Data), роботизації, доповненій реальності, Інтернеті 

речей (Internet thing) тощо. Коли створюються засоби виробництва на базі 

інтернет-технологій, коли інформаційні ресурси інтегровані у виробничі та 

збутові процеси, коли без ІТ-технологій неможлива операційна діяльність, 

кардинально постає питання віднесення підприємств ІТ-галузі, продуктом яких 

є інформаційні послуги для бізнесу, до торгово-промислової сфери економіки у 

новій світовій бізнес-моделі.  

З 2010 р. у системі національних рахунків підприємства ІТ-галузі 

відображаються як окрема інституційна одиниця – «послуги у сфері 

телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги». Припускаючи, що ІТ-

послуги, що використані як проміжне споживання нефінансовими 

корпораціями, задля ведення своєї операційної діяльності можуть відноситися 

до торгово-промислових груп у новій світовій бізнес-моделі та враховуватися 

як виробництво інформаційно-комунікаційних засобів виробництва, дослідимо 
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результати діяльності вітчизняної ІТ-галузі у розрізі частки виробництва 

інформаційних послуг для бізнесу в загальній структурі виробництва 

інформаційних послуг, динаміку показників використання послуг 

підприємствами в операційно-виробничій діяльності, створену додану вартість, 

спрямованість на оновлення основного капіталу (Додаток К) [290].  

Динаміка частини «послуг інформації та телекомунікацій» у структурі 

національної економіки у 2010 р. складала 2,8 % і збільшилась протягом 

досліджуємого періоду до 3,8 % у 2018 р. В той час як об’єм всієї економіки 

збільшився у 3,4 рази, загальний об’єм використаних послуг інформації та 

телекомунікацій виріс у 4,2 рази. Досить невелика, хоча й динамічно зростаюча 

частина ІТ-компаній у структурі національної економіки пояснюється як 

тенізацією ІТ-галузі, так і невеликим попитом на продукцію ІТ-компаній на 

вітчизняному ринку. Досліджуючи зміну економічного ландшафту проміжного 

споживання ІТ-послуг, доходимо висновку, що постійне скорочення частини 

ІТ-продуктів і послуг промислового призначення, які використовувались 

нефінансовими корпораціями для ведення бізнесу, змінилось з 95,3 % у 2010 р. 

до 69,1 % у 2018 р. у загальній частині проміжного споживання ІТ-продуктів. У 

той же час у грошових одиницях ця частина навпаки зросла (майже у 3 рази), 

здебільше за рахунок зміни ринкової кон’юктури та цін на подібні продукт.  

Враховуючи, що проміжне споживання є витратами на товари та 

нематеріальні послуги, які були використані статистичними одиницями для 

виробничих потреб [135], доходимо висновку, що частина вітчизняних 

компаній таки опікується процесами діджиталізації своїх операційних процесів 

у тій чи іншій формі. Валова додана вартість ІТ-галузі, яка може бути віднесена 

до торгово-промислової сфери економіки, у досліджуємий період зросла у 2,5 

рази (у грошових одиницях), тоді як загальна частина ІТ-галузі – у 4,2 рази (у 

грошових одиницях). Частка ж ІТ-продуктів і послуг промислового 

призначення у структурі валової доданої вартості ІТ-галузі навпаки знизилась з 

89,1 % у 2010 р. до 53,8 % у 2018 р.  

Подібне системне зменшення є системною негативною структурною 
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тенденцією й вказує на тенізацію ІТ-галузі. За методикою Держстату, дохід 

галузі проходить як «комп’ютерні послуги», які в 2017–2018 рр. склали 1,3 

млрд (+ 11 %) і 1,6 млрд дол.. (+ 20,3 %) відповідно, але, як стверджує 

С. Атамась, керівний партнер Kreston GCG, «IT бізнес, як і раніше, оптимізує 

податки в Україні через ФОП і роботу з нерезидентами. Різниця між 

статистичними даними і реальним доходом – до 70 %». Фактичний приріст 

галузі видно в різних незалежних метриках (дохід, надходження, персонал) і за 

підсумками 2018 р. перебуває в діапазоні 20–29 %. Загальне надходження від 

експорту товарів і послуг у 2018 р. за даними НБУ становить $59,117 млрд, 

тобто частка IT-надходжень становила 5,4 %. Для порівняння – експорт 

транспортних послуг приніс $5,923 млрд (10 %)» [5].  

Відповідно до Проєкту з перевірки контрагентів (Youcontrol) на прохання 

редакції видання «БізнесЦензор» було проаналізовано кількість IT-спеціалістів 

зі статусом ФОП на кінець 2019 р. У результаті агрегації даних з Єдиного 

державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (ЄДРПОУ), 

вдалося встановити, що на початок 2020 р. в Україні працювало 173 тис. IT-

спеціалістів, оформлених як ФОП. Відповідно, якщо порівняти ці дані з 

цифрами компанії N-іX, яка нарахувала в Україні 184 тис. айтішників, то 

виходить, що майже 90 % з них оформлені на ФОП [5]. За неофіційними 

даними, в Україні нараховується близько 4000 компаній, більшість з яких 

мають до 80 співробітників. Однак багато фахівців працюють на фірмах, які 

налічують понад 80 осіб персоналу. З них 2309 підприємств – активні на ринку 

праці. Приблизно 70 % надають ІТ-послуги широкому колу клієнтів (EPAM, 

GlobalLogic, Netcracker та ін.), близько 15 % працюють як Global In-house Center 

для однієї материнської компанії (Wargaming.net, Ring, Samsung R & D Institute 

Ukraine, Oracle) і 15 % створюють власний продукт (Genesis, EVO, Terrasoft) 

[144].  

Показник споживання основного капіталу для ІТ-галузі торгово-

промислової сфери економіки, на відміну від класичної, представленої 

виробничими підприємствами, має позитивну тенденцію та виріс майже у два 
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рази. Це свідчить не тільки про системну технічну модернізацію ІТ-компаній, 

обладнання яких морально старіє набагато швидше, аніж у виробництві, за 

рахунок швидкість змін у технологіях, а й про операційну ефективність 

компаній, для яких питання ресурсозбереження – це збереження та розвитку, 

насамперед, людського капіталу. Показник чистої доданої вартості для ІТ-

галузі продуктів та послуг промислового виробництва за досліджуємий період 

виріс майже в 10,8 рази. Враховуючи, що на чисту додану вартість істотно 

впливає вартість ресурсів, а основним ресурсом для ІТ-галузі є людський 

капітал, це також свідчить про системну роботу над операційною 

ефективністю. Досліджуючи показники експорту ІТ-продуктів та послуг, 

спостерігається постійне зростання частини експорту з 672056,3 тис. дол. США 

у 2010 р. до 2114956,9 тис. дол. США у 2018 р. (зростання в 3 рази) та імпорту, 

який також трохи виріс: з 300736,3 тис. дол. США у 2010 р. до 472297,2 тис. 

дол. США у 2018 р. (зростання в 1,6 рази). Крім того, конкурентоздатність 

продукції вітчизняної ІТ-галузі на світовому ринку досить яскраво 

характеризує системне перевищення експорту над імпортом у 2,2 рази у 2010 р. 

до 4,5 рази у 2018 р.  

Отже, враховуючи попереднє припущення, що до торгово-промислової 

сфери економіки окрім виробничих компаній, які зосереджені на виробництві 

засобів виробництва, відносяться й підприємства, що зосереджені на 

виробництві інформаційних продуктів та послуг і які використовуються для 

ведення бізнесу іншими компаніями, сучасний стан і динаміка розвитку 

торгово-промислових груп в Україні в цілому відповідає загальносвітовим 

тенденціям – збільшення долі ІТ-продуктів і послуг у загальній структурі 

виробництва засобів виробництва (табл. 2.1). Розвиток частки  ІТ-продуктів у 

структурі вітчизняної торгово-промислової сфери компенсує технологічну 

відсталість торгово-промислових груп, що орієнтовані виключно на 

виробництво. 

Перспективність, важливість і безальтернативність подальшого розвитку 

ІТ-послуг для бізнесу підкреслюється першими особами держави. «ІТ-сектор є 
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одним із найбільш динамічних у нашій країні … Плануємо вдосконалення 

правового поля України та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову 

національної інноваційної системи … розвиток інноваційної інфраструктури 

шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, 

відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних 

чи стартап-платформ у закладах вищої освіти ... У західному світі наших ІТ-

фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми 

хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі», – наголосив 

Президент України В. Зеленський на зустрічі з представниками Японської 

асоціації нової економіки у жовтні 2019 р. [242]. 

Таблиця 2.1 
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2010 2388289 33635 1168789 1202424 50,3 29407 592726 622133 
2011 2895283 38038 1477191 1515229 52,3 32248 704478 736726 
2012 3150653 41863 1615180 1657043 52,6 36370 716125 752495 
2013 3189558 44774 1558494 1603268 50,3 39296 740970 780266 
2014 3354027 45374 1646698 1692072 50,4 38041 788934 826975 
2015 4189241 55077 2085090 2140167 51,1 46145 990651 1036796 
2016 5058294 69009 2540823 2609832 51,6 55566 1218322 1273888 
2017 6327233 81846 3216189 3298035 52,1 64640 1520643 1585283 
2018 8035875 102508 3759899 3862407 48,1 74693 1744881 1819574 

Джерело: розроблено автором з використанням [122; 123]. 
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У концепції Української стратегії Індустрії 4.0 пропонується 

зосередитись на складних і наукоємних інженерних послугах: 

«– програмування у сфері промислових хайтек/створення нових 

програмних продуктів, включно на нових технологіях 4.0; 

– проєктування (електричне, механічне, електронне, технологічне, 

будівельне тощо); 

– промислова автоматизація та комплексний інжиніринг (включно з 

введенням в експлуатацію промислових об’єктів); 

– розробка та виробництво складних, малосерійних або унікальних 

виробів. 

Для внутрішнього ринку Індустрія 4.0 має стати каталізатором зростання 

промисловості, а також оборонно-промислового комплексу. Величезний виклик 

для Індустрії 4.0 на внутрішньому ринку – це залучення до дигіталізації 

української промисловості та енергетики ІТ-сектору, а також науки. Наразі 

обидві категорії сильно випадають з цих процесів» [264]. 

Перші особи вітчизняних ІТ-компаній, у свою чергу, пропонують 

зосередитись на розвитку вітчизняних високотехнологічних виробництв: «Наш 

шанс виділитися на глобальному ринку – працювати над створенням складних 

продуктів і послуг з високою доданою вартістю. Щоб впевнено стверджувати, 

що якась із галузей є дійсно успішною всередині країни, вартість зовнішнього і 

внутрішнього ринку має бути приблизно рівнозначною. Без гармонійного 

розвитку на локальному ринку, будь-яка індустрія є просто неповноцінною. 

Проте, станом на сьогодні, вартість внутрішнього ринку ІТ-послуг в Україні є в 

багато разів меншою за експортну частку.  

Так склалося, що інтерес до продуктів вітчизняного виробництва в 

Україні слабкий. І ще слабший він на ІТ-послуги, оскільки для більшості 

локальних гравців цифровізація є питанням далеко не першого порядку», – 

підкреслює глава українського офісу EPAM Ю. Антонюк. Розвиток ІТ-індустрії 

в Україні значно випереджає середні темпи розвитку сегмента у світі – 

вважають дослідники. Галузь показувала стабільне зростання на 11–26 % 
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щорічно.  

«Загальне зростання IT-галузі в Україні – близько 20 % на рік. І це досить 

непоганий органічний показник, – наголошує засновник Innovecs А. Луцький. – 

По Innovecs, то тут ситуація дещо інша. Ми відносно невелика, а отже – і 

гнучка компанія, тому поки можемо дозволити собі значно випереджати ринок 

за показниками зростання. У минулому році зросли на 68 %, в цьому році 

очікуємо приблизно таку ж динаміку». Як зазначає Ю. Антонюк, темпи 

зростання EPAM Ukraine становлять близько 20 % на рік. На думку керуючого 

директора українського офісу GlobalLogic І. Біди, за останній фінансовий рік 

(1 квітня 2017 – 31 березня 2018) компанія в Україні зросла майже на 24 %. 

«Якщо ми хочемо і далі бачити зростання галузі хоча б на рівні 20% в рік, треба 

збільшувати чисельність кадрів. І збільшувати її не на ті ж 20%, а на 25-30 і 

більше відсотків. Це серйозний виклик для IT-індустрії, подолати який без 

розуміння з боку уряду ми навряд чи зможемо» [155]. 

Враховуючи швидку зміну бізнес-ландшафту світової економіки, можемо 

припустити, що в недалекому майбутньому частина ІТ-галузі в торгово-

промислових групах стане значно більшою, аніж частина промислової галузі. 

Безумовно, і сьогодні ІТ-галузь привносить у торгово-промислову сферу 

економіки як можливості, що дають інформаційні технології, так і досвід 

організації операційних процесів, спільної роботи над проєктами, здатна 

виступити драйвером розвитку національної економіки. Синергетичне 

поєднання ІТ-компаній і класичних промислових підприємств у торгово-

промислових групах здатне практично реалізувати інноваційну модель 

розвитку національної економіки, закласти основу створення Індустрії 4.0 в 

Україні. Але для реалізації цього перед системою державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп постає комплекс завдань з 

детенізація ІТ-галузі, створення прозорого статистичного обліку результатів 

діяльності та інноваційного розвитку ІТ-галузі у складі торгово-промислової 

сфери економіки. Потрібно усвідомлення того, що лише цілеспрямоване 

фокусування держави на розбудові ланцюгів доданої вартості у вітчизняній 
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торгово-промислових групах, залучення науковців, технологічних фірм та 

університетів для розвитку інновацій на якісно іншому рівні, ніж це 

відбувається сьогодні, подолання технологічної інертності вітчизняних 

підприємств, може змінити цей стан речей та сприяти швидкому розвитку 

інноваційної екосистеми промислових хайтек-ринків. Попередня ж аналітика 

щодо розвитку торгово-промислових груп наразі демонструє повну відсутність 

уваги держави як регулятора, низькі темпи розвитку та занепад технологічної 

бази, тенізацію ІТ-сектора, відсутність лідера на перехідному етапі до Індустрії 

4.0.  

Саме система державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп повинна виступити лідером і модератором процесів розвитку 

високотехнологічного напряму. 

 

2.2. Моніторинг та практика застосування механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

 

Дослідимо статистичні показники інноваційної активності вітчизняних 

торгово-промислових груп, як кількісну основу для оцінки практики 

ефективності використання механізмів державного регулювання інноваційним 

розвитком. Статистико-економічний аналіз основних показників інноваційної 

активності (Додаток З) свідчить про досить неодноспрямовані процеси. Питома 

вага інноваційно орієнтованих вітчизняних підприємств за період з 1995 по 

2017 рр. зменшилась з 22,9 % до 14,3 %, або з 2002 підприємств, що 

впроваджували інновації у 1995 р., до 735 підприємств у 2016 р. Якщо 

порівнювати ці цифри з країнами Європейського Союзу, то на сьогодні в 

країнах ЄС питома вага підприємств, що займаються інноваційною діяльністю 

становить близько 53 %. Найбільша кількість інноваційних підприємств серед 

країн ЄС знаходиться у Німеччині (79,3 %), найменша – у Болгарії (27,1 % до 

загальної кількості підприємств) [100]. І хоча, з 2010 р. відбувається 

нарощування інноваційної діяльності, завдяки впровадженню нових 
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технологічних процесів та освоєнню нових видів техніки, це відбувається не 

завдяки виваженому застосуванню механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком, а через вимогу зовнішнього середовища – зростанню 

конкурентної боротьби та бажанню вітчизняних підприємств вийти на 

міжнародний ринок.  

Другим поясненням нарощування інноваційної діяльності, є подальша 

глобалізація ланцюгів створення доданої вартості: з метою оптимізації 

операційної ефективності, зниження складової оплати праці в загальній 

вартості продукту, закордонні торгово-промислові групами розміщують в 

Україні свої дочірні виробництва та використання досить дешевий трудовий 

ресурс України. З одного боку це є своєрідним трансфертом технологій, 

обладнання, інвестицій у підготовку вітчизняного трудового ресурсу, але з 

іншого – розміщувані на території України дочірні підприємства закордонних 

торгово-промислових груп випускають здебільш низько технологічні продукти 

третього та четвертого технологічних укладів. Найбільша кількість інноваційно 

активних підприємств знаходиться в Києві, Харківській, Запорізькій, 

Миколаївській та Львівській областях. Варто зазначити, що в Україні майже 

60 % інноваційної продукції створюють підприємства, що належать до галузей 

виробництва третього й четвертого технологічних укладів [134]. У результаті 

структурні зміни й на сьогодні характеризуються серйозним відставанням, 

оскільки за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні становить 

майже 58 %, четвертий – 38 % і лише 4 % – п’ятий технологічний уклад, тоді як 

у розвинених країнах світу понад 90 % інвестицій вкладається у п’ятий та 

шостий технологічні уклади [114]. Певне зростання питомої ваги реалізованої 

інноваційної продукції в загальних обсягах реалізації продукції можна було 

спостерігати з 2005 по 2011 рр., що пояснюється, знов-таки, інтенсивним 

відкриттям суміжних с закордонними торгово-промисловими групами 

виробництв, які перемістили на України частину своїх низько технологічних 

виробничих потужностей (комплектуючи до авто-, авіабудування та ін.), 

задовольняючих потреби зовнішнього ринку, але, починаючи з 2012 р. (окрім 



 82

2014 р.), відбувається її стабільне зниження, причому в 2015 р. питома вага 

реалізованої інноваційної продукції становить лише 1,4 %. Це насамперед 

пояснюється втратою привабливості вітчизняного бізнес-клімату та зміною 

нормативно-правового механізму регулювання [30].  

Слід зазначити, що найменший показник серед країн ЄС дорівнює 26 % у 

Португалії, а найбільший – 74 % в Ірландії, що більше ніж у чотири рази 

перевищує показники України. Україна майже не має внутрішнього ринку 

інноваційної продукції – застарілі технологічні цикли вітчизняних підприємств 

просто не в змозі отримати всю користь від нового продукту. А зовнішній 

ринок для вітчизняних підприємств торгово-промислових груп, незважаючи на 

всі зусилля Торгово-промислових палат, досить ефективного важеля 

державного регулювання інноваційним розвитком, залишається практично 

недосяжним через ту ж таки технологічну відсталість вітчизняного продукту. 

Вітчизняні виробники зосереджені виключно на «власному», знайомому 

продукті й в основу ставлять саме виробництво. Водночас Світова організація 

торгівлі відзначає подальший структурний зсув торгівлі з «ринку виробника», 

де головну роль відігравали виробництва, до «ринку споживача», де головна 

роль відводиться споживачам продуктів виробництва, і вже вони, споживачі, 

визначають скільки, чого, якої якості повинно вироблятися. Секрет конкуренції 

на цьому ринку досить простий: якщо твій товар не високоякісний, не 

конкурентний за ціною, не відповідає високим вимогам, на нього просто не 

буде попиту. Щодо рівня впровадження не технологічних (організаційних, 

маркетингових інновацій), то картина ще гірша: питома вага підприємств, що їх 

впроваджували зовсім незначна. Так, маркетингові інновації протягом періоду, 

що досліджується, не перевищували 4 % (3,1 %) [251], організаційні інновації – 

не більше 3 % підприємств [266]. Дослідити особливості інноваційного 

розвитку ІТ-підприємств, що зосереджені на виробництві засобів виробництва у 

кількісних показниках доволі важко через його особливості: більшість 

інновацій в ІТ-індустрії відбуваються через стартап-програми, більшість ІТ-

компаній або зареєстровані як ФОП, або перебувають «у тіні», близько 90 % 
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продуктів ІТ – аусорсингові послуги для закордонних компаній. 

В Україні, починаючи з 1991 р., через непослідовність у проведенні 

науково-технологічної та інноваційної політики та її низьку ефективність 

закріплюються тенденції до технологічного відставання від розвинених країн 

світу. Починаючи з 2000 р. в Україні жодного бюджетного року не було 

виконано визначену Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [180] норму щодо забезпечення державою бюджетного 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 

1,7 % ВВП України. Типова щорічна цифра бюджетних видатків на науку 

становить 0,3–0,5 % ВВП, а сумарно – з усіх джерел – 1,2–0,89 %, внаслідок 

чого наука могла відігравати в суспільстві переважно соціокультурну функцію.  

Ринкові виклики та зростання конкурентної боротьби спонукають 

вітчизняні торгово-промислові групи шукати шляхи впровадження нових 

технологічних процесів: ми спостерігаємо плавне підвищення кількості 

підприємств, що опікуються технологічною ефективністю з 1482 підприємств 

(2003 р.) до 2510 підприємств (2011 р.), починаючи з 2012 р. – повільний спад і, 

починаючи з 2016 р. – зростання до 3489 підприємств. Слід зазначити, що в 

кризу 2008–2009 рр. вітчизняні підприємства, незважаючи на значний спад, 

опікувалися питаннями інновацій технологій і процесів. Переважними 

напрямками проведення інновацій у період 2003–2017 рр. залишається 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення: найбільша питома 

вага у 2016 р. (10,9 %), а найменші витрати промислових підприємств були на 

придбання інших зовнішніх знань у 2015 р. (0,7 %). Можна припустити, що 

саме наслідки кризи підштовхнули зростання кількості вітчизняних 

підприємств, що опікуються оновленням своїх технологічних циклів, 

обладнання та процесів виробництва.  

Питання ресурсозбереження не так гостро стоїть перед вітчизняними 

виробниками, і тому кількість підприємств, що впроваджують 

ресурсозберігаючі технології, зростає більш повільно – приблизно тільки 

третина від всієї кількості підприємств. Повільне, але постійне зростання 
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кількості нових видів продукції (близько 700–800 одиниць на рік), свідчить про 

бажання вітчизняного виробника слідувати за змінами світового ринкового 

середовища, яке вимагає більш якісний і технологічно досконалий продукт. 

Уже не відкриттям для вітчизняного виробника є той факт, що підприємства, 

які впроваджують інновації, мають більш високий рівень обсягів виробництва 

та доходів, а їх інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією результатів 

науково-технічної діяльності в новий чи вдосконалений продукт. 

Статистико-економічний аналіз джерел та розподілу фінансування 

інноваційної діяльності (рис. 2.1) свідчить про відсутність глибокого 

урозуміння проблемі відбудови власних високотехнологічних виробництв та 

розвитку інновацій та практично повну відсутність уваги з боку держави до 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп.  

 

 
Рис 2.1. Джерела та розподіл обсягу фінансування інноваційної 

діяльності, млн грн 

Джерело: розроблено автором з використанням [32]. 

 
Ситуація щодо фінансування інноваційних витрат вкрай негативна, адже 

зменшення значення даного показника може сигналізувати про скорочення 

обсягів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Крім того, істотні 

коливання у співвідношенні джерел фінансування впродовж обраного періоду 
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дослідження свідчать не лише про недостатність обсягів, але й про 

нестабільність функціонування та скорочення самих джерел фінансування в 

Україні. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності та 

інноваційного розвитку для торгово-промислових груп в Україні були і 

залишаються власні кошти суб’єктів господарювання – близько 80 % від 

загального обсягу фінансування. За рахунок коштів державного бюджету в 

останні роки фінансувалося лише близько 1 % інноваційних заходів. Обсяги 

фінансування вітчизняного інноваційного розвитку з боку іноземних інвесторів 

взагалі, майже зведені на рівень статистичної помилки (0,4 % – у 2015 р., 0,1 % 

– у 2016 р., 1,2 % – у 2017 р.). При цьому слід ураховувати, що, як правило, 

державне фінансування спрямоване на реалізацію проєктів, в яких держава є 

основним замовником, де існує реальна загроза національним виробникам 

через загострення міжнародної конкуренції, дуже великий ступінь 

неконтрольованого ризику, комерційну невизначеність (фундаментальні 

розробки) або значні за обсягом витрати (великомасштабні науково-технічні 

проєкти національного значення) [82, с. 59]. Головний чинник, який повинний 

сприяти позитивним зрушенням в промисловості є іноземні інвестиції. Їх 

частка у фінансуванні інноваційної діяльності становила у 2010 р. 30 %, але, на 

жаль, з 2011 р. питома вага цього джерела значно зменшується й у 2015 р. 

становила лише 0,42 %. За фінансуванням науково-технічних розробок ситуація 

така: майже 70 % становить сьогодні четвертий, і лише 23 % – п’ятий 

технологічний уклад. За інноваційними витратами: 60 % становить четвертий 

уклад і 30 % – третій (тобто сумарно 90 %), а п’ятий уклад в інноваційних 

витратах становить лише 8,6 %. 

Некоректно буде стверджувати про відсутність в Україні інституційних 

інвесторів. Лише венчурних ІСІ, станом на кінець ІІ кв. 2017 р., налічується 

1028 од., вартість чистих активів яких становить 191,6 млрд грн [88]. Зростає 

активність і зацікавленість в Україні бізнес-інкубаторів та бізнес-ангелів. Однак 

загалом їхньої консолідації та спрямованості на розвиток інновацій у країні не 

спостерігається. Підвищена ризиковість інвестицій в інновації порівняно з 
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традиційними інвестиціями разом зі слабкою дією державних стимулів не 

сприяє пріоритетності інвестування в інноваційну діяльність. Водночас слабкий 

розвиток фінансових інститутів, які здатні забезпечити доступ до дешевих 

довгострокових ресурсів, стримує інноваційну активність підприємств. 

З точки зору торгово-промислових груп України, спад інноваційної 

активності на сьогоднішній день пояснюється високим комерційним ризиком 

вкладення коштів в інноваційну діяльність, пов’язаним з необхідністю великих 

фінансових витрат при тривалих термінах їх окупності, недосконалістю 

організаційних принципів і методів фінансово-кредитного забезпечення 

інноваційних процесів та податкової політики. Перед державою стоїть завдання 

щодо створення сприятливих умов для залучення довгострокових ресурсів в 

економіку, що безпосередньо пов’язано з формуванням організаційно-

економічних відносин для фінансового забезпечення інноваційних процесів. 

Упровадження технологічного прориву торгово-промислових груп має 

забезпечуватись активним застосуванням механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком у напрямку державно-приватного партнерства у сфері 

фундаментальної науки та науково-дослідної роботи, спільної комерціалізації 

результатів досліджень. Враховуючи, що держава не бере активної участі у 

фінансуванні інновацій і наукових досліджень на підприємствах торгово-

промислової сфери економіки, потребує перегляду бюджетно-податкова 

система для підприємств, що активно впроваджують інновації як у 

виробництві, технологічних ланцюгах, так і в продуктові інновації, на які є 

попит на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Інноваційний розвиток торгово-промислових груп України на сучасному 

етапі передбачає як застосування модернізованих існуючих технологій у різних 

галузях, так і технологій п’ятого та шостого технологічних укладів, підготовки 

до впровадження технологій сьомого укладу. Саме ця картина спостерігається 

при аналізі інноваційної активності ІТ-галузі торгово-промислової сфери 

економіки, яка надає інформаційно-консалтингові послуги для підприємств. 

Досить дешевий, порівняно зі світовим, але не менш кваліфікований трудовий 
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ресурс, представлений вітчизняними програмістами дозволяє повною мірою 

задовольняти потреби закордонних торгово-промислових груп, які працюють 

над продуктами п’ятого, шостого, а іноді й сьомого технологічних укладів. 

Необхідно розуміти, що для України перехід на нові, більш високі технологічні 

уклади – це процес неминучий. І слід вирішувати питання формування та 

інвестування в них вже сьогодні. Поки що структур з належними 

інституційними можливостями у нас практично немає, а інноваційний розвиток 

торгово-промислових груп йде здебільше за третім та четвертим 

технологічними укладами. Структури п’ятого технологічного укладу в Україні 

представлені IT-центрами, що за своєю більшістю працюють як виробництво 

ІТ-послуг для інших виробників. Шостий технологічний уклад повинен 

вносити принципові зміни в систему діяльності. Він має на увазі настроювання 

виробництва на поглиблену персоналізацію надання сервісів і продуктів. Багато 

зразків промислової продукції і діяльності будуть переходити в категорію 

послуг як в основному, так і ремонтному виробництвах. Індустрія 4.0-ї 

промислової революції, початок якої констатовано на Міжнародному 

економічному форумі в Давосі у 2012 р., означає перехід до комплексних 

рішень, не тільки до роботизації та інтелектуалізації, а й самоорганізації 

процесів. Це нові матеріали, цифрові технології, новітні комп’ютерно-

інтегровані виробництва, здатні швидко забезпечити виробництва якісними 

індивідуалізованими продуктовими і сервісними послугами, що формують 

принципово нову філософію життєвих укладів [25].  

Удосконалення економіки країни на засадах інноваційного розвитку має 

відбуватися завдяки комплексному застосуванню всіх можливих важелів. 

Насамперед має бути належне забезпечення державної підтримки 

інноваційного підприємництва. Досліджуючи критерії, за якими більшість 

провідних економік світу оцінює свою конкурентоспроможність та 

інноваційність, ми доходимо висновку, що сучасний стан інноваційної 

діяльності торгово-промислових груп в Україні є наслідком відсутності 

стратегічного бачення та послідовної політики щодо переведення України на 
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інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної 

екосистеми, яка забезпечувала б його реалізацію і підвищувала розвиток 

інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші 

механізми розвитку інноваційної діяльності. Державне регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп України потребує 

окремого, збалансованого та дієвого комплексного механізму. В Україні, на 

відміну від країн-членів ЄС, до цього часу не затверджені стратегічні 

документи щодо переходу на інноваційну модель соціально-економічного 

розвитку. Наукова сфера втратила фінансову підтримку як держави, так і 

приватних структур, зокрема підприємств торгово-промислової сфери 

економіки. Продуктові інновації не стали вагомим рушієм розвитку 

внутрішнього ринку й втратили позиції на зовнішніх ринках. Україна потребує 

кардинального перегляду політики в інноваційній сфері з урахування досвіду 

трансформації інноваційної політики країн-членів ЄС [66].  

Щодо системи національної науки як важливого рушія та 

безпосереднього учасника процесу інноваційного розвитку, то можна 

стверджувати, що в Україні не визначені шляхи реформування системи 

управління національною науково-дослідною та інноваційною діяльністю, 

співпраця та зв’язки між науковими установами та бізнесом, розробка та 

реалізація спільних інноваційних програм. Програми перебудови системи 

освіти тільки но започатковуються та не регламентовані чіткими механізмами 

взаємодії. Економіка України знаходиться на початковому етапі створення 

власної моделі «ривка навздогін», побудови інноваційної моделі економіки. 

Для цього слід ураховувати не тільки досягнення традиційних лідерів світової 

економіки, корисний досвід перетворень у нових індустріальних країнах, але й 

виклики сьогодення, особливості українського суспільства та менталітету. 

Досить повчальним є те, що реформи в нових індустріальних країнах 

починалися з відкритого визнання відсталості й рішучої відмови від попередніх 

моделей, що виявилися нездатними забезпечити розвиток у нових умовах та 

усвідомлення цих умов. Реалії глобалізації, з якими зіштовхується будь-яка 
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національна економіка, змушують кожну з них шукати власне «природне» 

місце в системі міжнародних відносин. Україні особливо важко використати 

переваги економічної глобалізації та стати об’єктом залучення (приваблення) 

іноземних інвестицій, які складають основу будь-яких інноваційних 

перетворень, маючи 90 млрд дол. валового внутрішнього продукту (далі – 

ВВП), державний борг у 76,3 млрд дол. (на 01.01.2018 р.) [201], лише 8–10 % 

конкурентоспроможної продукції в експорті, 70–80 % зношеності основних 

фондів, місце у другій сотні за рівнем економічної свободи [255].  

Система світових рейтингів, прийнята в економічно розвинених країнах, 

зазвичай є оцінкою міжнародної конкурентоспроможності, визначає вектор 

необхідних змін у системі державного регулювання, які продиктовані сучасним 

глобалізованим світом. При цьому інновації розглядаються як найважливіший 

каталізатор довгострокового економічного розвитку. Глобальний інноваційний 

індекс вийшов на перше місце серед всіх інших індексів інноваційної діяльності 

й став неоціненним контрольним показником, що сприяє діалогу між 

приватним і державним секторами. 

Досліджуючи дані Глобального інноваційного індексу (табл. 2.2), можна 

дійти висновку, що одним із напрямків удосконалення механізмів державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України має 

бути практичне вирішення питань: 

– створення сприятливого для інноваційного розвитку правового 

середовища, що охоплює як сам процес створення інновацій, так і процес 

захисту прав інтелектуальної власності; 

– інформаційно-аналітичного супроводу з боку держави, процесу 

розробок та інновацій на підприємствах, допомоги підприємствам на 

державному рівні, у процесі комерціалізації результатів наукових досліджень, 

виважена вітчизняна політика протекціонізму та захисту інтересів національних 

виробників; 

– узгодженості спільних розробок підприємств та центрів науково-

дослідної роботи та винахідництва. 
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Таблиця 2.2  

Порівняння позицій України з позиціями інших провідних країн світу  

за Глобальним інноваційним індексом у 2013–2018 рр. 

№ 
2013–2014 

(142 країни) 
№ 

2014–2015 

(143 країни) 
№ 

2015–2016 

(141 країна) 
№ 

2016–2017 

(127 країн) 
№ 

2017–2018 

(126 країн) 

1 Швейцарія 1 Швейцарія 1 Швейцарія 1 Швейцарія 1 Швейцарія 

2 Швеція 2 
Велика 
Британія 

2 
Велика 
Британія 

2 Швеція 2 Нідерланди 

3 
Велика 
Британія 

3 Швеція 3 Швеція 3 Нідерланди 3 Швеція 

4 Нідерланди 4 Фінляндія 4 Нідерланди 4 США 4 
Велико-
британія 

5 США 5 Нідерланди 5 США 5 
Велика 
Британія 

5 Сінгапур 

6 Фінляндія 6 США 6 Фінляндія 6 Данія  6 США 
7 Китай  7 Сінгапур 7 Сінгапур 7 Сінгапур 7 Фінляндія 
8 Сінгапур 8 ФРН 8 Ірландія 8 Фінляндія 8 Данія 
9 ФРН 9 Люксембург  9 Люксембург  9 ФРН 9 ФРН 
10 Ірландія 10 Китай  10 ФРН 10 Ірландія 10 Ірландія 
71 Україна 63 Україна 64 Україна 50 Україна 43 Україна 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [21]. 

 
Серед факторів, важливих для інноваційного розвитку торгово-

промислових груп, сприятливими є хіба що розмір доступного ринку (за 

ємністю ринку Україна посідає 47 місце) та освіта (35 місце). Незважаючи на 

велику кількість вчених та інженерів, а також частку людей, які мають вищу 

освіту, Україна має посередній рейтинг за підіндексом «Інновації» та низькі 

значення показників «Державні закупівлі новітніх технологій і продукції», 

«Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері ДіР», «Технологічна 

готовність». Тут найбільш проблемним показником залишаються «Іноземні 

інвестиції та трансфер технологій». Негативними факторами для ведення 

бізнесу в нашій країні визначено (в порядку зменшення): інфляцію, корупцію, 

політичну нестабільність, високі податкові ставки, складність податкового 

законодавства, нестабільність урядів, ускладнений доступ до фінансів, 

неефективну державну бюрократію, регулювання валютного ринку, недостатню 

освіченість працівників, погану етику робочої сили, недостатню здатність до 

інновацій, обмежувальне регулювання ринку праці, невідповідну якість 



 91

інфраструктури, злочинність та крадіжки, низьку якість охорони здоров’я. 

Європейське інноваційне табло, як індикатор моніторингу ефективності 

інноваційної політики країн ЄС, забезпечує порівняльну оцінку результатів 

досліджень та інновацій держав-членів ЄС і відносних сильних та слабких 

сторін їхніх дослідницьких та інноваційних систем. Табло допомагає державам-

членам оцінювати сфери, в яких вони повинні концентрувати свої зусилля, щоб 

підвищити продуктивність інновацій [67]. За даними Євростату, в 2016 р. 

частка високо та середньо та високотехнологічного секторів у виробництві 

промислової продукції складала у Швейцарії відповідно 14,6 та 21,3 %, Ізраїлі – 

38 та 12,6 %, Південній Кореї – 21 та 33,4 %, Німеччині – 3,7 та 28 %, Чехії – 

4,2 та 42 %, Україні – 2,9 та 10,9 %. При цьому в 2016 р. ВВП на душу 

населення у цінах 2010 р. в цих країнах становив: у Швейцарії – 76 667,4 дол. 

США, Ізраїлі – 34 134,8, Південній Кореї – 26 152, Німеччині 46 747,2, Чехії – 

22 779,3, що від 7 до 25 разів більше, ніж в Україні – 2 991,6 дол. США. 

Стосовно розвитку інноваційної системи України за 2010–2016 рр. [283] 

визначено низку негативних тенденції: 

– фінанси і підтримка інновацій зменшилися на 4,8 пункти переважно за 

рахунок зменшення на 8,7 пункти витрат на НДДКР у державному секторі. 

Відсоткове співвідношення з аналогічними показниками ЄС у 2016 р. становить 

лише 19,0 та 32,5 пункти, а венчурні капітальні витрати –2,1 %; 

– фірмові інвестиції зменшилися на 23,7 пункти до 46,8 % від 

аналогічного показника ЄС у 2016 р., у тому числі витрати на НДДКР у сфері 

бізнесу – на 4,4 пункта до 33,9 %; інноваційні витрати, не пов’язані з науково-

дослідницькою діяльністю, – на 50,0 пунктів, до 66,1 %;  

– кількісна оцінка інноваторів, зменшилася на 1,4 пункти, до 15,7 % від 

показника ЄС; 

– дещо зменшилася кількісна оцінка інноваційних зв’язків – лише на 1 

пункт, проте їх величина становить менше 5 % від аналогічного показника ЄС; 

– суттєво зменшилися практично всі показники, що характеризують 

вплив інновацій на торгівлю, крім експорту наукоємних послуг (приріст на 4,4 
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пункти до 67,4 %);  

– найбільше знизився експорт середньо- та високотехнологічної 

продукції – на 30,8 пункти, до 26 %. Практично відсутні продажі на новітніх 

ринках (фірмових інновацій) – зменшення на 14,8 пункти до 1,6 % від рівня ЄС; 

– наведені тенденції розвитку інноваційної системи призвели до 

зменшення на 4,2 % – до 28,9 % зведеного інноваційного індексу України за 

2010–2016 рр. порівняно з показником ЄС у 2010 р.  

Конкурентна позиція України за цими показниками є неврівноваженою та 

схильною до стагнації. Інтеграція України в Європейський економічний простір 

обумовлює необхідність підвищення її конкурентоздатності через реалізацію 

інноваційної моделі розвитку, яка дозволить збільшити обсяг наукомісткої 

продукції з високою додатковою вартістю, адже сьогодні частка такої 

вітчизняної продукції становить біля 0,1 % на світовому ринку високотехнічної 

продукції, який оцінюється в 2,5 – 3,0 трлн дол. США [209].  

Динаміка показників конкурентоспроможності економіки України за 

останні роки свідчить про те, що пріоритетним напрямом удосконалення 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп України мають стати: 

– стабілізація фінансового сектора,  

– підвищення конкурентоспроможності розвитку бізнесу,  

– покращення якості інфраструктури,  

– посилення захисту інтелектуальних прав,  

– підвищення здатності країни утримувати «таланти» та зменшення 

інтенсивності зовнішньої трудової міграції.   

Міжнародний індекс BCG розраховують експерти Бостонської 

консалтингової групи за участю Національної асоціації виробників (National 

Association of Manufacturers) та Інституту промисловості (The Manufacturing 

Institute). Він охоплює як підіндекси, що відображають умови для створення 

інновацій – результат застосування механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком, одним із головних завдань якого є створення 
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відповідного внутрішнього середовища для розвитку інновацій, так і показники 

інноваційної активності підприємств. Україна, відповідно цього рейтингу, 

щороку втрачає щонайменше -0,45 одиниць оцінки рейтингу й знаходиться на 

64 місці зі 110 країн [308]. 

Щодо напрямку вдосконалення механізмів державного регулювання з 

метою створення відповідних для розвитку інновацій умов, впливу на 

інноваційний розвиток шляхом підтримки або стримування зусиль компаній та 

галузей економіки, закордонні аналітики пропонують зосередитись на 

удосконаленні: бюджетно-податкової політики, політики створення 

відповідного, сприятливого розвитку інновацій соціального середовища 

(політики освіти, торговельної політики, інфраструктурної політики тощо), 

політики створення відповідного бізнес-середовища, сприятливого розвитку 

інновації - інноваційного середовище (освіта, кваліфікація робочої сили, якість 

інфраструктури, бізнесове середовище). 

Підприємства взагалі та торгово-промислові групи як невід’ємну частину 

економіки, аналітики, що складають рейтинг, пропонують оцінювати за 

практичними результатами інноваційного розвитку: 

– результатами R&D (інвестиції в R&D, інтелектуальна власність 

(патенти), публікації, трансфер знань, комерціалізація інновацій);  

– ефективність бізнесу (високотехнологічний експорт, продуктивність 

праці, ринкова капіталізація компаній);  

– вплив інновацій на суспільство (зайнятість, інвестиції, мобільність 

бізнесу, економічне зростання).  

У щорічному рейтингу інноваційних економік, який розраховує 

видання Bloomberg, аналізується 60 економіки світу. Переважно це країни 

Європи, Північної Америки та Азії. Найбільш інноваційною економікою 

2019 р. у Bloomberg назвали Південну Корею, яка набрала 87,4 бала (Україна 

набрала 48 балів). Другу та третю сходинку обійняли Німеччина та 

Фінляндія. Також до п’ятірки найбільш прогресивних економік увійшла 

Швейцарія та Ізраїль. Україна у 2019 р. обійняла 53 місце, опустившись за 
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рік на 7 позицій. При цьому наша країна виявилася найгіршою за 

продуктивністю праці: з 50 місця у 2018 р. Україна перемістилась на 60 

місце, що свідчить про недостатню культуру інновацій і застарілу культуру 

виробництва. За концентрацією високотехнологічних виробництв Україна 

перемістилась з 48 на 58 місце і має, як наслідок, констатацію застарілості 

технологічних циклів, низький рівень застосовуваних технологій та 

виробництво товарів з низькою доданою вартістю – 

неконкурентоспроможних а ні на внутрішньому, а ні на зовнішньому ринку 

товарів. Країни-лідери в цій категорії – Ірландія, Південна Корея, Німеччина. 

Традиційно низьким є місце за інтенсивністю досліджень та винаходів (54 

місце, лідери Ізраїль, Швейцарія, Південна Корея). 46 місце з 60 можливих за 

додану вартість у виробництві, констатує позицію підприємств торгово-

промислових груп України так, як їх сприймають у світі. Навіть за 

традиційно досить високими показниками патентної активності (28 місце), 

розповсюдженості вищої освіти (35 місце), концентрації винахідників (37 

місце) Україна значно втратила у рейтингових місцях [282].   

