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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. Розглянуто основні тенденції та проблеми інноваційного розвитку України. Визначено ак-
туальні проблеми та протиріччя інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції. Запропоновано 
напрями удосконалення інноваційної діяльності в Україні.
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Summary. Main trends and problems of innovative development of Ukraine are searched.  Actual problems and 
contradictions of Innovative development of Ukraine in terms of European integration are determined. Direction of 
improvement of innovation activity in Ukraine are suggested.
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Постановка проблеми. Зважаючи на активі-
зацію процесів євроінтеграції України, зміну на-
прямів розвитку виробничої сфери, сфери послуг, 
основних ринків української продукції, джерел і 
напрямків внутрішніх і закордонних інвестицій, 
вимог до технічного рівня продукції, останнім ча-
сом для України актуальною стає розробка нової 
інноваційної політики країни, яка гармонізувати-
ме з процесами інноваційного розвитку ЄС в ці-
лому. Така політика має бути науково-обґрунтова-
ною, відповідати інтересам українського народу, 
враховувати стан і тенденції інноваційного розви-
тку розвинених країн, забезпечувати інтенсивний 
економічний розвиток, що базується на сучасних 
і перспективних інноваціях на середньо та довго-
строкову перспективу.

Інновації в даний час широко визнаються в 
якості ключової рушійної сили економічного зро-
стання і розвитку. Тому інноваційна діяльність є 
складним процесом перетворення новостворених 
ідей та знань в економічні відносини. Якісні зру-
шення в сучасній економіці афішують значне пе-
регрупування чинників і джерел, що визначають 
економічний розвиток. Можливості традиційних 
ресурсів економічного зростання, що звужу-
ються, пов’язані як з наближенням фізичних 
меж їх використання, так і з ефективністю, що 
постійно знижується зі збільшенням витрат. Це 
означає, що домінантою в становленні моделі 
економічного зростання у XXI ст. повинна стати 
система інноваційних процесів, наукових знань, 
нових технологій, продуктів і послуг.
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Інноваційність стає невід’ємною характерис-
тикою сучасної економіки. Це в рівній мірі від-
носиться як до держав і їх співтовариств, так і до 
окремих компаній. Інноваційна спрямованість 
– імператив не лише сьогоднішнього дня, але й 
найближчого майбутнього людської діяльності у 
будь-якій сфері [1].

Євроінтеграція України у світовий економіч-
ний простір не лише створює передумови для по-
дальшого поступального розвитку нашої країни, 
але і висуває жорсткіші вимоги до підвищення її 
конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування та реалізації інноваційної 
політики країни постійно перебувають у полі зору 
численних авторів, зокрема мають місце ґрун-
товні публікації щодо узагальнення закордонно-
го досвіду формування та розвитку інноваційної 
політики, реформування інноваційної політики 
підтримки та контролю за інноваційними про-
цесами, що мають місце в науково-технічній, ви-
робничій та інших сферах соціально-економічно-
го життя країни [2, с. 56]. 

Останнім часом значний обсяг наукових 
праць присвячується інноваційній тематиці, про-
блемам формування та реалізації інноваційної 
політики України. Проблеми інноваційної полі-
тики розвитку національної економіки досліджу-
вали вітчизняні вчені: О. І. Амоша, Ю. М. Бажал, 
A. C. Гальчинський, В. М. Геєць, М. П. Денисенко, 
М. М. Єрмошенко, Т. М. Качала, Т. Т. Ковальчук, 
С. В. Козаченко, В. І. Міщенко, B. C. Новицький, 
П. І. Саблук, Д. М. Стеченко, В. Г. Федоренко, 
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М. Г. Чумаченко, В. К. Черняк, В. Я. Шевчук, 
Г. К. Яловий та ін.

