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Оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення
інноваційного розвитку в Україні
Обґрунтовано наукову складову інфраструктурного забезпечення інноваційного
розвитку в Україні. Розкрито змістовий контент інфраструктурного забезпечення
інноваційного розвитку. Проведено оцінку передумов формування наукового
потенціалу держави та його фінансового забезпечення через структуризацію
витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування.
Розглянуто питання формування інтелектуального капіталу. Визначено фактори,
що гальмують організацію інвестиційного забезпечення інфраструктурного
розвитку економіки. Доведено, що інноваційна інфраструктура національної
економіки потребує вжиття низки заходів щодо інтеграції її суб’єктів до світової
економічної системи.
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Постановка проблеми. Інноваційний розвиток України залежить від рівня
розвитку його інфраструктурного забезпечення, передусім наукової складової, що
визначається науковим потенціалом держави та реалізується шляхом взаємодії
наукових, фінансових, виробничих, консалтингових, маркетингових, інформаційнокомунікативних, юридичних, освітніх, організацій з питань трансферу технологій тощо.
Наукове середовище як сукупність складових наукового простору нині відіграє
зростаючу роль у розвитку продуктивних сил і вдосконаленні виробничих відносин, а
нові наукові дослідження виконують стимулюючу функцію суспільного виробництва.
Структурні зрушення в розвитку національної економіки можуть бути здійснені через
реалізацію стратегії й механізму інституціональних перетворень, в основу яких має
бути закладено зміни пріоритетів економічного розвитку в напрямі переходу від
сировинної орієнтації до інноваційного типу розвитку економіки. Доцільно створювати
національні та державні галузеві науково-технічні центри, які здійснюють комплексне
розв’язання найважливіших науково-технічних проблем соціального призначення з
урахуванням довгострокових національних пріоритетів [1, с. 64].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні основи
інноваційного розвитку економіки досліджувались такими вченими, як: Г. Анісімова,
К. Велика, В. Геєць, Д. Ільницький, О. Ліпська, Г. Ляшенко, В. Мельник, Б. Погріщук,
А. Сидорова та інші. Незважаючи на багатоаспектність проведених досліджень,
потреба формування системи інфраструктурного забезпечення сучасного
інноваційного розвитку породжує низку недосліджених проблем.
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Метою статті є оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення
інноваційного розвитку в Україні. Завдання дослідження передбачають: розкриття
змістового контенту інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку із
обґрунтуванням наукової складової його реалізації; здійснення оцінки передумов
формування наукового потенціалу держави та його фінансового забезпечення через
структуризацію витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами
фінансування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна діяльність як і будь-яка
інша діяльність повинна мати дієві мотиви задля ефективного здійснення. Основною
ціллю розвитку інноваційної інфраструктури є створення умов для ефективної
взаємодії об’єктів інфраструктури щодо ефективного використання інноваційного
потенціалу та отримання інноваційного продукту шляхом поєднання реального попиту
на нову, суттєво удосконалену продукцію, процеси, роботи (послуги) тощо [2].
Інноваційна інфраструктура може розглядатись як сукупність підприємств,
організацій, установ, їхніх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають
послуги із забезпечення інноваційної діяльності. Основними елементами інноваційної
інфраструктури є державні інноваційні фінансово-кредитні установи, венчурні компанії
та фонди, зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), технологічні
парки (технопарки), інноваційні центри (технологічні, регіональні, галузеві), інкубатори
(інноваційні, технологічні, інноваційного бізнесу), консалтингові (консультаційні) фірми
тощо.
Нині в Україні сформовані лише деякі елементи інноваційної структури, немає
належної підтримки діяльності винахідників, раціоналізаторів, науковців, які мають
завершені науково-технічні розробки. Також недостатньо реалізується співпраця між
різними секторами економіки. Зважаючи на ступінь зв’язку з ринком у національній
економіці, виникає потреба в активізації взаємодії між ринковим і неринковим її
секторами [3, с. 64].