Враховуючи катастрофічне падіння показників України в Рейтингу 

інноваційних економік Bloomberg, протягом останнього року ми констатуємо 

наступні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислової сфери економіки: 

– аудит та корегування правового поля у частині захисту інтелектуальної 

власності, патентного права; захист вітчизняних винахідників; 

– аудит та корегування національних і регіональних програм і стратегій 

інноваційного розвитку, спрямування державної підтримки досліджень та 

розробок, які мають комерційний ефект; 

– аудит та корегування стратегії державної підтримки національних 

виробників, які впроваджують інновацій (технологічні чи продуктові), 

використовують у своїх виробничих циклах нове сучасне обладнання, через 

податкову систему, систему державних гарантій, використання політики 

протекціонізму тощо; 
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– аудит та корегування системи вищої освіти, науково-дослідної роботи, 

орієнтування вітчизняної науки на ринкові потреби вітчизняного бізнесу. 

Отже, на сьогодні інноваційна активність торгово-промислових груп є 

дуже низькою і не відповідає потребам економіки України. Національна 

інноваційна система, що представляє зараз поодинокі підприємства з 

незначним ресурсом, вже майже нездатна стимулювати інноваційні процеси в 

торгово-промислових групах і суттєво впливати на їх конкурентоспроможність. 

Водночас має місце досить повільний інноваційний розвиток закордонних 

представників торгово-промислової сфери економіки через мережу дочірніх 

підприємств. Сучасні системи фінансово-економічного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком майже не задіяні. Стрімке скорочення 

інвестиційних процесів веде до того, що відновлення виробництва або не 

ведеться, або відбувається вкрай низькими темпами і не супроводжується 

якісними змінами у базових технологіях. У працях вітчизняних науковців 

систематизовано та виділені основні проблеми інноваційного розвитку України 

на сучасному етапі: 

– відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх 

концентрації на найбільш значних та перспективних напрямах розвитку; 

– відсутність залежності між збільшенням обсягу продажу приватними 

компаніями і зростанням фінансування здійснюваних ними досліджень і 

розробок; 

– інноваційна політика не має чіткої спрямованості у вирішенні 

конкретних економічних проблем регіонів у їхній реструктуризації з 

врахуванням ринкових чинників; 

– застарілі організаційні структури, неузгодженість інтересів учасників 

інноваційних процесів; 

– наявність обмежень з боку антимонопольного, податкового, патентно-

ліцензійного законодавства; 

– відсталість матеріальної і науково-технічної бази [149]. 
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2.3. Особливості формування комплексного механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

 

Відповідальність за побудову підсистем – законодавчої, нормативної, 

організаційної, науково-технічної, національної інноваційної політики – несе 

держава. Система державного регулювання інноваційного розвитку повинна 

забезпечити синергійну діяльність влади, науки та освіти, суспільства і 

підприємництва у процесі реалізації інноваційної політики країни. Сучасний 

стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та 

послідовної політики щодо переведення України на інноваційний шлях 

розвитку, формування національної інноваційної екосистеми, яка забезпечувала 

б його реалізацію і підвищувала розвиток інноваційної культури в державі, 

використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку інноваційної 

діяльності. Діючий механізм державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп України знаходиться на початковому рівні, не 

відповідає сучасним викликам на макрорівні та не створює сприятливого 

клімату для розвитку та ведення інноваційної діяльності на мікрорівні.  

Враховуючи, що основною метою формування механізмів державного 

регулювання є визначення напрямку, послідовності впливу, засобів 

регулювання, порядку моніторингу функціонування та діяльності процесів для 

досягнення певної мети, метою механізмів державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні є визначення тих 

методів, важелів та інструментів державного регулювання, а також способів їх 

застосування та контролю якості, що будуть мати стимулюючий та 

мотивуючий вплив на прискорений розвиток торгово-промислової сфери, як 

сфери, що має продукти чи послуги з високою часткою доданої вартості, 

високотехнологічну та інноваційної продукцію [29]. 

Нормативно-правова база виступає основою кожного з механізмів 

державного регулювання та визначає теорію та практику їх застосування. У 

діючому законодавстві домінують численні розрізнені підзаконні нормативно-
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правові акти (майже 600 таких актів різноманітної галузевої направленості), 

більшість яких вже морально застарілі. Вони побудовані на різних концепціях, 

містять різні пріоритети та способи правового регулювання. Але незважаючи на 

величину прийнятої за роки незалежності нормативно-правової бази, її не 

можна вважати ефективною та ґрунтовною. Більшість документів мають 

дескриптивний і декларативний характер, не відповідають вимогам та викликам 

сьогодення. Існуюча недосконалість нормативно-правової бази регулювання 

інноваційним розвитком промисловості, поширення практики ігнорування 

законодавства або призупинення дії статей законів, які стосуються 

фінансування та стимулювання науково-технологічної та інноваційної 

реструктуризації промисловості повною мірою відображається на торгово-

промислових групах в Україні, які й досі розглядається тільки як частина 

промисловості держави. Проблема загострюється тим, що в системі державного 

управління склалася негативна тенденція волюнтаристського відношення до 

виконання законів та інших державних документів і фактично повна 

безвідповідальність, особливо коли це стосується державної підтримки 

розвитку науки та інновацій. 

Досліджуючи юридичне підґрунтя визначення, існування та регулювання 

діяльності промислово-фінансових і торгово-промислових груп України, ми 

бачимо, що сьогодні в Україні навіть законодавчо не визначені підстави 

формування та діяльності подібних об’єднань. Якщо звернутися до досить 

недалекої історії, то 2010 р. всі аспекти діяльності фінансово-промислових та 

торгово-промислових груп в Україні регулювалися Законом України «Про 

промислово-фінансові групи», прийнятий Верховною Радою України у 1996 р. 

[187]. До прийняття цього Закону була зроблена спроба законодавчого 

закріплення інституту ФПГ в Україні через підписання Президентом України 

Указу «Про фінансово-промислові групи в Україні» від 21.01.1995 р. № 85/95. 

Однак згідно з постановою Верховної Ради від 02.03.1995 р. № 85/95-ВР на 

даний Указ було накладено вето [187]. З 2010 р. законодавче регламентування 

діяльності фінансово-промислових груп як окремих структур національної 
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економіки зникло, коли Закон України «Про промислово-фінансові групи» 

втратив чинність на підставі Закону України від 09.09.2010 р. № 2522-VI 

(№ 2522-17). Аналітична оцінка законодавчих положень вищезазначеного акта 

свідчила, що в положеннях Закону України «Про промислово-фінансові групи» 

є низка проблемних питань [59]:  

– не визначена роль фінансово-промислових груп у розбудові 

національної економіки, забезпечення структурної перебудови економіки та 

прискорення науково-технічного прогресу; 

– пріоритетною виділена роль промисловості, та залишені осторонь ролі 

фінансів, торгівлі та послуг (у тому числі ІТ-послуг для бізнесу); 

– відсутнє прикладне визначення механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп, не акцентована увага на 

комплексному застосуванні всіх можливих механізмів; 

– враховуючи дату прийняття Закону не розглядається роль ІТ-компаній 

як окремих структур у складі торгово-промислових груп у бізнес-середовищі 

майбутнього. 

Законодавча невизначеність призводить до того, що подібні, формування 

у структурі національної економіки розглядаються як окремі, не пов’язані одне 

з одним підприємства, відсутня основа комплексного розгляду результатів 

господарсько-фінансової діяльності та інноваційного розвитку, а отже не 

враховується вся міць та наявний потенціал подібних, частіше за все, 

наддержавних утворень.  

Законодавство у сфері інноваційного розвитку, яке було сформоване 

протягом 1991–2017 рр., повинно було створити цілісну взаємоузгоджену 

систему, що визначає перелік стратегічних і планувальних документів у сфері 

інноваційного розвитку, визначає інституції, що формують і реалізують 

державну інноваційну політику та проєкти інноваційного розвитку, а також 

визначити та закріпити джерела фінансування інноваційного розвитку. Проте 

чинні на сьогодні закони та нормативно-правові акти уряду і Президента 

України не є гармонізованими між собою, більшість нормативно-правових 
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актів, на яких базується нормативно-правовий механізм державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп як частини 

промисловості, мають здебільше декларативний характер і не забезпечує 

всебічного регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі 

розроблення, створення, поширення та комерціалізації інноваційного продукту.  

Аналіз основних законодавчих актів стосовно інноваційного розвитку, 

який регламентує й інноваційний розвиток торгово-промислових груп, 

наведений у Додатку Л. Ними означено мету, принципи, основні стратегічні 

напрями та шляхи реалізації інноваційного розвитку й розкриття інноваційного 

потенціалу.  

Так, Закон України «Про інноваційну діяльність», який  визначає правові, 

економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних 

процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України 

інноваційним шляхом [176], з моменту опублікування налічує близько 7 

поправок і доповнень, останні з яких (2012 р.) стосуються Державного реєстру 

інновацій, термінів та порядку експертиз інноваційних проєктів, прав і 

повноважень державних органів. Цим Законом визначено основний 

термінологічний апарат, затверджено право на державну підтримку, яку мають 

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні 

інноваційні проєкти, та підприємства, які мають статус інноваційних, детально 

визначені повноваження і відповідальність суб’єктів інноваційного процесу.  

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» [175], що був прийнятим 

в Україні одним із перших, викладено трактування поняття інновацій як 

специфічної форми інвестицій, але дієвість цього Закону досить наочно 

демонструє фінансування інноваційного розвитку з боку держави. 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» [184] визначає основні стратегічні пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності, які безпосередньо стосуються торгово-промислової сфери 

економіки: 
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– освоєння новітніх ресурсозберігаючі технології; 

– освоєння нових технологій машинобудування та приладобудування, 

основна складова підприємств торгово-промислової сфери економіки, як основа 

високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва;  

– освоєння нових технологій виробництва засобів наземного транспорту, 

літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язані із транспортом пристроїв та 

обладнання, комплектуючих виробів, розробка і впровадження новітніх 

технологій для їх складання (виготовлення); 

– впровадження та широке застосування нанотехнології, 

мікроелектроніки, інформаційних технології, телекомунікації, що є майбутнім 

для торгово-промислової сфери; 

– розвиток інноваційної культури суспільства, людського ресурсу, як 

основної складової інноваційного розвитку. 

Зміни та доповнення в редакції Закону від 16.10.2012 р. № 5460-VI та від 

26.11.2015 р. № 848-VIII визначають порядок підготовки пропозицій щодо 

стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування, 

в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та 

інноваційного розвитку України [184]. 

На сьогодні цей Закон просто морально застарів, термін дій програм, 

визначених як пріоритетні, закінчується у 2021 р., проте майже жодна з них не 

виконана в повному обсязі, новий же законопроєкт навіть не поданий до 

обговорення. 

Водночас у Законі України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» [167] визначено, що головною метою державного 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій є забезпечення розвитку 

національного промислового і науково-технічного потенціалу, його ефективне 

використання з метою вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

країни та забезпечення технологічності виробництва вітчизняної продукції з 

урахуванням світового досвіду, можливих соціально-економічних, 

технологічних і екологічних наслідків від застосування технологій та їх 



 101

складових, сприяння розвитку виробництва, в якому використовуються новітні 

вітчизняні технології. Технології, які пройшли державну експертизу, можуть 

передаватися до підприємств на основі відповідного договору про трансфер 

технологій. Видами договорів про трансфер технологій можуть бути: про 

поставку промислової технології; технічно-промислової кооперації; про 

надання технічних послуг; інжинірингу; про створення спільних підприємств; 

про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання; 

комерційної концесії (франчайзингу). На практиці питаннями нових технологій 

та обладнання, виходячи з витрат на інноваційний розвиток за останні роки, 

опікуються лише самі вітчизняні виробники, виходячи зі своїх ресурсних 

можливостей та доступу до світового ринку технологій. Роль держави як 

регулятора оновлення торгово-промислових груп зведена до мінімуму й 

використовується в контексті перевірки та сертифікації.  

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [183], 

отримав декілька змін у частині уточнення положень у 2014 р. [163], а у 2020 р. 

– розширення стосовно роботи зі зразками лікарських засобів [162]. Втім 

нерозвиненість вітчизняного законодавства стосовно прав інтелектуальної 

власності відображається навіть у міжнародних рейтингах. В Україні ще 

залишається несформованим ринок інтелектуальної власності, відсутній 

державний контроль за відтоком патентів. Це пов’язано насамперед із браком 

нормативно-правового регулювання аспектів обігу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, їх оцінкою, відсутністю ефективних механізмів 

обліку та впровадження у виробництво результатів інтелектуальної діяльності, 

складністю та довготривалістю процедури розгляду заявок на отримання 

охоронних документів (терміни розгляду заявок становлять від 12 до 17 

місяців), відсутністю методичного апарату визначення розміру шкоди, 

завданої порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Перші 

кроки щодо вдосконалення нормативно-правового механізму в частині захисту 

прав інтелектуальної власності вже зроблені. Після ухвалення в червні 2020 р. 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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створення національного органу інтелектуальної власності» [163], яким 

фактично завершено інституційну реформу ІТ-галузі, оновлення профільного 

законодавства стосовно об’єктів прав інтелектуальної власності було лише 

питанням часу. 21.07.2020 р. Верховна Рада України ухвалила два закони, які 

посилюють правову охорону об’єктів інтелектуальної власності в Україні: «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і 

захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним 

тролінгом» (реєстраційний номер відповідного законопроєкту 2258) [165] та 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи 

патентного законодавства)» (реєстраційний номер відповідного законопроєкту 

2259) [165]. Щодо змін, які стосуються торгово-промислових груп у частині 

захисту прав на винаходи, слід виділити найголовніші: 

– впроваджено єдину термінологію – «торговельна марка» замість 

термінів, які застосовувалися раніше: «знак для товарів і послуг», «товарний 

знак», «торгова марка»; 

– звужено перелік об’єктів, які можуть отримати правову охорону у 

формі корисної моделі, – тепер це лише пристрій або спосіб, формалізовано 

порядок правової охорони торговельних марок в Україні за Мадридською 

системою [259]; 

– прописано норму Паризької конвенції з охорони промислової власності 

про те, що особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, 

право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, 

може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або 

передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не 

обґрунтує свої дії відповідними доказами [45]; 

– збільшено обсяг прав власника промислового зразка – сукупність 

суттєвих ознак замінили враженням, яке промисловий зразок справляє на 

поінформованого користувача; запроваджено можливість скасування реєстрації 

промислового зразка в позасудовому порядку в Апеляційній палаті; термін 

охорони збільшено з 15 до 25 років; введено нову форму охорони – 
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незареєстрований промисловий зразок; вирішено питання позовної давності – 

позов про визнання недійсними прав на промисловий зразок може бути подано 

протягом усього строку дії прав [6]. 

Указом діючого Президента України В. Зеленського № 722/2019 «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» задекларовано 

«створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям» [195], крім того, більшість законодавчих актів 

останніх років, які прямо або опосередковано торкаються державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України, 

націлені на практичну реалізацію створення сприятливого для розвитку 

інновацій бізнес-середовища (усунення інфраструктурного монополізму, 

внесення прозорості у стосунки держави та бізнесу, подолання корупції, 

діджиталізацію системи державного регулювання, тощо). Але для більшості 

законодавчих актів, які складають нормативно-правовий механізм державного 

регулювання інноваційним розвитком, у тому числі і торгово-промислової 

сфери економіки, як невід’ємної інституційної одиниці національної економіки, 

у тому числі і законодавчих актів галузевої направленості, характерно те, що 

майже не відображено обов’язки, права та повноваження підприємств торгово-

промислової сфери , як суб’єктів інноваційного процесу. Враховуючи, що 

основою інноваційного розвитку та провідником інноваційних рішень є 

насамперед представники бізнесу, в Законі було б доцільно розширити їх 

повноваження у частині підготовки пропозиції щодо визначення пріоритетних 

напрямів розвитку інноваційної діяльності, організації прогнозно-аналітичних 

досліджень тенденцій інноваційного розвитку та визначити їх права та 

обов’язки як суб’єктів інноваційного процесу. 

При аналізі нормативно-правової бази простежується відсутність 

послідовності і змістовної пов’язаності між собою у різних законодавчих актах. 

Відсутнє чітке змістовне наповнення таких елементів інноваційної 

інфраструктури як інноваційні центри, регіональні інноваційні кластери, зони 

інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), венчурні компанії та 
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фонди, бізнес-інкубатори, тощо. Не зазначено особливостей їх застосування, 

механізмів державного регулювання. Слабким місцем в інноваційному 

законодавстві є питання комерціалізації інновацій. На даний час це договори 

щодо розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності 

(винаходи і корисні моделі). 

Аналіз законодавства в сфері інноваційної інфраструктури виявив ще й 

такі недоліки:  

– абсолютно недопустимою є практика призупинення та відміни діючих 

норм; 

– Закон України «Про державно-приватне партнерство», з численними 

доповненнями [168], не містить чітких правових норм щодо державно-

приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку торгово-промислової 

сфери економіки, розподілу ризиків та комерціалізації результатів;  

– Закон України «Про інститути спільного інвестування» [177], який 

спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення 

фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи 

створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, 

особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до 

складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку 

та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок 

розкриття інформації про їх діяльність, не розкриває правових механізмів 

спільного, державно-приватного, інвестування в інноваційній сфері; 

– не врегульовано питання забезпечення нерозривного зв’язку науки з 

виробництвом на стадії впровадження у виробничий процес. 

Основою організаційно-адміністративного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України є 

діюча мережа технологічних парків (на даний момент існує близько 20). 

Правові та економічні засади запровадження і функціонування спеціального 

режиму інноваційної діяльності мережі технопарків визначає Закон України 

«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
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технологічних парків» [190], який прийнятий ще 2006 р. Спеціальний режим 

інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком від 

15 років і діє при виконанні проєктів технологічного парку. При цьому 

державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється 

шляхом державної фінансової підтримки, цільового субсидіювання проєктів 

технологічних парків, прискореної амортизації основних фондів. Вивчаючи 

регіональні Стратегіях розвитку, сформовані до 2020 р., незважаючи на те, що 

більшість технопарків спрямовані на інновації в агропромисловому та 

комплексі та переробній промисловості, можна виділити технопарки, які 

засновані саме для інноваційного розвитку торгово-промислових груп України: 

– Вінницький, Тернопільський, Чернівецький технопарки – кластерний 

підхід спрямований на забезпечення промислового та транскордонного 

розвитку, з метою стимулювання інноваційних секторів економіки 

(мехатроніка, машинобудування, ІТ-технології) [224; 228; 229]; 

– Житомирський технопарк, має на меті зміцнення інноваційного 

потенціалу промисловості, створення нових видів продуктів промисловості 

[209]; 

– Закарпатський та Львівський технопарки – транскордонне 

співробітництво [226; 227]. 

Сучасна практика створення високотехнологічних кластерів між 

державою, наукою, суспільством та торгово-промисловими групами не повною 

мірою використовує можливі переваги побудови цієї інфраструктури, які 

орієнтовані саме на структурну перебудову економіки, укріплення 

конкурентоспроможності.  

«Розвиток індустріальних парків – загальноприйнята європейська 

практика. Досвід низки таких країн, як Польща, Словаччина, Чехія, свідчить 

про позитивний влив цього тренду на економічний розвиток та активізацію 

впровадження інноваційних технічних рішень», – наголосив ще у 2016 р. 

тодішній Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук і додав, що 

в Україні давно назріла необхідність розбудови цього сегменту.  
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У ході «круглих столів» між владою та бізнесом було опрацьовано низку 

важливих питань, серед яких: 

– доступ до отримання статусу індустріальних парків та осмислення того, 

якою має бути керуюча компанія для індустріальних парків; 

– стимули, які пропонує держава інвестору для того, щоб він приходив в 

Україну; 

– доступ до інфраструктури. 

Також було визначено три конкретні ініціативи для спільної подальшої 

роботи учасників: 

– статус комунального підприємства для можливості отримання ним 

землі з таким правом, яке давало б їм можливість виділити керуючій компанії 

10 га для створення і реєстрації індустріального парку; 

– спрощення та вдосконалення регулювання процедури використання 

існуючих цілісних майнових комплексів для створення індустріальних парків; 

– пошук ефективної моделі трансформації активу, який знаходиться в 

занедбаному стані для його відродження [38].  

На практиці при утворенні високотехнологічних кластерів, підприємства 

торгово-промислової сфери економіки затикаються, з негативними явищами, 

які неприйнятні в цивілізованому сіті та нелогічні для будь-якої економіки:  

– обов’язки держави, як учасника процесу, при укладанні кластерної 

угоди мінімізовані,  

– практичний механізм реалізації державних гарантій не визначений,  

– інфраструктурний монополізм та неузгодженість ціни на енергоносії, 

– низька кваліфікація наявної робочої сили, 

– небажання та неможливість навчальних закладів змінювати навчальні 

плани для підготовки потрібних спеціалістів. 

Як недолік подібної моделі формування кластеру вчені виділяють те, що 

більшість регіонів хочуть вибирати подібні високотехнологічні види 

економічної діяльності, завдяки чому відбувається дублювання та надмірне 

вкладання інвестицій в аналогічні технології існує високий рівень поглинання 
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нових технологій, необхідних ресурсів та ін., зменшення чисельності робочих 

місць за відсутності можливого працевлаштування вивільненої робочої сили в 

зв’язку з низьким рівнем кваліфікації [40; 115; 139; 159; 238]. При 

вдосконаленні організаційно-адміністративного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України 

потрібно врахувати існуючий негативний досвід створення 

високотехнологічних кластерів та розробити нову кластерну стратегії (визначає 

пріоритети в організації та розвитку кластерів) і кластерної програми 

(визначено заходи, терміни виконання, відповідальні виконавці та ін.).  

Кластерна стратегія повинна стати частиною національної інноваційної 

стратегії країни, за якої значення уряду зводиться до фіксації загальних 

економічних правил, а реалізація конкретних кластерних ініціатив належить 

саме державі, а не підприємствам. Сьогодні, в умовах високої невизначеності 

економічного середовища, під час формування організаційно-

адміністративного механізму інноваційного розвитку торгово-промислової 

сфери економіки пропонується застосовувати положення основних теорій 

управління розвитком [247, с. 126]: адаптації, стійкого розвитку, 

інституціональної, самоорганізації, поведінкових теорій, теорії регулювання 

цільових характеристик управління тощо. 

Під фінансово-економічним механізмом державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп необхідно розуміти 

сукупність (комплекс) взаємопов’язаних послідовних елементів і зв’язків, яка 

утворює систему стратегічного управління за функціональними напрямами 

інноваційного розвитку, визначеними державними програмами, з метою 

підтримки такого рівня інноваційного розвитку, який забезпечуватиме 

покращення його якісного стану за рахунок оптимального використання його 

внутрішніх можливостей в мінливих умовах впливу факторів зовнішнього 

середовища. Фінансово-економічний механізм не може існувати як замкнена 

система, він є динамічною відкритою системою, яка враховує вплив безлічі 

внутрішніх та зовнішніх факторів. Застосування інструментів фінансово-
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економічного механізму державного регулювання діяльності, дозволило б 

підприємствам торгово-промислових груп України отримати додаткові ресурси 

для розвитку, при збереженні державного інтересу. Державі це дало б 

можливість розвивати більш технологічні напрямки народного господарства, 

попит на продукти яких є не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому 

ринках. А значить – додаткові валютні надходження до бюджету. Фінансово-

економічний механізм повинен виконувати роль синергетичного поєднання 

державного та приватного капіталу для досягнення спільної мети – добробуту 

суспільства. Повинна розвиватися задекларована можливість залучення 

додаткових інвестицій на розвиток інновацій, як за рахунок власних коштів 

виробників, які б вивільнялися при пільговому оподаткуванні, так і за рахунок 

прозорої системи грантів та держзамовлень.  

Джерелами фінансування інноваційної діяльності визначено: кошти 

Державного бюджету України та кошти місцевих бюджетів, власні кошти 

спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних 

установ, власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності, кошти 

(інвестиції) будь-яких фізичних та юридичних осіб, інші джерела, не заборонені 

законодавством України. Для організації фінансування інноваційної діяльності 

створено Державну інноваційну фінансово-кредитну установу, підпорядковану 

Держінвестицій [53], яка діє на принципах повної господарської самостійності 

й самоокупності, затверджено Порядок формування і використання активів 

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. При цьому установа має 

право створювати резервний (страховий) фонд у розмірі 25 % свого статутного 

фонду. Крім того, до сфери управління Держінвестицій віднесено Державну 

іпотечну установу [161]. У 2004 р. Постановою Кабінету Міністрів України 

затверджено Порядок використання коштів спеціального фонду Державного 

бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку інноваційної 

діяльності суб’єктів підприємництва [173]. Визначено, що фінансова підтримка 

інноваційної діяльності торгово-промислових груп, як і інших підприємств, 

здійснюється на поворотній основі. При цьому обсяг коштів державного 
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бюджету в загальному обсязі фінансування одного інноваційного проєкту 

підприємства не повинен перевищувати 70 % вартості проєкту, інше – за 

рахунок власних коштів підприємства. Фінансова підтримка інноваційної 

діяльності підприємств за рахунок коштів державного бюджету має 

здійснюватися на умовах: 

– повернення бюджетних коштів у строк до 7 років (з пільговим періодом 

– до 3 років, протягом якого сплачуються лише відсотки за користування 

ними); 

– забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних 

коштів заставою та/або банківською гарантією, договором страхування, 

договором поруки. При цьому вартість предмета застави та умови договору 

поруки (гарантії, страхування) повинні забезпечувати покриття розміру кредиту 

(з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування) на 120%; 

– оплати користування коштами державного бюджету у розмірі облікової 

ставки НБУ, що встановлена на момент їх отримання. 

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України [170] затверджено 

Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційної діяльності за 

рахунок коштів державного бюджету шляхом здешевлення довгострокових 

кредитів у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки. Суб’єкти, яким 

надається така компенсація, мають визначатися щороку на конкурсній основі, а 

суми компенсації – у межах коштів, передбачених законом про державний 

бюджет на відповідний рік. Також у 2004 р. видано Указ Президента України 

«Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави» [160], яким Кабінету 

Міністрів України доручено передбачати під час розроблення проєктів законів 

про Державний бюджет України на відповідний рік спрямування не менш як 

10 % коштів, отриманих від приватизації державного майна, на фінансову 

підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення 

для економіки та безпеки держави. Національному банку України 

рекомендовано вжити заходів до стимулювання участі комерційних банків у 
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довгостроковому кредитуванні інноваційних проєктів підприємств. 

У 2008 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову 

економічну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 

2009–2013 роки [171], якою намічалося: 

– забезпечити функціонування інноваційної інфраструктури підтримки 

малого інноваційного бізнесу; 

– забезпечити розвиток мережі нових елементів інноваційної 

інфраструктури (інноваційних центрів, центрів трансферу технологій, наукових 

парків, регіональних інноваційних кластерів, інноваційних бізнес-інкубаторів 

тощо), до якої входитимуть близько 400 од., в результаті чого буде створено 

понад 10 тис. нових робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів; 

– збільшити до 10 тис. кількість суб’єктів малого підприємництва, які 

реалізують інноваційні проєкти; 

– підвищити не менш як на 5 % інноваційну активність промислових 

підприємств; 

– прискорити темпи виробництва інноваційної продукції не менш як на 

20 %; 

– залучити близько 7 млрд грн інвестицій для реалізації інноваційних 

проєктів. 

У грудні 2018 р. під патронатом Кабінету Міністрів України було 

зареєстровано «Український фонд стартапів». Презентація концепції роботи 

Фонду відбулась 11 липня 2019 р. і з цього часу він фактично почав свою 

роботу. 2 грудня 2019 р. Фонд розпочав прийом заявок на отримання 

фінансування. Український фонд стартапів [243] – це державний фонд, 

започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місією Фонду є 

підтримка інноваційних проєктів та допомога найталановитішим українським 

підприємцям створювати успішні глобальні компанії. Бюджет Фонду 

формується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для 

функціонування Фонду та для формування та/або збільшення його статутного 

капіталу. Також джерелом формування коштів/майна Фонду можуть бути 



 111

благодійні та добровільні внески, залучені на безповоротній основі, від 

юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, а також міжнародних 

організацій, у тому числі кошти від донорів. Фонд надає фінансування у формі 

грантів, а не за рахунок участі в капіталі. «Обсяг програми фінансування 

українських стартапів складає 440 млн грн. Держава попередньо виділила 390 

млн грн, ми збільшили цю цифру ще на 50 млн», – повідомив тодішній 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу щодо початку прийому 

Українським фондом стартапів заявок на отримання грантів. Це – перший крок 

розвитку України як «держави інновацій» [39].  

Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній 

основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних 

експертів. Цільові сектори, які фінансуються Фондом включають, але не 

обмежені наступними: штучний інтелект (AI), доповнена реальність (AR/VR), 

великі дані (BigData), блокчейн, кібербезпека, захист (Defence), медицина та 

охорона здоров’я, подорожі, фінансові технології (FinTech), освітні технології 

(EdTech), робототехніка, професійні послуги, програмне забезпечення як 

послуга (SaaS), виробництво, електронна комерція інтернет-речей (IoT). Це 

майже перша успішна практика застосування фінансово-економічного 

механізму державного регулювання інноваційним розвитком, що 

опосередковано впливає на інноваційний розвиток торгово-промислових груп 

України через її високотехнологічну частину та покликана створити дійсно 

високотехнологічний вітчизняний продукт. Але й досі існуючий рівень 

фінансового забезпечення реалізації державної науково-технологічної та 

інноваційної політики, деформована структура фінансового забезпечення 

науково-технічної та інноваційної реструктуризації промисловості, практика 

застосування фінансово-економічного механізм державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп України стверджує одне 

єдине: питання створення відповідного середовища для розвитку інновацій, на 

теперішній час, є питанням виключно самих підприємств торгово-промислової 

сфери економіки. Роль держави як регулятора мінімізовано та жодним чином не 
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впливає на процес. 

Іншою перепоною на шляху відбудови економіки за інноваційною 

моделлю є спотворена філософія української податкової системи. Вище вже 

йшлося про те, як у 2005 р. за поданням Мінфіну Уряд скасував майже всі 

податкові пільги, які призначалися стимулювання науково-технічної та 

інноваційної діяльності, і як це призвело серйозних втрат у розвитку 

інноваційної системи. Але позиція Мінфіну, як свідчить офіційна відповідь цього 

міністерства на рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти «Про фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми 

та шляхи покращення» (лист Мінфіну від 11.03.2016 р.), залишається незмінною 

дотепер. Керівництво Мінфіну стверджує, що застосування пільгових режимів 

оподаткування і стимулювання науково-технічного та інноваційного розвитку 

економіки суперечить світовій та європейській практиці. Податкове 

стимулювання, елемент фінансово-економічного механізму, мало б дати змогу 

підприємствам, які зареєстрували інноваційний проєкт, отримати право на пільгу 

з оподаткування половини прибутку (з віднесенням зазначених коштів на 

спеціальний рахунок для їх використання на інноваційні цілі). Однак через 

недосконалість нормативно-правового механізму на практиці дане положення 

так і не запрацювало у зв’язку з практично постійним внесенням змін у річні 

бюджети при їх формуванні. Також проблематичним є застосування пільг зі 

сплати ПДВ (відмінена пільга при ввозі нового обладнання підприємствами для 

власного використання), земельного податку, особливого (пільгового) режиму 

митного регулювання відповідно до норм Закону України «Про інноваційну 

діяльність» суб’єктами господарської діяльності.  

Окрім того, є великі труднощі при застосуванні таких форм державної 

фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності, як пільгове 

кредитування, майнове страхування, надання державних гарантій і компенсація 

державою відсотків комерційним банкам за кредитами суб’єктів інноваційної 

діяльності, державне фінансування виконання проєктних робіт з реалізації 

пріоритетних інноваційних проєктів. 
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Інформаційний механізм державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України є тим зв’язуючим важелем, через 

який держава формую відповідне середовище для спільно вигідної взаємодії 

бізнесу та науки. Інформаційний механізм – синергетичне поєднання 

теоретичної науки та практичного втілення при розробці нового продукту чи 

технологій, практична значущість спільно розроблених програм підготовки 

фахівців. На сучасному етапі в Україні тільки починає набирати популярності 

практика дуальної освіти, коригування науково-педагогічних програм, разом з 

представниками ринко утворюючих бізнес-структур. Проведення сучасних 

досліджень вимагає залучення значних ресурсів, якими володіють підприємства 

торгово-промислової сфери економіки, глибоких міждисциплінарних 

фундаментальних знань, основою яких є науковці та активної взаємодії всіх 

учасників: і практиків з боку бізнесу, які стикаються з ринковими викликами, і 

представників фундаментальної науки. Все більш важливим стає забезпечення 

єдності процесів створення нових знань і розв’язання конкретних проблем, що 

передбачає тісну співпрацю між наукою та виробництвом.  

Згідно з концепцією відкритих інновацій Г. Чесбро, щільність 

інноваційного поля у бізнес-середовищі й швидкість появи нових технологій і 

продуктів у сучасних умовах є такою, що сенсу в приховуванні власних 

науково-технічних досягнень немає. Інновації швидко застарівають або можуть 

бути винайдені в іншому місці чи реалізовані самими дослідниками. Тому 

пріоритет повинен бути відданий не винаходу (розробці), а своєчасній і 

успішній реалізації інноваційних ідей, втілення теоретичних розробок у 

практичні продукти. При цьому не так важливо – своїх чи чужих, а головне, 

щоб на їх основі сформувати ефективну бізнес-модель, яка забезпечує 

учасникам процесу конкурентні переваги.  

Модифікована модель трансферу технологій враховує перспективні 

потреби ринку, необхідність постійної співпраці з партнерами та скорочення як 

окремих етапів, так і часу, що відділяє один етап від другого. Наприклад, після 

набуття прав інтелектуальної власності пошук партнерів для співпраці не 
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повинен значно затягнутися чи здійснюватися недостатньо активно. У випадку 

зацікавленості потенційних замовників у розробці ще на етапі досліджень часто 

відпадає необхідність у пошуку партнерів. У результаті модель поетапного 

трансферу технологій мала б передбачати суміщення етапів спільного ведення 

досліджень з традиційними постійними партнерами та етапу пошуку (при 

потребі) нових партнерів, які можна здійснювати одночасно.  

До умов забезпечення ефективного трансферу технологій, знань та вмінь 

належать наявність фахового і досвідченого експертного середовища та 

відкритість доступу до нього, а також розвиненість венчурного (ризикового) 

інноваційного бізнесу. Для досягнення успіху у процесі інноваційної діяльності 

важливо оптимальним чином враховувати можливості учасників інноваційного 

процесу, специфіку ситуації та вибір відповідного моменту часу для досягнення 

кращих результатів з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. 

Відкритий доступ до знань дає можливості вільного використання наукових 

матеріалів та результатів досліджень, зокрема, з допомогою ІКТ, що сприяє 

досягненню поставлених цілей розвитку за рахунок трансферу знань і 

технологій. Умовами успішного трансферу знань є їх затребуваність, новизна, 

наявність відкритих баз даних, мереж передачі та каналів доступу, програм 

навчання і підвищення кваліфікації, мобільність носіїв знань, а також 

налагодження тісної співпраці з партнерами. Відкрита модель інновацій 

Г. Чесбро сприяє ефективному керуванню спільними новими проєктами [273], 

яке має бути зорієнтоване на результат, і включати партнерське ставлення до 

клієнтів та усунення штучних бар’єрів між учасниками інноваційного процесу. 

У період 2009–2011 рр. було затверджено Державну цільову програму 

розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації 

державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку 

економіки [169]. Програмою передбачалося реалізувати такі завдання, які не 

втратили актуальності й понині:  

– удосконалити механізм моніторингу стану та прогнозування тенденцій 

інноваційного розвитку економіки; 
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– запровадити проведення аналізу ефективності механізму державного 

регулювання інноваційної діяльності; 

– підвищити кваліфікацію державних службовців, діяльність яких 

пов’язана із формуванням і реалізацією державної інноваційної політики;  

– забезпечити широкий доступ громадськості до результатів наукових 

досліджень, перспективних вітчизняних розробок;  

– підвищити рівень інноваційної культури населення, привести механізм 

громадського обговорення стратегічних питань державної інноваційної 

політики у відповідність з європейськими стандартами. 

Участь України в міжнародних інноваційних проєктах не тільки в межах 

СНД, але й в Європейському Союзі. Так, Верховною Радою України у 2009 р. 

ратифіковано Заяву про членство України в Міжнародній європейській 

інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA» [188]. В Україні існує 

додаткова можливість, яка майже не використовується підприємствами 

торгово-промислової сфери економіки, можливість, яка надає додаткові важилі 

системі державного регулювання – це Угода про асоціацію України з ЄС [239] 

та Асоціація України до програми «Горизонт 2020» [240] саме ці угоди надають 

можливості для використання механізмів східного партнерства для співпраці 

України із ЄС у сфері науки і технологій та залучення до Стратегії розумного 

та стійкого розвитку Європи і сприяння розвитку конкурентоспроможної 

економіки та суспільства України. 

Угоди ж передбачають, у тому числі й для підприємств торгово-

промислової сфери економіки, досить цінний інформаційний ресурс для 

інноваційного розвитку. 

Так, згідно з главою 9 Угоди про асоціацію України з ЄС [239] 

передбачено: 

– стаття 374: розвиток науково-технологічного співробітництва для 

підвищення конкурентоспроможності, економічного розвитку і вирішення 

національних та глобальних викликів, розвитку наукового потенціалу, 

накопичення і обміну науковою інформацією, розвитку дослідних потужностей 
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і людського потенціалу, використання знань для комерціалізації нових 

продуктів та послуг; 

– стаття 375: поступове наближення до політики та права ЄС у сфері 

науки і технологій: залучення України до Європейського дослідницького 

простору; реорганізації системи управління науковою сферою та дослідних 

установ; 

– стаття 377: постійний діалог з питань економічного та галузевого 

співробітництва; 

– стаття 376: забезпечення співробітництва: обмін інформацією у сфері 

науки та технологій, участі у Рамкових програмах ЄС; спільних досліджень, 

наукових програм, трансферу технологій; навчання та реалізації програм 

обміну для дослідників і спеціалістів; організації спільних заходів щодо 

наукового та технологічного розвитку; заходів, спрямованих на розвиток умов 

для досліджень, впровадження нових технологій, захисту інтелектуальної 

власності результатів досліджень; активізації регіонального та міжнародного 

співробітництва (Чорноморському контексті, багатосторонніх організацій, 

зокрема ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організації 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), G8, багатосторонніх угод, 

наприклад Рамкових конвенцій ООН); обмін досвідом у сфері управління 

науково-дослідними установами. 

Водночас відповідно до Угоди про Асоціацію України та програми 

«Горизонт 2020» [240]: 

– практично повний доступ до загальної фінансової діяльності програми 

«Горизонт 2020», включаючи інструмент малого та середнього бізнесу, доступ 

до фінансування ризиків, інструментів для створення потенціалу; 

– участь в управлінні структурами програм (14 програмних комітетів + 

Керуюча Рада JRC); 

– участь у стратегічних групах Європейського дослідного простору 

(комітет ЄДП, Стратегічний форум дослідних інфраструктур, Стратегічний 

форум міжнародного співробітництва); 
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– участь у програмах мобільності дослідників; 

– координація всієї мережі ЄС НКП та навчання; 

– можлива участь в ініціативах P2B та P2P: спільна розробка програм, 

спільна розробка технологічних інновації, розвиток європейського 

інноваційного партнерства; 

– інтеграція S&T спільноти та інтеграція промисловості: у відповідних 

стратегічних мережах (технологічні платформи); 

– впровадження фінансування конкурентоздатних проєктних пропозицій 

на конкурсній основі. 

Для інноваційного розвитку торгово-промислових груп України важливо 

створити сприятливі умови для ринкової конкуренції, що включає чітке 

антимонопольне регулювання, своєчасне реагування на порушення 

функціонування ринкових механізмів. Наприклад, І. Яценко слідом за 

Т. Антошко називає недосконалість та непослідовність державної політики щодо 

підтримки відтворення промислового капіталу, природних ресурсів, людського 

капіталу та трудових ресурсів основною проблемою, яка заважає ефективному 

становленню бізнесових структур та інноваційному економічному зростанню 

[267]. Повільним є формування в економіці України сучасного і масштабного 

ринку інноваційної продукції, а також інфраструктури інноваційної діяльності, 

що стимулює підприємства виходити на ринок із своєю новою продукцією. 

Недостатньою є підтримка з боку держави вітчизняних експортерів інноваційної 

продукції в умовах високої конкуренції на світовому ринку високотехнологічних 

товарів і послуг [68]. За таких умов та існуючого стану вітчизняної економіки, 

зростає необхідність отримання майже миттєвого комерційного ефекту.  

Отже, важливо особливу увагу приділяти створенню та розробці 

високоефективних інновацій, які можуть бути реально профінансовані й 

доведені до стадії їх комерційної реалізації. Це вимагає особливої уваги до 

питань залучення у процеси пошуку управлінських і технічних рішень значно 

більшої кількості потенційних учасників і заохочення їх активної діяльності. З 

цього приводу Л. Шульгіна та В. Юхименко зазначають необхідність створення 
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по-справжньому оригінальних конкурентних переваг своєї продукції або вихід 

на такі ринки, де немає жорсткої конкуренції. Аргументуючи даний підхід до 

здобуття конкурентних переваг, вони слідом за Г. Хемелом та К. Прахаладом 

наголошують, що ХХІ ст. є етапом революційних рішень та інновацій у бізнесі. 

Конкуренція – це вже не «продукт проти продукту», «ефективність проти 

неефективності», а «нелінійна інновація проти лінійної» [260]. 

Соціальний механізм державного регулювання діяльності є основою 

суспільних інтересів. Одним з його інструментів є регулювання зайнятості 

населення. Враховуючи темпи зростання підприємств торгово-промислової 

сфери економіки, застосування цього механізму дозволило в державі отримати 

впевненість у створенні нових робочих місць, а підприємствам – наявний 

кваліфікований кадровий ресурс. Соціальний механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку повинен виступити каталізатором до оптимізації 

технологічних циклів підприємств, це дозволило б оптимізує витрати на робочу 

силу з одного боку, а з іншого – створювати додаткові робочі місця та 

розширювати виробництво, при конкурентоздатності продуту, запроваджувати 

заходи культури виробництва та культури інновацій. Наявний кадровий 

потенціал та досить низка вартість робочої сили в Україні, на сучасному етапі, 

здатні виступити каталізатором відтоку технологій з більш розвинених країн.  

І, нарешті, головне: тільки комплексне застосування кожного з 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп у структурі єдиної системи, коли кожен з механізмів 

взаємоузгоджений і взаємопов’язаний один з одним дозволяє досягти 

синергетичного ефекту в єдиній системі, спрямованої на досягнення 

загального добробуту суспільства.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Торгово-промислові групи відіграють важливу роль в економіці, 

забезпечуючи більшість галузей господарства, але на відміну від розвинених 
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країн, в яких 85 % приросту ВВП забезпечує виробництво та експорт наукоємної 

продукції промислового призначення, в Україні їх частка становить приблизно 

0,06–0,1 %. Загальний аналіз основних показників економічної діяльності 

торгово-промислових груп свідчить про те, що промислові підприємства 

перебувають у кризовому фінансовому стані, мають гостру нестачу наявних 

доходів. Це, у свою чергу, тягне брак ресурсів: технологічних (застарілі 

технологічні цикли та обладнання), людських (відтік кваліфікованих 

працівників), сировинних та ін. Невпинне зниження частки промислових 

продуктів у загальній структурі експорту товарів з України свідчить про втрату 

вітчизняним виробником позицій на міжнародних ринках, низьку 

конкурентоспроможність та певну відсталість.  