Метою статті є вивчення основних тенденцій 
та проблем інноваційного розвитку України та ви-
значення актуальних проблем і протиріч іннова-
ційного розвитку України в умовах євроінтеграції, 
а також напрямів удосконалення інноваційної ді-
яльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 
те, що Україна володіє багатьма ресурсами, за-
пасами в індустріальній, культурній, природній, 
технологічній та науково-освітній сферах, вона 
досі суттєво відстає від розвинутих країн світу. 
Стан інноваційної діяльності в Україні визнача-
ється більшістю експертів-науковців як кризовий 
і такий, що не відповідає сучасному рівню інно-
ваційних процесів у промислово-розвинених кра-
їнах і потребам інноваційного розвитку. 

Вітчизняна економіка має досить значний 
інноваційний потенціал, реалізація якого дозво-
лить успішно конкурувати на світових ринках. 
Стратегічним пріоритетом України у контексті 
забезпечення національної конкурентоспромож-
ності в постіндустріальній системі господарства 
є опанування науково-технологічною моделлю 
економічного розвитку. Для цього існують такі 
об’єктивні передумови, як наявність визнаних у 
світі особистих наукових шкіл та унікальних тех-
нологій, здатних забезпечити розвиток високо-
технологічного виробництва на рівні найвищих 
стандартів [3, с. 32].

Україна належить до групи країн з дуже низь-
ким рівнем високотехнологічної продукції в екс-
порті (5%), у той час як у середньому в світі цей 
показник досягає 21% (Філіппіни – 65%, Ірландія 
– 41%, США – 32%, Росія – 13 %).

Сьогодні Україна займає 56-е місце в рейтин-
гу найбільш інноваційних країн планети (Global 
Innovation Index). У порівнянні з 2015 роком краї-
на поліпшила свою позицію на 8 пунктів.

У ТОП-10 Global Innovation Index входять, 
Швеція Сполучене Королівство, Швейцарія, 
Сполучені Штати, Фінляндія, сингапур, Ірландія, 
Данія, Нідерланди і Німеччина.

В цілому до рейтингу включено 128 країн. То-
рік інноваційний потенціал України був оцінений 
вище – країна займала 64-е місце [4].

Експерти Світового економічного форуму 
оцінюють Україну в рейтингу таким чином: бан-
ківський сектор – 138 місце, рівень захисту прав 
дрібних акціонерів – 138 місце, ефективність ви-
користання законодавчої бази у врегулюванні 
суперечок – 138 місце, рівень захисту прав влас-
ності – 135 місце, незалежність юстиції – 134 міс-
це, неетична поведінка в компаніях – 130 місце, 
рівень економічної свободи – 162 місце. Серед 
небагатьох показників, за якими Україна має ви-

сокий рейтинг (з точки зору роботодавців), – ви-
сока продуктивність праці – 26 місце, низькі ви-
трати на зарплату – 21 місце, а також легкість, 
з якою можна звільняти робітників – 18 місце, 
якість освітньої системи – 56 місце, якість діяль-
ності наукових установ – 42 місце, якість життя – 
73 місце [5]. 

За роки незалежності України частка ВВП, 
яка витрачалась на НДДКР, скоротилась майже 
удвічі з 1,36% до 0,81%. Такий рівень науково- 
технічної діяльності особливо небезпечно вигля-
дає на тлі євроінтеграції. На Лісабонському саміті 
глави країн ЄС домовились, що сукупні витрати 
на НДДКР у ЄС мають зрости до 3% від ВВП спів-
дружності.

Складність реалізації інноваційно-інвести-
ційної політики держави може полягати в тому, 
що швидких та узгоджених змін потребують фак-
тично усі механізми державного управління інно-
ваційно-інвестиційним комплексом. Важливість 
формування та реалізації механізмів державної 
інноваційної політики зумовлюється посилен-
ням євроінтеграційних інтересів України. При 
цьому не слід забувати: інтеграція здійсненна та 
взаємовигідна тоді, коли країна, що інтегрує, від-
повідає критеріям та вимогам тієї системи, з якою 
посилюється взаємодія. Ці критерії стосуються 
найрізноманітніших аспектів функціонування 
господарства і, перш за все, інноваційно-інвести-
ційного комплексу. Наприклад, країни Європей-
ського Союзу створили європейське інноваційне 
табло зі сформованими категоріями та індикато-
рами, які згруповані за такими напрямами: 