2. В умовах сьогодення драйверами розвитку світової економіки є 

інноваційні технології, які не лише кардинально змінюють цілі галузі, але й 

створюють абсолютно нові типи виробництва: створюються засоби виробництва 

на базі інтернет-технологій, інформаційні ресурси інтегруються у виробничі та 

збутові процеси, операційну діяльність. Постає питання відношення підприємств 

ІТ-галузі, продуктом яких є інформаційні послуги для бізнесу, до торгово-

промислової сфери економіки у новій світовій бізнес-моделі. Враховуючи 

швидку зміну бізнес-ландшафту світової економіки ми можемо припустити, що у 

недалекому майбутньому частина ІТ-галузі у торгово-промислових групах стане 

значно більшою, аніж частина промислової галузі.  

3. Інноваційна активність торгово-промислових груп в Україні є вкрай 

малою: за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні становить 

майже 58 %, четвертий – 38 % і лише 4 % – п’ятий технологічний уклад. У той 

час, як у розвинених країнах світу понад 90 % інвестицій вкладається у п’ятий та 

шостий технологічні уклади. На інноваціях п’ятого та шостого технологічних 

укладів, підготовкою до впровадження технологій сьомого укладу зосереджена 

активність ІТ-галузі торгово-промислової сфери економіки, яка надає 

інформаційно-консалтингові послуги для підприємств. Повільне нарощування 

інноваційної діяльності (впровадження нових технологічних процесів та 
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освоєння нових видів техніки) відбувається не завдяки виваженому 

застосуванню механізмів державного регулювання інноваційного розвитку, а 

через вимогу зовнішнього середовища: а) зростанню конкурентної боротьби та 

бажанню вітчизняних підприємств вийти на міжнародний ринок; 

б) глобалізацією ланцюгів створення доданої вартості (з метою оптимізації 

операційної ефективності, зниження складової оплати праці в загальній вартості 

продукту, закордонні торгово-промислові групи розміщують в Україні свої 

дочірні виробництва та використання досить дешевий трудовий ресурс України).  

4. Статистико-економічний аналіз джерел та розподілу фінансування 

інноваційної діяльності свідчить про повну відсутність уваги з боку держави до 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні. Основним 

джерелом фінансування були і залишаються власні кошти суб’єктів 

господарювання – близько 80 % від загального обсягу фінансування. За рахунок 

коштів державного бюджету в останні роки фінансувалося лише близько 1 % 

інноваційних заходів. За фінансуванням науково-технічних розробок: майже 

70 % становить сьогодні четвертий і лише 23 % – п’ятий технологічний уклад. За 

інноваційними витратами: 60 % становить четвертий уклад і 30% – третій (тобто 

сумарно 90 %), а п’ятий уклад в інноваційних витратах становить лише 8,6 %.  

5. Аналітика, щодо розвитку торгово-промислових груп, демонструє: 

низькі темпи розвитку та занепад технологічної бази; тінізацію ІТ-сектора, 

відсутність лідера на перехідному етапі до Індустрії 4.0; невиконання державою 

регулюючої, стимулюючої та мотивуючої функції. Перед системою державного 

регулювання постає завдання лідерства та модерації процесів подолання 

технологічної інертності, залученні науковців, технологічних фірм та 

університетів для розвитку інновацій на якісно іншому рівні, технологічного 

оновлення та переоснащення вітчизняних підприємств, створення відповідних 

умов для інноваційного розвитку та розкриття потенціалу торгово-промислових 

груп, патронаж оновлених виробництв на світових ринках, з метою швидкому 

розвитку вітчизняної інноваційної екосистеми промислових хайтек-ринків.  
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП  

В УКРАЇНИ 

 

3.1. Стратегічні орієнтири функціонування механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

 

Як зазначалось у попередніх підрозділах, основною перешкодою на 

шляху до побудови ефективної системи державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в Україні є застарілість підходів та 

переважання командно-адміністративного принципу над стимулюючим і 

мотивуючим. Необхідно зазначити, що створені на державному рівні умови для 

інноваційного розвитку не сприяють вирішенню проблеми інноваційної 

відсталості економіки держави та потребують практичного вдосконалення на 

декількох основних напрямках: 

– удосконалення складових елементів діючого механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком, з урахуванням особливостей торгово-

промислових груп та принципів державно-приватного партнерства, розробка та 

впровадження мотиваційного механізму державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп; 

– розробка та впровадження окремого комунікативного механізму, 

спрямованого на створення більш тісної взаємодії між державою та бізнесом на 

принципах взаємодовіри та взаємовигоди; 

– переосмислення складових комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком з урахуванням перспектив розвитку 

технологій, процесів діджиталізації та цифрової трансформації. 

Визначення основних орієнтирів удосконалення складових елементів 

діючого комплексного механізму державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України повинно відбуватися з 
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урахуванням положень загальнодержавної Стратегія розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року [193], прийнятої нещодавно. 

Від інших подібних документів, прийнятих в Україні за роки 

незалежності, оновлену Стратегію відрізняють чітко окреслені стратегічні цілі, 

зокрема, у ній описано, як саме буде впроваджуватися стратегія, відбуватися 

моніторинг, а індикатори базуються на реальному стані речей і реалістичні для 

виконання. З урахуванням основних положень Стратегії, для вирішення 

проблем державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп України нами розроблено низку напрямків удосконалення 

комплексної системи державного регулювання інноваційним розвитком, які 

полягають в узгодженості існуючих механізмів державного регулювання з 

вимогами сьогодення й мають бути спрямовані на відтворення бізнес-

середовища, сприятливого для розвитку інновацій у торгово-промисловій 

сфері. 

Так, з метою вдосконалення нормативно-правового механізму вважаємо 

за потрібне: 

– провести аудит існуючого правового поля стосовно інноваційного 

розвитку, адаптувати регламентуючи документи відповідно існуючим викликам 

та вимогам сьогодення, узгодити нормативні акти між собою; 

– унормувати прогалини, які існують у чинному законодавчому полі 

щодо створення й функціонування елементів інноваційної інфраструктури, та 

розробити методичні документи зі створення й функціонування такої 

інфраструктури; 

– узгодити вітчизняне законодавство стосовно правового захисту прав 

інтелектуальної власності зі світовою законодавчою практикою; 

– виділити торгово-промислову сферу економіки в окрему інституційну 

одиницю економіки та розробити відповідну Стратегію інноваційного розвитку 

підприємств торгово-промислової сфери економіки на державному рівні; 

– законодавчо вирішити питання інфраструктурного монополізму для 

виробників, що активно розвивають виробництва, впроваджують інновації в 
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технологічні процеси. 

Для вдосконалення фінансово-економічного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком пропонуємо: 

– знизити податкове навантаження на підприємства, що активно 

впроваджують технологічні та продуктові інновації, з використанням практики 

податкового кредиту та податкових пільг при ввезенні нового обладнання; 

– удосконалити механізм державного фінансування практичних 

досліджень з акцентуванням уваги на впровадженні результатів, отриманих у 

рамках фундаментальних досліджень, у тематику прикладних досліджень і 

науково-технічних розробок, до фінансування яких залучається бізнес; 

– визначити механізм державної підтримки вітчизняних виробників на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; 

– переглянути пріоритети та напрями розвитку науки і техніки, 

інноваційної діяльності з метою їх наближення до напрямів, визначених у 

програмах розвинених країн світу, на основі сучасних світових технологічних 

трендів. 

Що стосується організаційно-адміністративного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп пропонуємо: 

– вдосконалити систему технологічних та розробити систему наукових 

кластерів, які об’єднують підприємства торгово-промислової сфери економіки 

та науково-дослідні центри, заходи вищої освіти, надання їм підтримки на 

національному та місцевих рівнях. 

– налагодити розбалансовані партнерські зв’язки між науковцями та 

бізнесом, удосконалити посередницьку функцію держави в цих зв’язках, 

розробити механізми стимулювання науковців до формування актуальної та 

затребуваної глобальним ринком тематики досліджень;  

– розробити механізми стимулювання підприємств до впровадження 

результатів вітчизняних наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, які потребують додаткового часового та 

фінансового ресурсу для їх повноцінного застосування;  
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– провести аудит вітчизняної системи вищої освіти, навчальних планів на 

відповідність вимогам сьогодення, викликам глобального економічного 

середовища, практичному запиту суб’єктів господарювання. 

Відносно інформаційного механізму вважаємо за необхідне: 

– визначити чіткі показники інноваційності підприємства, розробити 

комплексну систему моніторингу інноваційного розвитку торгово-промислової 

сфери економіки ; 

– запровадити моніторинг запиту бізнесу на інноваційні рішення 

існуючих проблем; 

– започаткувати комунікаційний механізм технологічних платформ, де 

держава та бізнес виступають замовниками інновацій, а науковці та 

винахідники пропонують інноваційні рішення, з подальшою комерціалізацією 

винаходів. 

З метою вдосконалення соціально-психологічного механізму пропонуємо: 

– вирішити питання розвитку та утримання талантів, відтоку за кордон 

висококваліфікованих фахівців. 

– покращити якість освіти шляхом наближення її до потреб глобального 

ринку, підтримка запровадження навчальних дисциплін з підприємництва, 

фінансової грамотності та охорони інтелектуальної власності 

– сприяти популяризації новаторства, формування інноваційної та 

виробничої культури у суспільстві. 

Концептуальну схему вдосконалення механізмів державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні з урахуванням 

положень Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 

року наведено на рис. 3.1.  

Віддаючи належне авторам Стратегії, які чітко визначили основні напрями, 

методи та засоби державного регулювання, слід відзначити, що засади державно-

приватного співробітництва, засновані на принципах стимулювання та 

мотивування, тільки починають знаходити своє відображення у формі складових 

механізмів як окремі, не пов’язані між собою напрями вдосконалення. 



 125

 

Рис. 3.1. Концептуальна логіка вдосконалення механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

Джерело: розроблено автором з використанням [193]. 
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правовою моделлю реалізації ринкової інноваційної стратегії і полягає в 

ефективному співробітництві приватного сектора і держави у сфері наукових 

досліджень і інновацій. Тобто нова соціально-економічна система може 

ефективно функціонувати тільки за умови збалансованого врахування 

приватних і публічних інтересів, їх оптимальної взаємодії та пошуку спільних 

інтересів, спрямованих на інноваційний розвиток» [215, с. 73]. Державно-

приватне партнерство є формою інституціонального та організаційного альянсу 

державної влади й приватного бізнесу, з метою реалізації суспільно-значущих 

проєктів у тому числі і у сфері інноваційного розвитку торгово-промислової 

сфери економіки [74, с. 53], державно-приватне партнерство у сфері інновацій 

«має являти собою взаємодію держави і приватного сектора в процесі всього 

інноваційного циклу починаючи із проведення наукових досліджень і 

комерціалізації розробок до виробництва наукомісткої високотехнологічної 

продукції» [215, с. 48].  

Враховуючи вищезазначене, при вдосконаленні комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислової сфери 

економіки потрібно враховувати принципи, на яких мають базуватися сучасні 

форми публічно-приватного партнерства у сфері розвитку інновацій: 

– взаємодовіра учасників інноваційного процесу; 

– верховенство права, рівність перед Законом державних та приватних 

партнерів, державні гарантії незмінності договірних взаємовідносин, майнових 

та інших прав приватного партнера; 

– економічна рівноправність і відповідальність партнерів, 

співфінансування інноваційних проєктів зі збереженням операційного 

управління в руках бізнесу, справедливий розподіл фінансових ризиків, 

відповідальності та винагороди, залучення бюджетного фінансування, як 

каталізатора інноваційних процесів; 

– інформаційна кооперація та формування спільного інформаційного 

середовища, єдність освітнього, наукового та виробничого ресурсів. 

На сьогодні в Україні склався негативний стереотип у співвідношеннях 
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органів влади та представників торгово-промислової сфери економіки. 

Представники бізнесу не бачать у державі надійного партнера, який розуміє 

його потреби. Велика корупційна складова, інфраструктурний монополізм, не 

гарантованість права приватної власності, схильність до нормативно-правового 

маніпулювання та затягування прийняття рішень, ці та інші фактори, більшість 

яких знайшли своє відображення у міжнародних Рейтингах. Так, у Рейтингу 

Doing Business (щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, 

який складається Світовим банком за підсумками комплексного дослідження 

стану реформ і є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення 

про інвестиції в ту чи іншу країну світу) у 2020 р. Україна посіла 64 сходинку, 

покращавши свій результат на сім позицій (з 71 до 64 місця), порівняно з 

2019 р. У розрізі сфер, найвище 20 місце Україна посіла у сфері «дозволів на 

будівництво», 37 місце – за показником «доступ до кредитів» і 45 – за 

показником «захист прав міноритарних акціонерів». Найгірші справи з 

«підключенням до електромереж» – 128 місце та «вирішенням питань 

неплатоспроможності» – 146 місце [280]. За даними дослідження 

Міжнародного інституту розвитку менеджменту, що надають можливість 

визначити конкурентоспроможність кожної держави та її місце в міжнародному 

рейтингу за такими основними складовими, як стан економіки, ефективність 

уряду, ефективність бізнесу (стан ділового середовища) та стан 

інфраструктури, Україна не досягла рівня навіть своїх найближчих сусідів – 

Росії (46 місце), Польщі (38 місце), Румунії (50 місце). Незважаючи на 

конкурентні переваги, наша держава посіла лише 60 місце серед 63 можливих 

[204]. 

Реалізація підходу публічно-приватного партнерства, як взаємопов’язаної 

системи орієнтирів, дозволила б як відновити взаємодовіру між бізнесом та 

владою, так і витримати балансу публічних і приватних інтересів. Мотивуючий 

і стимулюючий механізм державно-приватного партнерства, як один із засобів 

реалізації подібного підходу при регулюванні інноваційним розвитком у 

торгово-промисловій сфері економіки, повинен вивести на якісно новий рівень 
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стосунки між державою та бізнесом на основі збалансованого поєднанні взаємо 

обов’язків. Цей механізм можна розуміти як комплекс заходів, спрямованих на 

формування сприятливих для розвитку інновацій умов з боку об’єкта, в яких 

суб’єкт схильний до найбільш ефективного, ініціативного та сумлінного 

виконання покладених обов’язків. Упровадження механізму мотивування та 

стимулювання виступило б каталізатором інноваційного розвитку для 

підприємництва та значно посилило авторитет системи державного 

регулювання. В комплексі з класичними механізмами державного регулювання 

інноваційним розвитком, впровадження мотиваційного та стимулюючого 

механізму мало б низку позитивних результатів як для держави, так і для 

торгово-промислових груп. Для держави потрібно:  

– скорочення рівня витрат, враховуючи відсутність коштів у бюджеті 

України на додаткові державні інвестиції в інноваційний розвиток приватних 

підприємств, економія фінансових ресурсів держави, активізація форм 

проєктного фінансування;  

– активізація інвестиційної діяльності підприємств торгово-промислової 

сфери економіки, оптимізація розподілу ризиків;  

– ефективне управління майном та ефективний розподіл і модернізацію 

наявних ресурсів;  

– використання передового досвіду діяльності приватних компаній за 

організаційно-правовою формою; 

– підвищення ефективності розвитку інфраструктури у сфері 

промисловості, стимулювання підприємницького мислення, рівний та 

взаємовигідний діалог між владою та бізнесом, збереження та створення нових 

робочих місць. 

Для торгово-промислових груп потрібно:  

– державні гарантії та додаткові інвестиції для реалізації інноваційних 

проєктів, оптимізація розподілу ризиків інноваційного проєкту; 

– розширення можливостей одержання пільгових кредитів під державні 

гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на довготривалий 
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термін;  

– поліпшення роботи з державними дозвільними органами влади, 

підвищення статусу інноваційного проєкту в результаті залучення до участі 

державного  партнера; формування позитивного іміджу в суспільстві. 

Сьогодні важко уявити будь-яку складну систему без якісного 

комунікативного зв’язку, спрямованого на максимально ефективну взаємодію, 

через донесення інформації. Комунікації, з позицій системного підходу до 

управління, розглядаються як основа функціонально-рольової управлінської 

взаємодії. Результатом комунікативної взаємодії є створення основних 

адміністративно-політичних й управлінських інститутів, формування стилю 

управлінської взаємодії влади і бізнесу, забезпечення якості управлінської 

культури та ефективності управлінського процесу. Комунікації – складний 

процес, який включає низку взаємозв’язаних кроків, кожен з яких відіграє 

суттєву роль для забезпечення розуміння і сприйняття інформації іншою 

стороною. Найчастіше причиною низької ефективності комунікації є 

ігнорування факту, що комунікація – це обмін, у якому кожному учаснику 

належить активна роль. Удосконалення комунікаційних зв’язків між державою 

та підприємствами, що складають торгово-промислову сферу економіки, у 

процесах спільного інноваційного розвитку є одним зі значущих напрямів 

співпраці держави та бізнесу [113; 116; 117].  

Основною метою вдосконалення комунікаційних процесів між державою, 

як суб’єктом управління, та процесами інноваційного розвитку торгово-

промислових груп України, як об’єктом управління, має стати забезпечення 

повного розуміння щодо вигоди від об’єднання ресурсів для досягнення 

спільної мети – підвищення рівня добробуту населення. Комунікаційна 

взаємодія повинна складатися в процесі створення відкритого форуму ідей і 

думок, якими обмінюються ці два учасники комунікативного процесу та являє 

собою окремий механізм комунікаційної взаємодії, складовими якого є як 

інформаційні потоки між учасниками взаємодії між собою та зовнішнім 

середовищем, майданчики комунікації та обміну думками, форми затвердження 
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спільних рішень. Яскравим прикладом подібних комунікативних майданчиків є 

Національна рада реформ – спеціальний консультативно-дорадчий орган при 

Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій 

щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації, яка була створена 

ще у 2014 р. Метою діяльності Національної ради реформ є забезпечення 

впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, 

налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та 

інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із 

залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження 

системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та 

моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як 

передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських 

стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина [158].  

До складу Національної ради реформ входять перші особи держави, 

представники держав державної влади з одного боку, з іншого, у якості 

консультантів – представники бізнесу та ділових кіл. У процесі представлення 

позицій та бачення розвитку ситуації, аргументації й обговорення можливих 

підходів в атмосфері конструктивного діалогу та взаємодовіри відбувається 

напрацювання спільних стратегічних рішень. На жаль, ця спільна 

комунікативна площадка, яка тільки що отримала нового імпульсу до дії та 

почала дійсно встановлювати комунікацій з бізнесом, на сьогодні є майже 

єдиним механізмом комунікаційної взаємодії. Інноваційний розвиток торгово-

промислових груп України є досить важливим як з точки зору значення для 

національної економіки і національної безпеки, так і з точки зору важливості 

для спільного добробуту суспільства. Створення подібного Раді національних 

реформ механізму комунікативної взаємодії між державою та представниками 

торгово-промислової економіки надасть взаємовигідного позитивного імпульсу 

у стосунках держави та бізнесу.  

Але не тільки комунікативні майданчики відіграють важливу роль у 

взаємних стосунках. Повсякденна доступність, прямий комунікативний зв’язок 
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он-лайн і офф-лайн між представниками влади як у центрі, так і на місцях та 

представниками торгово-промислової сфери економіки здатні сприяти: 

– відпрацюванню спільних стратегічних напрямків інноваційного 

розвитку,  

– визначенню оптимальних шляхів досягнення та відпрацюванню 

спільних механізмів регулювання, 

– оптимізації використання наявного ресурсу, 

– окресленню спільних принципів моніторингу досягнутого результату. 

Удосконалення комплексного механізму державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп України, з урахуванням 

значущості комунікативного механізму, дозволить як виправити негативну 

ситуацію у взаємодовірі, так і допоможе підкреслити взаємовигідність 

інноваційного розвитку і для держави, і для підприємств, і для соціуму. В 

комплексі з класичними механізмами державного регулювання інноваційним 

розвитком, цей механізм переведе систему державно-приватного партнерства із 

теоретичної взаємодії на папері у практичну площину та повинен принести 

практичний результат.   

В Україні тільки починається процес діджиталізації системи державного 

регулювання: створенню смарт-суспільства, країни у смартфоні тощо. Процес 

діджиталізації державної влади орієнтований переважно на населення, 

задоволення його попиту на державні послуги, або на малий бізнес. І якщо 

технології зв’язку та комунікації за допомогою мережі Інтернет доволі 

розповсюджені в системі державного управління, то більш нові технології 

тільки отримують своє визнання. Так, технологія Big Data and Analytics, хмарні 

технології (The Cloud) тільки починають застосовуватися в уніфікованих і 

взаємопов’язаних реєстрах, системах статистики тощо. Технологією блокчейн 

(Blockchain), побудованою на смарт-контрактах, тільки починають цікавитися 

науковці та практики з правової фінансово-економічної та податкової сфер. На 

відміну від системи державного регулювання, підприємства торгово-

промислової сфери економіки, враховуючи розміри компаній, 



 132

диверсифікованість бізнесів, велику, наддержавну, географію розташування, 

вже досить давно використовують у власній операційній діяльності та при 

стратегічному плануванні, подібні інструменти, які значно спрощують ведення 

діяльності. Сьогодні більшість країн-членів ОЕСР активно впроваджують 

сучасні технологічні рішення у сфері оподаткування, однак ця опція майже 

недоступна для багатьох країн, що розвиваються, у тому числі України . 

Високотехнологічні IT-розробки дають змогу будувати моделі оцінки 

податкових ризиків, використовувати інформацію одночасно з кількох баз 

даних, застосовувати релевантні макроекономічні й галузеві показники тощо. 

Особливою й найстарішою компонентою з новітніх технологій у системі 

державного регулювання є використання хмарних технологій (The Could). 

Хмарні обчислення (The Could) – модель реалізації повсюдного і зручного 

мережевого доступу, в міру необхідності, до загального пулу конфігурованих 

обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, систем зберігання, 

додатків і сервісів), які можуть бути швидко надані і виділені з мінімальними 

зусиллями в управлінні необхідністю взаємодії з провайдером послуг (сервіс-

провайдером) [147].  

Застосування хмарних обчислень у механізмах державного регулювання 

дає можливість надійного зберігання даних, прискорює швидкість обробки 

інформації та дозволяє миттєво дістатися до даних з різних точок доступу 

великій кількості інтелектуальних пристроїв, здатна забезпечити спільну 

роботу багатьом учасникам процесу. Хмарні технології реалізують та значно 

спрощують принципи сучасного державного регулювання інноваційним 

розвитком: 

– обміну інформаційними ресурсами для спільного інноваційного 

розвитку держави та бізнесу, управління якістю інформації;  

– об’єднанням зусиль держави та бізнесу при розробці та впровадженні 

інновацій, доступу до технологій, захищення прав інтелектуальної власності, 

– оперативності та якості комунікації між учасниками інноваційного 

процесу через комунікативні майданчики. 
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Починаючи з 2011 р. системи хмарних обчислень активно 

впроваджуються у сфері державного управління в розвинених країнах у формі 

стратегії цифровий трансформації держави, одним із наріжних каменів якої є 

Стратегія Cloud First. Так, зазначена вище урядова ініціатива G-Cloud («урядова 

хмара»), що діє у Сполученому Королівстві, покликана заохотити й спростити 

використання державними органами саме систем хмарних обчислень. 

Прикладами впровадження проєктів у рамках цієї ініціативи є, серед інших, 

міграція даних усіх податкових інспекторів Королівської податкової та митної 

служби до хмари, проєкт Національної служби охорони здоров’я зі зберігання 

інформації про стан здоров’я пацієнтів у хмарі, а також перехід парламенту 

Сполученого Королівства на хмарні сервіси (включаючи електронну пошту, 

спільну роботу над файлами, використання прикладних програм та зберігання 

інформації) [269; 288; 308].  

В Україні впровадження хмарних сервісів перебуває на початковому 

етапі, обмежуються створенням доступності державних сервісів для населення 

та соціальної сфери, хоча, вже знаходить розуміння необхідності впровадження 

на загальнодержавному рівні у формі реєстрів та платформ взаємодії: 

«Використання систем хмарних обчислень сприятиме зменшенню витрат на 

побудову та розширення суб’єктами владних повноважень власних 

обчислювальних потужностей, в тому числі для інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом» [194]. 

Великі дані – це справжній океан можливостей для моніторингу всього, 

що відбувається у світі. Новий технологічний рівень отримання нових знань 

полягає у використанні можливостей, що з’являються в процесі 

автоматизованого визначення таких кореляцій, які були приховані від 

неозброєного людського інтелекту. Визначення нових кореляцій, у свою чергу, 

дозволить вирахувати нові причино-наслідкові зв’язки, що існують у світі, 

отримати нові знання. 

При вдосконаленні інформаційного механізму варто скористатися 

можливостями, які надають інструменти побудовані на основі технології Big 
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Data and Analytics, в основу якої покладена робота з великими масивами даних, 

з видаванням результату у режимі реального часу. Термін «великі дані» вперше 

використав редактор журналу «Nature» Кліффорд Лінч у 2008 р., зібравши 

матеріали про зростання обсягів, різноманіття оброблюваних даних і 

технологічних перспективи у вірогідному стрибку «від кількості до якості» 

[275]. Особливістю використання можливостей великих даних для системи 

державного регулювання є можливість швидкого отримання необхідного 

інформаційного ресурсу, яка позбавляє від необхідності реалізації 

довгострокових і дорогих проєктів з побудови локальних інфраструктур та 

дозволить зосередити управлінські ресурси на створенні кінцевого продукту.  

Технологію Big Data and Analytics доцільно використовувати: 

– для отримання, накопичення та обробки статистичних даних,  

– у системах моніторингу, аналітики та побудови прогнозів,  

– при побудовах комплексних моделей інноваційного розвитку, оцінки 

ризиків, 

– при побудові майданчиків обміну технологіями та досвідом, 

інформаційних майданчиків. 

При впровадженні нових підходів у державному регулюванні 

інноваційним розвитком торгово-промислової сфери економіки виникає низка 

важливих питань: взаємодовіра, непрозорість та неузгодженість між собою 

державних реєстрів, високі витрати на їх обслуговування та керування 

великими масивами даних, пошкодження та втрата електронних даних реєстрів, 

недостатня захищеність інформаційних каналів передачі даних. Вирішити 

оптимальним чином ці питання та відкрити нові можливості дозволяє 

технологія блокчейн (Blockchain). Мелани Свон, авторка книги «Блокчейн: 

Схема Нової економіки», наголошує, що актив, представлений на блокчейн-

технології, стає «SMART-активом», угоди з яким можна здійснювати за 

допомогою угод SMARTCONTRACT [299]. Сутність використання даної 

технології в системі державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп України полягає у створенні єдиної системи, національної 
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або міжнародної, для конкретного реєстру (наприклад, реєстрів: статистичної 

звітності, результатів інноваційної активності підприємств торгово-

промислової сфери економіки, податкового кредиту на інноваційну діяльність, 

технологій, прибутку від комерціалізації інновацій у спільних проєктах, тощо), 

де учасники могли б розміщувати інформацію про об’єкти, визначати способи 

їх використання та контролювати обіг як комерційний, так і некомерційний. 

Технологією блокчейн (Blockchain), за словами його розробників: «це вічний 

цифровий розподілений журнал економічних трансакцій, який може бути 

запрограмованим для запису не тільки фінансових операцій, але і практично 

всього, що має цінність» Дон і Алекс Тепскотти (Don & Alex Tapscott), автори 

книги «Революція блокчейну» (2016 р.). «Як би революційно це не звучало, 

блокчейн дійсно є механізмом, що забезпечує найвищий ступінь обліку та 

ідентифікації. Більше не буде пропущених трансакцій, помилок людини або 

машини, або навіть змін, здійснених без згоди залучених сторін. А 

найважливішим є те, що блокчейн допомагає гарантувати законність трансакцій 

шляхом запису її не тільки у головному реєстрі, але й у розподіленій системі 

реєстрів, пов’язаних через захищений механізм перевірки» – зазначав Ян Кхан 

(Ian Khan), TEDx спікер-техно-футуролог [262]. Використання технології 

блокчейн дозволяє цифровій інформації поширюватися, але не копіюватися. 

Інформація, що зберігається у блокчейн, існує як загальна база даних, що 

постійно звіряється та оновлюється. Можна сказати, що технологія блокчейн 

створила основу для нового виду Інтернету. 

Такий спосіб використання мережі має очевидні переваги: 

– база даних блокчейну не зберігається у якомусь одному місці, що 

підтверджує публічність зберігання записів, а значить і можливість їх 

перевірки;  

– не існує централізованої версії цієї інформації, яку міг би пошкодити 

хакер;  

– копії зберігаються на мільйонах комп’ютерів одночасно, дані доступні 

для всіх користувачів Інтернет;  



 136

– блокчейн має власну вмонтовану стійкість до помилок. 

Саме ці характеристики блокчейн є найбільш цінними для будь-яких 

систем управління, а тим більш – для системи державного регулювання. Так, у 

листопаді 2017 р. світовий біржовий оператор Nasdaq подав заявку в Патентне 

відомство США, в якій просив запатентувати розподілений реєстр власників 

активів, а також дозволити використання їх цифрових гаманців для доступу до 

власних активів [301]. Країни-члени ЄС розраховують на впровадження 

технології блокчейн, як загальноприйнятої, для поліпшення умов дотримання 

податкового законодавства, удосконалення податкового контролю та 

організації внутрішнього аудиту [310]. 

Технологію Blockchain доцільно використовувати: 

– для створення та накопичення прозорих та незмінних реєстрів (патентів, 

винаходів, розробок, акціонерів, правовласників тощо);  

– при побудові системи моделі державного співфінансування інноваційних 

розробок та спільних проектів; 

– для вдосконалення податкової системи та системи державного аудиту; 

– при протоколюванні спільних рішень у системі державно-приватного 

партнерства. 

Отже, логічним було б скористатися можливостями цієї технології як при 

вдосконаленні фінансово-економічного та інформаційного механізмів, так і 

впровадженні механізму моніторингу державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України. Крім того, враховуючи 

відкритість і прозорість технології, неможливість внесення змін та корегування 

в інтересах певних осіб, використання технології блокчейн зробить 

неможливим корупційну складову. В комплексі ці можливості відіграють 

суттєву роль у іміджі держави та у репутації системи державної влади. 

Реалії сьогодення такі, що переосмислення складових комплексного 

механізму державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп України, як ніколи, потребує використання інструментів 

діджиталізації та цифрової трансформації. Імплементація діджитал-
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інструментів у комплексний механізм державного регулювання задля 

забезпечення дієвості системи державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп сприятиме: 

– якості інформації, що використовується для стратегічного аналізу, 

прогнозів та побудови математичних моделей розвитку; 

– швидкості обробки інформації, її доступності та прозорості даних; 

– стабільності взаємозв’язку та якості комунікації між учасниками 

інноваційного процесу. 

Основою цифрової трансформації комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України може 

стати як досвід провідних країн світу, так і практика застосування 

інструментарію новітніх технологій підприємствами. 

 

3.2 Напрями вдосконалення комплексного механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

 

Незважаючи на різницю світових моделей побудови інноваційної 

економіки, вдосконалення державної інноваційної політики, побудови 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком, кожна країна 

побудову системи комплексного державного регулювання інноваційним 

розвитком починала з усвідомлення існування проблеми недосконалості 

існуючої моделі управління інноваційним розвитком, дослідженої нами у 

попередніх підрозділах.  

Спираючись на досвід провідних, економічно та інноваційно розвинених 

країн, якими є США, Велика Британія, Німеччина, Китай, з метою 

встановлення сталого та результативного діалогу між владою та бізнесом, 

надання спільному діалогу практичної значущості та орієнтованості на потреби 

торгово-промислових груп, пропонуємо розширення практики, яку почала 

застосовувати Рада національних реформ. Створення реальної консультативної 

ради, а з урахуванням технологічних можливостей, які дають хмарні технології, 
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і віртуальної, постійно діючої он-лайн площадки, націленої на спільний 

інноваційний розвиток держави, для якої інновації повинні бути шляхом до 

сталого економічного розвитку та торгово-промислових груп України, для якої 

інновації є життєвою необхідністю, дозволило б знищити стереотип недовіри у 

стосунках та вирішити декілька концептуальних питань:  

– започаткувати та налагодити спільний діалог, націлений на визначення 

важливих, для обох сторін стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку, 

спільних цілей та механізмів їх досягнення; 

– реформувати, враховуючи потреби підприємств торгово-промислової 

сфери економіки, вітчизняну науково-дослідну роботу, систему вищої освіти; 

– реалізувати практику комерціалізації результатів інновацій, через 

канали збуту торгово-промислової сфери економіки; 

– надати імпульсу популяризації інновацій у суспільстві та серед 

студентів ВНЗ, створивши стартап-інкубатори під патронатом держави, але з 

розробкою тематики досліджень представниками бізнесу. 

Тривала відсутність такої спільної дискусії як на теоретичному, так і 

практичному рівні, невідповідність і неузгодженість бачення науковців, 

політикуму і бізнесу стану та перспектив розвитку країни, науки і 

промисловості вже призвели до драматичних наслідків для України від 

проведення реформ, які не мали жодного потенціалу для розвитку країни, а 

лише закладали нові руйнівні процеси для науки, суспільства та держави в 

цілому. Партнерство має встановити як коло повноважень, так і конкретну 

відповідальність кожної зі сторін у справі науково-технологічного та 

інноваційного розвитку як країни та її торгово-промислових груп.  

Подібна, постійно діюча модель співпраці, як платформи для відкритих 

суспільних дискусій та узгодження спільного бачення шляхів, механізмів і 

ресурсів соціально-економічного та інноваційного розвитку як країни, так і її 

торгово-промислової сфери економіки, повинна не тільки зосереджуватися на 

принципах Економіки 4.0, а й планувати майбутнє країни. Моделювання та 

побудова якісно нового суспільства вже відбувається у розвинених країнах 
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світу, інтелектуального суспільства (як його називають в Японії – супер старт-

суспільства, або Суспільства 5.0 [289]), при якому враховуються тенденції 

повернення до адаптивного, кастомізованого виробництва, що будується на 

нових принципах: відсутності обмежень на доступ до інвестиційних ресурсів; 

суттєвому підвищенні взаємозв’язку між технологічними та операційними 

процесами через використання технології блокчейн (Blockchain), 

інтелектуалізації процесів, збільшення цінності інформації. Як наголошувалось 

у попередньому підрозділі, сутність і зміст модернізації механізмів державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України має 

визначатися як за передовим світовим досвідом, так і з урахуванням 

можливостей, які надає сучасний технологічний розвиток, елементи якого 

якісно змінюють, або доповнюють класичний інструментарій системи 

державного регулювання. 

Комунікації та взаємодія між учасниками інноваційного процесу: 

державою, бізнесом, наукою, є однією з найважливіших складових сучасної 

системи державного регулювання. Для практичної реалізації моделі державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, побудованої 

на принципах державно-приватного партнерства, усунення існуючої недовіри 

та перешкод в комунікаціях, створення дієвого комунікаційного механізму 

взаємодії держави та бізнесу, варто скористатися не тільки досвідом провідних 

країн, а й досвідом провідних компаній. Питання встановлення сталого діалогу, 

знаходження спільної мови з клієнтом, відпрацювання сценаріїв спільної 

роботи над проєктами є однією з основ успішної роботи компаній ІТ-сектора. 

Одним з таких підходів є agile-методологія керування проєктами і, якщо 

припустити, що інноваційний розвиток торгово-промислової сфери економіки є 

спільним проєктом держави та торгово-промислових груп, то подібна 

методологія повинна принести довгоочікуваний результат. Agile-розробка 

допомагає групам продуктів створювати програмне забезпечення, яке 

відповідає зростаючим потребам клієнтів. І це позиціонує їх так щоб бути у 

виграші. Agile-методологія базується на взаємо мотивації та взаєморозумінні 
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всіх учасників процесу, командний дух є одним із важливих напрямків, в якому 

розвиваються та просуваються комунікації. Він досягається завдяки 

патріотизму та завзяттю керівника комунікаційного процесу. Agile-менеджмент 

(від англ. agile - «рухливий», «спритний», «еластичний») – ітераційний метод 

планування та керування процесами та проєктами [274]. Agile-менеджмент 

виділяє короткі цикли розробки продукту, надаючи додаткові оновлення в 

залежності від зміни потреб клієнта. Agile – це підхід до розробки програм, 

описаний в agile-Мanifesto. Цей документ розкриває філософію «agile» через 

чотири головні цінності: 

1) дюди та співпраця важливіші за процеси та інструменти; 

2) працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію; 

3) співпраця із замовником важливіша за обговорення умов контракту; 

4) готовність до змін важливіша за дотримання плану [295]. 

Основна мета agile-менеджменту в інформаційному обміні полягає в 

тому, щоб в команді професіоналів закріпився здоровий глузд та відбувся 

комунікаційний процес зі зворотною реакцією. Важливо розуміти те, що 

комунікації в agile-менеджменті не вигадують ідеальний процес, а спрощують 

існуючий. Зазвичай підхід «agile» акцентує увагу на безпосередньому 

спілкуванні членів проєктувальної групи, що несе в собі: 

– полегшений обмін інформацією, коли кожен має право сказати про 

процеси та практику, а рішення приймаються разом як команда; 

– посилену адаптивність, швидку та гнучку реакцію на зміни [295]. 

Синергетичний розподіл ролей і функцій за логікою впровадження 

механізму взаємодії між державою та бізнесом на основі agile-методології 

наведено в табл. 3.1. 

Триєдина логіка розподілу ролей, коли один і той же суб’єкт виступає і 

СКРАМ-майстром, і членом команди, покликана залучити до процесу 

інноваційного розвитку найбільш сильні компетенції того чи іншого учасника з 

метою досягнення максимального результату. 
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Таблиця 3.1  

Логіка та розподіл ролей при впровадженні механізму комунікаційної взаємодії 

між учасниками інноваційного процесу при впровадженні комплексного 

механізму державного регулювання 

Роль  

у Agile-

методології 

Роль 

у системі 

державного 

регулювання 

Функція Синергія поєднання 

1) Володар 
продукту 

Національна 
економіка 

Визначення пріоритетів 
розвитку 

Розподіл ВВП за 
технологічними укладами 

2) Продукт 

Держава 

Інноваційний розвиток 

Сталий добробут 
суспільства / Сукупний 
національний доход 

Торгово-
промислові 
групи України 

Результати комерціалізації 
інновацій 

Наука 
Актуальність навчальних 
програм 

3) СКРАМ-
майстер 

Держава 
Захист процесу, 
усунення перешкод. 

Бізнес-клімат, сприятливий 
для розвитку інновацій 

Торгово-
промислові 
групи України 

Практичне та 
методологічне 
забезпечення 

Зв’язок з ринком, 
актуальність досліджень 

Наука 
Інформаційне та 
аналітичне забезпечення 

Інформація для прийому 
рішень 

4) Команда 
розробки 

Держава 
Застосування важелі 
системи державного 
регулювання 

Керування пріоритетністю 
та протекціонізм 

Торгово-
промислові 
групи України 

Розробка та 
комерціалізація 
результатів 

Розробка інновацій та 
комерціалізації результатів 

Наука 
Фундаментальні та 
прикладні дослідження, 
система ВНЗ 

Фундаментальні та 
прикладні дослідження 

Джерело: розроблено автором. 

 

Логіка механізму комунікативної взаємодії між державою, наукою та 

бізнесом при реалізації механізмів державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України із застосуванням методології 

Agile полягає в: 

1) рівноправному, постійному обміні інформацією всіма учасниками в 

процесі синергетичної взаємодії та поєднанні зусиль; 

2) постійному прозорому контролі ступеня наближеності до реалізації 
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продукта; 

3) своєчасному корегуванні процесу з метою поліпшення якості 

продукта; 

4) постійній роботі над удосконаленням продукта. 

При запровадженні Agile-методології при регулюванні інноваційним 

розвитком торгово-промислової сфери економіки, система державного 

управління отримує: 

1) уникнення кризових явищ – прозорість процесу і ритмічну видачу 

результатів, яка дозволяє всім сторонам зміцнити довіру і гарантувати 

автономію; 

2) уникнення ризиків – оперативне отримання даних щодо ефективності 

застосування механізмів державного регулювання та своєчасне корегування їх 

застосування; 

3) результативність учасників процесу – отримати перші результати 

раніше, і на їх базі відпрацювати діалог зі стейкхолдерами, накопичувати досвід 

і в кожну ітерацію перебудовувати план проєкту в користь вибору максимально 

продуктивних способів створення максимально пріоритетних властивостей. 

Результативність та ефективність застосування Agile-методології у 

системах державного регулювання доводить і досвід провідних, економічно 

розвинених країн: у Великобританії с 2011 року британський кабінет міністрів 

ухвалив використовувати Agile-підходи, для того щоб відповідати мінливим 

вимогам, зменшити втрати і ризики невдачі проєктів [290]. Сполучені Штати 

Америки застосовують Agile-методологію у системах державного регулювання 

вже більше двох десятків років. Яскравим прикладом є застосування подібної 

методології при побудові інформаційної системи керування справами у розвідці 

і кримінальному пошуку [312; 313]. 

У світі існує багато позитивних прикладів державної та бізнесової 

взаємодії науки, підтримки спільних перспективних наукових досліджень, що 

не тільки розвивають добробут держави, а й змінюють ринки та бізнес-

середовище, але немає жодного успішного прикладу, де подібні прориви 
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відбувалися без взаємних зусиль держави та бізнесу, мотивованих на 

досягнення спільного результату. У контексті розробки мотиваційного 

механізму та впровадження практики державно-приватного партнерства, 

необхідно розглядати такий важливий елемент забезпечення успіху 

інноваційної діяльності, як інноваційна культура [80]. На рівні системи 

державного регулювання інноваційним розвитком інноваційна культура 

представлена соціально-психологічним механізмом державного регулювання, 

дія якого спрямована на корегування соціокультурного середовища, впливає на 

зародження та розвиток інноваційної поведінки людини, підприємств, влади. 

Інноваційна культура суспільства певним чином співвідноситься з методами 

соціального, політичного, організаційно-економічного регулювання 

інноваційної діяльності. Відповідно до цього, одним з напрямків удосконалення 

соціально-психологічного механізму державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України, повинна бути розробка 

теоретико-методологічних і методичних засад формування в Україні 

інноваційно сприятливого середовища, на всіх рівнях. 

Для переходу на відкритий тип інноваційної діяльності компаніям 

важливо ввести зміни в культуру сприйняття інновацій за рахунок: дослідження 

проблем розвитку; визначення стратегічних та поточних потреб; компетенцій 

працівників та їх інтелектуального потенціалу; сформувати імідж компанії, 

відкритої для інновацій; покращити взаємовідносини з діловими партнерами; 

оновити бази знань з урахуванням перспективних потреб ринку. 

Представникам науки – розуміти виклики сьогодення, нагальні потреби 

підприємств торгово-промислової сфери економіки, зосереджуватися на 

співпраці та орієнтуватися на досягнення практичного результату. У сучасних 

умовах, враховуючи зростаючу глобальну конкуренцію, важливо налагодити 

тісну продуктивну співпрацю потенційних партнерів в інноваційній сфері 

діяльності, яка передбачає інтеграцію наукових установ, центрів, університетів, 

інститутів, унаслідок чого створюються нові організаційні форми такої 

взаємодії (технопарки, технополіси, науково-промислові комплекси різних 
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видів, підприємницькі асоціації, кластери, між фірмові стратегічні альянси), які 

дозволяють своєчасно та якісно вирішувати проблеми інноваційного розвитку, 

пов’язаного з формуванням нових технологічних укладів. Результатом 

управління циклом «наука-техніка-виробництво» є набуття більшої гнучкості 

та більш масштабного потенціалу всіх видів ресурсів, необхідних для 

вирішення поставлених завдань розвитку, трансформація підходів до утворення 

цінностей на основі процесу спільного взаємоузгодженого сприйняття 

інновацій державою, компаніями і споживачами. Спільне утворення цінностей 

можливе за умов сприятливого середовища сприйняття інновацій і високої 

інноваційної культури. Це передбачає формування нових ринків та комерційно 

успішних інновацій з допомогою нових методів управління та спільного 

творення цінностей на основі діалогу, адекватного оцінювання ризику, 

налагодження відносин довіри між сферою науки, наукових досліджень і 

розробок, бізнесом та споживачем.  

Для внесення необхідного пожвавлення у вітчизняну сферу інноваційної 

діяльності важливо активно впроваджувати ідеї концепції відкритих інновацій 

у практику з урахуванням існуючого світового досвіду. Так, зокрема, для 

широкого залучення інтелектуального капіталу при вирішенні завдань 

впровадження інновацій необхідно використовувати потенціал винахідництва 

шляхом оголошення конкурсів щодо вирішення конкретних завдань. Важливо 

залучати зовнішні джерела інновацій, забезпечуючи фільтрацію різних 

результатів розробок для вибору тієї з них, яка забезпечує досягнення 

конкретних цілей. Варто також навчитися ефективно управляти процесом 

обміну ідеями та розробками та забезпечувати оптимальну взаємодію сторін у 

ході реалізації відповідних проєктів. Відкриті інновації спонукають провідні 

компанії до зміни стратегій і бізнес-моделей з метою досягнення успіху на 

ринках країн з низьким рівнем доходів населення, а також завдяки вільному 

поширенню знань сприяють залученню в інноваційний процес додаткового 

інтелектуального потенціалу, здешевлюють проведення як наукових розробок, 

так і реалізацію відповідних проєктів, спрямованих на комерціалізацію 
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отриманих результатів. Тому важливо створювати банки перспективних 

наукових ідей та розробок з правом відкритого доступу до них зацікавлених 

осіб. Успіх відкритих інновацій ґрунтується на масштабному збільшенні кола 

учасників генерації ідей та здійсненні подальшого відбору кращих з них.  

При розробці механізмів державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп практичний інтерес становить досвід тих 

країн, які свого часу знаходились в умовах, майже тотожних сучасним 

українським, але знайшли вихід зі стану занепаду, в якому перебувала їх 

економіка та рівень інноваційності. Основою вдосконалення існуючих 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком має стати 

усвідомлення ключового, для системи державного регулювання завдання: 

створення сприятливого розвитку інновацій бізнес-середовища, мотивацію 

учасників інноваційного процесу до розвитку інноваційної діяльності. 

Зазвичай, мотиваційний механізм державного регулювання тією чи іншою 

мірою представлений практично у всіх інших механізмах державного 

регулювання [79, с. 103]. Отже, при розробці комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

України, вважаємо за потрібне зосередитися, крім класичного інструментарію, 

саме на мотиваційній складовій кожного з механізмів регулювання.  

При реформуванні нормативно-правового механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп України 

доцільно скористатися досвідом системи державного регулювання США, яка в 

80-х – 90-х роках минулого століття зіткнулася з тим, що законодавча база всіх 

рівнів не могла забезпечити ефективність інноваційної діяльності. Для 

активізації інноваційного розвитку торгово-промислових груп України, 

вдосконалення нормативно-правового механізму державного регулювання 

інноваційним розвитком, створення умов для пришвидшення впровадження 

результатів наукових досліджень у виробництво слід вдосконалити існуючу 

законодавчу і нормативну базу, а саме: 

1. Провести комплексний аудит існуючих нормативно-правових актів, що 
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регламентують інноваційний розвиток, інновації в промисловості на їх 

актуальність, відповідність викликам сьогодення та виконання основної 

регламентуючої функції.  

2. Скасувати дію нормативно-правових актів, що ускладнюють 

інноваційний розвиток, не виконують свою регламентуючу та мотивуючу 

функцію, морально застарілі та не відповідають викликам сьогодення. 

3. В існуючі та актуальні нормативно-правові акти потрібно внести зміни 

та доповнення, які б регламентували інноваційний розвиток торгово-

промислової сфери економіки, мотивували підприємства на впровадження 

інновацій, чітко б окреслювали права та обов’язки всіх учасників інноваційного 

процесу, висвітлювали правила гри. 

4. Уточнити ту вдосконалити нормативно-законодавчу базу створення 

інноваційних структур різних типів на принципах державно-приватного, 

державно-приватно-наукового партнерства, від кластерів і технопарків – до 

комплексних структур в окремих галузях.  

5. Визначити відповідальність усіх без винятку органів виконавчої влади 

за реалізацію визначених державою пріоритетів і забезпечення координації їх 

дій на загальнодержавному рівні, переглянути права та повноваження місцевих 

органів влади при їх співпраці з підприємствами торгово-промислової сфери у 

напрямку розвитку інновацій. 

6. Законодавчо визначити основні напрями інноваційної політики 

держави стосовно торгово-промислової сфери економіки як провідного 

напряму модернізації промисловості, а також механізми реалізації пріоритетів, 

підтримки та стимулювання всіх кроків, спрямованих на практичну реалізацію 

названих пріоритетів та інвестування такої діяльності. 

7. Розробити, законодавчо закріпити й увести в дію мотиваційні 

механізми стимулювання інвестицій у наукові дослідження і розробки, а також 

у сферу освіти, подібні до тих, що застосовуються в розвинених країнах світу.  

8. Вдосконалити чинний Закон України «Про інноваційну діяльність», 

передбачивши в ньому реальні механізми стимулювання інноваційної 
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діяльності на принципах державно-приватного партнерства, особливо 

спрямованої на реалізацію визначених державою пріоритетних напрямів 

інноваційного розвитку. Крім того, вдосконалити Закон України «Про державні 

цільові програми», забезпечивши можливість управління науково-технічними 

та інноваційними програмами та більш повного використання переваг 

програмно-цільового підходу. 

Враховуючи, що сучасне економічне становище України й постійне 

скорочення державних витрат на інноваційний розвиток з боку держави 

призвели до того, що інноваційний розвиток у нашій країні став не державною 

справою, а справою виключно підприємств. У цих умовах вкрай важко 

говорити про мотиваційний ефект від фінансово-економічного механізму 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в 

Україні. Досвід успішних країн свідчить про те, що коли держава не може 

кредитувати розробки, а запит на інновації з боку бізнесу тільки зростає, 

доцільно використовувати практику податкового кредиту, яка може стати тим 

рушійним механізмом, що здатний замінити державні субсидії для поштовху в 

розвитку інновацій. При запровадженні практики «податкового кредиту» від 

держави для підприємств торгово-промислової сфери економіки, 

вдосконалення й водночас оновлення належної системи державного 

моніторингу розвитку інновацій і використання коштів підприємствами, 

останні отримали б додаткові кошти як для інноваційного розвитку, 

вдосконалення власних технологічних циклів, так і збільшення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції промислового призначення на 

міжнародних ринках. Величина податкового кредиту має бути розрахована 

додатково, виходячи із сучасного становища вітчизняної економіки, з 

урахуванням внеску підприємств торгово-промислової сфери економіки у ВВП 

країни. 

Крім того, для підсилення мотиваційного впливу від застосування 

фінансово-економічних механізмів державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп України, активізації інноваційного 
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розвитку, створення умов для пришвидшення впровадження результатів 

наукових досліджень у виробництво та їх комерціалізації, на наш погляд, 

необхідно вдосконалити й реформувати існуючу практику, а саме: 

1. Провести комплексний аудит існуючої податкової політики, внести 

зміни в існуючу податкову політику, де передбачити введення спеціального 

режиму оподаткування для підприємств торгово-промислової сфери економіки, 

які здійснюють оновлення технологічних циклів, імпорт технологій, нового 

устаткування та обладнання, за умови, що вивільнені кошти будуть спрямовані 

на подальше підвищення науково-технологічного рівня виробництва та 

інноваційної активності.  

2. Відновити діяльність Державного інноваційного фонду, передбачивши 

його наповнення шляхом відрахувань від валового доходу (наприклад, у розмірі 

1,5–2 %) всіх платників податку. На наш погляд, така плата за інноваційний 

підхід до розвитку економіки країни цілком виправдана і не надто обтяжлива 

для бізнесу.  

3. Розробити та запровадити механізм надання технологічного кредиту 

підприємствам торгово-промислової сфери економіки, які впроваджують 

інновації та отримують комерційний ефект протягом встановленого часу. 

4. Оновити політику надання державних грантів на стратегічно важливі 

інновації й критично важливі технології, розробити механізм співфінансування 

через державно-приватні фонди розвитку та досліджень стратегічно важливих 

наукових розробок з наступною їх комерціалізацією. 

5. Розглянути можливість залучення додаткових закордонних інвестицій 

в інноваційний розвиток вітчизняної торгово-промислової сфери економіки 

через мережі дочірніх фірм транснаціональних корпорацій. 

Виважене застосування організаційно-адміністративного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком, налагодження співпраці 

сторін у сфері інновацій у розвинених країнах відбувається, як правило, під 

державним патронатом за допомогою низки інституцій, які надають 

безпосередню підтримку учасникам інноваційного процесу і формують дієву 



 149

мотиваційну складову. Розробку організаційно-адміністративного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

України доцільно базувати на принципах державно-приватного партнерства. 

Саме цей механізм повинен стати основою для мотивації зміни ролі держави з 

«суворого розпорядника» на «надійного партнера». Водночас має зберегтися 

баланс між державно-приватними інтересами та інтересами вітчизняних і 

закордонних підприємств. У рамках співробітництва з закордонними 

високотехнологічними корпораціями могла б бути частково використана 

практика Китаю: в рамках курсу на розвиток власних технологій система 

державного регулювання Китаю все жорсткіше змушує закордонні корпорації, 

дочірні фірми яких розташовані в Китаї, ділитися своїми технологіями 

(зокрема, в торгово-промисловій сфері економіки) з китайськими державними 

компаніями. Закордонні компанії, які ведуть бізнес в Китаї, при виробництві 

продукції також повинні використовувати певну частку місцевих 

комплектуючих. Таким чином, змінюється діловий клімат всередині країни: 

преференції, які надаються зарубіжним компаніям для розміщення свого 

виробництва в Китаї, скорочуються з метою розвитку власних підприємств з 

більш високим ступенем технологічності. Переосмислення потребує практика 

взаємодії торгово-промислових груп і торгово-промислових палат, які за своєю 

суттю повинні спрощувати підприємствам не тільки вихід на зовнішні ринки, а 

й виступати координаторами у спільних інноваційних проєктах, забезпечувати 

співробітництво між урядом, підприємствами та дослідними інститутами, як це 

вже запроваджується у інших країнах. 

Отже, для активізації інноваційного розвитку торгово-промислових груп 

України необхідно: 

1. Оновити політику взаємодії держава-наука-бізнес-соціум з чітким 

визначенням прав, повноважень і взаємозобов’язань всіх сторін, чітко 

визначити взаємовигоду співпраці.  

2. Усунути інфраструктурний монополізм окремих компаній, залежність 

і держави, і торгово-промислових груп від необґрунтованих тарифів на 
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енергоносії, непрозорих правил формування тарифів надання послуг. 

3. Реформувати існуючий підхід до утворення високотехнологічних 

кластерів, визначення прав та обов’язків учасників, удосконалити механізм 

взаємодії на економічно обґрунтованих та взаємовигідних умовах. 

4. Модернізувати та збільшити роль торгово-промислових палат при 

регулюванні процесів утворення кластерів, трансферту технологій, 

комерціалізації отриманих результатів наукових досліджень. Розглянути 

можливість утворення, на базі ТПП, спільних із бізнесом центрів 

комерціалізації розробок. 

5. Розглянути можливість розробки та застосування політики 

протекціонізму для українських компаній. 

Концептуальна схема вдосконалення комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

України, з урахуванням важливості мотиваційно-стимулюючої складової 

кожного з окремих механізмів, побудована на принципах державно-приватного 

партнерства з метою створення сприятливого для розвитку інновацій бізнес-

середовища, наведена на рис. 3.2. 

Урахування мотиваційно-стимулюючої складової у комплексному 

механізмі державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп в Україні дозволить державі:  

– економити фінансовий ресурс, зосередившись на проєктному 

фінансуванні;  

– активізувати інвестиційну діяльність торгово-промислових груп, через 

розподіл ризиків;  

– використовувати передовий досвід діяльності приватних компаній, 

аналогічних чи близьких за організаційно-правовою формою; 

– підвищити ефективність розвитку інфраструктури у сфері 

промисловості, через стимулювання підприємницького мислення, рівний та 

взаємовигідний діалог між владою та бізнесом, збереження та створення нових 

робочих місць. 
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Рис. 3.2. Концептуальна схема впровадження мотиваційно-стимулюючої 

складової комплексного механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в Україні 

Джерело: розроблено автором. 

 

Принципи: 
• Взаємодовіра; 
• Верховенство права, державні гарантії; 
• Економічна рівноправність та відповідальність; 
• Інформаційна кооперація. 

Мета: 
• Практична реалізація державно-приватного 

партнерства. 
• Створення сприятливого для розвитку інновацій 

бізнес-середовища. 

Для держави:  
• економія фінансових ресурсів держави, активізація форм 

проектного фінансування;  
• активізація інвестиційної діяльності торгово-промислових 

груп, оптимізація розподілу ризиків;  
• оптимізація ефективності управління майном та ефективний 

розподіл і модернізацію наявних ресурсів;  
• використання передового досвіду діяльності приватних 

компаній за організаційно-правовою формою; 
• підвищення ефективності розвитку інфраструктури у сфері 

промисловості, стимулювання підприємницького мислення, 
рівний та взаємовигідний діалог між владою та бізнесом, 
збереження та створення нових робочих місць. 

 

Для торгово-промислових груп:  
• отримання державних гарантії та додаткових 

інвестиції для реалізації інноваційних проектів, 
оптимізація розподілу ризиків інноваційного проекту; 

• розширення можливостей одержання пільгових 
кредитів під державні гарантії від міжнародних та 
вітчизняних фінансових установ на довготривалий 
термін;  

• поліпшення роботи з державними дозвільними 
органами влади, підвищення статусу інноваційного 
проекту в результаті залучення до участі державного  
партнера; формування позитивного іміджу у 
суспільстві. 

 

 Комплексний механізм 
державного регулювання 
інноваційним розвитком 
торгово-промислових груп 

Фінансово-
економічний  

Організаційно-
адміністративний  

Інформаційний  

Соціально-
психологічний  

Нормативно-
правовий  

Мотивуюча та стимулююча складова 
комплекс заходів, що спрямований на формування сприятливих для 
розвитку інновацій умов з боку об’єкта, у яких суб’єкт схильний до 
найбільш ефективного, ініціативного та сумлінного виконання 
покладених обов’язків. 

• Аудит, оновлення та удосконалення нормативно-правових актів. 
• Законодавче закріплення принципів державно-приватного партнерства. 
• Законодавче закріплення стратегічних пріоритетів, прав, повноважень та 

відповідальності. 

• Практика державного кредитування (податкового, технологічного, тощо). 
• Спеціальний режим оподаткування. 
• Співфінансування інноваційних розробок та розподіл ризиків. 

• Оновлення політики взаємодії учасників інноваційного процесу. 
• Усунення інфраструктурного монополізму. 
• Удосконалення кластерної взаємодії. 
• Запровадження практики інноваційних рад. 

• Оновити політику залучення технологій. 
• Запровадження комунікаційних майданчиків та площадок обміну 

технологіями. 
• Удосконалення систем моніторингу і статистики. 

• Оновлення політику розвитку та утримання талантів в Україні. 
• Оновлення політики популяризації інновацій та НДДКР. 
• Удосконалення навчальних планів та програм наукових досліджень. 
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Відтак, концептуальна схема комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України, з 

урахуванням мотиваційно-стимулюючої складової кожного з окремих механізмів 

комунікативної взаємодії, побудована на принципах державно-приватного 

партнерства з метою створення сприятливого для розвитку інновацій бізнес-

середовища, наведена на рис. 3.3. Впровадження механізму комунікаційної взаємодії 

між державою та бізнесом дозволить державі: 

– закласти практичну основу для плідної взаємодії між державою, наукою та 

бізнесом при вирішення спільних завдань. Конкретизувати та узгодити спільні 

стратегічні цілі та оперативні шляхи їх досягнення з чітким розподілом ролей, 

повноважень, відповідальності між учасниками інноваційного процесу; 

– започаткувати новий рівень державно-приватного партнерства на основі 

спільних інтересів, сталого діалогу та престижу системи державного регулювання як 

надійного ділового партнера; 

– отримати доступ наукових установ до технологічного, комерційного та 

інтелектуального ресурсу торгово-промислових груп з метою оновлення науково-

приватного співробітництва;  

– зосередити завдання фундаментальної науки на вирішенні практично 

важливих питань, використовувати можливості торгово-промислових груп, існуючи 

канали збуту, при комерціалізації результатів фундаментальних досліджень; 

– оновити наукові плани та програми з метою підготовки фахівців, на яких є 

сталий попит на ринку праці, вирішення питання працевлаштування молодих 

спеціалістів та популяризації інновацій у суспільстві. 

Комплексне поєднання всіх важелів системи державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп в Україні, з урахуванням 

можливостей, що надають сучасні електронні технології, практичного досвіду 

керування складними системами при реалізації комерційних проєктів, який здатні 

привнести підприємства торгово-промислової сфери економіки, та наукового 

потенціалу вітчизняної НДДКР, здатне дати синергетичний ефект, спрямований на 

загальний добробут суспільства.  
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Рис. 3.3. Концептуальна схема комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України 

Джерело: розроблено автором. 

Механізм моніторингу результативності комплексного механізму державного регулювання: 
Система взаємоузгоджених кількісних показників інноваційного розвитку, побудованих на основі статистичної інформації, як 
складові інтегрального коефіцієнту результативності комплексного механізму державного регулювання. 
Основа для побудови прогнозних математичних моделей для прийняття стратегічних рішень. 

 
Цільові орієнтири: розробка та 
впровадження інноваційної 
моделі економіки 

Мета: цілеспрямоване 
стратегічне підвищення 
конкурентоспроможності 
національної економіки, 
загальний добробут суспільства 

Принципи: стратегічна 
орієнтованість, децентралізація, 
ефективність, системність, 
інноваційність, адаптивність, 
прозорість, синергія 

Торгово-промислові групи 
(як окрема інституційна одиниця економіки) 

 

Індикатори: Статистичні показники розвитку, Міжнародні Рейтинги 
(конкурентоспроможності, легкості ведення бізнесу, тощо) 

 

Фінансово-
економічний  

Організаційно-
адміністративний  

Інформаційний  Соціально-
психологічний  

Нормативно-
правовий  

Комплексний механізм державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп  
(синергетично пов’язані, спрямовані на створення умов, сприятливих для розвитку інновацій) 

 

Мотиваційний механізм державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп  
(Мотивуюча та стимулююча функції державно-приватного партнерства) 

 

 
Рівні регулювання: 
міжнародний, 
макроекономічний, 
мезоекономічний, 
мікроекономічний 

Види регулювання: державне, 
ринкове, саморегулювання, 
соціальний діалог, державно-
приватне партнерство 

Учасники інноваційного 
процесу: органи державної 
влади та місцевого 
самоврядування, торгово-
промислові групи, наукові 
установи 

 
Функції: регламентуюча, 
координуюча, стимулююча, 
організаційна, планово-
прогностична, контрольна 

Методи: прямі, 
непрямі, 
адміністративні, 
економічні, донорські, 
морально-етичні 

Інструменти: прийняття 
нормативних актів, створення 
умов, координування, 
моніторинг, фінансування 

Важелі: економічні, 
законодавчі, 
організаційні, 
інформаційні, соціальні 

Комунікативний механізм 
майданчик спільної взаємодії учасників інноваційного процесу  

(напрацювання спільних рішень щодо інноваційного розвитку торгово-промислових груп) 

Основа для встановлення сталого діалогу та напрацювання спільних рішень 

Результати: прискорення процесу впровадження інноваційної моделі економіки України за рахунок інноваційного розвитку 
торгово-промислових груп, як технологічних драйверів інновацій, підвищення конкурентоспроможності країни, інтеграція у 
європейський та світовий економічний простір, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 
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3.3. Шляхи вдосконалення системи моніторингу механізмів 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових 

груп в Україні 

 

Основою й важливим підґрунтям системи державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні є уніфікована 

система індикаторів, що відображає: структуру та якість інновацій; 

інноваційність продукції, процесів та технології; інноваційні витрати; 

ефективність інноваційної діяльності; інноваційний потенціал – людський 

інноваційний потенціал, інтелектуальну власність, ресурсне забезпечення 

інноваційної діяльності, інноваційну культуру та клімат, результативність 

механізмів регулювання тощо. Започаткування системи моніторингу та аналізу 

стану справ науково-технологічного та інноваційного розвитку гарантуватиме 

впровадження єдиної державної політики щодо розробок, закупівлі, освоєння 

сучасних і перспективних технологій та врегулювання відносин власності на 

науково-технічну інформацію [209]. 

Досліджуючи діючу систему координат, за якою відбувається моніторинг 

інноваційного розвитку, що є основою для процесів прогнозування та 

математичного моделювання можливих сценаріїв розвитку, прийняття 

управлінських рішень на державному рівні, доцільно звернутися до світового 

досвіду. В економічно та технологічно розвинених країнах світу система 

державного планування та прогнозування в різних формах, що успішно 

адаптовано до умов ринкового господарства, є невід’ємною частиною системи 

державного регулювання інноваційним розвитком та моніторингу їх 

результативності. Наприклад, у Німеччині (за рівнем витрат на НДДКР та 

інновації (2,5 % ВВП), яка посідає одне з провідних місць серед економічно 

розвинених країн, державою постійно оцінюється ефективність дій самого 

механізму та здійснюються конкретні кроки, спрямовані на подальше 

реформування податкового законодавства, спрощення адміністративних 

процедур, боротьбу з бюрократією, вдосконалення системи захисту 
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інтелектуальної власності, патентування, технічного регулювання і 

стандартизації, залучення венчурного капіталу. Практика та досвід Німеччини, 

в частині постійної оцінки ефективності та дієвості комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком, пошук найбільш дієвих 

складових механізму, мав би бути використаний при формуванні системи 

моніторингу системи державного регулювання в Україні.  

Моніторинг інноваційної діяльності – це систематичний збір, обробка та 

аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки 

заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в 

країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

Моніторинг інноваційної діяльності можна умовно поділити на три складові, а 

саме:  

– моніторинг перебігу інноваційних процесів у країні (на макро- та 

мікрорівнях);  

– моніторинг практичних наслідків заходів держави щодо стимулювання і 

регулювання інноваційної діяльності в країні;  

– моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

[221]. 

До джерел інформації, які використовуються для моніторингу 

результативності застосування комплексного механізму державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп, належать: 

накопичені знання та досвід, фактична і статистична інформація, економіко-

математичні моделі. Головними об’єктами прогнозування є національна 

економіка, економіка міжгалузевих і галузевих комплексів, економіка окремих 

регіонів та адміністративно-територіальних одиниць, економіка підприємств. 

До суб’єктів прогнозування відносять державу в особі державних органів 

управління певного рівня, економічні служби органів місцевого 

самоврядування, економічні підрозділи підприємств [44]. 

При моніторингу результативності механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп України доцільно 
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використовувати всі інформаційні ресурси в комплексі: 

1. «Традиційні» статистичні форми Державного комітету статистики 

України. Значення багатьох показників інноваційної діяльності можуть 

отримуватися на основі існуючих статистичних даних із форми № 1 – інновації 

«Огляд технологічних інновацій промислового підприємства» та деяких інших 

форм, що не мають прямого зв’язку з інноваціями, але містять деякі показники, 

пов’язані з різними аспектами наукової, технологічної та інноваційної 

діяльності. Вони подаються юридичними особами усіх організаційних та 

правових форм, а також їх філіями, відділеннями, що ведуть комерційну 

діяльність, що мають відповідний класифікаційний код згідно з класифікацією 

типу економічної діяльності (КВЕД), незалежно від їх основної діяльності. 

Результати збору та обробки даних оприлюднюються у щорічному 

статистичному бюлетені Державного комітету статистики України 

«Дослідницька та інноваційна діяльність». 

2. Комплексна інформація щодо розвитку світової економіки, яка 

видається міжнародними статистичними організаціями та міжнародними 

консалтинговими групами. Через оприлюднені результати можна отримати дані 

як про якість роботи окремих державних інноваційних систем, так і визначити 

вектори подальшого розвитку міжнародної економіки в цілому та основні 

тенденції інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки.  

3. Результати спеціального інноваційного огляду, що проводиться в 

Україні, відповідно до методології ЄС (спеціальний огляд Державного комітету 

статистики). Хоча й досі існують деякі методологічні та технічні проблеми, 

пов’язані з формуванням відповідних зразків та з обробкою даних, результати 

спеціального інноваційного огляду суттєво доповнюють традиційну 

статистичну інформацію про інноваційний розвиток, у тому числі і у торгово-

промисловій сфері економіки. Порівнюючи отримані результати з іншими 

країнами, визначаючи найбільш успішні підходи та практики застосування 

системи державного регулювання інноваційним розвитком у торгово-

промисловій сфері економіки, система державного регулювання здатна стати 



 157

більш прикладною та гнучкою у застосування як окремих складових, так і 

механізмів державного регулювання в цілому. 

4. Результати регулярних оглядів конкурентоздатності, що проводяться як 

Держкомстатом України. Такі огляди дозволяють отримати актуальну 

інформацію стосовно рівня такої діяльності на рівні секторів національної 

економіки. Крім того, огляди конкурентоздатності надають можливість оцінити 

перспективи інноваційної діяльності, оскільки там є питання, пов’язані з 

планами компаній у цій сфері на наступний рік. 

5. Інформація, зібрана різними міністерствами та різними підрозділами 

державних установ Зазвичай, в Україні така статистика збирається різними 

міністерствами та установами (наприклад, Національною академією наук 

України) на секторальній основі. Як правило, стандарти даних співпадають зі 

стандартами Державного комітету статистики України. Таким чином, певні 

питання інноваційної діяльності деталізуються даними з галузевої статистики, 

однак інші – взагалі не враховуються. Такий підхід є доволі природнім, але в 

певних випадках дані галузевої статистики не дозволяють проводити правильне 

порівняння на національному рівні, і це дублює загальнонаціональні 

статистичні дані (інформацію Державного комітету статистики України). 

6. Дані спеціальних оглядів щодо інновацій, що проводилися 

дослідниками та організаціями в рамках спеціальних дослідницьких проєктів і 

надають інформацію про інноваційну діяльність окремих підприємств та 

економічних секторів. Згідно з такими оглядами збір даних анкетування часто 

супроводжується детальним дослідженням окремих підприємств (оглядом так 

званих «випадків»), що дозволяє отримати важливу та якісну інформацію 

безпосередньо з компаній. Крім того, аналогічні проєкти дозволяють 

прискіпливий аналіз окремих груп компаній, у тому числі підприємств торгово-

промислової сфери економіки, для яких подібний аналіз давно вже є 

традиційним і практично необхідним при стратегічному плануванню. 

Моніторинг дієвості комплексного механізму держаного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні повинен 
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охоплювати всі види або напрямки науково-технічної й інноваційної діяльності 

підприємств, що складають торгово-промислову сферу економіки, державну 

інноваційну політику, стан розвитку інноваційних структур (наукових центрів, 

фірм, технопарків тощо). Такий моніторинг повинен вестися як на рівні країни 

в цілому, так і окремого регіону, області, виробництва або виду економічної 

діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) 

[198].  

Моніторинг інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

повинен вирішувати такі основні завдання: 

– організація спостереження за інноваційним розвитком підприємств, що 

складають торгово-промислову сферу економіки; 

– одержання та обробка достовірної, своєчасної й об’єктивної 

статистичної інформації про протікання інноваційних процесів на 

підприємствах; 

– оцінка та системний аналіз одержуваної інформації, виявлення причин, 

що зумовлюють той або інший характер протікання інноваційних процесів, 

взаємозалежність інноваційних процедур; 

– прогнозна оцінка інноваційної активності торгово-промислової сфери 

економіки на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу; 

– визначення головного вектора розвитку інновацій у торгово-

промисловій сфері економіки, вибір сценарію розвитку; 

– підготовка рекомендацій підприємствам, спрямованих на подолання 

негативних і підтримку позитивних тенденцій розвитку; 

– забезпечення у встановленому порядку всіх суб’єктів інноваційного 

розвитку, а також інших зацікавлених осіб інформацією, отриманою при 

проведенні даного моніторингу. 

Моніторинг інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні 

має здійснюватися на підставі даних державної статистичної звітності, 

аналітичної інформації центральних та регіональних органів державного 

управління, матеріалів спеціальних обстежень з окремих питань стосовно 
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об’єкта моніторингу [58].  

Статистична інформація є основою моделювання розвитку подій, 

корегування як існуючої стратегію інноваційного розвитку, залежно від зміни 

ринкової ситуації та глобального середовища, так і розробці докорінно нової 

стратегії інноваційного розвитку. Вітчизняні науковці вважають, що статистика 

має на практиці стати інструментом моніторингу інноваційного розвитку, 

обґрунтування взаємопов’язаних інноваційної, інвестиційної, науково-технічної 

та структурної політик, оперативно реагувати на її пріоритети, з урахуванням 

глобальних економічних зрушень і не просто відображати тенденції, що 

склалися, але й дозволяти передбачати їх можливі зміни в майбутньому. 

Загалом статистична оцінка інноваційної діяльності підприємств торгово-

промислової сфери економіки в Україні відображається у державних 

статистичних спостереженнях за такими формами: 

– № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового 

підприємства» (річна); 

– № 4-нт «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та 

використання об’єктів права інтелектуальної власності» (річна); 

– № 7-нт (ліцензії) «Звіт про укладання договорів стосовно 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» (річна); 

– № 1-технологія «Обстеження потенціалу виробництва 

високотехнологічної промислової продукції». 

Існують п’ять груп статистичних показників, що описують деякі аспекти 

науково-технічної та інноваційної діяльності у торгово-промисловій сфері 

економіки України та можуть виступати критеріями для формування 

інтегрального показника результативності системи державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп: 

– показники розвитку торгово-промислових груп України; 

– показники інноваційної діяльності підприємств торгово-промислових 

груп України; 

– статистичні показники сфери досліджень і розробок (НДДКР) у 
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торгово-промисловій сфері економіки; 

– статистика фундаментальних досліджень вітчизняної науки на 

замовлення підприємств торгово-промислової сфери; 

– патентна статистика; технологічний баланс платежів, що 

характеризують міжнародний трансфер технологій. 

Окрім згаданих форм статистичної звітності, для моніторингу дієвості 

комплексного механізму державного регулювання інноваційним розвитком 

торгово-промислових груп України доцільно досліджувати такі групи 

показників діяльності підприємств торгово-промислової сфери економіки: 

– величина прибутку від реалізації інноваційної продукції; 

– витрати на устаткування, обладнання та технології; 

– економія витрат при виробництві інноваційної продукції. 

За статистичною формою № 1-інновація «Обстеження технологічних 

інновацій промислового підприємства» можна відстежити: витрати 

підприємства на придбання прав на патенти і ліцензії на використання 

винаходів, корисні моделі, промислові зразки; виплати ліцензіару; витрати на 

придбання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, не захищених 

охоронними документами. Проте інформації, зібраній у цій формі, недостатньо, 

аби оцінити рівень трансферу технологій в Україні. Для повної оцінки рівня 

інноваційної діяльності підприємств торгово-промислової сфери економіки та 

системного моніторингу дієвості механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком велике значення має адекватне відображення процесів 

технологічного трансферу, що розглядається в посібнику з платіжного балансу 

технологій ОЕСD [302]. Слід зазначити, що саме поняття «технологія» нині 

далеко вийшло за межі поняття «виробнича технологія». Нині, під трансфером 

(обміном, передачею) технології розуміють також придбання ліцензій, патентів, 

технічної документації, зразків машин та продукції промислового призначення, 

товарних знаків, промислових виробів, виробничо-технічного досвіду тощо. 

Взагалі трансфер технологій відбувається в різних формах, у різний спосіб і за 

різними каналами. Він може здійснюватися на комерційних або некомерційних 
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засадах, бути таким, що реалізується в межах однієї фірми, 

внутрішньодержавним або міжнародним. Статистичне відображення 

технологічних обмінів, особливо у торгово-промислових групах, нині має ще 

отримати в Україні (як, до речі, і за кордоном) належне теоретико-методичне 

підґрунтя. У практиці технологічного обміну у торгово-промисловій сфері 

економіки майже неможливо виділити об’єкт в чистому вигляді. Наприклад, 

поставка будь-якого устаткування завжди передається з пакетом супровідної 

документації, іноді ліцензій. Окрім того, фірма-постачальник виконує 

встановлення, налагодження, пуск устаткування, навчання персоналу, 

сервісний супровід, передаючи разом з цим свої інновації як у вигляді 

продукції промислового призначення, так і у вигляді послуг.  

Особливу увагу експертів, що працюють у галузі статистики інноваційної 

діяльності, останнім часом привертає проблема адекватного обліку 

інноваційної активності у сфері послуг, особливо послуг промислового 

призначення. За оцінками фахівців, на цю сферу останнім часом припадало 25–

35 % витрат на НДДКР і інновацій у розвинених країнах (у США навіть 

близько 40 %). Передбачається, що в найближчому майбутньому ця частка 

збільшуватиметься. Найбільш прийнятна інформація про сектор послуг нині 

отримується тільки за допомогою інноваційних обстежень, але підходи до 

проведення таких обстежень поки до кінця не уніфіковані. Різні країни 

використовують різні методики, що в результаті призводить до незіставності 

отриманих даних. Крім того, досі не виділяється частка торгово-промислових 

послуг та не обстежується інноваційна активність підприємств, зайнятих у 

цьому виді діяльності, яка має певні особливості:  

– акцент на майже винятковому використанні інновацій, створених в 

інших секторах, а не власне в секторі послуг;  

– домінування організаційних, а не технологічних інновацій [285]. 

В українській статистиці, яка постійно розвивається в напрямі 

вдосконалення статистичних продуктів, гармонізації статистичних норм, 

методології та звітно-статистичної документації зі статистики інноваційної 
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діяльності підприємств відповідно до статистичного обстеження інновацій 

держав-членів ЄС (CIS 2020) (останній документ – Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження програми розвитку державної 

статистики до 2023 року» від 27.02.2019 р., зі змінами та доповненнями, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. [159]). 

Незважаючи на те, що протягом останніх років суттєво розширився перелік 

нових груп статистичних досліджень інноваційного розвитку, більш 

деталізована інформація про географію інноваційної діяльності; види 

інноваційної діяльності та джерела їх фінансування; джерела інформації про 

інновації, типи партнерів; чинники здійснення інновацій; чинники, що 

перешкоджають інноваційній діяльності, доповнена та розширена методологія 

стимулювання інноваційної діяльності в організаціях, досі відкритим 

залишається питання накопичення та обробки статистичної інформації про 

інноваційну активність підприємств торгово-промислової сфери економіки. 

Одним з основних недоліків вітчизняної статистичної звітності полягає також в 

тому, що не знаходить відображення досить багато кількісних та вартісних 

показників міжнародного трансферу технологій у торгово-промисловій сфері за 

різними видами існуючих у світі угод: передачу патентів на винаходи; торгівлю 

безпатентними винаходами; патентне ліцензування, передачу ноу-хау. Окрім 

згаданих - угоди на: товарні знаки; промислові зразки; послуги технологічного 

змісту (інжиніринг, сервісне обслуговування) та інші. До вартісних показників 

міжнародного трансферу технологій у торгово-промисловій сфері економіки 

України доцільно скористатися міжнародною практикою, накопичувати й 

обробляти інформацію про: 

– загальну вартість предмета угоди, наведену в угоді (контракті); 

– чисту продажну ціну, за вирахуванням витрат;  

– розмір витрат за статтями, які пов’язані або не пов’язані з даною 

технологією, проте мають бути сплачені її продавцем (витрати на фрахт, 

упаковку, транспортування, на виплату страхових сум, митних зборів, податків, 

комерційні знижки); 
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– надходження (виплати), що були здійснені за діючими угодами у 

звітному році [58]. 

Наведений перелік форм статистичних спостережень свідчить про 

достатньо широкий спектр інформаційної бази даних для здійснення 

управління інноваційним розвитком на різних рівнях, проте торгово-

промислова сфера економіки не знаходить своє відображення у як окрема 

інституційна одинця, що значно ускладнює як накопичення та обробку 

інформації, так і подальше використання інформації для прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях. Зараз державна статистика інноваційної 

діяльності торгово-промислової сфери економіки обмежується спостереженням 

інноваційної активності виключно промислових підприємств.  

За Системою національних рахунків можна відстежити основні 

макроекономічні показники (характеристика величини сукупного продукту 

(випуску) і сукупного доходу) та оцінити стан торгово-промислової сфери 

економіки, адже центральну ланку в ній посідає ринок товарів і послуг, 

відображена структура ринкової економіки, інститути та механізми її 

функціонування. Зазвичай використання системи національних рахунків є 

основою економічного прогнозування та міжнародних зіставлень 

національного доходу. Основні методичні підходи до побудови подібних 

рахунків в Україні розглянуто в роботі [65].  

Логіка вдосконалення механізму моніторингу інноваційного розвитку в 

частині вдосконалення системи національних рахунків повинна враховувати 

такі кроки: 

– за допомогою системи сателітних рахунків, визначити механізм 

урахування вартості послуг технологічного змісту (інжиніринг, сервісне 

обслуговування) та торговельних компаній (торговельних домів торгово-

промислових груп), що є каналом збуту для підприємств торгово-промислової 

сфери економіки. На даний момент статистична інформація про інноваційну 

активність таких компаній збирається та обробляється як за організаціями 

торгівлі та послуг відповідно, та частіше за все, не враховується в прибутках від 
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збуту інноваційної продукції підприємством-виробником, або враховується 

некоректно.  

– узгодити питання врахування витрат на НДДКР та інноваційний 

розвиток як довгострокові капіталовкладення, за міжнародною практикою та 

розробити механізм урахування капіталізації результатів інноваційного 

розвитку. 

Існуючи статистичні методики, які є основою моніторингу інноваційного 

розвитку торгово-промислової сфери економіки мають низку спільних 

недоліків, в яких не відстежуються розвиток інноваційних процесів за 

встановленими законодавством пріоритетними напрямами інноваційної 

діяльності, зміни в технологічній структурі національної економіки, 

індикативні показники щодо запланованих цілей інноваційного розвитку та 

ступеня досягнення визначених цілей та ін. Крім того, деякі пропоновані в 

дослідженнях показники мають описовий характер, де не простежуються базові 

дані фінансової або статистичної звітності, необхідні для їх розрахунку, що 

ускладнює їх розуміння та застосування на практиці; системи індикаторів 

містять як кількісні (абсолютні та відносні), так і якісні показники, що 

ускладнює інтегральну оцінку інноваційної діяльності та розвитку підприємств; 

досі в літературних джерелах немає чітко ієрархічно збудованої системи 

показників оцінки інноваційної діяльності та інноваційного розвитку [18; 75; 

108; 125; 222; 253]. 

З огляду на вищезазначене, основними напрямами вдосконалення 

інструментарію аналізу інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні є: 

– фокусування моніторингу на двох основних напрямах: аналіз власне 

розвитку та ознак його інноваційності (інноваційної активності та потенціалу), 

що вимагає удосконалення інструментарію статистичного аналізу 

інноваційного розвитку на засадах поєднання індикаторів інноваційної 

діяльності та інноваційного потенціалу з індикаторами фінансовими, що 

віддзеркалюють їх розвиток та комерціалізацію результатів; 
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– урахування показників конкурентоспроможності продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, інші показники ринкового середовища, 

зміну ринкових тенденцій, вплив глобального середовища, клієнтський попит 

на продукцію та вектор зміни попиту на інноваційну продукцію; 

– розробка та впровадження єдиної ієрархічної системи показників, яка 

дозволить оцінювати тенденції інноваційного розвитку (діяльності, потенціалу) 

та визначати чинники впливу на них на різних рівнях деталізації, уніфікація 

системи показників з міжнародними практиками; 

– розробка та впровадження єдиної системи моніторингу 

результативності комплексного механізму державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп. 

Сучасний механізм моніторингу результативності застосування 

механізмів державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп в Україні базується на оперуванні великими масивами даних 

у режимі реального часу великою кількістю користувачів. Удосконалення його 

неможливе без врахування сучасної швидкості передачі інформації, 

захищеності інформаційних каналів, без використання новітніх технологій. 

Високотехнологічні IT-розробки дають змогу не тільки накопичувати та 

обробляти інформацію, а й будувати моделі оцінки ризиків, використовувати 

інформацію одночасно з кількох баз даних, застосовувати релевантні 

макроекономічні й галузеві показники, будувати математичні моделі та 

сценарії. Єдиною технологією BigData, яка сьогодні дозволяє вирішити ці 

питання у комплексі, є блокчейн-технологія. Ще в 2017 р. Всесвітній 

економічний форум визнав блокчейн-технологію однією з найперспективніших 

технологій, яка здатна забезпечити інноваційний прорив та прогрес суспільства 

протягом наступних десятиліть у сфері BigData, інноваційних технологій та у 

сфері публічного управління. У 2018 р. країни-члени Європейського Союзу 

прийняли рішення про впровадження блокчейн-технології для поліпшення умов 

дотримання податкового законодавства, удосконалення податкового 

контролю та організації внутрішнього аудиту. Наступним кроком країни-члени 
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ЄС планують вдосконалити, за допомогою блокчейн-технології, 

інструменти системи державного регулювання щодо автоматизованого 

обміну інформацією між країнами, котрі входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку [310].  

В Україні Державне агентство з питань електронного урядування та 

компанія BitFury підписали в 2017 р. меморандум про співпрацю у сфері 

блокчейн-технологій [241] та впровадження можливостей, що надає ця 

технологія, в систему державного управління. Заплановано перевести на нову 

систему державні реєстри, соціальні служби, органи безпеки, охорони здоров’я 

та енергетики України. У результаті це дозволить уряду України контролювати 

всі зміни, а суб’єктам управлінського процесу надасть впевненість у 

достовірності та захищеності інформації. Ця технологія унеможливлює 

махінації у записах державних реєстрів як зсередини при підкупі 

адміністратора або реєстратора, так і ззовні при кібератаках [128; 245].  