– людські ресурси (дипломовані професіо-
нали з науково-технічною освітою; населення з 
освітою, вищою за середню; зайнятість у серед-
ньо- та високотехнологічному підприємстві; за-
йнятість у високотехнологічному сервісі); 

– створення новочасних знань (загальні бю-
джетні витрати на дослідження і розробки; витра-
ти бізнесу на дослідження і розробки; – патентні 
заявки; – передавання і застосування знань (малі 
й середні інноваційні підприємства у промисло-
вості, у сфері послуг; витрати на інновації у ви-
робництві, витрати на інновації у сфері послуг); 

– фінансування інновацій (частка інвестицій 
у високотехнологічний венчурний капітал; частка 
венчурного капіталу на ранніх стадіях у ВВП; про-
даж нових ринкових продуктів; витрати на інфор-
маційно-комунікаційні технології) [6].

Підприємства України потребують постій-
них, стабільних змін та запозичення досвіду й 
практики іноземних підприємств у сфері акти-
візації інноваційної діяльності. Україна здатна 
застосувати деякі з методів покращення іннова-
ційної активності, що дозволить збільшити кон-
курентоспроможні позиції на світовому ринку 
товарів та послуг.
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Основними актами у сфері інновацій східно-
європейських держав ЄС останні десять років є 
національні операційні програми та плани роз-
витку науки, розробок та інновацій, що є комп-
лексними документами, які найчастіше вклю-
чають цілі, механізми фінансування; завдання зі 
створення інноваційної інфраструктури, транс-
феру технологій, інтернаціоналізації досліджень, 
а також суми фінансування. Суттєва роль приді-
ляється координації діяльності державних орга-
нів, зазначенню індикаторів виконання і засобам 
моніторингу та оцінки. В Україні є невідомим 
принцип довгострокового планування розвитку 
економіки з визначенням фінансових та організа-
ційних механізмів реалізації. Окремі галузеві про-
грами, як правило, не пов’язані між собою та не 
забезпечуються фінансуванням. 

Серед основних проблем фінансування інно-
ваційної діяльності в Україні у контексті євроін-
теграції слід виділити такі: обмежені можливості 
залучення державних ресурсів; дефіцит власних 
ресурсів суб’єктів економіки; нерозвиненість ін-
ституційних інвесторів (банків, страхових ком-
паній, інвестиційних фондів і компаній, фондо-
вого ринку тощо); нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури; відсутність дієвої правової бази 
залучення коштів іноземних інвесторів, в т. ч. 
венчурного фінансування. В Україні досі не ство-
рено жодного інвестиційного банку довгостро-
кового кредитування, не виконується рішення 
щодо створення Державного банку реконструкції 
та розвитку. Обсяги інвестицій, які надходять в 
Україну залишаються низькими, а їхня структура 
не дає можливості говорити про їхній інновацій-
ний характер.

Для держав ЄС характерним є запровадження 
комплексної підтримки інноваційної діяльності, 

що включає фінансові, кредитні, податкові ме-
ханізми, розвиток інфраструктури, поглиблення 
кооперації наукових установ та підприємницько-
го сектору держав ЄС зі здійснення проектів. Вка-
зане в Україні не реалізовано.

Обговорення та вирішення зазначених пи-
тань є нагальним щодо інтеграції України та Єв-
ропейського Союзу в сфері інновацій.

Перспектива членства у ЄС є стратегічним 
орієнтиром українських прагнень до перетворен-
ня і ключовою метою, заради якої проводяться 
реформи. Для України європейська інтеграція 
– це шлях модернізації економіки, подолання 
технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення но-
вих робочих місць, підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняного товаровиробника, вихід 
на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як 
невід’ємна частина Європи Україна орієнтується 
на діючу в провідних європейських країнах мо-
дель соціально-економічного розвитку.