У вересні 2019 р. з метою подальшого впровадження технологій 

розподіленого реєстру в усі сфери життя, в Україні було створено громадську 

організацію «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері 

застосування технологій розподіленого реєстру», головною метою якої є 

популяризація технології розподіленого реєстру (блокчейн) як структурного 

елементу майбутнього Інтернету та її застосування в усіх сферах життя 

суспільства, розроблення та систематизація термінології, категоріального 

апарату нормативно-правових документів, що регулюють технологію блокчейн 

в Україні. Наразі фахівцями Науково-дослідного центру блокчейн-рішень, 

спільно з представниками різних сфер наукової спільноти України, завершено 

роботу зі створення законопроєкту № 4328 «Про токенізовані активи та 

кріптоактиви».  

Так, запропонований НДЦ блокчейн-рішень законопроєкт № 4328 

покликаний регулювати відносини, що виникають у сфері застосування 

віртуальних активів, які існують у системі обліку цифрових даних на базі 

технології розподіленого реєстру – токенізованих активів і кріптоактивів [138]. 
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Протягом 2020 р. фундаментальна праця авторського колективу законопроєкту 

№ 4328 дозволила виділити суб’єктно-об’єктний склад таких відносин, а також 

класифікувати віртуальні активи. Комплексний підхід до врегулювання 

правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням різних видів 

віртуальних активів, який застосований у даному законопроєкті, дозволить 

інтегрувати відомі на даний момент інструменти технології блокчейн в існуючу 

законодавчу базу. Наразі не відомо жодної іншої країни у світі, в якій подібний 

підхід був би сформований і закріплений на законодавчому рівні. Положення 

законопроєкту № 4328 закріплюють правовий режим віртуальних активів, що 

дозволяє визначити регуляторів відносин у сфері токенізованих активів і 

кріптоактівов. Завдяки підтримці народних депутатів 05.11.2020 р. 

законопроєкт № 4328 «Про токенізірованних активах і кріптоактивах» був 

зареєстрований у Верховній Раді України. Даний законопроєкт повинен 

створити сприятливе середовище та умови для формування 

конкурентоспроможної економіки України за допомогою широкого 

застосування IT-технологій, а також відкриє нові можливості для розвитку 

соціально-економічних відносин, побудованих на застосуванні віртуальних 

активів у різних видах діяльності [138; 195]. Побудова на технології блокчейн 

податкових реєстрів, впровадження цієї системи у практику статистичного 

збору та обробки інформації, діяльність державної системи закупівель, 

дозволяє повністю перейти у цифровий формат, що природно відповідає роботі 

з інформацією, але є новим для механізмів державного регулювання 

інноваційним розвитком. Дана система передбачає наявність єдиних стандартів 

обміну інформації на основі «розумних контрактів» (смарт-контрактів), що 

робить її зручною і зрозумілою як для постійних користувачів, так і для нових 

суб’єктів. На думку окремих експертів, в майбутньому може відбутися 

витіснення традиційної моделі управління записами в публічних реєстрах 

моделлю на основі блокчейн-технології, яка дозволяє суттєво скоротити 

витрати правовласників на фіксування своїх прав на об’єкт (наприклад, прав 

інтелектуальної власності) та оплату послуг відповідних посередників, 
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наприклад прав користування науковими розробками. Так, О. Данильченко 

вважає, що блокчейн-технологія може бути адаптована для здійснення будь-

яких операцій, так чи інакше пов’язаних з реєстрацією, обліком або передачею 

різних активів або ресурсів (фінансових, матеріальних и нематеріальних); при 

цьому ні тип, ні кількість учасників, ні їх географічне розташування не мають 

значення. Що може змінити в майбутньому саму модель державного 

управління та сприяти створенню атмосфери довіри [49]. 

Логіка впровадження блокчейн-технології в механізмах державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислової сфери економіки 

має базуватись на тому, що інноваційний розвиток торгово-промислових груп 

України потрібно розглядати як єдиний, комплексний глобальний механізм, 

який включає в себе різного роду учасників, що отримають економічну та 

соціальну вигоду та відповідний рівень безпеки від використання не лише 

технології блокчейн, а й абсолютно нових бізнес-моделей.  

Впровадження технологій повинно базуватися на корегуванні 

нормативно-правового механізму в частині юридичного забезпечення 

впровадження, розподілу повноважень внесення інформації/даних у державні 

реєстри, керування правами доступу до даних реєстрів і контрактів у розрізі 

ролей і смарт-контрактів, розробці багатомірної системи ідентифікації 

користувача на базі біометричних даних з метою врегульовання прав та 

обов’язків учасників процесу, гарантування точності та вірогідності даних 

(Блокчейн технологія гарантує тільки незмінність даних, а не їх точність і 

вірогідність). 

Основою впровадження мають стати єдина уніфікована система 

індикативних показників інноваційного розвитку, побудована за міжнародними 

критеріями оцінки, та уніфікація існуючих електронних реєстрів статистичної 

інформації в органах державної влади (статистичні дані, Система національних 

рахунків, податкові реєстри, реєстри інтелектуальної власності тощо), 

погоджені як між собою, так і з міжнародними стандартами. 

Алгоритм впровадження механізму моніторингу ефективності та 
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результативності механізмів державного регулювання інноваційним розвитком 

торгово-промислових груп з використанням Блокчейн-технологій наведено в 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  

Алгоритм впровадження механізму моніторингу ефективності та 

результативності механізмів державного регулювання інноваційним розвитком 

торгово-промислових груп, з використанням блокчейн-технологій 

Комплекс заходів Результат виконання 
Роль блокчейн-

технології 

Підготовчий блок 
Узгодження нормативно-правової 
бази для використання блокчейн-
технології у якості інструменту 
моніторингу 

Зміни в чинне законодавство 
Можливість 
використання 
технології 

Уніфікація, взаємопов’язаність та 
взаємо узгодженість державних 
реєстрів (Статистичні показники; 
Звітність та адміністрування 
податків, таможні, дозвільних 
органів; Реєстри патентів та 
винаходів, тощо) 

Взаємоузгоджені джерела 
достовірної базової інформації 

Перехід даних у 
незмінному 
вигляді, від баз 
даних до ІТ-
інфраструктури 

Розробка економіко-математичної 
моделі моніторингу результативності 
та ефективності механізмів 
державного регулювання 

Практичне бачення системи 
моніторингу 

Незмінність та 
коректність 
алгоритму обробки 
та інтерпретації 
даних в ІТ-
інфраструктурі 

Визначення технічної складової 
реалізації ідеї, необхідних 
інформаційних каналів, програмного 
забезпечення, обчислювальних 
потужностей та супроводжувальної 
інфраструктури 

Технічне завдання на ПО та 
ІТ-інфраструктуру, необхідну 
для впровадження 

Тестовий запуск системи 
моніторингу 

Перевірка та підтвердження 
достовірності отриманої 
математичної моделі 
інтегральної оцінки по кожній 
складовій 

Основний блок 
Вибір та узгодження всіма 
учасниками інноваційного процесу 
критеріїв інтегральної оцінки 

Чіткі та прозорі критерії 
оцінки Взаємодовіра 

учасників 
інноваційного 
процесу до 
алгоритму обробки 
та інтерпретації 
даних в ІТ-
інфраструктурі 

Визначення ваги критеріїв оцінки, 
періодичності перегляду важливості 
критеріїв 

Зрозумілі та прозорі «правила 
гри», узгоджені з зовнішніми 
та внутрішніми факторами 
впливу 

Побудова функцій приналежності 
нечітких змінних 

Розроблена та достовірна 
математична модель 
моніторингу Отримання з бази даних реальних 
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Комплекс заходів Результат виконання 
Роль блокчейн-

технології 

показників інноваційного розвитку. 
Визначення значень ступеня 
приналежності нечітких змінних, 
відповідним фактичним значенням 
показників у відповідному періоді 
оцінки 
Перевірка та підтвердження 
достовірності отриманої 
математичної моделі інтегральної 
оцінки по кожній складовій 
Інтерпретація значень інтегрального 
показника результативності 
механізмів державного регулювання 
інноваційним розвитком 

Отримання основи для оцінки 
системи державного 
регулювання 
 

Заключний блок 
Інтерпретація динаміки 
інтегрального показника, визначення 
факторів, що впливають на нього. 

Динаміка та взаємозалежність 
факторів протягом часу 

Взаємодовіра 
учасників 
інноваційного 
процесу до 
результатів 
моніторингу 

Побудова математичного алгоритму 
прогнозів та коректив інноваційної 
політику 

Основа для аналізу та 
коректив державної стратегії 
інноваційного розвитку на 
основі конкретних практичних 
показників 

Джерело: розроблено автором. 
 

Цифрова алгоритмізація процесу, побудована на технологій блокчейн, 

надасть учасникам процесу можливість: 

– отримати глибинну аналітику світового ринку інноваційної продукції в 

технологічній структурі попиту та пропозицій на наукоємну продукцію, допоможе 

у виборі потенціальних виробників, пошуку фінансових та інвестиційних 

ресурсів, визначенні тенденцій та вектора подальшого розвитку; 

– узгодження стратегії інноваційного розвитку між учасниками процесу, 

індикацію ступеня досягнення рівня запланованих цілей інноваційного розвитку 

та деталізацію їх показників; 

– розрахунку інноваційних ресурсів і можливостей, індикації показників 

щодо наявності та прозорості використання ресурсів у спільних проєктах 

інноваційного розвитку, обсягів потенційних потреб в обладнанні, технологіях, 

технологічних елементах, провідних фахівцях; 

– розрахунку інвестицій, податкових пільг, державних кредитів на 
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інноваційний розвиток та контроль результативності витрачених коштів, 

індикацію показників щодо наявності та прозорості використання інвестицій у 

спільних проєктах інноваційного розвитку; 

– розрахунку прибутку від комерціалізації результатів інноваційного 

розвитку, технологічну структуру національної економіки. 

Подальше використання блокчейн-технології дозволить виявити стійкі 

закономірності динаміки наукового та інноваційного потенціалу торгово-

промислових груп, будувати прогнози та математичні моделі кількісних, якісних і 

структурних зрушень в економіці.  

Крім того, блокчейн-технології в комплексному механізмі державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп України можуть 

бути використані у: 

– фінансово-економічному механізмі в частині розподілу та використання 

державних інвестицій на інноваційний розвиток, прибутку від комерціалізації 

результатів інновацій, контролю використання податкового кредиту; 

– інформаційному механізмі накопичення та обробки інформації про 

реалізовані, поточні та перспективні інновації, їх результативність, створення 

єдиної платформи нових технологій, захист прав інтелектуальної власності на 

основі смарт-контрактів та оперативної інформації про ринок технологій; 

– організаційно-адміністративному механізмі для усунення перешкоди 

недовіри у стосунках між державою та бізнесом завдяки прозорості транзакцій, 

підсиленню захищеності інформаційних каналів. 

За допомогою блокчейн-технологій повний аналіз або контролінг 

функціонування складних соціально-економічних систем, до яких відноситься 

державне регулювання інноваційним розвитком торгово-промислової сфери 

економіки, який передбачає оцінювання ефективності за її структурними 

складовими на різних етапах функціонування системи або перебігу процесів у цій 

системі, а також оцінювання ефективності функціонування окремих механізмів, 

що належать системі або підтримують її функціонування, може стати не тільки 

набагато легшим, а й набагато прозорішим. Поняття «ефективність державного 
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регулювання» – комплексне, багатогранне і залежить від багатьох факторів 

(економічних, соціальних, політичних тощо), що ускладнює застосування методів 

кількісного аналізу. Визначити результат державного регулювання інноваційним 

розвитком торгово-промислових груп й оцінити зумовлений ним ефект дуже 

складно, що пов’язано, насамперед, зі складністю визначення основних факторів, 

які мають безпосередній вплив на цю категорію [276]. Для комплексної оцінки 

ефективності слід оцінювати ефективність дії всіх складових механізмів 

державного регулювання на всіх його етапах за системою комплексних 

показників. Це здійснюється за допомогою методів проєктного аналізу [15] і 

включає визначення комплексу таких основних складових ефективності [230]: 

1. Аллокативна ефективність – пов’язана з досягнутим продуктивним і 

раціональним використанням ресурсів забезпечення реалізації інноваційних 

процесів, коли ресурси виводяться з секторів економіки, відзначених спадом і 

малою доданою вартістю, створеною в цих секторах продукції, й ці ресурси 

спрямовуються для забезпечення інноваційних процесів у сектори, відзначені 

динамічним розвитком. 

2. Бюджетна ефективність – відображає ефективність використання 

бюджетних коштів для реалізації державного регулювання, тобто освоєних для 

державного стимулювання генерації і поширення інноваційних процесів, 

організаційною формою реалізації яких є інноваційні проєкти та цільові 

інноваційні програми. При цьому використовуються такі механізми державного 

регулювання інноваційних процесів: бюджетна позика, запровадження правового 

пільгового режиму оподаткування, здешевлення кредитування проєктів, державні 

гарантії щодо повернення інвестиційних ресурсів та ін. Бюджетна ефективність 

визначається як різниця між видатками бюджету на забезпечення дії зазначених 

механізмів, так і доходами бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів при 

реалізації інноваційних процесів. У контексті розкритої концепції бюджету 

інноваційного розвитку бюджетну ефективність доцільно визначати як доходи 

бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів у співвідношенні до обсягу 

отриманих суб’єктами наданих коштів за прямими і непрямими методами 
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державної підтримки інноваційних процесів через інноваційні проєкти та 

програми. 

3. Економічна (фінансова) ефективність – оцінюється на основі фінансових 

показників інноваційних проєктів (програм) та звітів про прибутки і збитки в ході 

їх реалізації. Традиційний спосіб оцінювання економічної ефективності з 

урахуванням коефіцієнтів дисконтування та інфляції, а також обсягу залучених 

інвестиційних ресурсів використовує систему таких основних показників: чистий 

дисконтований дохід (ЧДД), індекс прибутковості; внутрішня норма 

рентабельності; період окупності. 

4. Екологічна ефективність – визначається за оцінкою комплексу еколого-

економічних вигід від реалізації інноваційних процесів і витрат на превентивні 

екологічні заходи щодо збереження або відновлення довкілля. 

5. Науково-технічна ефективність – оцінюється з позицій впровадження 

передової технології, нового продукту, що відповідають кращим світовим зразкам 

або їх перевершують; вирішення проблем енерго-, ресурсозбереження, подолання 

технічної відсталості в галузі при реалізації інноваційних процесів. 

6. Соціальна ефективність – охоплює такі кількісні та якісні показники, як 

кількість створених або збережених робочих місць при реалізації інноваційного 

процесу, покращення умов праці, вирішення соціальних, екологічних проблем 

виробництва, регіону, подолання експортної залежності тощо. 

Сучасний американський дослідник проблем державного управління 

Д. Розенблум розрізняє критерії ефективності державного управління за 

управлінським, політичним та правовим теоретичними підходами. В рамках 

управлінського підходу він виділяє три складові ефективності державного 

управління: технічну та економічну ефективність, економічність ресурсів [304]. 

Спираючись на підхід Д. Розенблума, ефективність і результативність механізмів 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

доцільно оцінювати з використанням інтегрального підхіду до рейтингової оцінки 

ефективності державного управління, який ґрунтується на побудові інтегрального 

показника (Ісист.), що характеризує різні аспекти ефективності державного 
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управління інноваційним розвитком торгово-промислових груп: 

– рівень технічної ефективності (Ктех.): (К1тех.) – раціональність, 

прозорість та прогнозованість організації державного регулювання 

(співвідношення результативних стратегічних рішень до нерезультативних); 

(К2тех.) – чіткість розподілу відповідальності учасників інноваційного процесу; 

(К3тех.) – забезпечення всіма видами ресурсів (фінансових, наукових, 

технологічних, тощо, за кожним учасником інноваційного процесу);  

– рівень економічної ефективності (Кек.): (К1ек.) – співвідношення 

реальних витрат на інноваційну активність (розвитку, інноваційної активності, 

комерціалізації, тощо) з плановими витратами на їх досягнення; (К2ек.) – 

співвідношення рівня витрат на розвиток інновацій, що мали комерціалізацію 

результату до рівня збитків через помилки з боку учасників інноваційного 

процесу, по кожному учаснику окремо; 

– рівень результативності (Крез.): (К1рез.) – результати інноваційної 

активності торгово-промислових груп (розвитку, інноваційної активності, 

комерціалізації, тощо), які є наслідком прийняття та реалізації спільних цілей (за 

участі представників держави, торгово-промислових груп та науки), зіставлені з 

затраченими задля досягнення цілей ресурсами всіх учасників інноваційного 

процесу, в порівнянні отриманого результату з відповідними стратегічними 

(програмними) показниками; (К2рез.) – чутливість та гнучкість системи 

державного регулювання інноваційним розвитком до змін за співвідношенням 

між теоретичним та фактичним часом на прийняття стратегічно важливих рішень, 

схвалених всіма учасниками інноваційного процесу.  

Враховуючи, що кожен з критеріїв оцінки ефективності та результативності 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп має свою вагу у значенні досягнення мети, може змінюватися в 

часі, при їх розрахунку доцільно скористатися методом аналізу ієрархій через 

побудову матриць парних порівнянь для показників, що включені в різні групи, за 

суттю [207; 208; 232]. 

Інтегральний показник (Ісист.) ефективності та результативності системи 



 175

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

пропонується розраховувати як нечітку змінну, що включає обмежений і 

взаємозалежний набір даних і не враховує дію певних факторів, поєднуючи 

часткові показники (індикатори технічної та економічної ефективності, 

результативності) як складові у вигляді лінійної залежності: 

Ісист.= ∑ар*Кр = (а1*К1 + … + ар*Кр), 

де р – кількість показників, ар – значення вагових коефіцієнтів, Ісист. – 

значення інтегрального показника результативності системи. 

При побудові алгоритму моніторингу ефективності та результативності 

механізмів державного регулювання інноваційним розвитком торгово-

промислових груп необхідно врахувати такі вимоги до моделі інтегральної оцінки: 

– агрегування багатьох критеріїв, що мають різну розмірність і 

спрямованість змін; 

– можливість визначення проміжних узагальнених показників по групам 

показників; 

– універсальна форма агрегації критеріїв, тобто має бути можливість 

використання моделі інтегральної оцінки для різних сфер державного 

регулювання; 

– облік ваг критеріїв, тобто їх важливості в інтегральної оцінці; 

– формалізація нечітких понять для забезпечення ефективної обробки 

якісної інформації нарівні з чіткими кількісними даними; 

– прив’язка інтегрального показника до цільових орієнтирів інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп; 

– можливість включення інтегральної моделі оцінки інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в систему моделей, що забезпечують основні етапи 

стратегічного управління інноваційним розвитком держави. 

Результати системного контролінгу застосування комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком, у свою чергу, є основою для: 

– рейтинговому порівнянні із іншими країнами на основі застосування 

практики бенчмаркінгу в міжнародних рейтингах;  
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– математичному моделюванні та побудові прогнозів, з метою прийняття 

оптимальних рішень. 

Основний зміст і мета бенчмаркінгу полягає в ідентифікації відмінностей з 

порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих відмінностей та 

виявлення можливостей щодо вдосконалення об’єктів бенчмаркінгу. Суть 

трактування бенчмаркінгу – «безупинний систематичний пошук і впровадження 

найкращих практик, що приведуть організацію до досконалішої форми». 

Враховуючи, що Бенчмаркінг – це засіб для вдосконалення діяльності та практики 

найкращої якості з використанням найкращого досвіду, подібний підхід доцільно 

використовувати при моніторингу результативності комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислової сфери 

економіки. Алгоритм моніторингу, що будується на основі бенчмаркінгу, є 

поєднанням моделей Р. Кемпа та Х. Вазірі, в якому використовується системний 

підхід і циклічність [270; 271; 278; 281; 284]. 

Сучасні державні прогнози інноваційного розвитку України, її 

промислового потенціалу не збігаються з показниками фактичного стану 

економіки. Вивчення вітчизняних наукових праць з теорії, практики 

прогнозування засвідчує той факт, що недостатньо повно проводяться розробки 

моделей прогнозів, завдяки яким є змога виявити вплив чинників інноваційної 

сфери на економічний розвиток країни. Саме апарат економіко-математичного 

моделювання постає необхідним засобом досягнення адекватності, системності, 

інформаційної єдності.  

При моделюванні комплексного механізму державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислової сфери економіки варто 

скористатися традиційною практикою математичного моделювання в системі 

прийняття рішень органами державного управління, яка визначається такими 

принципами: 

– модель як інструмент наукового пізнання повинна відтворювати 

найхарактерніші риси предмета дослідження;  

– кількісного визначення характеристик предмета дослідження;  
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– об’єктивної конкретизації і методів аналізу дійсності;  

– імітаційної варіації напрямів дослідження;  

– забезпечення синергетичного ефекту та функціонального навантаження 

складових системи [56]. 

Модель системи прийняття інноваційних рішень замінює об’єкт – оригінал 

– і використовується для його вивчення. У моделі можна відображати як власне 

систему прийняття інноваційних рішень, так і зв’язки між її складовими. У 

процесі вибору того чи іншого варіанту рішення доцільно використовувати 

математичне моделювання для формування системи математичних 

співвідношень, які дозволять наочно представити й охарактеризувати процес 

виникнення окремих проблем під час реалізації певного інвестиційного рішення. 

Крім того, за допомогою моделювання можливо з’ясувати основні чинники 

ризику і, відповідно, скорегувати рішення або, у випадку дуже великого ризику, 

відмовитися від певного варіанту рішення. Математичне моделювання прийняття 

інноваційних рішень доцільно здійснювати за загальноприйнятими етапами:  

– вивчення та опис економіко-організаційної суті проблеми;  

– розробка математичної моделі для отримання відповідного рішення;  

– верифікація моделі та аналіз якості рішення;  

– корегування моделі і рішення у разі недостатньої відповідності моделі 

реальному процесу;  

– реалізація ухваленого рішення [100].  

Для реалізації запропонованого методологічного підходу до вибору 

оптимального варіанту практики застосування комплексного механізму 

державного регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп 

України, необхідно здійснити низку заходів, наведених у табл. 3.3. 

Основою для оцінки та моделювання варіантів майбутнього є експертні 

оцінки. Основний вектор розвитку методології спрямований на більш активне і 

цілеспрямоване використання знань експертів, що беруть участь в проєктах. 

Зазвичай у кожному з Форсайт-проєктів застосовується комбінація різних методів, 

серед яких експертні панелі, Дельфи (опитування експертів в два етапи), SWOT-
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аналіз, мозковий штурм, побудова сценаріїв, технологічні дорожні карти, дерева 

релевантності, аналіз взаємного впливу та ін. Щоб врахувати всі можливі варіанти 

й отримати повну картину залучається, як правило, значне число експертів. Так, в 

японських довгострокових прогнозах науково-технологічного розвитку, що 

проводяться кожні п’ять років, беруть участь понад 2 000 експертів, які 

представляють всі найважливіші напрямки розвитку науки, технологій і техніки, а 

в останньому корейському проєкті брали участь понад 10 000 експертів. Форсайт 

орієнтований не тільки на визначення можливих альтернатив, але і на вибір 

найбільш бажаних з них [218]. 

При розробці сценарних економіко-математичних моделей застосування 

комплексного механізму державного регулювання інноваційним розвитком у 

торгово-промисловій сфері економіки доцільно скористатися саме цим методом, 

який від інших інструментів вивчення майбутнього розвитку суттєво відрізняють 

чотири основні характеристики. 

Таблиця 3.3  

Програма побудови математичної моделі прогнозів на основі системи 

моніторингу державного регулювання інноваційним розвитком  

торгово-промислових груп України 

Етапи 

моделювання 
Комплексні заходи Результати 

Діагностика 
об’єкту 
регулювання 

Обробка накопиченої статистичної 
інформації про: 
– інноваційний розвиток торгово-
промислової сфери економіки 
України;  
– систему державного регулювання 
інноваційним розвитком;  
– світові практики та їх 
результативність; 
– основні чинників впливу та 
можливі ризики 

Формується попереднє уявлення 
про варіанти рішення, про критерії 
їх ефективності, про схему оцінки 
та порівняння різних критеріїв, яка 
може бути використана під час 
вибору того чи іншого варіанту 
рішення 

Постановка 
задачі на 
моделювання 

– підготовка Стратегії 
інноваційного розвитку торгово-
промислової сфери економіки;  
– визначення шляхів;  
– форм та методів застосування 
механізмів державного регулювання 
інноваційним розвитком;  
– визначення форм моніторингу; 

Формалізуються варіанти рішення, 
уточняються критерії їх 
ефективності, виробляється про 
схема оцінки та порівняння різних 
критеріїв 
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Побудова 
математичної 
моделі 

– визначення вхідних даних, 
встановлення змісту та форми 
вихідної інформації;  
– запис у математичній формі 
взаємозв’язків між елементами 
комплексного механізму державного 
регулювання та показниками його 
діяльності; 
– встановлення періоду 
моделювання 

Отримання сценарних алгоритмів 
застосування комплексного 
механізму державного регулювання 
інноваційним розвитком та 
прогнозні результати 

Апробація і 
вдосконалення 
моделі 

Апробація результатів моделювання 
в локальних умовах і вдосконалення 
моделі (у разі можливості та 
необхідності). 
Спрямована на зниження ризику 
прийняття неякісного 
управлінського рішення 

Отримання кінцевого рішення про 
алгоритм застосування 
комплексного механізму 
державного регулювання 
інноваційним розвитком та 
прогнозні результати 

Впровадження 
одержаних 
результатів 

Ухвалення рішення про вибір моделі 
застосування комплексного 
механізму державного регулювання 
інноваційним розвитком торгово-
промислової сфери економіки 

 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

– орієнтація на вживання конкретних заходів, що полягає не тільки в 

аналізі та міркуванні щодо перспектив майбутнього розвитку, але в прийнятті 

конкретних рішень, які дадуть змогу формувати майбутнє таким, яким його 

хочуть бачити; 

– врахування різних альтернатив майбутнього розвитку, яке ґрунтується 

на тому, що майбутнє не визначене; 

– залученість різних учасників, тому що потрібне залучення широкого 

кола різнопрофільних, але зацікавлених груп учасників; 

– міждисциплінарний характер, який має комплексний характер і 

намагається охопити всі фактори, які можуть вплинути на майбутні процеси 

[92].  

Модель системи прийняття інноваційних рішень замінює об’єкт – оригінал і 

використовується для його вивчення. У моделі можна відображати як власне 

систему прийняття інноваційних рішень, так і зв’язки між її складовими. У 

процесі вибору того чи іншого варіанту рішення доцільно використовувати 
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математичне моделювання для формування системи математичних 

співвідношень, які дозволять наочно представити й охарактеризувати процес 

виникнення окремих проблем під час реалізації певного інвестиційного рішення. 

Крім того, за допомогою моделювання можливо з’ясувати основні чинники 

ризику і, відповідно, скорегувати рішення або, у випадку дуже великого ризику, 

відмовитися від певного варіанту рішення. Математичне моделювання прийняття 

інноваційних рішень доцільно здійснювати за загальноприйнятими етапами:  

1) вивчення та опис економіко-організаційної суті проблеми;  

2) розробка математичної моделі для отримання відповідного рішення;  

3) верифікація моделі та аналіз якості рішення;  

4) корегування моделі і рішення у разі недостатньої відповідності моделі 

реальному процесу;  

5) реалізація ухваленого рішення [100].  

Системи бенчмаркінгу та математичного моделювання, реалізовані на 

програмних алгоритмах за допомогою хмарних технологій, досить прості, але 

доволі інформативні. Реалізація ж їх на основі блокчейн-технології додасть 

системам порівнянь прозорості та неупередженості. Оперативна, об’єктивна та 

прозора інформація, отримана за допомогою порівнянь і прогнозів, стане у 

свою чергу підґрунтям невпинних поліпшень як у системі державного 

регулювання інноваційним розвитком, так і національній економіці загалом. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Система державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп в Україні потребує практичного вдосконалення у декількох 

основних напрямах: а) удосконалення складових діючих механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитком з урахуванням особливостей торгово-

промислових груп і принципів державно-приватного партнерства, розробка та 

впровадження мотиваційного механізму, комплексне застосування  окремих 

механізмів державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп; б) розробка та впровадження окремого комунікативного 

механізму, спрямованого на створення більш тісної взаємодії між державою і 

бізнесом на принципах взаємодовіри та взаємовигоди; в) переосмислення 

складових комплексного механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку з урахуванням перспектив розвитку технологій, процесів 

діджиталізації та цифрової трансформації. Це дозволить повною мірою 

розкрити інноваційний потенціал торгово-промислових груп в Україні та 

спрямувати його на економічний та інноваційний розвиток держави. 

2. Стратегічні орієнтири вдосконалення системи державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні спрямовані на 

виконання комплексу заходів із реформування існуючих механізмів державного 

регулювання, зокрема: а) провести аудит існуючого правового поля стосовно 

інноваційного розвитку, адаптувати регламентуючі документи відповідно до 

існуючих викликів і вимог сьогодення, зосередитися на практичному 

результаті, який включає в себе нормативно-правовий механізм для системи 

державно-приватного партнерства; б) спрямувати дію фінансово-економічного 

механізму на створення умов вивільнення власних ресурсів торгово-

промислових груп для інноваційного розвитку за рахунок співфінансування, 

опосередкованого фінансування (податкові пільги та кредити тощо), розподілу 

ризиків з інноваційно активними підприємствами; в) зосередити практику 

застосування організаційно-адміністративного механізму на створенні 
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сприятливого й стимулюючого для розвитку інновацій бізнес-середовища 

шляхом удосконалення кластерної стратегії, налагодження партнерських 

зв’язків між усіма учасниками інноваційного процесу; г) запровадити систему 

інформаційного, технологічного обміну між учасниками інноваційного 

процесу, розробити та втілити у життя комунікаційний механізм державного 

регулювання інноваційним розвитком торгово-промислових груп шляхом 

створення комунікативних майданчиків, удосконалити системи моніторингу 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп та ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку як взаємопов’язаних складних систем; 

д) розробити й впровадити систему популяризації інновацій, розвитку та 

утримання талантів, спрямовану на популяризацію новаторства, формування 

інноваційної й виробничої культури в суспільстві. Основним завданням при 

вдосконаленні системи державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні є усвідомлення життєвої необхідності 

створення й практичного застосування всіх механізмів державного 

регулювання як єдиного комплексного механізму, що дозволить досягти 

синергетичного ефекту від застосування всіх важелів системи державного 

регулювання інноваційного розвитку. 

3. Розробка та впровадження мотиваційного (стимулюючого) механізму, 

в комплексі з класичними механізмами державного регулювання інноваційного 

розвитку, практично реалізує систему публічно-приватного партнерства у сфері 

розвитку інновацій: а) відтворює взаємодовіру учасників інноваційного 

процесу; б) забезпечує верховенство права, рівність перед Законом державних і 

приватних партнерів, державні гарантії незмінності договірних взаємовідносин, 

майнових та інших прав приватного партнера; в) гарантує економічну 

рівноправність і відповідальність партнерів, співфінансування інноваційних 

проєктів зі збереженням операційного управління в руках бізнесу, 

справедливий розподіл фінансових ризиків, відповідальності та винагороди, 

залучення бюджетного фінансування як каталізатора інноваційних процесів; 

д) створює інформаційну кооперацію та формування спільного інформаційного 
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середовища, єдність освітнього, наукового та виробничого ресурсів. 

4. Комунікаційна взаємодія повинна складатися в процесі створення 

відкритого форуму ідей і думок, якими обмінюються учасники 

комунікативного процесу, та являє окремий механізм комунікаційної взаємодії, 

складовими якого є як інформаційні потоки між учасниками взаємодії та 

зовнішнім середовищем, майданчики комунікації та обміну думками, форми 

затвердження спільних рішень. Усвідомлення ролі комунікативної взаємодії, 

оперативність передачі інформації та її якість на всіх етапах інноваційного 

процесу, що досягається з використанням механізму комуникативної взаємодії, 

в комплексі з класичними механізмами державного регулювання інноваційного 

розвитку переведе систему державно-приватного партнерства з теоретичної 

взаємодії на папері у практичну площину й дозволить отримати практичний 

результат. Основною метою вдосконалення комунікаційних процесів між 

державою як суб’єктом управління, та процесами інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні як об’єктом управління, повинно стати 

забезпечення повного розуміння вигоди від об’єднання ресурсів для досягнення 

спільної мети – підвищення рівня добробуту населення.  

5. Для практичної реалізації моделі державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп, побудованої на принципах 

державно-приватного партнерства, варто скористатися досвідом не лише 

провідних країн, а й провідних компаній. Одним із таких підходів є agile-

методологія керування проєктами. При запровадженні agile-методології для 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки, 

система державного управління може забезпечити: а) уникнення кризових явищ 

– прозорість процесу і ритмічну видачу результатів, що дозволяє всім сторонам 

зміцнити довіру і гарантувати автономію; б) уникнення ризиків – оперативне 

отримання даних щодо ефективності застосування механізмів державного 

регулювання та своєчасне корегування їх застосування; в) результативність 

учасників процесу – отримати перші результати раніше, і на їх основі 

відпрацювати діалог зі стейкхолдерами, накопичувати досвід і в кожну ітерацію 
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перебудовувати план проєкту задля вибору максимально продуктивних 

способів створення максимально пріоритетних властивостей. 

6. Для практичної імплементації цифрових інструментів у комплексний 

механізм державного регулювання з метою забезпечення дієвості системи 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп 

вважаємо за доцільне скористатися блокчейн-технологією. Вона може бути 

використана: а) у фінансово-економічному механізмі (для розподілу та 

використання державних інвестицій на інноваційний розвиток, прибутку від 

комерціалізації результатів інновацій, контролю використання податкового 

кредиту); б) в інформаційному механізмі (для накопичення та обробки 

інформації про реалізовані, поточні та перспективні інновації, їх 

результативність, створення єдиної платформи нових технологій, захисту прав 

інтелектуальної власності на основі смарт-контрактів, оперативної інформації 

про ринок технологій); в) в організаційно-адміністративному механізмі (для 

усунення перешкоди недовіри у стосунках між державою та бізнесом завдяки 

прозорості транзакцій, підсилення захищеності інформаційних каналів); г) у 

механізмі моніторингу результативності системи державного регулювання 

інноваційним розвитком торгово-промислових груп. 

7. Моніторинг інноваційної діяльності – це систематичний збір, обробка 

та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки 

заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в 

країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

Діджиталізація механізму моніторингу на основі блокчейн-технології, 

використання практики математичного моделювання та побудови прогнозів 

дозволить оперативно й об’єктивний оцінювати результативність, економічну 

та технічну ефективність як складові інтегрального показника результативності 

системи державного регулювання. 

.
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в 

комплексній розробці питань, які в сукупності дозволяють розв’язати 

актуальну наукову проблему у галузі науки державного управління – 

вдосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні. Отримані в процесі дослідження 

результати мають науково-теоретичну й практичну спрямованість і 

конкретизуються в таких положеннях: 

1. Узагальнено підходи науковців до визначення публічного управління у 

сфері інноваційного розвитку торгово-промислових груп України, зокрема 

виявлено відсутність законодавчого визначення поняття «торгово-промислова 

група». Доречно законодавчо закріпити поняття «торгово-промислова група» і 

виділити його як окрему інституційну одиницю економіки, оскільки існуючі 

нормативно-правові акти відображають їх лише як промислові підприємства, 

зосереджені на виробництві засобів виробництва. Водночас поняття сучасної 

торгово-промислової групи є значно ширшим й охоплює як виробництво 

засобів виробництва, так і виробничі послуги та ІТ-послуги для бізнесу. Це 

дозволить більш якісно визначити суб’єктно-об’єктні відносини, комплексно 

застосовувати важелі впливу держави для розкриття інноваційного потенціалу 

торгово-промислових груп і використання його задля посилення потенціалу 

держави.  

2. Розкрито сутність і змістовні характеристики державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп як комплексної системи 

заходів регламентуючого, виконавчого, контролюючого та мотивуючого 

характеру, спрямованої на узгодження інтересів суб’єкта та об’єкта публічного 

управління задля досягнення спільної мети, системний і цілеспрямований вплив 

на умови розвитку інноваційних процесів у торгово-промислових групах, 

стимулювання процедур створення та впровадження інновацій з метою 
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досягнення синергетичного ефекту від раціонального використання 

інноваційного ресурсу. В основу державного регулювання інноваційного 

розвитку торгово-промислових груп в Україні мають бути покладені принципи 

державно-приватного партнерства, які зміщують акценти системи регулювання 

з регламентуючо-ропорядчої функції у бік мотивуючої й стимулюючої. 

3. Виокремлено складові комплексного механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп, який 

представлений трьома взаємопов’язаними структурами: сукупністю 

управлінських засобів (нормативно-правових, фінансово-економічних, 

організаційно-адміністративних, інформаційних та соціально-психологічних), 

комплексом мотиваційних важелів, які виступають основою взаємовигідного 

державно-приватного партнерства та спрямовані на створення та заохочення 

розвитку інновацій комунікативною системою. Її завданням є постійний 

оперативний зв’язок між учасниками інноваційного процесу, спрямований на 

створення атмосфери взаємодовіри та взаєморозуміння. Акцентовано увагу на 

необхідності комплексного моніторингу результативності системи державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні з 

використанням можливостей цифрових технологій. 

4. Визначено засади функціонування механізмів державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні шляхом аналізу 

результатів інноваційної активності, нормативно-правового поля суб’єктно-

об’єктних відносин учасників інноваційного процесу, внутрішніх і зовнішніх 

факторів впливу на інноваційні процеси. Особливої уваги заслуговує питання 

взаємонеузгодженості окремих механізмів державного регулювання 

інноваційного розвитку, розбалансованості складових елементів системи. Варто 

зазначити, що комплексне поєднання всіх складових, як усередині (між 

складовими системи та окремими механізмами), так і між структурами та 

ланками інноваційного процесу в єдиному, комплексному механізмі 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп, 

дозволить досягти синергетичного ефекту від взаємоузгодженості та 
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збалансованості важелів впливу держави.  

5. Виявлено спектр проблем практичного застосування механізмів 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп, 

які призводять до неузгодженості балансу інтересів учасників інноваційного 

процесу та розбалансованості всієї системи державного регулювання. 

Основною з них є використання застарілих адміністративно-розпорядчих 

принципів державного регулювання, що призводить до неузгодженості 

спільних інтересів та відсутності сталого діалогу між всіма учасниками 

інноваційного процесу. Варто зазначити, що система державного регулювання 

інноваційного розвитку потребує зміни вектора функції на мотивуючий і 

стимулюючий напрями, впровадження мотиваційної складової в кожен 

механізм, спрямованої на розкриття інноваційного потенціалу торгово-

промислових груп в Україні. Впровадження цифрових технологій у систему 

державного регулювання інноваційного розвитку, використання практичного 

досвіду бізнесу в налагодженні якісних та оперативних комунікацій на 

кожному з етапів інноваційного процесу дозволить створити атмосферу 

взаємодовіри та відновити баланс інтересів у суб’єктно-об’єктних відносинах. 

Упровадження вищезазначених складових у комплексний механізм державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп дозволить 

більш раціонально використовувати ресурси всіх учасників інноваційного 

процесу й більш повно розкрити інноваційний потенціал держави. 

6. Визначено напрями вдосконалення комплексного механізму 

державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в 

Україні. Даний механізм слід розуміти як сукупність синергетично поєднаних 

механізмів (нормативно-правових, фінансово-економічних, організаційно-

адміністративних, інформаційних, соціально-психологічних), спрямованих на 

формування бізнес-умов, в яких суб’єкт мотивований і стимульований до 

найбільш ефективного та ініціативного інноваційного розвитку. Визнано 

доцільним усунути суперечності існуючого правового поля з метою оновлення 

нормативно-правової бази, в якій мають бути висвітлені права, обов’язки та 
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гарантії ризиків не тільки держави, а й кожного з учасників інноваційного 

процесу з метою рівноправної співпраці на засадах державно-приватного 

партнерства. Налагодження взаємовигідної й рівноправної співпраці учасників 

інноваційного процесу дозволить більш раціонально використовувати наявний 

ресурс для інноваційного розвитку торгово-промислових груп та вивільнити 

додаткові ресурсі. 

7. Надано пропозиції щодо реалізації механізму моніторингу державного 

регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп з урахуванням 

можливостей діджиталізації, який є невід’ємною складовою системи 

державного регулювання та має бути покладений в основу прогнозного 

математичного моделювання для прийняття оперативних і стратегічних рішень. 

Основою механізму моніторингу є кількісна оцінка результативності 

механізмів, яка враховується в єдиному інтегральному коефіцієнті за 

допомогою вагових показників. Першочерговим завданням при впровадженні 

інструментарію моніторингу є уніфікація існуючих електронних реєстрів 

статистичної інформації в органах державної влади (статистичні дані, Система 

національних рахунків, податкові реєстри, реєстри інтелектуальної власності, 

тощо) та їх узгодження з міжнародними стандартами. 
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Автор Визначення промислово-фінансової групи 

Базилевич В.Д. 
Базилевич К.С. 

Організаційна форма об’єднання великих промислових фірм з 
банківськими структурами, в якій кожний член-учасник самостійно 
вирішує власні завдання, але не нехтує при цьому інтересами групи. 
Координаційну діяльність може здійснювати як банк, так і 
промислове підприємство. Торгівельній компанії відводиться 
другорядна роль. 

В.В. Волошенюк 
Н.І. Литвиненко 

Форма організації бізнесу, яка утворює диверсифіковану 
багатофункціональну структуру через об'єднання організацій 
фінансової та не фінансової сфери і співпрацю з державою. Вона є 
формою для інтегрованого капіталу, який являє собою об'єднання 
різних форм капіталу (промислового, фінансового, торговельного, 
інтелектуального, людського) через співвластність, яка 
сконцентрована у промисловця та ним застосовується. 

С. Егорова  
С. Маринин 

Організаційна оболонка фінансового капіталу, вона закріплює єдність 
виробничих, фінансових, торгових та інших інтересів низки компаній 
і банків. 

Лаптев В.А 

Організаційна структура, сукупність юридичних осіб, що діють як 
основні та дочірні компанії та повністю або частково об'єднали свої 
матеріальні та нематеріальні активи (система участі) на основі 
договору про створення промислово-фінансової групи з метою 
технологічної або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних 
та інших проектів і програм, що спрямовані на збільшення 
конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарами та 
послугами, підвищення ефективності виробництва, створення нових 
робочих місць. 

Медведчук С.В. 
Диверсифікована багатофункціональна структура, що створюється в 
результаті об’єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових та 
інвестиційних інститутів, торгівельних фірм та інших організацій. 

Плотнікова О.В. 

Об’єднання виробничих і торгових підприємств з кредитно-
банківськими установами з наступною трансформацією у великі 
багатогалузеві господарські системи зі спільною економічною 
стратегією та внутрішнім колообігом.  

Уткін Є.А. 

Декілька юридичних осіб, що функціонують як основні, або дочірні 
установи або повністю, або частково поєднавши свої ресурси на 
основі договору про створення групи, холдингу, концерну, 
консорціуму, для технологічної або економічної інтеграції, реалізації 
інвестиційних та інших проектів та програм, що націлені на 
підвищення прибутковості, конкурентоспроможності, розширення 
ринків збуту товарів та послуг, підвищення ефективності 
виробництва, створення нових робочих місць. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [7; 16; 42; 47; 109; 231]. 
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Додаток Г 
 

Узагальнення академічних підходів до визначення торгово-промислової групи 

наведено 

Автор Визначення торгово-промислової групи 

Ю. М. 
Воробйов 

Форма інтеграції різних видів капіталу, перш за все, капіталу 
промислових і торговельних компаній, а також капіталу фінансових 
інститутів, зокрема банків 

А. Герасименко 

Довгостроковий союз різних форм капіталу (насамперед фінансового і 
промислового), що знаходить своє відображення в договірному 
об’єднанні формально незалежних економічних суб’єктів під загальним 
керівництвом головної компанії з метою реалізації інвестиційних та 
інших проектів, спрямованих на зростання конкурентоспроможності 
групи на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, розвитку технологічних і 
коопераційних зв’язків, підвищення ефективності виробничих і 
фінансових операцій тощо. 

Лаптев В.А 

Структурне поєднання з метою технологічної або економічної інтеграції 
для реалізації інвестиційних та інших проектів і програм, що спрямовані 
на збільшення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 
товарами та послугами, підвищення ефективності виробництва, 
створення нових робочих місць. 

Мильнер Б.З. 

Диверсифікована багатофункціональна структура, яка утворюється 
завдяки об’єднанню капіталів промислових підприємств, торгівельних 
компаній, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також 
інших організацій з метою максимізації прибутку, підвищення 
ефективності виробничих, збутових і фінансових операцій, підвищення 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
посилення технологічних і коопераційних зв’язків, збільшення 
економічного потенціалу їх учасників. 

Уткін Є.А. 

Структурне поєднання для технологічної або економічної інтеграції, , 
що націлене на підвищення прибутковості, конкурентоспроможності, 
розширення ринків збуту товарів та послуг, підвищення ефективності 
виробництва, створення нових робочих місць. 

Дж. Гелбрейт 
Структурне поєднання передової техніки з масовим застосуванням 
капіталу, що обумовлює панування корпорації над споживчим попитом. 

М. Герлах 
Угрупування підприємств різних сфер діяльності навколо банківського 
капіталу. 

Т. Ханна та Я. 
Рівкін 

Сукупність фірм, які, хоч і легально незалежні, пов'язані сукупністю 
формальних та неформальних зв'язків і звикли до скоординованих дій на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, комерційних ланцюгах, 
технологічних циклах. 

Т. Ханна і К. 
Палепу 

Організаційна реакція компаній на вплив зовнішнього середовища, що 
дозволяє зменшувати бізнес-ризики. Торгово-промислова група виконує 
роль внутрішнього фінансового ринку, через який капітал може 
розподілятися між афілійованими фірмами, що приводить до 
економічної вигоди, особливо коли зовнішнє фінансування є 
дефіцитним та невизначеним.  
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Продовження Додатку Г 

Ж. Бена та Х. 
Ортіз-Моліна 

Пірамідальна структура, що є додатковим внутрішнім фінансовим та 
іншим ресурсом для розвитку окремих одиниць в структурі групи – як 
єдиного цілого та досягненню спільної мети. 

М.Холмс 

Структура, що має спільні риси: єдине корпоративне управління, спільна 
корпоративна стратегія та спільні внутрішні та зовнішні ринки та 
клієнти.  
Структура, що має спільні змінні результату діяльності: ефективність, 
економічні наслідки та інновації.  

М. Поплі 

Структурне поєднання, що позитивно впливає: 
 на конкурентоспроможність своїх підприємств, для досягнення вищої 

ефективності довгострокового співробітництва на внутрішніх та 
зовнішніх ринках, порівняно з автономними фірмами.  

 на довготривалу продуктивність дочірніх компаній, забезпечують 
надійну підтримку та теоретичну аргументацію при продажах. 

М. Джудіце 

Струкетурне поєднання двох типів підприємств, які різняться 
стратегічним напрямком: одна категорія зосереджена на основних 
компонентах ділового середовища, інша – на пошукі відповідей на 
виклики бізнес-середовища та інноваціях. 

Кай Лі 

Структурне поєднання, що забезпечує технологічне перекриття між 
фірмами з низьким та високим рівнем науково-дослідних розробок та 
мають позитивний вплив на конкурентоспроможність на товарних 
ринках. Синергія, отримана шляхом поєднання науково-дослідних 
розробок та інновацій з фінансовими, промисловими та торговими 
можливостями торгово-промислових груп стає рушійною силою на 
зовнішніх ринках. 

Ю.Лу 

Структурне поєднання, що забезпечує більшу продуктивність та 
операційну ефективність для підприємств, що входять у торгово-
промислову групу, порівняно з іншими підприємствами, тієї ж галузі, які 
зосереджені виключно на виробництві, торгівлі чи послугах. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [19; 84; 109; 112; 201; 231; 272; 275; 278; 

280; 281; 287, 290; 291; 298]. 
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Додаток Д 
Визначення дефініцій «інноваційний розвиток торгово-промислової групи», з 

використанням публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців 

Автор 
Сутність поняття «інноваційний розвиток 

торгово-промислової групи» 
Ключові елементи 

1 2 3 

В. Кучинський, 
Д. Крамськой 

Процес необоротної закономірної зміни 
підприємства і бізнес-процесів у ньому, викликаний 
розробкою і впровадженням інновацій. 

Процес необоротної 
зміни; інновації 

С. Ілляшенко 

Розвиток, що спирається на беззупинний пошук і 
використання нових способів реалізації потенціалу 
підприємства в мінливих умовах зовнішнього 
середовища в межах обраної місії та прийнятої 
мотивації діяльності і який пов’язаний з 
модифікацією існуючих і формуванням нових ринків 
збуту. 

Спосіб реалізації 
потенціалу 

О. Мороз 

Процес пошуку та створення нової продукції та 
процесів 
на основі використання сукупності усіх наявних 
засобів та можливостей підприємства, що веде до 
якісних змін (підвищення конкурентоспроможності, 
збільшення стійкості у мінливих зовнішніх умовах, 
формування ринків збуту тощо). 
 

Процес пошуку та 
створення; якісні 
зміни 

О. Адаменко 
Розвиток, що передбачає розширення меж 
інноваційної діяльності та впровадження інновацій в 
усі сфери діяльності підприємства. 

Інноваційна 
діяльність; 
впровадження 
інновацій 

М. Касс 

Економічний процес, який веде до створення кращих 
за своїми властивостями товарів (робіт, послуг) і 
технологій, шляхом практичного використання 
нововведень. 

Економічний 
процес; 
використання 
нововведень. 

Складний та довготривалий процес інноваційних 
перетворень на підприємстві, що включає набір 
цілей, заходів, які плануються, систему мотивації та 
способи фінансування. 
 

Процес 
інноваційних 
перетворень 

Т. Пілявоз 

Процес цілеспрямованого, послідовного руху 
підприємства до збалансованого інноваційного стану 
під впливом синергетичної дії зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що визначають стійкість 
організаційно-функціональної системи підприємства 
в умовах ринкової економіки, який характеризується 
результатом якості, досягнутим в залежності від 
інтенсивності та швидкості інноваційних процесів на 
підприємстві. 
 

Інноваційні 
процеси; 
збалансований 
інноваційний стан; 
якісні зміни 

А. Кібіткін, 
М. Чечуріна 

Розвиток, який передбачає розгортання 
інноваційного процесу впровадження нововведень 
(найчастіше технічного, технологічного характеру). 
 

Розгортання 
інноваційного 
процесу 

О. Адаменко 

Процес закономірного переходупідприємства від 
старого до якісно нового стану в результаті 
впровадження інноваційних продуктів, процесів. 
 

Процес переходу до 
якісно нового стану 
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Продовження Додатку Д 
1 2 3 

В. Стадник,  
М. Йохна 

Спосіб економічного зростання, оснований на 
постійних і систематичних нововведеннях, 
спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів 
діяльності господарської системи, періодичному 
перегрупуванні сил, цілями і завданнями розвитку 
системи, можливістю використання певних 
ресурсних чинників для створення інноваційних 
товарів і формування конкурентних переваг. 

Спосіб 
економічного 
зростання, 
оснований на 
нововведеннях. 

Н. Заглуміна 

Цілеспрямоване неухильне підвищення 
конкурентоспроможності та економічної 
ефективності підприємства, що має якісний характер 
та заснований на інтенсивних факторах розвитку – 
інформації, знаннях, передових технологіях. 

Цілеспрямованість; 
підвищення, що має 
якісний характер. 

Цілеспрямоване постійне вдосконалення і 
підвищення ефективності власне інноваційної 
діяльності підприємства. 

Цілеспрямованість;  
інноваційна 
діяльність 

В. Найдюк 

Процес спрямованої закономірної зміни стану 
підприємства, що залежить від інноваційного 
потенціалу цього підприємства та джерелом якого є 
інновації, що створюють якісно нові можливості для 
подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом 
реалізації вміння знаходити нові рішення, ідеї та у 
результаті винаходів. 

Процес зміни, що 
залежить від 
інноваційного 
потенціалу; 
джерелом змін є 
інновації 

М. Рогоза 

Здатність підприємства динамічно розвиватися на 
власній основі за рахунок систематичного 
формування комплексу дій, спрямованих на 
розробку, впровадження, подальшу модифікацію 
нововведень. 

Здатність 
підприємства 
розвиватись; 
інноваційний 
процес 

І. Підкамінний,  
В. Ціпуринда 

Шлях, який базується на поглибленні поєднання 
цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної 
особистості, яка працює в колективі, вдосконаленні 
її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для 
досягнення загальних стратегічних цілей. 

Вдосконалення 
діяльності, бізнес-
процесів 

П. Єгоров,  
О. Шакура 

Процес збалансованого вдосконалювання різних 
сфер 
діяльності суб’єктів господарювання на основі 
впровадження науково-технічних, організаційно-
комунікаційних і фінансово-економічних інновацій, 
спрямованих на підвищення конкуренто 
спрямованості, ділової активності, забезпечення 
фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Збалансований 
процес 
вдосконалювання 
різних сфер 
діяльності 
господарювання; 
основа – інновації 

О. Корнух 

Революційний або еволюційний процес 
інноватизації підприємства за рахунок ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів, як власних, 
так і залучених, і характеризується прогресивною 
зміною його якісного стану. 

Революційний або 
еволюційний 
процес до якісного 
стану 

Джерело: складено та виокремлено автором на основі: [1–3; 9; 17; 40; 41; 54; 66; 71; 75; 78; 80; 

87; 89; 95; 117; 118; 138; 190; 239; 242]. 
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Додаток Е 
Класифікація вітчизняних та зарубіжних теоретичних підходів щодо змісту 

категорії «механізми державного управління» 

Автор Визначення 

1 2 

Механізм як засіб та спосіб 
Атаманчук Г. В. Інструмент реалізації функцій держави та її виконавчої влади 

Бакуменко В. Д. 
Практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 
державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою 
досягнення поставлених цілей 

Піхняк Т. А. 

Спосіб організації економічних відносин між державою і 
підприємствами, населенням, іншими країнами та міжнародними 
інституціями з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в 
країні та створення передумов для економічного зростання 

Механізм як система 

Кравченко О. М 

Комплексну систему державного управління, складовими якої є 
конкретні механізми управління (економічний, мотиваційний, 
політичний, правовий тощо), які в сукупності здатні забезпечити 
збалансоване та ефективне функціонування єдиного державного 
механізму 

Ніжник Н.Р. 
Машков О. А. 

Складова частина системи управління, що забезпечує вплив на 
фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського 
об’єкта. 
Категорія управління, що включає цілі управління, елементи об’єкта та 
інші зв’язки, на які здійснюється вплив, діяння в інтересах досягнення 
цілей, методи впливу, матеріальні і  
фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний 
потенціали. 
Виокремлюють його різновиди відповідно до основних параметрів 
організаційного процесу: організаційно-структурний, організаційно-
технічний, організаційно-економічний, організаційно-
адміністративний та комплексний. 

Мишина А. В. 
Система взаємозалежних і взаємообумовлених рухів і дій, а 
структурний його зміст як сукупність форм, методів та інструментів, 
що реалізують регулюючу функцію держави 

Одинцова Г.С. 

Засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовна 
реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 
орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй 
методів управління та спрямовані на досягнення визначеної мети. 

Рудніцька Р. М. 
Система, призначена для досягнення визначених цілей, яка має 
визначену структуру, сукупність правових норм, методів, засобів, 
інструментів державного впливу на об’єкт управління 

Федоренко В. Г. 

Система, що призначена для практичного здійснення державного 
управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену 
структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з 
відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням 

Механізм як складна сукупність дій 

Малиновський В. 
Я. 

Сукупність засобів організації управлінських процесів та способів 
впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних 
методів управління, спрямованих на реалізацію цілей державного 
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Автор Визначення 

1 2 

управління 

Радченко О. 

Сукупність інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів і 
процесів у державі як продукт організованої людської діяльності, що 
має за мету реалізацію інтересів і потреб людей та вирішення 
нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного 
впливу й регулювання суспільної життєдіяльності на основі усталених 
суспільних цінностей, норм і правил; є формою реалізації функцій 
держави та має в якості суб’єкта органи державного управління 

Харченко Н. П. 

Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих частин або елементів при 
наявності, з одного боку, внутрішньої упорядкованості й узгодженості 
між ними, а з іншого боку – диференціації й відносної автономності. 
Він наголошує на тому, що механізмом є система в дії, а не дія 
системи, й, виходячи саме з цього аспекту, необхідно розвивати 
термінологічний зміст поняття “механізм” у теорії державного 
управління 
 

Трещевский Ю. И. 

Сукупність економічних форм, методів, способів і правових норм, за 
допомогою яких органи державної влади впливають на економічні 
процеси, забезпечують вирішення суперечностей у соціально-
економічних системах 

Круглов М.М. 

Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових 
засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління на 
діяльність об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів взаємодіючих 
учасників державного управління. Комплексний механізм державного 
управління повинен являти собою систему економічних, мотиваційних, 
організаційних, політичних та правових механізмів. 

Джерело: складено та виокремлено автором на основі: [4; 8; 34; 88; 92; 115; 125; 139; 

142; 188; 191; 222; 235]. 
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Додаток Ж 
Основні тенденції держаної політики країн – лідерів інноваційного розвитку 

у сфері державного регулювання інноваційного підприємництва 

Країна Особливості 
Умови державної підтримки 

проектів 

1 2 3 

Швейцарська 
Конфедерація 

Відсутність з боку держави 
пріоритетів підтримки розвитку 
будь – яких галузей промисловості; 
підтримка підприємництва з 
інноваційною складовою; вектор на 
зниження складової державного 
втручання в підприємницьку 
діяльність; заохочення 
конкурентних відносин; 
забезпечення участі Швейцарії в 
міжнародних програмах і проектах 
в області технологій та інновацій. 

Проекти здійснюються у співпраці з 
партнерами, що представляють 
приватний або державний сектор 
(партнери по реалізації), які 
забезпечують безпосереднє 
використання результатів наочно-
дослідної та дослідно-
конструкторської роботи (далі 
НДДКР); обов’язкова наявність 
значного ринкового потенціалу 
результатів дослідження; 
неможливість реалізації проектів без 
державної підтримки; реалізація 
проектів сприяє підвищенню рівня 
кваліфікації дослідних кадрів. 

Швеція 

Орієнтація та державна підтримка 
розвитку університетів та 
фундаментальних наук в сфері: 
економіки, математики, класичних 
дослідів, комп’ютерних технологій, 
біології, медицини, фізики, 
права, енергетики, альтернативного 
палива. 
Дослідження, спрямовані на 
підтримку добробуту, охорону 
здоров'я, соціальне обслуговування, 
ринок праці; екології, біології, 
землезнавства, комунального 
планування, будівництва, 
архітектури, 
управління земельними і водними 
ресурсами, збереження об'єктів 
культурної ціннісної. 

Здійснюється за умов спрямованості 
проектів на розвиток науки, освіти і 
соціальної сфери, розвиток знань як 
платформи для інноваційної 
діяльності; трансфер технологій. 
Використано принцип «потрійної 
спіралі», який полягає у чіткому 
взаємозв'язку між бізнес-
структурами, державними органами 
влади та університетами на трьох 
рівнях: національному, галузевому, 
регіональному. 

Великобританія 

Бізнес відіграє керівну роль у 
визначені цілей інноваційної 
політики країни. Орієнтація 
державної політики на створення 
комерційних інноваційних 
продуктів, зменшення 
бюрократичних процедур, 
диверсифікація джерел 
фінансування, вагомі податкові 
пільги. Залучення бізнесу та 
промислових кіл у наукову 

Держава реалізує та активізує 
інноваційну політику через наступні 
механізми: надання податкових 
кредитів; інвестиції в дослідницькі 
роботи світового рівня, що 
виконуються в найпотужніших 
британських дослідницьких центрах; 
фінансово-технічна підтримка 
провідних університетів і державних 
лабораторій; прив’язка досліджень, 
які фінансуються з бюджетних 
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Країна Особливості 
Умови державної підтримки 

проектів 

1 2 3 

діяльність. Залучення приватних 
інвестицій шляхом надання вагомих 
податкових пільг та податкових 
кредитів. 
Контроль якості, та політика на 
підвищення кваліфікації наукових 
та педагогічних кадрів на всіх 
рівнях освіти і в наукових закладах. 
Розвиток НДДКР у регіонах. 

джерел, до потреб економіки й 
бізнесу; спрямованість наукових 
досліджень на покращення 
загального добробуту; систематичне 
забезпечення наукового сектора 
вченими, інженерами й 
технологами; систематичне 
підвищення якості професійного 
рівня фахівців, зайнятих у науковій 
сфері, підвищення професійних 
навичок наукових викладачів і 
лекторів у кожній школі, коледжі й 
університеті; політика на 
підвищення кількості студентів вузів 
і учнів старших класів та коледжів, 
що обирають спеціальність, 
пов’язану з науково-дослідною 
діяльністю; заохочення до навчання 
висококваліфікованих студентів, що 
мають намір будувати кар’єру в 
НДДКР; збільшення державного 
фінансування науки. 

США 

Провідна роль держави у процесі 
регулювання інноваційної 
діяльності. Механізм регулювання 
має децентралізований характер. 
Підтримка великого і МСП, 
стимулювання інвестицій у 
венчурний бізнес. 
 

Держава реалізує інноваційну 
політику шляхом економічних та 
правових механізмів, що 
складаються із: економіко-правових 
заходів, забезпечених Конституціє, 
відповідними законами, 
внутрішньовідомчими, 
адміністративними 
розпорядженнями; державного 
фінансування наукової сфери; 
контрактної системи відносин між 
суб’єктами інноваційної діяльності 
та державою; податкової 
системи; патентно-ліцензійної, 
антитрестовської політики; 
амортизаційних заходів, системи 
субсидії; передавання технологій; 
підтримки міжорганізаційної 
кооперації та дрібного 
інноваційного бізнесу; урядових 
закупівель 

Японія  

Питання інноваційної політики 
знаходиться у компетенції 
керівників держави. Створення 
інституту інноваційного розвитку 
почалося із політики запозичення 
інноваційних розробок іноземного 

Держава фінансує лише початок 
рискованих НДДКР. На стадії 
розроблення інноваційних 
залучаються приватні компанії. 
Реалізація проекту відбувається 
лише за кошти приватних компаній. 
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Країна Особливості 
Умови державної підтримки 

проектів 

1 2 3 

походження; залучення провідних 
спеціалістів з інших країн світу для 
освоєння новітніх технологій, 
мілітаристичної спрямованості. 
Сучасна Японія перейшла до: 
створення власних інноваційних 
проектів; здійснення значних 
інвестиції в науку. 
 

Вектор розвитку направлено на 
транснаціональні корпорації. 
Низький процент (далі МСП) із 
інноваційною складовою. 
Стимулюється державно-приватне 
партнерство, система патентування, 
підтримуються конкурентні 
відносини. Пріоритетні напрями 
досліджень: охорона здоров'я, 
інформаційні технології, охорона 
навколишнього середовища, 
нанотехнології. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [21; 72; 267]. 
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Додаток З 

Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності 

Країна 

Організаційні 

структури 

інституційної 

підтримки 

Форми стимулювання 

Основні організаційні 

структури 

інноваційного процесу 

1 2 3 4 

США 

Адміністрація у 
справах малого бізнесу, 
Національний 
науковий фонд, 
Федеральні відомства, 
національна мережа 
центрів впровадження 
нових технологій, 
американська асоціація 
розвитку науки, 
адміністрація 
технологій, 
Національна дослідна 
рада, Національний 
інститут стандартів та 
технологій, 
Національна служба 
технічної інформації, 
Управління 
технологічної політики 

Пільгове 
оподаткування, 
інвестиційний 
податковий кредит, 
пільговий режим 
амортизаційних 
відрахувань, субсидії, 
цільові асигнування з 
бюджету, викреслення 
витрат на НДДКР, 
пов’язаних з основною 
виробничою і торговою 
діяльністю, із суми 
оподаткованого доходу 

Мережа 
технологічного 
капіталу (МКТ) 
технополіси, науково-
технічні парки, квазі 
ризикова форма 
організації корпорацій, 
малі інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми та 
організації, бізнес 
інкубатори, науково- 
технологічні центри, 
науково-інженерні 
центри, спільні 
промислово- 
університетські 
дослідні центри, 
венчурні фірми 

Японія 

Державні фонди для 
заохочення науково- 
дослідної діяльності, 
Фонд сприяння малим і 
середнім венчурним 
підприємствам, 
Корпорація 
фінансування малого 
бізнесу, Центр 
сприяння розвитку 
підприємств 

Пільгові кредити, 
пільгове 
оподаткування, 
субсидії 

Японська корпорація 
розвитку досліджень, 
технополіси, науково- 
технічні парки, малі 
інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми та 
організації 

Великобританія 

Рада з науки та техніки, 
урядові ради за 
напрямами досліджень 
та ін. 

Пільгове 
оподаткування, 
субсидії, 
списання витрат на 
НДДКР на собівартість 
продукції (послуг, 
кредитні гарантії 

Британська 
технологічна група, 
технополіси, малі 
інноваційні фірми, 
науково-технічні 
парки, венчурні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми 

Франція 

Спеціальна урядова 
організація (ІНОДЕВ), 
Французьке товариство 
сприяння венчурному 
капіталу, Національний 

Дотації, субсидії, 
довгострокові позики, 
податкові кредити, 
кредитні гарантії, 
пільгове оподаткування 

Технополіси, 
технопарки, малі 
інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми, венчурні 
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Країна 

Організаційні 

структури 

інституційної 

підтримки 

Форми стимулювання 

Основні організаційні 

структури 

інноваційного процесу 

1 2 3 4 

центр наукових 
досліджень, 
Національне агентство 
з впровадження 
досліджень «АНвар», 
Національне агентство 
перспективних 
досліджень, державно- 
приватний банк для 
фінансування малого 
інноваційного бізнесу, 
науково-технічний 
фонд тощо 

фірми, центри передачі 
технологій 

Німеччина 

Консорціуми малого 
інноваційного бізнесу, 
державні 
спеціалізовані банки: 
Банк кредитів на 
відтворення та 
Німецький банк 
вирівнювання, 
Міністерство 
економіки, 
Міністерство наукових 
досліджень та 
технологій, Федерація 
промислових 
дослідницьких 
асоціацій, Патентний 
центр 

Цільові безоплатні 
субсидії, дотації, 
оплата витрат на 
технічну експертизу, 
пільгові кредити, 
система страхування 
кредитів, податкові 
знижки і пільги, при- 
скорена амортизація, 
цільові банківські 
кредити 

Науково-технічні 
парки, малі 
інноваційні фірми, 
науково- дослідні 
консорціуми, венчурні 
фірми, технополіси 

Джерело: розроблено автором з використанням: [10; 13; 21; 49; 70; 72; 76; 79; 107; 126; 

130; 135; 199; 250; 267]. 
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Додаток И 
Фактори, які знижують темпи розвитку інноваційної активності у країнах-

сусідах України 

Країна Фактори 

1 2 

Естонія 

Фінансові методи участі держави. Нестаток коштів для повномасштабного 
фінансування інноваційних заходів у сфері інноваційного підприємництва 
у зв’язку із соціальними проблемами; невисокий рівень венчурних 
інвестиції; складність процедури отримання бюджетного фінансування у 
зв’язку із складністю бюрократичних процедур, викликаних високими 
ризиками інноваційного підприємництва; низький рівень. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Ще доволі слаборозвинена 
інфраструктура МСП; низька інвестиційна привабливість підприємств з 
інноваційною складовою; низька привабливість підприємницької 
діяльності із залученням інноваційних технологій з причини їх високої 
собівартості; відсутність структури, яка має координувати зв’язки між 
науковими закладами, державними органами та підприємствами у 
питаннях інноваційного розвитку. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низька привабливість наукової 
діяльності; значний відтік професійних кадрів за кордон; недостатній 
рівень освіти. 

Латвія 

Фінансові методи участі держави. Соціальні проблеми, наявність 
зовнішнього боргу; низький рівень державної підтримки інноваційної 
діяльності. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Слабкі позиції державно-
приватного партнерства; низький рівень патентної діяльності. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутній зв'язок між науковими, 
освітніми закладами та підприємництвом; ще недостатній рівень освіти; 
недостатність кадрів для сфери інноваційного підприємництва. 

Казахстан 

Фінансові методи участі держави низький рівень фінансування НДДКР; 
нестача бюджетних коштів; сировинна спрямованість економіки. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність підприємницької 
інфраструктури. 
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутність зв’язків між науковими 
закладами та МСП, відсутність наукомістких і високотехнологічних 
виробництв; низький рівень НДДКР. 

Республіка 
Білорусь 

Фінансові методи участі держави. Брак коштів; слаборозвинута кредитно-
банківська система; відсутня система стимулювання інноваційного 
підприємництва. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність правового поля, 
яке регулює діяльність підприємств з інноваційною складовою; низький 
рівень захисту інтелектуальної власності; низький рівень наукоємності 
білоруського ринку. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень НДДКР, відсутній 
зв'язок між науковими, освітніми закладами та підприємництвом; нестача 
фахівців, здатних працювати в сфері інновацій- ного підприємництва; 
недостатній рівень освіти для фахівців інноваційних сфер. 

Російська 
Федерація 

Фінансові методи участі держави. Відсутність програми монетизації 
інноваційних винаходів; відсутність системи фінансового та податкового 
стимулювання. 
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Країна Фактори 

1 2 

Позиції сфери підприємницької діяльності недосконалість правового поля; 
відсутність активної державної політики розвитку інноваційного 
підприємництва соціальної спрямованості; відсутність інноваційної 
інфраструктури; низька привабливість інноваційного підприємництва в 
середньому та малому бізнесі (орієнтація на крупні підприємства); 
низький рівень інтеграції наукових винаходів у підприємницьку 
діяльність; низька інтегрованість російських підприємств у світовий 
технологічний ринок. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутність збалансованої 
координації між наукою, підприємництвом та урядом; застарілість 
основних фондів наукових організацій; низька привабливість наукової 
діяльності. 

Молдавська 
Республіка 

Фінансові методи участі держави відсутність системи фінансового 
державного стимулювання.  
Позиції сфери підприємницької діяльності. Висока корупційна складова; 
відсутня програма інноваційного розвитку; відсутність нормативно-
правової бази для діяльності інноваційних підприємств.  
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутня взаємодія наукових 
закладів та підприємництва; низький рівень освіти. 

Словацька 
Республіка 

Фінансові методи участі держави. Недостатній рівень фінансування 
інноваційного підприємництва; недосконала система державного 
стимулювання. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Недосконалість правового 
поля; неврегульованість механізму ліцензування та патентування; низька 
інвестиційна привабливість підприємств МСП; відсутність програми 
модернізації підприємств; відсутність концепції розвитку сфери 
інноваційного підприємництва; низький рівень інформатизації. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутність висококваліфікованих 
кадрів, здатних обслуговувати сферу інноваційної підприємницької 
діяльності; низькій кількісний та якісний рівень НДДКР. 

Болгарія 

Фінансові методи участі держави. Відсутність програмної державної 
політики розвитку інноваційного підприємництва. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Невелика кількість 
високотехнологічних галузей господарства; низька привабливість 
інноваційного підприємництва з причин відсутності сталої системи 
заохочування, високих ризиків інноваційного підприємництва та високої 
вартості інноваційних технологій; відсутність диверсифікаційних 
механізмів. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Недостатній рівень освіти; 
кадровий дефіцит в сфері науки та інновацій. 

Польща 

Фінансові методи участі держави. Недостатньо коштів для фінансування в 
повному обсязі заходів інноваційної політики в сфері підприємництва; 
низький рівень державного стимулювання впровадження інновацій в 
підприємницьку діяльність; орієнтація держави здійснення інноваційного 
розвитку за приватний кошт. 
Позиції сфери підприємницької діяльності відсутність розвиненої 
інноваційної інфраструктури; низький рівень зарплати; постійні зміни 
галузевої структури; відсутність конкурентоспроможних галузей; низька 
інноваційна активність МСП у зв’язку із високою вартістю та високим 
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1 2 

рівнем ризиків інноваційного підприємництва. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень привабливості 
наукової діяльності; відсутність інноваційних НДДКР; відсутність; 
відсутній зв'язок між науковими, освітніми закладами та 
підприємництвом; недостатній рівень освіти для фахівців інноваційних 
сфер. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [10; 13; 21; 49; 69; 70; 72; 76; 79; 107; 

126; 130; 182; 199; 250; 267]. 
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Додаток К 
Аналітичний матеріал щодо розвитку торгово-промислових груп в Україні 

Динаміка використання продукції промислового виробництва 

Джерело: розроблено автором з використанням [122]. 

 
Динаміка використання послуг інформації та телекомунікацій 

Джерело: розроблено автором з використанням: [121]. 
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Продовження Додатку К 

Основні показники інноваційної активності торгово-промислових груп в Україні 
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Освоєно 

виробництво 

інноваційних видів 

продукції, 

найменувань, од 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції, 

 %  

Всьог

о  

у т.ч. 

маловідх

одні та 

ресурсоз

берігаюч

і 

Всього  

з них 

нові 

види 

техніки 

Всього,  

в 

обсязі 

промис

лової 

у т. ч. в 

обсязі 

підприє

мств 

торгово

-

промисл

ової 

сфери* 

2003 1120 11,5 8,61 1482 606 7416 710 5,6 4,19 
2004 958 10,0 7,49 1727 645 3978 769 5,8 4,34 
2005 810 8,2 6,14 1808 690 3152 657 6,5 4,86 
2006 999 10,0 7,49 1145 424 2408 786 6,7 5,01 
2007 1186 11,5 8,60 1419 634 2526 881 6,7 5,01 
2008 1160 10,8 8,08 1647 680 2446 758 5,9 4,42 
2009 1180 10,7 8,01 1893 753 2685 641 4,8 3,59 
2010 1217 11,5 8,61 2043 479 2408 663 3,8 2,84 
2011 1327 12,8 9,58 2510 517 3238 897 3,8 2,84 
2012 1371 13,6 10,18 2188 554 3403 942 3,3 2,47 
2013 1312 13,6 10,18 1576 502 3138 809 3,3 2,47 
2014 1208 12,1 9,06 1743 447 3661 1314 2,5 1,87 
2015 723 15,2 11,38 1217 458 3136 966 1,4 1,05 
2016 735 16,6 12,43 3489 748 4139 1305 … … 
2017 759 16,2 10,70 1831 611 2387 751 0,7 0,52 
2018 777 16,4 7,68 2002 926 3843 920 0,8  

*З урахуванням даних системи національних розрахунків. 
Дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження інноваційної 

діяльності підприємств за період 2014–2016 років" (за міжнародною методологією). 
Джерело: розроблено автором з використанням [32]. 
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Загальна сума витрат на інноваційну діяльність 

Рік 

Питома вага 

підприємств, 

що займалися 

інноваціями, 

% 

Загальна 

сума 

витрат, 

млн. грн 

У тому числі за напрямками, млн грн 

Дослідження і розробки Придбан

ня інших 

зовнішніх 

знань 

Підготовка 
виробництва 

для 

впровадження 
інновацій 

Придбання 
машин, 

обладнання, 

програмного 
забезпечення 

Інші 

витра-

ти Всього  
Внутрішн

і НДР 

Зовнішні 

НДР 

2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0 
2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8 
2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6 
2006 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 
2007 14,2 10821,0 986,4 793,5 192,9 328,4 Х 7441,3 2064,9 
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 
2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 
2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 
2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 
2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 
2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 Х 5546,3 2290,9 
2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 Х 5115,3 778,8 
2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 X 11141,3 548,0 
2016 18,9 23229,5 2457,8 2063,8 394,0 64,2 X 19829,0 878,4 
2017 16,2 9117,5 2169,8 1941,3 228,5 21,8 X 5898,8 1027,1 
2018 16,4 12180,1 3208,8 2706,2 502,6 46,1 Х 8291,3 633,9 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: розроблено автором з використанням [32]. 

 

Джерела та розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності, млн грн 

Рік 

Загаль

на 

сума 

витра

т, млн 

грн 

У тому числі за рахунок коштів, млн. грн. 

Влас-

них 

Державно-

го 

бюджету 

Місцевих 

бюджет-

тів 

Позабюджет-

них фондів 

Українсь-

ких  

інвесторів 

Іноземних 

інвестор-

рів 

Кредит-

ні кошти 

Інші 

джере-

ла 

2003 3059,8 2148,4 93,0 3,1 0,5 112,0 130,0 551,1 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 1,6 0,6 10,6 112,4 806,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 14,9 0,3 79,6 157,9 409,7 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 14,0 0,2 26,3 176,2 522,5 658,0 

2007 
10821,

0 
7969,7 144,8 7,3 0,1 26,2 321,8 2000,7 2384,7 

2008 
11994,

2 
7264,0 336,9 15,8 - 169,5 115,4 4045,0 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 7,4 1,7 31,0 1512,9 941,6 1140,6 
2010 8045,5 4775,2 87,0 5,7 0,9 31,0 2411,4 626,1 771,9 

2011 
14333,

9 
7585,6 149,2 12,3 0,5 54,5 56,9 5489,5 6542,2 

2012 
11480,

6 
7335,9 224,3 17,6 - 154,5 994,8 2407,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 157,7 2,2 123,7 1253,2 630,2 1311,3 
2014 7695,9 6540,3 344,1 5,7 32,9 8,2 138,7 561,1 64,9 

2015 
13813,

7 
13427,0 55,1 38,4 1,4 74,3 58,6 113,7 45,1 

2016 
23229,

5 
22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 17,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 

2018 
12180,

1 
10742,0 88,2 639,1 5,2 107,0 0,9 692,0 5,7 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32]. 
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Порівняння часток трьох секторів економіки у ВВП України, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Аграрна сфера 10,9 10,8 9,2 7,5 7,46 7,90 8,26 8,42 9,49 9,05 
10,2

8 
11,6

5 
14,1

9 
13,7

2 

Промислове виробництво 34,0 37,2 33,8 37,5 
36,7

3 
33,6

2 
29,6

2 
29,2

9 
29,0

8 
28,4

2 
25,7

6 
26,1

9 
25,6

2 
27,1

1 

Сфера послуг 50,0 52,0 57,0 55,0 
55,8

1 
58,4

8 
62,1

3 
62,2

9 
61,4

3 
62,5

3 
64,2

1 
62,1

6 
60,1

6 
59,1

7 
Джерело: розроблено автором з використанням: [271]. 

 
Розподіл трьох секторів економіки у ВВП України, млрд дол.. 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальний ВВП 
52,0

1 
67,2

2 
89,2

8 
111,
88 

149,
76 

153,
21 

130,
53 

136,
01 

143,
45 

143,
79 

143,
75 

134,
33 

121,
20 

124,
00 

Аграрна сфера 5,81 7,45 8,11 8,00 
11,1

7 
12,1

0 
10,7

8 
11,4

5 
13,6

1 
13,0

1 
14,7

8 
15,6

5 
17,2

0 
17,0

1 

Промислове виробництво 
23,1

6 
22,5 

20,6
2 

21,2
4 

55,0
1 

51,5
1 

38,6
6 

39,8
4 

41,7
1 

40,8
6 

37,0
3 

35,1
8 

31,0
9 

33,6
2 

Сфера послуг 
23,0

4 
37,2

7 
60,5

5 
82,6

4 
83,5

7 
89,5

9 
81,1

0 
84,7

2 
88,1

2 
89,9

1 
92,3

0 
83,5

0 
72,9

2 
73,3

7 
Джерело: розроблено автором з використанням: [253]. 

 
Основні показники розвитку промисловості України 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування,  
млн. грн. 

- 
4290
6,3 

6138
6,1 

7070
3,8 

4370
0,9 

2024
3,2 

–
4788
,1 

2684
5,9 

5866
2,3 

2135
3,4 

1369
8,3 

-
1664
14,0 

-
1813
60,9 

4700
0 

Рентабельність операційної 
діяльності промислових 
підприємств, відсотків 

3,3 4,7 5,5 5,8 5,8 4,9 1,8 3,6 4,7 3,4 3,0 1,6 0,9 16,9 

Частка збиткових 
підприємств, % 

40 38 37 35 33 39 40 41 37 38 37 37 27 34,3 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції, млн. 
грн. 

2891
00 

4007
57 

4686
00 

5517
29 

7170
76,7 

9170
35,5 

8065
50,6 

1065
108,
2 

1331
887,
6 

1400
680,
2 

1354
130,
1 

1428
839,
1 

1776
603,
7 

2343
000,
4 

Середньорічна кількість 
штатних 
Працівників у 
промисловості, 
тис. осіб 

3944 3941 3913 3852 3287 3188 2851 2842 2828 2804 2673 2297 2040 2352 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників 
у промисловості, грн. 

554 697 913 1145 1554 2017 2117 2580 3107 3478 3763 3988 4789 5909 

Джерело: розроблено автором з використанням [184; 185]. 

 
Динаміка товарної структури експорту, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мінеральні продукти, 
сировина 

15,1
6 

13,2
3 

13,7
3 

10,1
0 

8,70 
10,5

0 
9,80 

13,2
0 

15,1
0 

11,0
0 

11,5
0 

11,3
0 

8,30 7,50 

Продукція харчової 
промисловості та АПК 

11,8
4 

10,6
2 

12,5
7 

12,2
0 

12,7
0 

16,0
0 

24,0
0 

19,4
0 

18,9
0 

26,2
0 

27,1
0 

30,9
0 

37,7
0 

42,0
0 

Продукція хімічної 
промисловості 

10,7
6 

9,85 
10,4

0 
10,9

0 
8,20 7,50 6,30 6,30 7,40 7,00 6,40 5,70 6,80 5,40 

Продукція машино- та 
приладобудування 

15,7
6 

17,3
3 

13,5
3 

14,5
0 

22,8
0 

21,5
0 

24,4
0 

17,7
0 

17,3
0 

19,0
0 

16,8
0 

13,6
0 

12,0
0 

11,9
0 

Продукція металургійного 
комплексу 

36,3
8 

39,9
4 

40,9
7 

42,8
0 

42,1
0 

41,2
0 

32,3
0 

34,0
0 

32,6
0 

27,8
0 

28,1
0 

28,3
0 

25,4
0 

22,9
0 

Інше, в тому числі послуги 
10,1

0 
9,03 8,80 9,50 5,40 3,20 3,20 9,40 8,70 9,00 

10,1
0 

10,2
0 

9,80 
10,3

0 
Джерело: розроблено автором з використанням: [32, 119, 184, 185, 205]. 
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Індекси промислового виробництва в Україні, % 

Місяць  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Січень  102,9 119,5 130,4 95,7 106,9 112,2 77,6 89,2 87,1 86,2 88,9 84,6 81,6 81,4 

Лютий  103,3 122,9 129,7 97,6 105,2 112,8 81,5 
100,

4 
101,

1 
101,

7 
99,4 

100,
5 

98,8 
108,

2 

Березень  115,5 138,1 147,5 110,8 118,4 121,2 89,0 
114,

8 
113,

2 
110,

1 
111,

0 
108,

0 
109,

8 
106,

8 
Квітень  118,7 135,4 142,0 104,6 114,2 117,5 83,9 97,5 94,6 95,6 98,5 98,9 97,9 96,6 

Травень  115,7 131,6 135,9 106,5 112,4 117,9 83,3 97,2 
100,

3 
102,

0 
94,4 98,6 99,7 96,3 

Червень  123,2 137,7 136,0 109,2 116,8 117,7 86,6 
101,

9 
100,

9 
97,9 

101,
6 

98,5 
101,

7 
97,9 

Липень  130,6 143,6 139,7 112,6 118,9 122,3 91,3 
101,

3 
102,

6 
104,

3 
105,

1 
97,8 

103,
5 

107,
0 

Серпень  128,2 140,8 141,5 111,8 122,4 118,3 90,4 
100,

6 
101,

7 
97,7 97,5 88,1 96,0 99,2 

Вересень 132,4 145,3 145,9 111,4 117,3 115,6 93,0 
103,

8 
101,

7 
100,

1 
99,6 

105,
4 

105,
8 

104,
4 

Жовтень 144,6 154,6 157,2 120,6 137,4 108,4 99,5 
106,

3 
105,

7 
107,

1 
107,

4 
107,

3 
107,

0 
105,

7 

Листопад 133,7 147,9 150,9 122,1 127,0 92,4 97,0 98,2 97,0 97,3 97,4 98,0 98,4 
100,

8 

Грудень  135,7 141,6 149,1 123,5 123,8 93,7 98,7 
102,

3 
99,6 96,4 

100,
1 

98,3 
101,

2 
101,

9 

За рік 123,7 138,3 142,2 110,5 118,4 112,5 89,3 
112,

2 
103,

4 
94,4 99,0 82,8 98,4 

103,
1 

Джерело: розроблено автором з використанням [61]. 
 