Одним із напрямів реалізації державної ін-
вестиційної політики України в умовах євроін-
теграції є здійснення інвестиційної реформи. 
Загальною та основною метою цієї реформи є ак-
тивне залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України, формування позитивного ін-
вестиційного іміджу України в світі, а також пози-
ціонування України як фінансового, політичного 
та бізнес центру в Східній Європі [7]. 

Національні інвестиційні проекти є пріори-
тетним напрямом діяльності держави у реаліза-
ції інвестиційної реформи, оскільки дозволяють 
ефективно впроваджувати інновації у виробни-
цтво, а також створювати нові індустрії в Україні.

Статус національних проектів надано тринад-
цяти проектам в межах п’яти пріоритетів (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку 

(національні проекти)

Пріоритетний напрям 
соціально-економічного 

та культурного 
розвитку

Національний проект

Нова енергія Нова енергія «LNG Україна» – створення інфраструктури постачання скрапленого 
газу в Україну. 

 «Енергія природи» – будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелек-
тростанцій, виробництво твердого альтернативного палива.

Нова якість життя «Чисте місто» – система комплексів з переробки твердих побутових відходів. 

«Якісна вода» – забезпечення населення України якісною питною водою. 

«Місто майбутнього» – формування стратегічного плану та системи проектів розви-
тку міста.

«Вчасна допомога» – утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських 
служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бри-
гад швидкої медичної допомоги до пацієнта. 
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Пріоритетний напрям 
соціально-економічного 

та культурного 
розвитку

Національний проект

Нова інфраструктура «Повітряний експрес» – залізничне пасажирське сполучення м. Київ – міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» і будівництво інших інфраструктурних об’єктів Київського ре-
гіону.

«Індустріальні парки України» – створення промислово-виробничої інфраструктури.

«Технополіс» – створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих техно-
логій.

Агроперспектива «Зерно України» – програма розвитку зерновиробництва з високими виробничими та 
економічними показниками.

«Відроджене скотарство» – розроблення та реалізація програми розвитку скотарства.

«Зелені ринки» – створення мережі регіональних оптових продовольчих ринків.

Продовження табл. 1

Джерело: [8]

Для досягнення своєї мети уряд має заохо-
чувати співпрацю зацікавлених сторін серед дер-
жавних і приватних підприємств, прямувати у 
напрямку диверсифікації та стимулювати підпри-
ємницькі устремління як окремих учасників, так 
і малих, середніх та великих підприємств, які мо-
жуть грати зростаючу роль у національній та сві-
тової економіці.

Зарубіжний досвід свідчить, що уряди успіш-
них інноваційних країн здійснюють зміни в зако-
нодавстві, організаційній та фінансовій сфері під-
приємств, що стимулює активізацію інноваційної 
діяльності. На територіях цих країн за підтримки 
держави виникають інноваційні кластери, що 
сприяють тісному співробітництву та обміну зна-
ннями, ресурсами, кадрами тощо. Для реалізації 
відповідних заходів в Україні необхідна ефектив-
на державна інноваційна політика, яка дозволить 
активізувати інноваційну діяльність як на регіо-
нальному рівні, так і на рівні підприємств.

Висновок. З міжнародного досвіду відомо, 
що для інтенсивного науково-технічного розви-
тку темпи зростання інвестицій в високотехно-
логічний сектор повинні перевищувати й пере-
вершувати темпи зростання ВВП. Це пов’язано з 
необхідністю постійного та неодмінного фінансу-
вання базисних інновацій, результат застосування 
яких неможливо одержати за один рік. Визначаль-
ними дестабілізуючими факторами інноваційно-
го розвитку є політико-економiчнi та політично-
правові фактори, які в Україні протистоятимуть 
створенню умов до інноваційного розвитку та 
приречуть вітчизняну економічну систему на по-
дальше пригнічення, якщо не будуть вжиті над-
звичайні заходи по становленню принципово но-
вого підходу до вирішення цієї проблеми.
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