Індексів промислового виробництва за видами виробництва в Україні, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 
115,

8  
112,

5 
103,

1 
106,

2 
108,

7 
99,3 83,6 

106,
5 

100,
0 

107,
1 

110,
4 

105,
4 

104,
0 

105,
3 

Добувна та переробна 
промисловість 

    
108,

4 
99,6 80,3 

108,
4 

102,
9 

98,5 
107,

7 
109,

5 
105,

8 
110,

9 

Добувна промисловість 
105,

5  
104,

1 
104,

4 
105,

8 
115,

4 
98,0 62,5 

128,
4 

111,
0 

104,
3 

106,
2 

129,
0 

79,9 84,1 

Переробна промисловість 
118,

2  
114,

6 
103,

0 
106,

3 
109,

4 
99,7 81,6 

107,
3 

102,
3 

98,1 
107,

8 
108,

9 
106,

9 
112,

0 
з неї:               

 Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

120,
0  

112,
4 

113,
7 

110,
0 

109,
0 

97,6 92,0 
103,

7 
100,

6 
101,

7 
110,

7 
121,

6 
98,6 

112,
9 

 Легка промисловість 104 114 100 98 96,7 96,5 79,2 97,2 97,5 83,3 95,9 91,2 
100,

5 
103,

7 
 Оброблення деревини 

та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

124 126 120 114 
174,

1 
185,

2 
74,7 95,4 

102,
8 

89,6 
100,

9 
110,

6 
103,

3 
106,

3 

 Целюлозно-паперове 
виробництво, видавнича 
діяльність 

126 126 113 110 89,3 
130,

0 
73,8 

102,
4 

81,2 94,4 – – – – 

 Виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення 

109 103 87 88 – …3 …3 …3 …3 …3 
123,

5 
98,8 76,9 75,0 

 Хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

116,
8  

114,
4 

109,
8 

103,
2 

109,
5 

140,
7 

86,0 
119,

4 
102,

0 
122,

3 
139,

9 
85,6 

214,
3 

109,
6 

 Виробництво іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 

117,
9  

119,
3 

114,
3 

112,
8 

133,
3 

99,8 41,5 
108,

2 
130,

2 
83,9 92,0 97,7 95,0 

113,
9 

 Металургійне виробництво 
та виробництво готових 
металевих виробів 

114,
3  

112,
0 

98,5 
108,

9 
114,

8 
92,5 84,1 

114,
7 

108,
3 

103,
0 

103,
8 

86,5 97,2 97,3 

 Машинобудування 135,
8  

128,
0 

107,
1 

111,
8 

105,
4 

93,7 65,3 
128,

5 
104,

5 
80,2 92,5 84,3 87,1 

152,
7 

 Виробництво та 
розподілення електроенергії, 
газу та води 

104,
7  

98,9 
102,

9 
106,

7 
100,

5 
96,6 91,9 

102,
2 

93,3 
129,

3 
118,

6 
91,5 97,3 85,6 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32; 119; 184; 185; 205]. 
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Індексів промислового виробництва за видами виробництва в машинобудуванні, % 

Сектор економіки 
200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

Машинобудування:               
• Виробництво 

комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції 

- - - - 
104,

5 
101,

8 
41,2 

106,
1 

102,
6 

90,5 
102,

2 
112,

5 
138,

3 
144,

7 

• Виробництво 
електротехнічного 
устаткування 

119,
2 

149,
3 

90,8 
110,

7 
156,

2 
71,7 48,1 

216,
0 

142,
4 

79,2 
100,

6 
111,

6 
134,

1 
99,5 

• Виробництво механізмів 
та обладнання, не 
внесеного до інших 
угрупувань 

- - - - 
109,

6 
82,0 53,2 

133,
9 

110,
2 

97,3 
101,

5 
108,

4 
127,

0 
99,0 

• Виробництво 
автотранспортних 
засобів, причепів, 
напівпричепів 

162,
1 

124,
6 

112,
4 

119,
1 

134,
2 

103,
0 

54,4 
152,

6 
119,

0 
100,

5 
95,8 

105,
0 

113,
4 

78,2 

• Виробництво меблів, 
іншої продукції; ремонт і 
монтаж машин і 
устаткування 

- - - - 
114,

2 
119,

9 
73,9 

119,
7 

113,
7 

108,
0 

100,
2 

112,
4 

124,
6 

109,
9 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32; 119; 184; 185; 205]. 
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Додаток Л 
Законодавча та нормативно-правова база у сфері інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні 

Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність» 

18.09.1991 
№1560-XII зі 
змінами 
станом на 
25.12.2008 

Визначає загальні правові, економічні та 
соціальні умови інвестиційної діяльності на 
території України. 

 

Закон України «Про 
наукову і науково- 
технічну діяльність» 

13.12.1991 р. 
№ 1977-ХІІ, зі 
змінами 
станом на 
22.05.2008 

Визначає правові, організаційні та 
фінансові засади 
функціонування і розвитку науково-
технічної сфери, створює умови для 
наукової та науково-технічної діяльності, 
забезпечення потреб суспільства й держави 
в технологічному 
розвитку 

 

Закон України «Про 
наукову і науково-
технічну експертизу»  

10.02.1995 
№95-ВР, зі 
змінами 
станом на 
09.02.2006 

Визначає правові, організаційні і фінансові 
основи експертної діяльності в науково-
технічній сфері, а також загальні основи і 
принципи регулювання суспільних 
відносин у галузі організації та проведення 
наукової та науково-технічної експертизи з 
метою забезпечення наукового 
обгрунтування структури і змісту 
пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки, наукових, науково-технічних, 
соціально-економічних, екологічних 
програм і проектів, визначення напрямів 
науково-технічної діяльності, аналізу та 
оцінки ефективності використання 
науково-технічного потенціалу, результатів 
досліджень. 

 

Закон України «Про 
промислово-фінансові 
групи в Україні» 

01.01.1996 р. 
№438/95 

Юридичне підґрунтя визначення, існування 
та регулювання діяльності промислово-
фінансових та торгово-промислових груп 
України. 

Втратив чинності 
на підставі 
Закону України 
№ 2522-VI ( 
2522-17 ) від 
09.09.2010 р. 

Постанова ВРУ «Про 
Концепцію науково- 
технологічного та 
інноваційного розвитку 
України» 

13.07.1999 р. 
№ 916-XIV 

Визначає головні цілі, пріоритетні напрями 
й механізми науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України 

 

Закон України «Про 
охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» 

23.12.1993 р. 
№ 3769-XII  

Визначає головні цілі, пріоритетні напрями 
й механізми правового захисту 
інтелектуального та інноваційного 
потенціалу. 

 

Закон України «Про 
спеціальний режим 
інноваційної діяльності 
технологічних парків»  

16.07.1999 
№991-ХІV, зі 
змінами 
станом на 
12.01.2006 

Визначає правові та економічні засади 
запровадження і функціонування 
спеціального режиму інноваційної 
діяльності близько 20 технологічних 
парків. Державне сприяння інноваційній 
діяльності технологічних парків 
здійснюється шляхом державної фінансової 
підтримки, цільового субсидіювання 
проектів технологічних парків, прискореної 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

амортизації основних фондів. 

Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» 

11.07.2001 р. 
№ 2623-ІІІ 

Визначає правові та організаційні засади 
цілісної системи формування та реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки й 
техніки в Україні. 

 

Закон України «Про 
інноваційну діяльність» 

4.07.2002 р. 
№ 40-IV, зі 
змінами 
станом на 
25.03.2005 

 визначення і підтримка пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності 
державного, галузевого, регіонального і 
місцевого рівнів; 

 формування і реалізація державних, 
галузевих, регіональних і місцевих 
інноваційних програм; 

 створення нормативно-правової бази та 
економічних механізмів з метою підтримки 
і стимулювання інноваційної діяльності; 

 організація захисту прав та інтересів 
суб'єктів інноваційної діяльності; 

 фінансова підтримка виконання 
інноваційних проектів; 

 стимулювання комерційних банків та 
інших фінансово-кредитних установ, які 
кредитують виконання інноваційних 
проектів; 

 встановлення пільгового оподаткування 
суб'єктів інноваційної діяльності; 

 підтримка функціонування і розвитку 
сучасної інноваційної інфраструктури. 

 

Указ Президента України 
«Про фінансову підтримку 
інноваційної діяльності 
підприємств, що мають 
стратегічне значення для 
економіки та безпеки 
держави» 

20.04.2004 
№454/2004 

Передбачено, під час розроблення проектів 
законів про Державний бюджет України, на 
відповідний рік спрямування не менш як 
10% коштів, отриманих від приватизації 
державного майна, на фінансову підтримку 
інноваційної діяльності підприємств, що 
мають стратегічне значення для економіки 
та безпеки держави 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів 
спеціального фонду 
Державного бюджету 
України, що 
спрямовуються на 
фінансову підтримку 
інноваційної діяльності 
суб'єктів підприємництва» 

05.10.2004 
№1316 

Фінансова підтримка інноваційної 
діяльності підприємств за рахунок коштів 
державного бюджету має здійснюватися на 
умовах: 

 повернення бюджетних коштів у строк до 7 
років (з пільговим періодом – до 3 років, 
протягом якого сплачуються лише відсотки 
за користування ними); 

 забезпечення виконання зобов'язання щодо 
повернення бюджетних коштів заставою 
та/або банківською гарантією, договором 
страхування, договором поруки. При цьому 
вартість предмета застави та умови 
договору поруки (гарантії, страхування) 
повинні забезпечувати покриття розміру 
кредиту (з урахуванням відсотків і витрат 
на його обслуговування) на 120%; оплати 
користування коштами державного 
бюджету у розмірі облікової ставки НБУ, 
що встановлена на момент їх отримання. 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 

17.11.2004 
№1563 

Затверджено Порядок надання фінансової 
підтримки суб'єктам інноваційної 
діяльності за рахунок коштів державного 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

надання фінансової 
підтримки суб'єктам 
інноваційної діяльності за 
рахунок коштів 
державного бюджету 
шляхом здешевлення 
довгострокових кредитів»  

бюджету шляхом здешевлення 
довгострокових кредитів у вигляді 
часткової компенсації відсоткової ставки. 
Суб'єкти, яким надається така компенсація, 
мають визначатися щороку на конкурсній 
основі, а суми компенсації – у межах 
коштів, передбачених законом про 
державний бюджет на відповідний рік 

Закон України «Про 
державне регулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій» 

14.09.2006 р. 
№ 143-V 

Визначає правові, економічні, організаційні 
та фінансові засади державного 
регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій визначено, що головною метою 
державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій є забезпечення 
розвитку національного промислового і 
науково-технічного потенціалу, його 
ефективне використання з метою 
вирішення завдань соціально-економічного 
розвитку країни та забезпечення 
технологічності виробництва вітчизняної 
продукції з урахуванням світового досвіду, 
можливих соціально-економічних, 
технологічних і екологічних наслідків від 
застосування технологій та їх складових, 
сприяння розвитку виробництва, в якому 
використовуються новітні вітчизняні 
технології. 

Роль держави, як 
регулятора 
оновлення 
підприємств 
вітчизняної 
торгово-
промислової 
сфери зведена до 
мінімуму та 
використовується 
в контексті 
перевірки та 
сертифікації. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання Державної 
інноваційної фінансово-
кредитної установи» 

16.03.2007 
№228 зі 
змінами 
станом на 
17.07.2009 

Порядок формування і використання 
активів Державної інноваційної фінансово-
кредитної установи. При цьому установа 
має право створювати резервний 
(страховий) фонд у розмірі 
25% свого статутного фонду 

 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України 
«Питання утворення 
регіональних центрів 
інноваційного розвитку»  

03.05.2007 
№255-р 

Створення регіональних центрів 
інноваційного розвитку, частина яких 
співпрацює у розвитку спільних 
інноваційних проектів з торгово-
промисловими групами. 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання Державного 
агентства України з 
інвестицій та інновацій»  

16.05.2007 
№749 

Визначено спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у 
сфері інноваційної діяльності, яким з 2007 
р. є Державне агентство з інвестицій та 
інновацій. 

 участь у формуванні і забезпеченні 
реалізації державної політики у сфері 
інвестицій та інноваційної діяльності; 

 створення національної інноваційної 
системи для забезпечення проведення 
ефективної державної інноваційної 
політики, координація роботи центральних 
органів виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності. 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
віднесення Державної 
іпотечної установи до 
сфери управління 
Державного агентства 

19.09.2007 
№1140 

До сфери управління Держінвестицій 
віднесено Державну іпотечну установу 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

України з інвестицій та 
інновацій»  

Закон України «Про 
ратифікацію Заяви про 
членство України 
Міжнародній 
європейській  
інноваційній науково-
технічній програмі 
«EUREKA»  

01.10.2008 
№610-VІ 

Участь України в міжнародних 
інноваційних проектах не тільки в межах 
СНД, але і в Європейському Союзі. 

В межах та 
завдяки цієї 
програмі 
відбулася 
розробка ряду 
стратегічних 
документів, з 
використанням 
досвіду як 
вітчизняних 
науковців та 
практиків, так і 
закордонних 
спеціалістів з 
передових, 
економічно 
розвинутих 
країн. 

Постанова Верховної Ради 
України «Про проведення 
парламентських слухань 
«Стратегія інноваційного 
розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах 
глобалізацій них 
викликів»  

17.02.2009 
№965-VІ 

Визначення стратегічних приоритетів 
інноваційного розвитку України. 

Ухвалення 
«Стратегія 
інноваційного 
розвитку України 
на 2010–2020 
роки в умовах 
глобалізацій них 
викликів» 

Розпорядження КМУ 
«Про схвалення 
Концепції розвитку 
національної 
інноваційної системи» 

17.06.2009 р. 
№ 680-р 

Визначає основні засади формування та 
реалізації 
збалансованої державної політики з питань 
забезпечення розвитку національної 
інноваційної системи, спрямованої на 
підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Державної 
цільової програми 
розвитку системи 
інформаційно-
аналітичного забезпечення 
реалізації державної 
інноваційної політики та 
моніторингу стану 
інноваційного розвитку 
економіки»  

07.05.2008 
№439 

Програмою передбачено реалізувати такі 
завдання:  

 удосконалити механізм моніторингу стану 
та прогнозування тенденцій інноваційного 
розвитку економіки; 

 запровадити проведення аналізу 
ефективності механізму державного 
регулювання інноваційної діяльності; 

 підвищити кваліфікацію державних 
службовців, діяльність яких пов'язана із 
формуванням і реалізацією державної 
інноваційної політики;  

 забезпечити широкий доступ громадськості 
до результатів наукових досліджень, 
перспективних вітчизняних розробок;  

 підвищити рівень інноваційної культури 
населення, привести механізм громадського 
обговорення стратегічних питань державної 
інноваційної політики у відповідність з 
європейськими стандартами. 

 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Державної 

14.05.2008 
№447 

Програмою намічено: 
 забезпечити функціонування інноваційної 

інфраструктури підтримки малого 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

цільової економічної 
програми «Створення в 
Україні інноваційної 
інфраструктури» на 2009–
2013 роки» 

інноваційного бізнесу; 
 забезпечити розвиток мережі нових 

елементів інноваційної інфраструктури 
(інноваційних центрів, центрів трансферу 
технологій, наукових парків, регіональних 
інноваційних кластерів, інноваційних 
бізнес-інкубаторів тощо), до якої 
входитимуть близько 400 од., в результаті 
чого буде створено понад 10 тис. нових 
робочих місць для висококваліфікованих 
спеціалістів; 

 збільшити до 10 тис. кількість суб'єктів 
малого підприємництва, які реалізують 
інноваційні проекти; 

 підвищити не менш як на 5% інноваційну 
активність промислових підприємств; 

 прискорити темпи виробництва 
інноваційної продукції не менш як на 20%; 

 залучити близько 7 млрд. грн. інвестицій 
для реалізації інноваційних проектів. 

Закон України «Про 
державно-приватне 
партнерство» 

01.07.2010 р. 
№ 2404-VI, з 
правками до 
03.10.2019 р. 

Визначення системи відносин між 
державним та приватним партнерами, при 
реалізації яких ресурси обох партнерів 
об'єднуються з відповідним розподілом 
ризиків, відповідальності та винагород 
(відшкодувань) між ними, для 
взаємовигідної співпраці на довгостроковій 
основі у створенні (відновленні) нових 
та/або модернізації (реконструкції) 
існуючих об'єктів, які потребують 
залучення інвестицій, та у користуванні 
(експлуатації) такими об'єктами 

Не містить 
чітких правових 
норм щодо 
державно-
приватного 
партнерства у 
сфері 
інноваційного 
розвитку 
торгово-
промислової 
сфери економіки, 
розподілу 
ризиків та 
комерціалізації 
результатів. 

Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в 
Україні» 

8.09.2011 р. 
№ 3715-VI 

 освоєння новітніх ресурсозберігаючі 
технології; 

 освоєння нових технологій 
машинобудування та приладобудування, 
основна складова підприємств торгово-
промислової сфери економіки, як основа 
високотехнологічного оновлення всіх 
галузей виробництва;  

 освоєння нових технологій виробництва 
засобів наземного транспорту, літальних 
апаратів, плавучих засобів і пов'язані із 
транспортом пристроїв та обладнання, 
комплектуючих виробів, розробка і 
впровадження новітніх технологій для їх 
складання (виготовлення); 

 впровадження та широке застосування 
нанотехнології, мікроелектроніки, 
інформаційних технології, телекомунікації, 
що є майбутнім для торгово-промислової 
сфери; 

 розвиток інноваційної культури 
суспільства, людського ресурсу, як 

Не акцентується 
увага на 
необхідності 
розроблення, 
втілення та 
системного 
удосконалення 
державних 
програм 
економічного, 
науково-
технічного та 
іншого 
призначення, не 
визначені 
механізми та 
вимоги до 
моніторингу 
реалізації 
пріоритетних 
напрямків 
інноваційної 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

основної складової інноваційного розвитку. діяльності. 
Постанова КМУ «Деякі 
питання визначення 
середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 
загальнодержавного 
рівня на 2012-2016 рр.» 

12.03.2012 р. 
№ 294 

Визначає середньострокові пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня 

 

Постанова КМУ «Деякі 
питання визначення 
середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 
галузевого рівня на 2012- 
2016 рр.» 

17.05.2012 р. 
№ 397 

Визначає середньострокові пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності галузевого 
рівня 

 

Закон України «Про 
інститути спільного 
інвестування» 

05.07.2012 р. 
№ 5080-VI 

Забезпечення залучення та ефективного 
розміщення фінансових ресурсів інвесторів 
і визначає правові та організаційні основи 
створення, діяльності, припинення 
суб’єктів спільного інвестування, 
особливості управління активами 
зазначених суб’єктів, встановлює вимоги 
до складу, структури та зберігання таких 
активів, особливості емісії, обігу, обліку та 
викупу цінних паперів інститутів спільного 
інвестування, а також порядок розкриття 
інформації про їх діяльність 

не розкриває 
правових 
механізмів 
спільного, 
державно-
приватного, 
інвестування в 
інноваційній 
сфері 

Розпорядження КМУ 
«Про схвалення 
Концепції реформування 
державної політики в 
інноваційній сфері» 

10.09.2012 р. 
№ 691-р 

Визначає концептуальні засади державного 
регулювання в 
інноваційній сфері, формування 
економічних структурних і 
організаційних основ інноваційної 
діяльності, створення 
належної інституціональної бази, створення 
сучасного ринку 
інновацій та технологій, визначення 
механізму оперативного 
реагування на зміни в інноваційній сфері 

 

Закон України «Про 
наукову і науково-
технічну діяльність»  

25.12.2015 р. 
No922-VIII 

Встановлена норма щодо забезпечення 
державою бюджетного фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності у 
розмірі не менше 1,7 % ВВП України. 

 

Указ Президента України 
№722/2019 «Про Цілі 
сталого розвитку України 
на період до 2030 року» 

30.09.2019 р. 
№ 722/2019 

Практична реалізацію створення 
сприятливого для розвитку інновацій 
бізнес-середовища (усунення 
інфраструктурного монополізму, внесення 
прозорості у стосунки держави та бізнесу, 
подолання корупції, діджиталізацію 
системи державного регулювання, тощо) 

 

Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення охорони і 
захисту прав на 
торговельні марки і 
промислові зразки та 
боротьби з патентним 
тролінгом» 

21.07.2020 р., 
№2258 

 впроваджено єдину термінологію - 
«торговельна марка» замість термінів, які 
застосовувалися раніше: «знак для товарів і 
послуг», «товарний знак», «торгова марка»; 

 звужено перелік об’єктів, які можуть 
отримати правову охорону у формі 
корисної моделі, — тепер це лише пристрій 
або спосіб, формалізовано порядок 
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Найменування 

законодавчого акту 

Дата та 

номер 

прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України (щодо 
реформи патентного 
законодавства)» 

21.07.2020 р., 
№2259 

правової охорони торговельних марок в 
Україні за Мадридською системою 

 прописано норму Паризької конвенції з 
охорони промислової власності про те, що 
особа, яка є власником торговельної марки 
в іноземній державі, право на яку набуто в 
Україні її агентом або представником без її 
дозволу, може вимагати визнання свідоцтва 
на таку торговельну марку недійсним або 
передання їй прав на таку торговельну 
марку, якщо агент або представник не 
обґрунтує свої дії відповідними доказами  

 збільшено обсяг прав власника 
промислового зразка - сукупність суттєвих 
ознак замінили враженням, яке 
промисловий зразок справляє на 
поінформованого користувача; 
запроваджено можливість скасування 
реєстрації промислового зразка в 
позасудовому порядку в Апеляційній 
палаті; термін охорони збільшено з 15 до 25 
років; введено нову форму охорони - 
незареєстрований промисловий зразок; 
вирішено питання позовної давності - позов 
про визнання недійсними прав на 
промисловий зразок може бути подано 
протягом усього строку дії прав 

 

Джерело: розроблено автором з використанням: [145–175]. 
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Додаток В 

Трактування поняття промислово-фінансової групи в економічному  

та правовому аспектах 

Автор Визначення промислово-фінансової групи 

Базилевич В.Д. 
Базилевич К.С. 

Організаційна форма об’єднання великих промислових фірм з банківськими 
структурами, в якій кожний член-учасник самостійно вирішує власні завдання, 
але не нехтує при цьому інтересами групи. Координаційну діяльність може 
здійснювати як банк, так і промислове підприємство. Торгівельній компанії 
відводиться другорядна роль. 

В.В. Волошенюк 
Н.І. Литвиненко 

Форма організації бізнесу, яка утворює диверсифіковану багатофункціональну 
структуру через об'єднання організацій фінансової та не фінансової сфери і 
співпрацю з державою. Вона є формою для інтегрованого капіталу, який являє 
собою об'єднання різних форм капіталу (промислового, фінансового, 
торговельного, інтелектуального, людського) через співвластність, яка 
сконцентрована у промисловця та ним застосовується. 

С. Егорова  
С. Маринин 

Організаційна оболонка фінансового капіталу, вона закріплює єдність 
виробничих, фінансових, торгових та інших інтересів низки компаній і банків. 

Лаптев В.А 

Організаційна структура, сукупність юридичних осіб, що діють як основні та 
дочірні компанії та повністю або частково об'єднали свої матеріальні та 
нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення 
промислово-фінансової групи з метою технологічної або економічної інтеграції 
для реалізації інвестиційних та інших проєктів і програм, що спрямовані на 
збільшення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарами та 
послугами, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих 
місць. 

Медведчук С.В. 
Диверсифікована багатофункціональна структура, що створюється в результаті 
об’єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових та інвестиційних 
інститутів, торгівельних фірм та інших організацій. 

Плотнікова О.В. 
Об’єднання виробничих і торгових підприємств з кредитно-банківськими 
установами з наступною трансформацією у великі багатогалузеві господарські 
системи зі спільною економічною стратегією та внутрішнім колообігом.  

Уткін Є.А. 

Декілька юридичних осіб, що функціонують як основні, або дочірні установи або 
повністю, або частково поєднавши свої ресурси на основі договору про 
створення групи, холдингу, концерну, консорціуму, для технологічної або 
економічної інтеграції, реалізації інвестиційних та інших проєктів та програм, що 
націлені на підвищення прибутковості, конкурентоспроможності, розширення 
ринків збуту товарів та послуг, підвищення ефективності виробництва, створення 
нових робочих місць. 

Джерело: розроблено автором з використанням [7; 16; 42; 47; 109; 231]. 
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Додаток Г 
 

Узагальнення академічних підходів до визначення торгово-промислової групи 

наведено 

Автор Визначення торгово-промислової групи 

Воробйов Ю. М.  
Форма інтеграції різних видів капіталу, перш за все, капіталу 
промислових і торговельних компаній, а також капіталу фінансових 
інститутів, зокрема банків 

Герасименко А.  

Довгостроковий союз різних форм капіталу (насамперед фінансового і 
промислового), що знаходить своє відображення в договірному 
об’єднанні формально незалежних економічних суб’єктів під 
загальним керівництвом головної компанії з метою реалізації 
інвестиційних та інших проєктів, спрямованих на зростання 
конкурентоспроможності групи на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, розвитку технологічних і 
коопераційних зв’язків, підвищення ефективності виробничих і 
фінансових операцій тощо. 

Лаптев В.А 

Структурне поєднання з метою технологічної або економічної 
інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проєктів і програм, що 
спрямовані на збільшення конкурентоспроможності та розширення 
ринків збуту товарами та послугами, підвищення ефективності 
виробництва, створення нових робочих місць. 

Мильнер Б.З. 

Диверсифікована багатофункціональна структура, яка утворюється 
завдяки об’єднанню капіталів промислових підприємств, торгівельних 
компаній, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також 
інших організацій з метою максимізації прибутку, підвищення 
ефективності виробничих, збутових і фінансових операцій, 
підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, посилення технологічних і коопераційних зв’язків, збільшення 
економічного потенціалу їх учасників. 

Уткін Є.А. 

Структурне поєднання для технологічної або економічної інтеграції, , 
що націлене на підвищення прибутковості, конкурентоспроможності, 
розширення ринків збуту товарів та послуг, підвищення ефективності 
виробництва, створення нових робочих місць. 

Гелбрейт Дж.  
Структурне поєднання передової техніки з масовим застосуванням 
капіталу, що обумовлює панування корпорації над споживчим 
попитом. 

Герлах М.  
Угрупування підприємств різних сфер діяльності навколо банківського 
капіталу. 

Ханна Т. та  
Рівкін Я.  

Сукупність фірм, які, хоч і легально незалежні, пов'язані сукупністю 
формальних та неформальних зв'язків і звикли до скоординованих дій 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, комерційних ланцюгах, 
технологічних циклах. 

Ханна Т. і  
Палепу К.  

Організаційна реакція компаній на вплив зовнішнього середовища, що 
дозволяє зменшувати бізнес-ризики. Торгово-промислова група 
виконує роль внутрішнього фінансового ринку, через який капітал 
може розподілятися між афілійованими фірмами, що приводить до 
економічної вигоди, особливо коли зовнішнє фінансування є 
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дефіцитним та невизначеним.  
Продовження Додатку Г 

Бена Ж. та  
Ортіз-Моліна Х. 

Пірамідальна структура, що є додатковим внутрішнім фінансовим та 
іншим ресурсом для розвитку окремих одиниць в структурі групи – як 
єдиного цілого та досягненню спільної мети. 

Холмс М. 

Структура, що має спільні риси: єдине корпоративне управління, 
спільна корпоративна стратегія та спільні внутрішні та зовнішні ринки 
та клієнти.  
Структура, що має спільні змінні результату діяльності: ефективність, 
економічні наслідки та інновації.  

Поплі М.  

Структурне поєднання, що позитивно впливає: 
 на конкурентоспроможність своїх підприємств, для досягнення вищої 

ефективності довгострокового співробітництва на внутрішніх та 
зовнішніх ринках, порівняно з автономними фірмами.  

 на довготривалу продуктивність дочірніх компаній, забезпечують 
надійну підтримку та теоретичну аргументацію при продажах. 

Джудіце М.  

Струкетурне поєднання двох типів підприємств, які різняться 
стратегічним напрямком: одна категорія зосереджена на основних 
компонентах ділового середовища, інша – на пошукі відповідей на 
виклики бізнес-середовища та інноваціях. 

Лі Кай 

Структурне поєднання, що забезпечує технологічне перекриття між 
фірмами з низьким та високим рівнем науково-дослідних розробок та 
мають позитивний вплив на конкурентоспроможність на товарних 
ринках. Синергія, отримана шляхом поєднання науково-дослідних 
розробок та інновацій з фінансовими, промисловими та торговими 
можливостями торгово-промислових груп стає рушійною силою на 
зовнішніх ринках. 

Лу Ю. 

Структурне поєднання, що забезпечує більшу продуктивність та 
операційну ефективність для підприємств, що входять у торгово-
промислову групу, порівняно з іншими підприємствами, тієї ж галузі, 
які зосереджені виключно на виробництві, торгівлі чи послугах. 

Джерело: розроблено автором з використанням [19; 84; 109; 112; 201; 231; 272; 275; 

278; 280; 281; 287; 290; 291; 298]. 
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Додаток Д 
Визначення дефініцій «інноваційний розвиток торгово-промислової групи», з 

використанням публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців 

Автор 
Сутність поняття «інноваційний розвиток 

торгово-промислової групи» 
Ключові елементи 

Кучинський В., 
Крамськой Д.  

Процес необоротної закономірної зміни 
підприємства і бізнес-процесів у ньому, викликаний 
розробкою і впровадженням інновацій. 

Процес необоротної 
зміни; інновації. 

Ілляшенко С.  

Розвиток, що спирається на беззупинний пошук і 
використання нових способів реалізації потенціалу 
підприємства в мінливих умовах зовнішнього 
середовища в межах обраної місії та прийнятої 
мотивації діяльності і який пов’язаний з 
модифікацією існуючих і формуванням нових ринків 
збуту. 

Спосіб реалізації 
потенціалу. 

Мороз О.  

Процес пошуку та створення нової продукції та 
процесів 
на основі використання сукупності усіх наявних 
засобів та можливостей підприємства, що веде до 
якісних змін (підвищення конкурентоспроможності, 
збільшення стійкості у мінливих зовнішніх умовах, 
формування ринків збуту тощо). 
 

Процес пошуку та 
створення; якісні 
зміни. 

Адаменко О.  
Розвиток, що передбачає розширення меж 
інноваційної діяльності та впровадження інновацій в 
усі сфери діяльності підприємства. 

Інноваційна 
діяльність; 
впровадження 
інновацій. 

Касс М.  

Економічний процес, який веде до створення кращих 
за своїми властивостями товарів (робіт, послуг) і 
технологій, шляхом практичного використання 
нововведень. 
 

Економічний процес; 
використання 
нововведень. 

Складний та довготривалий процес інноваційних 
перетворень на підприємстві, що включає набір 
цілей, заходів, які плануються, систему мотивації та 
способи фінансування. 
 

Процес інноваційних 
перетворень. 

Пілявоз Т.  

Процес цілеспрямованого, послідовного руху 
підприємства до збалансованого інноваційного стану 
під впливом синергетичної дії зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що визначають стійкість 
організаційно-функціональної системи підприємства 
в умовах ринкової економіки, який характеризується 
результатом якості, досягнутим в залежності від 
інтенсивності та швидкості інноваційних процесів на 
підприємстві. 
 

Інноваційні процеси; 
збалансований 
інноваційний стан; 
якісні зміни. 

Кібіткін А., 
Чечуріна М.  

Розвиток, який передбачає розгортання 
інноваційного процесу впровадження нововведень 
(найчастіше технічного, технологічного характеру). 
 

Розгортання 
інноваційного 
процесу. 

Адаменко О.  

Процес закономірного переходупідприємства від 
старого до якісно нового стану в результаті 
впровадження інноваційних продуктів, процесів. 
 

Процес переходу до 
якісно нового стану. 
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Стадник В.,  
Йохна М.  

Спосіб економічного зростання, оснований на 
постійних і систематичних нововведеннях, 
спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів 
діяльності господарської системи, періодичному 
перегрупуванні сил, цілями і завданнями розвитку 
системи, можливістю використання певних 
ресурсних чинників для створення інноваційних 
товарів і формування конкурентних переваг. 

Спосіб економічного 
зростання, оснований 
на нововведеннях. 

Заглуміна Н.  

Цілеспрямоване неухильне підвищення 
конкурентоспроможності та економічної 
ефективності підприємства, що має якісний характер 
та заснований на інтенсивних факторах розвитку – 
інформації, знаннях, передових технологіях. 

Цілеспрямованість; 
підвищення, що має 
якісний характер. 

Цілеспрямоване постійне вдосконалення і 
підвищення ефективності власне інноваційної 
діяльності підприємства. 

Цілеспрямованість;  
інноваційна 
діяльність 

Найдюк В.  

Процес спрямованої закономірної зміни стану 
підприємства, що залежить від інноваційного 
потенціалу цього підприємства та джерелом якого є 
інновації, що створюють якісно нові можливості для 
подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом 
реалізації вміння знаходити нові рішення, ідеї та у 
результаті винаходів. 

Процес зміни, що 
залежить від 
інноваційного 
потенціалу; джерелом 
змін є інновації. 

Рогоза М. 

Здатність підприємства динамічно розвиватися на 
власній основі за рахунок систематичного 
формування комплексу дій, спрямованих на 
розробку, впровадження, подальшу модифікацію 
нововведень. 

Здатність 
підприємства 
розвиватись; 
інноваційний процес. 

Підкамінний І.,  
Ціпуринда В. 

Шлях, який базується на поглибленні поєднання 
цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної 
особистості, яка працює в колективі, вдосконаленні 
її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для 
досягнення загальних стратегічних цілей. 

Вдосконалення 
діяльності, бізнес-
процесів. 

Єгоров П.,  
Шакура О. 

Процес збалансованого вдосконалювання різних 
сфер 
діяльності суб’єктів господарювання на основі 
впровадження науково-технічних, організаційно-
комунікаційних і фінансово-економічних інновацій, 
спрямованих на підвищення конкуренто 
спрямованості, ділової активності, забезпечення 
фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Збалансований 
процес 
вдосконалювання 
різних сфер 
діяльності 
господарювання; 
основа – інновації. 

Корнух О. 

Революційний або еволюційний процес 
інноватизації підприємства за рахунок ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів, як власних, 
так і залучених, і характеризується прогресивною 
зміною його якісного стану. 

Революційний або 
еволюційний процес 
до якісного стану. 

Джерело: складено та виокремлено автором на основі: [1–3; 9; 17; 40; 41; 54; 66; 71; 75; 78; 80; 

87; 89; 95; 117; 118; 138; 190; 239; 242]. 
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Додаток Е 
Класифікація вітчизняних та зарубіжних теоретичних підходів щодо змісту 

категорії «механізми державного управління» 

Автор Визначення 

1 2 

Механізм як засіб та спосіб 
Атаманчук Г. В. Інструмент реалізації функцій держави та її виконавчої влади 

Бакуменко В. Д. 
Практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 
державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою 
досягнення поставлених цілей 

Піхняк Т. А. 

Спосіб організації економічних відносин між державою і підприємствами, 
населенням, іншими країнами та міжнародними інституціями з метою 
стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та створення передумов для 
економічного зростання 

Механізм як система 

Кравченко О. М 

Комплексну систему державного управління, складовими якої є конкретні 
механізми управління (економічний, мотиваційний, політичний, правовий 
тощо), які в сукупності здатні забезпечити збалансоване та ефективне 
функціонування єдиного державного механізму 

Ніжник Н.Р. 
Машков О. А. 

Складова частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від 
стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта. 
Категорія управління, що включає цілі управління, елементи об’єкта та інші 
зв’язки, на які здійснюється вплив, діяння в інтересах досягнення цілей, методи 
впливу, матеріальні і  
фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний потенціали. 
Виокремлюють його різновиди відповідно до основних параметрів 
організаційного процесу: організаційно-структурний, організаційно-технічний, 
організаційно-економічний, організаційно-адміністративний та комплексний. 

Мишина А. В. 
Система взаємозалежних і взаємообумовлених рухів і дій, а структурний його 
зміст як сукупність форм, методів та інструментів, що реалізують регулюючу 
функцію держави 

Одинцова Г.С. 

Засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовна реалізація дій, 
які базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, 
функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів управління 
та спрямовані на досягнення визначеної мети. 

Рудніцька Р. М. 
Система, призначена для досягнення визначених цілей, яка має визначену 
структуру, сукупність правових норм, методів, засобів, інструментів 
державного впливу на об’єкт управління 

Федоренко В. Г. 

Система, що призначена для практичного здійснення державного управління та 
досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 
інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 
нормативним та інформаційним забезпеченням 

Механізм як складна сукупність дій 

Малиновський В. Я. 
Сукупність засобів організації управлінських процесів та способів впливу на 
розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних методів управління, 
спрямованих на реалізацію цілей державного управління 

Радченко О. 

Сукупність інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів і процесів у 
державі як продукт організованої людської діяльності, що має за мету 
реалізацію інтересів і потреб людей та вирішення нагальних суспільно-
політичних проблем за рахунок державного впливу й регулювання суспільної 
життєдіяльності на основі усталених суспільних цінностей, норм і правил; є 
формою реалізації функцій держави та має в якості суб’єкта органи державного 
управління 
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Автор Визначення 

1 2 

Харченко Н. П. 

Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих частин або елементів при наявності, 
з одного боку, внутрішньої упорядкованості й узгодженості між ними, а з 
іншого боку – диференціації й відносної автономності. Він наголошує на тому, 
що механізмом є система в дії, а не дія системи, й, виходячи саме з цього 
аспекту, необхідно розвивати термінологічний зміст поняття “механізм” у 
теорії державного управління 

Трещевский Ю. И. 
Сукупність економічних форм, методів, способів і правових норм, за 
допомогою яких органи державної влади впливають на економічні процеси, 
забезпечують вирішення суперечностей у соціально-економічних системах 

Круглов М.М. 

Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 
цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління на діяльність 
об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів взаємодіючих учасників 
державного управління. Комплексний механізм державного управління 
повинен являти собою систему економічних, мотиваційних, організаційних, 
політичних та правових механізмів. 

Джерело: складено та виокремлено автором на основі: [4; 8; 34; 88; 92; 115; 125; 139; 142; 188; 

191; 222; 235]. 
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Додаток Ж 
Основні тенденції держаної політики країн – лідерів інноваційного розвитку 

у сфері державного регулювання інноваційного підприємництва 

Країна Особливості Умови державної підтримки проєктів 

1 2 3 

Швейцарська 
Конфедерація 

Відсутність з боку держави пріоритетів 
підтримки розвитку будь – яких 
галузей промисловості; підтримка 
підприємництва з інноваційною 
складовою; вектор на зниження 
складової державного втручання в 
підприємницьку діяльність; заохочення 
конкурентних відносин; забезпечення 
участі Швейцарії в міжнародних 
програмах і проєктах в області 
технологій та інновацій. 

Проєкти здійснюються у співпраці з 
партнерами, що представляють 
приватний або державний сектор 
(партнери по реалізації), які 
забезпечують безпосереднє 
використання результатів наочно-
дослідної та дослідно-конструкторської 
роботи (далі НДДКР); обов’язкова 
наявність значного ринкового 
потенціалу результатів дослідження; 
неможливість реалізації проєктів без 
державної підтримки; реалізація 
проєктів сприяє підвищенню рівня 
кваліфікації дослідних кадрів. 

Швеція 

Орієнтація та державна підтримка 
розвитку університетів та 
фундаментальних наук в сфері: 
економіки, математики, класичних 
дослідів, комп’ютерних технологій, 
біології, медицини, фізики, 
права, енергетики, альтернативного 
палива. 
Дослідження, спрямовані на підтримку 
добробуту, охорону здоров'я, соціальне 
обслуговування, ринок праці; екології, 
біології, землезнавства, комунального 
планування, будівництва, архітектури, 
управління земельними і водними 
ресурсами, збереження об'єктів 
культурної ціннісної. 

Здійснюється за умов спрямованості 
проєктів на розвиток науки, освіти і 
соціальної сфери, розвиток знань як 
платформи для інноваційної діяльності; 
трансфер технологій. 
Використано принцип «потрійної 
спіралі», який полягає у чіткому 
взаємозв'язку між бізнес-структурами, 
державними органами влади та 
університетами на трьох рівнях: 
національному, галузевому, 
регіональному. 

Велика Британія 

Бізнес відіграє керівну роль у визначені 
цілей інноваційної політики країни. 
Орієнтація державної політики на 
створення комерційних інноваційних 
продуктів, зменшення бюрократичних 
процедур, диверсифікація джерел 
фінансування, вагомі податкові пільги. 
Залучення бізнесу та промислових кіл у 
наукову діяльність. Залучення 
приватних інвестицій шляхом надання 
вагомих податкових пільг та 
податкових кредитів. 
Контроль якості, та політика на 
підвищення кваліфікації наукових та 
педагогічних кадрів на всіх рівнях 
освіти і в наукових закладах. Розвиток 
НДДКР у регіонах. 

Держава реалізує та активізує 
інноваційну політику через наступні 
механізми: надання податкових 
кредитів; інвестиції в дослідницькі 
роботи світового рівня, що виконуються 
в найпотужніших британських 
дослідницьких центрах; фінансово-
технічна підтримка провідних 
університетів і державних лабораторій; 
прив’язка досліджень, які фінансуються 
з бюджетних джерел, до потреб 
економіки й бізнесу; спрямованість 
наукових досліджень на покращення 
загального добробуту; систематичне 
забезпечення наукового сектора 
вченими, інженерами й технологами; 
систематичне підвищення якості 
професійного рівня фахівців, зайнятих у 
науковій сфері,  
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Країна Особливості Умови державної підтримки проєктів 

1 2 3 

підвищення професійних навичок 
наукових викладачів і лекторів у кожній 
школі, коледжі й університеті; політика 
на підвищення кількості студентів вузів 
і учнів старших класів та коледжів, що 
обирають спеціальність, пов’язану з 
науково-дослідною діяльністю; 
заохочення до навчання 
висококваліфікованих студентів, що 
мають намір будувати кар’єру в 
НДДКР; збільшення державного 
фінансування науки. 

США 

Провідна роль держави у процесі 
регулювання інноваційної діяльності. 
Механізм регулювання має 
децентралізований характер. Підтримка 
великого і МСП, стимулювання 
інвестицій у венчурний бізнес. 
 

Держава реалізує інноваційну політику 
шляхом економічних та правових 
механізмів, що складаються із: 
економіко-правових заходів, 
забезпечених Конституціє, 
відповідними законами, 
внутрішньовідомчими, 
адміністративними розпорядженнями; 
державного фінансування наукової 
сфери; 
контрактної системи відносин між 
суб’єктами інноваційної діяльності та 
державою; податкової 
системи; патентно-ліцензійної, 
антитрестовської політики; 
амортизаційних заходів, системи 
субсидії; передавання технологій; 
підтримки міжорганізаційної кооперації 
та дрібного інноваційного бізнесу; 
урядових закупівель 

Японія 

Питання інноваційної політики 
знаходиться у компетенції керівників 
держави. Створення інституту 
інноваційного розвитку почалося із 
політики запозичення інноваційних 
розробок іноземного походження; 
залучення провідних спеціалістів з 
інших країн світу для освоєння новітніх 
технологій, мілітаристичної 
спрямованості. Сучасна Японія 
перейшла до: створення власних 
інноваційних проєктів; здійснення 
значних інвестиції в науку. 
 

Держава фінансує лише початок 
рискованих НДДКР. На стадії 
розроблення інноваційних залучаються 
приватні компанії. Реалізація проєкту 
відбувається лише за кошти приватних 
компаній. 
Вектор розвитку направлено на 
транснаціональні корпорації. 
Низький процент (далі МСП) із 
інноваційною складовою. 
Стимулюється державно-приватне 
партнерство, система патентування, 
підтримуються конкурентні відносини. 
Пріоритетні напрями досліджень: 
охорона здоров'я, інформаційні 
технології, охорона навколишнього 
середовища, нанотехнології. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [21; 72; 267]. 
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Додаток З 

Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності 

Країна 
Організаційні структури 

інституційної підтримки 
Форми стимулювання 

Основні організаційні 

структури інноваційного 

процесу 

1 2 3 4 

США 

Адміністрація у справах 
малого бізнесу, 
Національний науковий 
фонд, Федеральні 
відомства, національна 
мережа центрів 
впровадження нових 
технологій, американська 
асоціація розвитку науки, 
адміністрація технологій, 
Національна дослідна 
рада, Національний 
інститут стандартів та 
технологій, Національна 
служба технічної 
інформації, Управління 
технологічної політики 

Пільгове оподаткування, 
інвестиційний податковий 
кредит, пільговий режим 
амортизаційних 
відрахувань, субсидії, 
цільові асигнування з 
бюджету, викреслення 
витрат на НДДКР, 
пов’язаних з основною 
виробничою і торговою 
діяльністю, із суми 
оподаткованого доходу 

Мережа технологічного 
капіталу (МКТ) 
технополіси, науково-
технічні парки, квазі 
ризикова форма 
організації корпорацій, 
малі інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми та 
організації, бізнес 
інкубатори, науково- 
технологічні центри, 
науково-інженерні 
центри, спільні 
промислово- 
університетські дослідні 
центри, венчурні фірми 

Японія 

Державні фонди для 
заохочення науково- 
дослідної діяльності, 
Фонд сприяння малим і 
середнім венчурним 
підприємствам, 
Корпорація фінансування 
малого бізнесу, Центр 
сприяння розвитку 
підприємств 

Пільгові кредити, пільгове 
оподаткування, субсидії 

Японська корпорація 
розвитку досліджень, 
технополіси, науково- 
технічні парки, малі 
інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми та 
організації 

Велика 
Британія 

Рада з науки та техніки, 
урядові ради за 
напрямами досліджень та 
ін. 

Пільгове оподаткування, 
субсидії, 
списання витрат на 
НДДКР на собівартість 
продукції (послуг, 
кредитні гарантії 

Британська технологічна 
група, технополіси, малі 
інноваційні фірми, 
науково-технічні парки, 
венчурні фірми, науково-
дослідні консорціуми 

Франція 

Спеціальна урядова 
організація (ІНОДЕВ), 
Французьке товариство 
сприяння венчурному 
капіталу, Національний 
центр наукових 
досліджень, Національне 
агентство з впровадження 
досліджень «АНвар», 
Національне агентство 
перспективних дослід-
жень, державно-приват-
ний банк для фінансував-
ня малого інноваційного 
бізнесу, науково-
технічний фонд тощо 

Дотації, субсидії, 
довгострокові позики, 
податкові кредити, 
кредитні гарантії, пільгове 
оподаткування 

Технополіси, технопарки, 
малі інноваційні фірми, 
науково-дослідні 
консорціуми, венчурні 
фірми, центри передачі 
технологій 
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Країна 
Організаційні структури 

інституційної підтримки 
Форми стимулювання 

Основні організаційні 

структури інноваційного 

процесу 

1 2 3 4 

Німеччина 

Консорціуми малого 
інноваційного бізнесу, 
державні спеціалізовані 
банки: Банк кредитів на 
відтворення та Німецький 
банк вирівнювання, 
Міністерство економіки, 
Міністерство наукових 
досліджень та технологій, 
Федерація промислових 
дослідницьких асоціацій, 
Патентний центр 

Цільові безоплатні 
субсидії, дотації, 
оплата витрат на технічну 
експертизу, пільгові 
кредити, система 
страхування кредитів, 
податкові знижки і пільги, 
при- скорена амортизація, 
цільові банківські кредити 

Науково-технічні парки, 
малі 
інноваційні фірми, 
науково- дослідні 
консорціуми, венчурні 
фірми, технополіси 

Джерело: розроблено автором з використанням: [10; 13; 21; 49; 70; 72; 76; 79; 107; 126; 130; 135; 

199; 250; 267]. 
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Додаток И 
Фактори, які знижують темпи розвитку інноваційної активності у країнах-

сусідах України 

Країна Фактори 

1 2 

Естонія 

Фінансові методи участі держави. Нестаток коштів для повномасштабного 
фінансування інноваційних заходів у сфері інноваційного підприємництва у зв’язку 
із соціальними проблемами; невисокий рівень венчурних інвестиції; складність 
процедури отримання бюджетного фінансування у зв’язку із складністю 
бюрократичних процедур, викликаних високими ризиками інноваційного 
підприємництва; низький рівень. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Ще доволі слаборозвинена 
інфраструктура МСП; низька інвестиційна привабливість підприємств з 
інноваційною складовою; низька привабливість підприємницької діяльності із 
залученням інноваційних технологій з причини їх високої собівартості; відсутність 
структури, яка має координувати зв’язки між науковими закладами, державними 
органами та підприємствами у питаннях інноваційного розвитку. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низька привабливість наукової діяльності; 
значний відтік професійних кадрів за кордон; недостатній рівень освіти. 

Латвія 

Фінансові методи участі держави. Соціальні проблеми, наявність зовнішнього 
боргу; низький рівень державної підтримки інноваційної діяльності. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Слабкі позиції державно-приватного 
партнерства; низький рівень патентної діяльності. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутній зв'язок між науковими, освітніми 
закладами та підприємництвом; ще недостатній рівень освіти; недостатність кадрів 
для сфери інноваційного підприємництва. 

Казахстан 

Фінансові методи участі держави низький рівень фінансування НДДКР; нестача 
бюджетних коштів; сировинна спрямованість економіки. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність підприємницької 
інфраструктури. 
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутність зв’язків між науковими 
закладами та МСП, відсутність наукомістких і високотехнологічних виробництв; 
низький рівень НДДКР. 

Республіка 
Білорусь 

Фінансові методи участі держави. Брак коштів; слаборозвинена кредитно-банківська 
система; відсутня система стимулювання інноваційного підприємництва. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність правового поля, яке регулює 
діяльність підприємств з інноваційною складовою; низький рівень захисту 
інтелектуальної власності; низький рівень наукоємності білоруського ринку. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень НДДКР, відсутній зв'язок 
між науковими, освітніми закладами та підприємництвом; нестача фахівців, здатних 
працювати в сфері інновацій- ного підприємництва; недостатній рівень освіти для 
фахівців інноваційних сфер. 

Російська 
Федерація 

Фінансові методи участі держави. Відсутність програми монетизації інноваційних 
винаходів; відсутність системи фінансового та податкового стимулювання. 
Позиції сфери підприємницької діяльності недосконалість правового поля; 
відсутність активної державної політики розвитку інноваційного підприємництва 
соціальної спрямованості; відсутність інноваційної інфраструктури; низька 
привабливість інноваційного підприємництва в середньому та малому бізнесі 
(орієнтація на крупні підприємства); низький рівень інтеграції наукових винаходів у 
підприємницьку діяльність; низька інтегрованість російських підприємств у 
світовий технологічний ринок. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутність збалансованої координації між 
наукою, підприємництвом та урядом; застарілість основних фондів наукових 
організацій; низька привабливість наукової діяльності. 
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Країна Фактори 

1 2 

Молдавська 
Республіка 

Фінансові методи участі держави відсутність системи фінансового державного 
стимулювання.  
Позиції сфери підприємницької діяльності. Висока корупційна складова; відсутня 
програма інноваційного розвитку; відсутність нормативно-правової бази для 
діяльності інноваційних підприємств.  
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутня взаємодія наукових закладів та 
підприємництва; низький рівень освіти. 

Словацька 
Республіка 

Фінансові методи участі держави. Недостатній рівень фінансування інноваційного 
підприємництва; недосконала система державного стимулювання. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Недосконалість правового поля; 
неврегульованість механізму ліцензування та патентування; низька інвестиційна 
привабливість підприємств МСП; відсутність програми модернізації підприємств; 
відсутність концепції розвитку сфери інноваційного підприємництва; низький 
рівень інформатизації. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутність висококваліфікованих кадрів, 
здатних обслуговувати сферу інноваційної підприємницької діяльності; низькій 
кількісний та якісний рівень НДДКР. 

Болгарія 

Фінансові методи участі держави. Відсутність програмної державної політики 
розвитку інноваційного підприємництва. 
Позиції сфери підприємницької діяльності. Невелика кількість високотехнологічних 
галузей господарства; низька привабливість інноваційного підприємництва з причин 
відсутності сталої системи заохочування, високих ризиків інноваційного 
підприємництва та високої вартості інноваційних технологій; відсутність 
диверсифікаційних механізмів. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Недостатній рівень освіти; кадровий дефіцит 
в сфері науки та інновацій. 

Польща 

Фінансові методи участі держави. Недостатньо коштів для фінансування в повному 
обсязі заходів інноваційної політики в сфері підприємництва; низький рівень 
державного стимулювання впровадження інновацій в підприємницьку діяльність; 
орієнтація держави здійснення інноваційного розвитку за приватний кошт. 
Позиції сфери підприємницької діяльності відсутність розвиненої інноваційної 
інфраструктури; низький рівень зарплати; постійні зміни галузевої структури; 
відсутність конкурентоспроможних галузей; низька інноваційна активність МСП у 
зв’язку із високою вартістю та високим рівнем ризиків інноваційного 
підприємництва. 
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень привабливості наукової 
діяльності; відсутність інноваційних НДДКР; відсутність; відсутній зв'язок між 
науковими, освітніми закладами та підприємництвом; недостатній рівень освіти для 
фахівців інноваційних сфер. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [10; 13; 21; 49; 69; 70; 72; 76; 79; 107; 126; 130; 

182; 199; 250; 267]. 
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Додаток К 
 

Аналітичний матеріал щодо розвитку торгово-промислових груп в Україні 
 

Динаміка використання продукції промислового виробництва 

Джерело: розроблено автором з використанням: [122]. 

 

 

Роки 

Ресурси, 

млн. грн 

Використання,  

млн грн 

Споживання 

основного 

капіталу, млн 

грн 

Чиста додана 

вартість,  

млн.  грн 
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о
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о
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2003 603704 463682 363487 304411 50,4 240217 159271 66,3 –38885 –30264 201332 129007 

2004 809988 628683 496942 422532 52,2 313046 206151 65,9 –46576 –35783 266470 170368 

2005 995630 770401 607029 513849 51,6 388601 256552 66,0 –50545 –39506 338056 217046 

2006 1182179 903211 708056 592090 50,1 474123 311121 65,6 –58265 –46287 415858 264834 

2007 1565055 1190917 930261 776971 49,6 634794 413946 65,2 –73071 –58978 561723 354968 

2008 2072172 1555141 1247996 1032278 49,8 824176 522863 63,4 –87914 –71861 736262 451002 

2009 1955685 1428757 1159204 931630 47,6 796481 497127 62,4 –107204 –85539 689277 411588 

2010 2388289 1761515 1434130 1168789 48,9 954159 592726 62,1 –115338 –90796 838821 501930 

2011 2895283 2181669 1775482 1477191 51,0 1119801 704478 62,9 –125809 –98548 993992 605930 

2012 3150653 2331305 1888496 1615180 51,3 1262157 716125 56,7 –186295 -128808 1075862 587317 

2013 3189558 2299464 1853194 1558494 48,7 1336364 740970 55,4 –200903 -138533 1135461 602437 

2014 3354027 2435632 1971308 1646698 49,1 1382719 788934 57,1 –196090 -137462 1186629 651472 

2015 4189241 3075741 2499854 2085090 49,8 1689387 990651 58,6 –246934 -176346 1442453 814305 

2016 5058294 3759145 3035066 2540823 50,2 2023228 1218322 60,2 –313522 -229006 1709706 989316 

2017 6327233 4736832 3807129 3216189 50,8 2520104 1520643 60,3 
– 

378558  
-278208 2141546 1242435 

2018 8035875 5504780  3759899 46,8 3018190 1744881 57,8  -292327  1452554 
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Динаміка використання послуг інформації та телекомунікацій 

Джерело: розроблено автором з використанням: [121]. 

Основні показники інноваційної активності торгово-промислових груп в Україні 

Рік 

Кількість 

промислових 

підприємств, 

що 

впроваджува

ли інновації, 

од 

Питома 

вага 

промисл

ових 

підприєм

ств, що 

впровад

жували 

інновації

,  

% 

Питома 

вага 

підприємст

в торгово-

промислової 

сфери, що 

впроваджув

али 

інновації, 

% 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, од. 

Освоєно 

виробництво 

інноваційних 

видів продукції, 

найменувань, од 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції, 

 %  

Всьог

о  

у т.ч. 

маловід

ходні 

та 

ресурсо

зберіга

ючі 

Всьог

о  

з них 

нові 

види 

техніки 

Всього

,  

в 

обсязі 

проми

слової 

у т. ч. в 

обсязі 

підприє

мств 

торгов

о-

промис

лової 

сфери* 

2003 1120 11,5 8,61 1482 606 7416 710 5,6 4,19 
2004 958 10,0 7,49 1727 645 3978 769 5,8 4,34 
2005 810 8,2 6,14 1808 690 3152 657 6,5 4,86 
2006 999 10,0 7,49 1145 424 2408 786 6,7 5,01 
2007 1186 11,5 8,60 1419 634 2526 881 6,7 5,01 
2008 1160 10,8 8,08 1647 680 2446 758 5,9 4,42 
2009 1180 10,7 8,01 1893 753 2685 641 4,8 3,59 
2010 1217 11,5 8,61 2043 479 2408 663 3,8 2,84 
2011 1327 12,8 9,58 2510 517 3238 897 3,8 2,84 
2012 1371 13,6 10,18 2188 554 3403 942 3,3 2,47 
2013 1312 13,6 10,18 1576 502 3138 809 3,3 2,47 
2014 1208 12,1 9,06 1743 447 3661 1314 2,5 1,87 
2015 723 15,2 11,38 1217 458 3136 966 1,4 1,05 
2016 735 16,6 12,43 3489 748 4139 1305 … … 
2017 759 16,2 10,70 1831 611 2387 751 0,7 0,52 
2018 777 16,4 7,68 2002 926 3843 920 0,8  

*З урахуванням даних системи національних розрахунків 
Дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН "Обстеження 

інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за міжнародною методологією). 
Джерело: розроблено автором з використанням: [32]. 
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2010 2388289 68300 35289 33635 95,3 33011 29407 89,1 9760 6514
2011 2895283 79133 40743 38038 93,3 38390 32248 84,0 9960 9078
2012 3150653 88595 45216 41863 92,6 43379 36370 83,8 9265 10095
2013 3189558 97499 49127 44774 91,1 48372 39296 81,2 9482 13907
2014 3354027 105116 52392 45374 86,6 52724 38041 72,2 8649 18303
2015 4189241 142223 69627 55077 79,1 72596 46145 63,6 9056 34416
2016 5058294 182886 93618 69009 73,7 89268 55566 62,2 15138 44263
2017 6327233 225659 115363 81846 70,9 110296 64640 58,6 15144 56508
2018 8035875 287068 148240 102508 69,1 138882 74693 53,8 18698 70652
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Загальна сума витрат на інноваційну діяльність 
 

Рік 

Питома вага 

підприємств, 

що займалися 

інноваціями, 

% 

Загальна 

сума 

витрат, 

млн. грн 

У тому числі за напрямками,  

млн. грн.: 

Дослідження і розробки 

Придбан

ня інших 

зовнішніх 

знань 

Підготовка 

виробництв

а для 

впроваджен

ня інновацій 

Придбання 

машин, 

обладнан-

ня, 

програмно-

го 

забезпечен-

ня 

Інші 

витра-

ти Всього  
Внутрішн

і НДР 

Зовнішні 

НДР 

2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0 
2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8 
2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6 
2006 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 
2007 14,2 10821,0 986,4 793,5 192,9 328,4 Х 7441,3 2064,9 
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 
2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 
2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 
2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 
2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 
2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 Х 5546,3 2290,9 
2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 Х 5115,3 778,8 
2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 X 11141,3 548,0 
2016 18,9 23229,5 2457,8 2063,8 394,0 64,2 X 19829,0 878,4 
2017 16,2 9117,5 2169,8 1941,3 228,5 21,8 X 5898,8 1027,1 
2018 16,4 12180,1 3208,8 2706,2 502,6 46,1 Х 8291,3 633,9 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32]. 

 

Джерела та розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності, млн грн 

Рік 

Загаль

на 

сума 

витра

т, млн. 

грн 

У тому числі за рахунок коштів, млн. грн. 

Власни

х 

Державног

о бюджету 

Місцевих 

бюджеті

в 

Позабюджетни

х фондів 

Українськи

х  

інвесторів 

Іноземних 

інвесторі

в 

Кредитн

і кошти 

Інші 

джерел

а 

2003 3059,8 2148,4 93,0 3,1 0,5 112,0 130,0 551,1 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 1,6 0,6 10,6 112,4 806,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 14,9 0,3 79,6 157,9 409,7 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 14,0 0,2 26,3 176,2 522,5 658,0 

2007 
10821,

0 
7969,7 144,8 7,3 0,1 26,2 321,8 2000,7 2384,7 

2008 
11994,

2 
7264,0 336,9 15,8 - 169,5 115,4 4045,0 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 7,4 1,7 31,0 1512,9 941,6 1140,6 
2010 8045,5 4775,2 87,0 5,7 0,9 31,0 2411,4 626,1 771,9 

2011 
14333,

9 
7585,6 149,2 12,3 0,5 54,5 56,9 5489,5 6542,2 

2012 
11480,

6 
7335,9 224,3 17,6 - 154,5 994,8 2407,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 157,7 2,2 123,7 1253,2 630,2 1311,3 
2014 7695,9 6540,3 344,1 5,7 32,9 8,2 138,7 561,1 64,9 

2015 
13813,

7 
13427,0 55,1 38,4 1,4 74,3 58,6 113,7 45,1 

2016 
23229,

5 
22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 17,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 

2018 
12180,

1 
10742,0 88,2 639,1 5,2 107,0 0,9 692,0 5,7 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32]. 
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Порівняння часток трьох секторів економіки у ВВП України, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Аграрна сфера 10,9 10,8 9,2 7,5 7,46 7,90 8,26 8,42 9,49 9,05 10,28 11,65 14,19 13,72 
Промислове 
виробництво 

34,0 37,2 33,8 37,5 36,73 33,62 29,62 29,29 29,08 28,42 25,76 26,19 25,62 27,11 

Сфера послуг 50,0 52,0 57,0 55,0 55,81 58,48 62,13 62,29 61,43 62,53 64,21 62,16 60,16 59,17 
Джерело: розроблено автором з використанням: [271]. 

 

Розподіл трьох секторів економіки у ВВП України, млрд дол. 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальний ВВП 52,01 67,22 89,28 
111,8

8 
149,7

6 
153,2

1 
130,5

3 
136,0

1 
143,4

5 
143,7

9 
143,7

5 
134,3

3 
121,2

0 
124,0

0 
Аграрна сфера 5,81 7,45 8,11 8,00 11,17 12,10 10,78 11,45 13,61 13,01 14,78 15,65 17,20 17,01 
Промислове 
виробництво 

23,16 22,5 20,62 21,24 55,01 51,51 38,66 39,84 41,71 40,86 37,03 35,18 31,09 33,62 

Сфера послуг 23,04 37,27 60,55 82,64 83,57 89,59 81,10 84,72 88,12 89,91 92,30 83,50 72,92 73,37 

Джерело: розроблено автором з використанням: [253]. 

 

Основні показники розвитку промисловості України 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування,  
млн грн 

- 
4290
6,3 

6138
6,1 

7070
3,8 

4370
0,9 

2024
3,2 

–
4788
,1 

2684
5,9 

5866
2,3 

2135
3,4 

1369
8,3 

-
1664
14,0 

-
1813
60,9 

4700
0 

Рентабельність операційної 
діяльності промислових 
підприємств, відсотків 

3,3 4,7 5,5 5,8 5,8 4,9 1,8 3,6 4,7 3,4 3,0 1,6 0,9 16,9 

Частка збиткових 
підприємств, % 

40 38 37 35 33 39 40 41 37 38 37 37 27 34,3 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції, млн. 
грн. 

2891
00 

4007
57 

4686
00 

5517
29 

7170
76,7 

9170
35,5 

8065
50,6 

1065
108,
2 

1331
887,
6 

1400
680,
2 

1354
130,
1 

1428
839,
1 

1776
603,
7 

2343
000,
4 

Середньорічна кількість 
штатних 
Працівників у 
промисловості, 
тис. осіб 

3944 3941 3913 3852 3287 3188 2851 2842 2828 2804 2673 2297 2040 2352 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників 
у промисловості, грн. 

554 697 913 1145 1554 2017 2117 2580 3107 3478 3763 3988 4789 5909 

Джерело: розроблено автором з використанням: [184; 185]. 

 

Динаміка товарної структури експорту, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мінеральні продукти, 
сировина 

15,1
6 

13,2
3 

13,7
3 

10,1
0 

8,70 
10,5

0 
9,80 

13,2
0 

15,1
0 

11,0
0 

11,5
0 

11,3
0 

8,30 7,50 

Продукція харчової 
промисловості та АПК 

11,8
4 

10,6
2 

12,5
7 

12,2
0 

12,7
0 

16,0
0 

24,0
0 

19,4
0 

18,9
0 

26,2
0 

27,1
0 

30,9
0 

37,7
0 

42,0
0 

Продукція хімічної 
промисловості 

10,7
6 

9,85 
10,4

0 
10,9

0 
8,20 7,50 6,30 6,30 7,40 7,00 6,40 5,70 6,80 5,40 

Продукція машино- та 
приладобудування 

15,7
6 

17,3
3 

13,5
3 

14,5
0 

22,8
0 

21,5
0 

24,4
0 

17,7
0 

17,3
0 

19,0
0 

16,8
0 

13,6
0 

12,0
0 

11,9
0 

Продукція металургійного 
комплексу 

36,3
8 

39,9
4 

40,9
7 

42,8
0 

42,1
0 

41,2
0 

32,3
0 

34,0
0 

32,6
0 

27,8
0 

28,1
0 

28,3
0 

25,4
0 

22,9
0 

Інше, в тому числі послуги 
10,1

0 
9,03 8,80 9,50 5,40 3,20 3,20 9,40 8,70 9,00 

10,1
0 

10,2
0 

9,80 
10,3

0 
Джерело: розроблено автором з використанням: [32; 119; 184; 185; 205]. 
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Індекси промислового виробництва в Україні, % 

Місяць  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Січень  102,9 119,5 130,4 95,7 106,9 112,2 77,6 89,2 87,1 86,2 88,9 84,6 81,6 81,4 
Лютий  103,3 122,9 129,7 97,6 105,2 112,8 81,5 100,4 101,1 101,7 99,4 100,5 98,8 108,2 
Березень  115,5 138,1 147,5 110,8 118,4 121,2 89,0 114,8 113,2 110,1 111,0 108,0 109,8 106,8 
Квітень  118,7 135,4 142,0 104,6 114,2 117,5 83,9 97,5 94,6 95,6 98,5 98,9 97,9 96,6 
Травень  115,7 131,6 135,9 106,5 112,4 117,9 83,3 97,2 100,3 102,0 94,4 98,6 99,7 96,3 
Червень  123,2 137,7 136,0 109,2 116,8 117,7 86,6 101,9 100,9 97,9 101,6 98,5 101,7 97,9 
Липень  130,6 143,6 139,7 112,6 118,9 122,3 91,3 101,3 102,6 104,3 105,1 97,8 103,5 107,0 
Серпень  128,2 140,8 141,5 111,8 122,4 118,3 90,4 100,6 101,7 97,7 97,5 88,1 96,0 99,2 
Вересень 132,4 145,3 145,9 111,4 117,3 115,6 93,0 103,8 101,7 100,1 99,6 105,4 105,8 104,4 
Жовтень 144,6 154,6 157,2 120,6 137,4 108,4 99,5 106,3 105,7 107,1 107,4 107,3 107,0 105,7 
Листопад 133,7 147,9 150,9 122,1 127,0 92,4 97,0 98,2 97,0 97,3 97,4 98,0 98,4 100,8 
Грудень  135,7 141,6 149,1 123,5 123,8 93,7 98,7 102,3 99,6 96,4 100,1 98,3 101,2 101,9 
За рік 123,7 138,3 142,2 110,5 118,4 112,5 89,3 112,2 103,4 94,4 99,0 82,8 98,4 103,1 
Джерело: розроблено автором з використанням: [61]. 

 
Індексів промислового виробництва за видами виробництва в Україні, % 

Сектор економіки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 115,8  112,5 103,1 106,2 108,7 99,3 83,6 106,5 100,0 107,1 110,4 105,4 104,0 105,3 
Добувна та переробна 
промисловість 

    108,4 99,6 80,3 108,4 102,9 98,5 107,7 109,5 105,8 110,9 

Добувна 
промисловість 

105,5  104,1 104,4 105,8 115,4 98,0 62,5 128,4 111,0 104,3 106,2 129,0 79,9 84,1 

Переробна 
промисловість 

118,2  114,6 103,0 106,3 109,4 99,7 81,6 107,3 102,3 98,1 107,8 108,9 106,9 112,0 

з неї:               
 Виробництво 

харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових 
виробів 

120,0  112,4 113,7 110,0 109,0 97,6 92,0 103,7 100,6 101,7 110,7 121,6 98,6 112,9 

 Легка промисловість 104 114 100 98 96,7 96,5 79,2 97,2 97,5 83,3 95,9 91,2 100,5 103,7 

 Оброблення деревини 
та виробництво 
виробів з деревини, 
крім меблів 

124 126 120 114 174,1 185,2 74,7 95,4 102,8 89,6 100,9 110,6 103,3 106,3 

 Целюлозно-паперове 
виробництво, 
видавнича діяльність 

126 126 113 110 89,3 130,0 73,8 102,4 81,2 94,4 – – – – 

 Виробництво коксу, 
продуктів 
нафтоперероблення 

109 103 87 88 – …3 …3 …3 …3 …3 123,5 98,8 76,9 75,0 

 Хімічна та 
нафтохімічна 
промисловість 

116,8  114,4 109,8 103,2 109,5 140,7 86,0 119,4 102,0 122,3 139,9 85,6 214,3 109,6 

 Виробництво іншої 
неметалевої 
мінеральної продукції 

117,9  119,3 114,3 112,8 133,3 99,8 41,5 108,2 130,2 83,9 92,0 97,7 95,0 113,9 

 Металургійне 
виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів 

114,3  112,0 98,5 108,9 114,8 92,5 84,1 114,7 108,3 103,0 103,8 86,5 97,2 97,3 

 Машинобудування 135,8  128,0 107,1 111,8 105,4 93,7 65,3 128,5 104,5 80,2 92,5 84,3 87,1 152,7 

 Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, газу та 
води 

104,7  98,9 102,9 106,7 100,5 96,6 91,9 102,2 93,3 129,3 118,6 91,5 97,3 85,6 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32; 119; 184; 185; 205]. 
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Індексів промислового виробництва за видами виробництва в машинобудуванні, % 
Сектор 

економіки 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Машинобудув
ання: 

    
          

• Виробництво 
комп’ютерів, 
електронної та 
оптичної 
продукції 

- - - - 
104,

5 
101,

8 
41,2 

106,
1 

102,
6 

90,5 
102,

2 
112,

5 
138,

3 
144,

7 

• Виробництво 
електротехніч-
ного 
устаткування 

119,2 149,3 90,8 
110,

7 
156,

2 
71,7 48,1 

216,
0 

142,
4 

79,2 
100,

6 
111,

6 
134,

1 
99,5 

• Виробництво 
механізмів та 
обладнання, 
не внесеного 
до інших 
угрупувань 

- - - - 
109,

6 
82,0 53,2 

133,
9 

110,
2 

97,3 
101,

5 
108,

4 
127,

0 
99,0 

• Виробництво 
автотранспорт
них засобів, 
причепів, 
напівпричепів 

162,1 124,6 
112,

4 
119,

1 
134,

2 
103,

0 
54,4 

152,
6 

119,
0 

100,
5 

95,8 
105,

0 
113,

4 
78,2 

• Виробництво 
меблів, іншої 
продукції; 
ремонт і 
монтаж 
машин і 
устаткування 

- - - - 
114,

2 
119,

9 
73,9 

119,
7 

113,
7 

108,
0 

100,
2 

112,
4 

124,
6 

109,
9 

Джерело: розроблено автором з використанням: [32; 119; 184; 185; 205]. 
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Додаток Л 
Законодавча та нормативно-правова база у сфері інноваційного розвитку 

торгово-промислових груп в Україні 
Найменування законодавчого 

акта 

Дата та номер 

прийняття 
Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» 

18.09.1991 №1560-
XII зі змінами 
станом на 
25.12.2008 

Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови 
інвестиційної діяльності на території України. 

 

Закон України «Про 
наукову і науково- 
технічну діяльність» 

13.12.1991 р. 
№ 1977-ХІІ, зі 
змінами станом на 
22.05.2008 

Визначає правові, організаційні та фінансові засади 
функціонування і розвитку науково-технічної сфери, 
створює умови для наукової та науково-технічної 
діяльності, забезпечення потреб суспільства й держави в 
технологічному 
розвитку 

 

Закон України «Про наукову і 
науково-технічну експертизу»  

10.02.1995 №95-
ВР, зі змінами 
станом на 
09.02.2006 

Визначає правові, організаційні і фінансові основи 
експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також 
загальні основи і принципи регулювання суспільних 
відносин у галузі організації та проведення наукової та 
науково-технічної експертизи з метою забезпечення 
наукового обгрунтування структури і змісту 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
наукових, науково-технічних, соціально-економічних, 
екологічних програм і проєктів, визначення напрямів 
науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки 
ефективності використання науково-технічного 
потенціалу, результатів досліджень. 

 

Закон України «Про промислово-
фінансові групи в Україні» 

01.01.1996 р. 
№438/95 

Юридичне підґрунтя визначення, існування та 
регулювання діяльності промислово-фінансових та 
торгово-промислових груп України. 

Втратив чинності 
на підставі 
Закону України 
№ 2522-VI (2522-
17 ) від 
09.09.2010 р. 

Постанова ВРУ «Про 
Концепцію науково- 
технологічного та 
інноваційного розвитку 
України» 

13.07.1999 р. 
№ 916-XIV 

Визначає головні цілі, пріоритетні напрями й механізми 
науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України 

 

Закон України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі» 

23.12.1993 р. № 
3769-XII  

Визначає головні цілі, пріоритетні напрями й механізми 
правового захисту інтелектуального та інноваційного 
потенціалу. 

 

Закон України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності 
технологічних парків»  

16.07.1999 №991-
ХІV, зі змінами 
станом на 
12.01.2006 

Визначає правові та економічні засади запровадження і 
функціонування спеціального режиму інноваційної 
діяльності близько 20 технологічних парків. Державне 
сприяння інноваційній діяльності технологічних парків 
здійснюється шляхом державної фінансової підтримки, 
цільового субсидіювання проєктів технологічних парків, 
прискореної амортизації основних фондів. 

 

Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» 

11.07.2001 р. 
№ 2623-ІІІ 

Визначає правові та організаційні засади цілісної системи 
формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку 
науки й техніки в Україні. 

 

Закон України «Про 
інноваційну діяльність» 

4.07.2002 р. 
№ 40-IV, зі 
змінами станом на 
25.03.2005 

 визначення і підтримка пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності державного, галузевого, 
регіонального і місцевого рівнів; 

 формування і реалізація державних, галузевих, 
регіональних і місцевих інноваційних програм; 

 створення нормативно-правової бази та економічних 
механізмів з метою підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності; 

 організація захисту прав та інтересів суб'єктів 
інноваційної діяльності; 

 фінансова підтримка виконання інноваційних проєктів; 
 стимулювання комерційних банків та інших фінансово-

кредитних установ, які кредитують виконання 
інноваційних проєктів; 

 встановлення пільгового оподаткування суб'єктів 
інноваційної діяльності; 

 підтримка функціонування і розвитку сучасної 
інноваційної інфраструктури. 

 

Указ Президента України «Про 
фінансову підтримку інноваційної 
діяльності підприємств, що мають 

20.04.2004 
№454/2004 

Передбачено, під час розроблення проєктів законів про 
Державний бюджет України, на відповідний рік 
спрямування не менш як 10% коштів, отриманих від 
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Найменування законодавчого 
акта 

Дата та номер 
прийняття 

Спрямування Примітки 

1 2 3 4 

стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави» 

приватизації державного майна, на фінансову підтримку 
інноваційної діяльності підприємств, що мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки держави 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку використання коштів 
спеціального фонду Державного 
бюджету України, що 
спрямовуються на фінансову 
підтримку інноваційної діяльності 
суб'єктів підприємництва» 

05.10.2004 №1316 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності 
підприємств за рахунок коштів державного бюджету має 
здійснюватися на умовах: 

 повернення бюджетних коштів у строк до 7 років (з 
пільговим періодом – до 3 років, протягом якого 
сплачуються лише відсотки за користування ними); 

 забезпечення виконання зобов'язання щодо повернення 
бюджетних коштів заставою та/або банківською 
гарантією, договором страхування, договором поруки. 
При цьому вартість предмета застави та умови договору 
поруки (гарантії, страхування) повинні забезпечувати 
покриття розміру кредиту (з урахуванням відсотків і 
витрат на його обслуговування) на 120%; оплати 
користування коштами державного бюджету у розмірі 
облікової ставки НБУ, що встановлена на момент їх 
отримання. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку надання фінансової 
підтримки суб'єктам інноваційної 
діяльності за рахунок коштів 
державного бюджету шляхом 
здешевлення довгострокових 
кредитів»  

17.11.2004 №1563 

Затверджено Порядок надання фінансової підтримки 
суб'єктам інноваційної діяльності за рахунок коштів 
державного бюджету шляхом здешевлення 
довгострокових кредитів у вигляді часткової компенсації 
відсоткової ставки. Суб'єкти, яким надається така 
компенсація, мають визначатися щороку на конкурсній 
основі, а суми компенсації – у межах коштів, 
передбачених законом про державний бюджет на 
відповідний рік 

 

Закон України «Про 
державне регулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій» 

14.09.2006 р. 
№ 143-V 

Визначає правові, економічні, організаційні та фінансові 
засади державного регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій визначено, що головною метою 
державного регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій є забезпечення розвитку національного 
промислового і науково-технічного потенціалу, його 
ефективне використання з метою вирішення завдань 
соціально-економічного розвитку країни та забезпечення 
технологічності виробництва вітчизняної продукції з 
урахуванням світового досвіду, можливих соціально-
економічних, технологічних і екологічних наслідків від 
застосування технологій та їх складових, сприяння 
розвитку виробництва, в якому використовуються новітні 
вітчизняні технології. 

Роль держави, як 
регулятора 
оновлення 
підприємств 
вітчизняної 
торгово-
промислової 
сфери зведена до 
мінімуму та 
використовується 
в контексті 
перевірки та 
сертифікації. 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи» 

16.03.2007 №228 зі 
змінами станом на 
17.07.2009 

Порядок формування і використання активів Державної 
інноваційної фінансово-кредитної установи. При цьому 
установа має право створювати резервний (страховий) 
фонд у розмірі 
25% свого статутного фонду 

 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Питання 
утворення регіональних центрів 
інноваційного розвитку»  

03.05.2007 №255-р 
Створення регіональних центрів інноваційного розвитку, 
частина яких співпрацює у розвитку спільних 
інноваційних проєктів з торгово-промисловими групами. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
Державного агентства України з 
інвестицій та інновацій»  

16.05.2007 №749 

Визначено спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, яким з 
2007 р. є Державне агентство з інвестицій та інновацій. 

 участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної 
політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності; 

 створення національної інноваційної системи для 
забезпечення проведення ефективної державної 
інноваційної політики, координація роботи центральних 
органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про віднесення 
Державної іпотечної установи до 
сфери управління Державного 
агентства України з інвестицій та 
інновацій»  

19.09.2007 №1140 
До сфери управління Держінвестицій віднесено 
Державну іпотечну установу 

 

Закон України «Про ратифікацію 
Заяви про членство України 
Міжнародній європейській  
інноваційній науково-технічній 
програмі «EUREKA»  

01.10.2008 №610-
VІ 

Участь України в міжнародних інноваційних проєктах не 
тільки в межах СНД, але і в Європейському Союзі. 

В межах та 
завдяки цієї 
програмі 
відбулася 
розробка ряду 
стратегічних 
документів, з 
використанням 
досвіду як 
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вітчизняних 
науковців та 
практиків, так і 
закордонних 
спеціалістів з 
передових, 
економічно 
розвинених 
країн. 

Постанова Верховної Ради 
України «Про проведення 
парламентських слухань 
«Стратегія інноваційного 
розвитку України на 2010–2020 
роки в умовах глобалізацій них 
викликів»  

17.02.2009 №965-
VІ 

Визначення стратегічних приоритетів інноваційного 
розвитку України. 

Ухвалення 
«Стратегія 
інноваційного 
розвитку України 
на 2010–2020 
роки в умовах 
глобалізацій них 
викликів» 

Розпорядження КМУ 
«Про схвалення 
Концепції розвитку 
національної 
інноваційної системи» 

17.06.2009 р. 
№ 680-р 

Визначає основні засади формування та реалізації 
збалансованої державної політики з питань забезпечення 
розвитку національної інноваційної системи, спрямованої 
на підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної цільової програми 
розвитку системи інформаційно-
аналітичного забезпечення 
реалізації державної інноваційної 
політики та моніторингу стану 
інноваційного розвитку 
економіки»  

07.05.2008 №439 

Програмою передбачено реалізувати такі 
завдання:  

 удосконалити механізм моніторингу стану та 
прогнозування тенденцій інноваційного розвитку 
економіки; 

 запровадити проведення аналізу ефективності механізму 
державного регулювання інноваційної діяльності; 

 підвищити кваліфікацію державних службовців, 
діяльність яких пов'язана із формуванням і реалізацією 
державної інноваційної політики;  

 забезпечити широкий доступ громадськості до 
результатів наукових досліджень, перспективних 
вітчизняних розробок;  

 підвищити рівень інноваційної культури населення, 
привести механізм громадського обговорення 
стратегічних питань державної інноваційної політики у 
відповідність з європейськими стандартами. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної цільової економічної 
програми «Створення в Україні 
інноваційної інфраструктури» на 
2009–2013 роки» 

14.05.2008 №447 

Програмою намічено: 
 забезпечити функціонування інноваційної 

інфраструктури підтримки малого інноваційного бізнесу; 
 забезпечити розвиток мережі нових елементів 

інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, 
центрів трансферу технологій, наукових парків, 
регіональних інноваційних кластерів, інноваційних 
бізнес-інкубаторів тощо), до якої входитимуть близько 
400 од., в результаті чого буде створено понад 10 тис. 
нових робочих місць для висококваліфікованих 
спеціалістів; 

 збільшити до 10 тис. кількість суб'єктів малого 
підприємництва, які реалізують інноваційні проєкти; 

 підвищити не менш як на 5% інноваційну активність 
промислових підприємств; 

 прискорити темпи виробництва інноваційної продукції не 
менш як на 20%; 

 залучити близько 7 млрд. грн. інвестицій для реалізації 
інноваційних проєктів. 

 

Закон України «Про державно-
приватне партнерство» 

01.07.2010 р. № 
2404-VI, з 
правками до 
03.10.2019 р. 

Визначення системи відносин між державним та 
приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох 
партнерів об'єднуються з відповідним розподілом 
ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) 
між ними, для взаємовигідної співпраці на 
довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових 
та/або модернізації (реконструкції) існуючих об'єктів, які 
потребують залучення інвестицій, та у користуванні 
(експлуатації) такими об'єктами 

Не містить 
чітких правових 
норм щодо 
державно-
приватного 
партнерства у 
сфері 
інноваційного 
розвитку 
торгово-
промислової 
сфери економіки, 
розподілу 
ризиків та 
комерціалізації 
результатів. 
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Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в 
Україні» 

8.09.2011 р. 
№ 3715-VI 

 освоєння новітніх ресурсозберігаючі технології; 
 освоєння нових технологій машинобудування та 

приладобудування, основна складова підприємств 
торгово-промислової сфери економіки, як основа 
високотехнологічного оновлення всіх галузей 
виробництва;  

 освоєння нових технологій виробництва засобів 
наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих 
засобів і пов'язані із транспортом пристроїв та 
обладнання, комплектуючих виробів, розробка і 
впровадження новітніх технологій для їх складання 
(виготовлення); 

 впровадження та широке застосування нанотехнології, 
мікроелектроніки, інформаційних технології, 
телекомунікації, що є майбутнім для торгово-
промислової сфери; 

 розвиток інноваційної культури суспільства, людського 
ресурсу, як основної складової інноваційного розвитку. 

Не акцентується 
увага на 
необхідності 
розроблення, 
втілення та 
системного 
удосконалення 
державних 
програм 
економічного, 
науково-
технічного та 
іншого 
призначення, не 
визначені 
механізми та 
вимоги до 
моніторингу 
реалізації 
пріоритетних 
напрямків 
інноваційної 
діяльності. 

Постанова КМУ «Деякі 
питання визначення 
середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 
загальнодержавного 
рівня на 2012-2016 рр.» 

12.03.2012 р. 
№ 294 

Визначає середньострокові пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня 

 

Постанова КМУ «Деякі 
питання визначення 
середньострокових 
пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності 
галузевого рівня на 2012- 
2016 рр.» 

17.05.2012 р. 
№ 397 

Визначає середньострокові пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності галузевого рівня 

 

Закон України «Про інститути 
спільного інвестування» 

05.07.2012 р. № 
5080-VI 

Забезпечення залучення та ефективного розміщення 
фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та 
організаційні основи створення, діяльності, припинення 
суб’єктів спільного інвестування, особливості управління 
активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до 
складу, структури та зберігання таких активів, 
особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів 
інститутів спільного інвестування, а також порядок 
розкриття інформації про їх діяльність 

не розкриває 
правових 
механізмів 
спільного, 
державно-
приватного, 
інвестування в 
інноваційній 
сфері 

Розпорядження КМУ 
«Про схвалення 
Концепції реформування 
державної політики в 
інноваційній сфері» 

10.09.2012 р. 
№ 691-р 

Визначає концептуальні засади державного регулювання 
в інноваційній сфері, формування економічних 
структурних і організаційних основ інноваційної 
діяльності, створення належної інституціональної бази, 
створення сучасного ринку інновацій та технологій, 
визначення механізму оперативного реагування на зміни 
в інноваційній сфері 

 

Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність»  

25.12.2015 р. 
No922-VIII 

Встановлена норма щодо забезпечення державою 
бюджетного фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП України. 

 

Указ Президента України 
№722/2019 «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 
2030 року» 

30.09.2019 р. № 
722/2019 

Практична реалізацію створення сприятливого для 
розвитку інновацій бізнес-середовища (усунення 
інфраструктурного монополізму, внесення прозорості у 
стосунки держави та бізнесу, подолання корупції, 
діджиталізацію системи державного регулювання, тощо) 

 

Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо посилення охорони 
і захисту прав на торговельні 
марки і промислові зразки та 
боротьби з патентним тролінгом» 

21.07.2020 р., 
№2258 

 впроваджено єдину термінологію - «торговельна марка» 
замість термінів, які застосовувалися раніше: «знак для 
товарів і послуг», «товарний знак», «торгова марка»; 

 звужено перелік об’єктів, які можуть отримати правову 
охорону у формі корисної моделі, – тепер це лише 
пристрій або спосіб, формалізовано порядок правової 
охорони торговельних марок в Україні за Мадридською 
системою прописано норму Паризької конвенції з 
охорони промислової власності про те, що особа, яка є 
власником торговельної марки в іноземній державі, право 
на яку набуто в Україні її агентом або представником без 
її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку 
торговельну марку недійсним або передання їй прав на 
таку торговельну марку, якщо агент або представник не 

 

Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України (щодо реформи 
патентного законодавства)» 

21.07.2020 р., 
№2259 
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обґрунтує свої дії відповідними доказами  
 збільшено обсяг прав власника промислового зразка - 

сукупність суттєвих ознак замінили враженням, яке 
промисловий зразок справляє на поінформованого 
користувача; запроваджено можливість скасування 
реєстрації промислового зразка в позасудовому порядку в 
Апеляційній палаті; термін охорони збільшено з 15 до 25 
років; введено нову форму охорони - незареєстрований 
промисловий зразок; вирішено питання позовної 
давності - позов про визнання недійсними прав на 
промисловий зразок може бути подано протягом усього 
строку дії прав. 

Джерело: розроблено автором з використанням: [145–175]. 

 

 