Важливою проблемою інноваційного розвитку багатьох країн світу є відсутність у
них наукових шкіл світового рівня і критичної маси вчених, необхідних для проведення
досліджень, що повністю забезпечують потреби в науковому супроводі навіть
пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності. Інтелектуальний потенціал,
здатний виробляти наукові знання, в будь-якій країні обмежений, тому єдиним і
продуктивним рішенням цієї проблеми може стати міжнародне науково-технічне
співробітництво.
В основі інноваційного розвитку кожного підприємства і суспільства загалом
інтелектуальний капітал є джерелом, тому що нині сотні тисяч великих і малих
компаній беруть на озброєння теорію інтелектуального капіталу як засіб виміру та
відображення істинної вартості своїх активів, оскільки без урахування інтелектуальних
активів (прикладом можуть бути довгострокові ділові зв’язки у межах товариств, що
об’єднанні в торгово-промислові мережі, знання і компетенції провідних фахівців,
постійність клієнтури, імідж компанії та її цінності, що мають значення для інвесторів
тощо) неможливий економічний розвиток кожного підприємства і країни загалом
[4, с. 67]. У складі інтелектуального капіталу виділяють: людський капітал (який
складається із знань, навичок, досвіду, ноу-хау, творчих здібностей, нестандартного
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способу мислення, здатності до прийняття рішень, морально-етичних цінностей,
трудової культури); організаційний капітал (як система програмного забезпечення,
товарних знаків, промислових зразків, ліценцій, патентів, організаційної культури,
політики підприємства тощо); споживчий капітал (як сукупність торговельних марок,
зовнішніх комунікацій, системи організаційної взаємодії тощо) [5].
За даними Державної служби статистики України, більше половини загальної
кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук), які здійснювали наукові
дослідження і розробки, працювали в організаціях державного сектору економіки,
36,1% – вищої освіти, 5,4% – підприємницького сектору. Питома вага докторів наук
та докторів філософії (кандидатів наук) серед виконавців НДР становила 27,7%,
серед дослідників – 43,8%. У 2017 р. частка виконавців НДР (дослідників, техніків і
допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення становила 0,58%,
у тому числі дослідників – 0,37%. За даними Євростату, у 2015 р. найвищою ця частка
була у Фінляндії (3,21% і 2,35%), Австрії (3,10% і 1,92%) та Швеції (2,97% і 2,33%);
найнижчою – у Румунії (0,53% і 0,33%), Кіпрі (0,83% і 0,61%), Польщі (1,0% і 075%) та
Болгарії (1,0% і 0,65%) [6].
Незважаючи на наявні проблеми, інноваційна сфера України зберігає життєздатність
і тенденцію розвитку, чому сприяють як ринкові, так і адміністративні важелі.
Однак значення держави при цьому має бути вагомішим. Особливо це стосується
інвестиційних аспектів інноваційної діяльності, тому важливо підкреслити ключову
роль держави в процесі інтеграції інноваційних знань. Сучасна ситуація в Україні є
такою, що держава, підприємства і суспільство у певному сенсі – конкуренти, і така
конкуренція (особливо між державою і підприємствами) найчастіше має нездоровий
характер. Подолання неузгодженості цілей розвитку та його стимулювання –
найважливіше державне завдання [7, с. 19].
Саме засобами фінансування та інвестування визначається стан інноваційної
інфраструктури, що характеризується: компенсаціями банківського відсотка учасникам
технопарків за інноваційними проектами, що пройшли відповідну державну експертну
комісію; частковою участю держави у прямому фінансуванні проектів технопарків за
умови залучення приватного капіталу; прямою участю держави у створенні венчурних
фондів з метою стимулювання розвитку венчурного бізнесу та створенням умов для
інвестування для малих наукоємних підприємств; створенням державної кредитної
установи, що має надавати пільгові кредити для підприємств та окремих розробників,
які здійснюють впровадження інноваційних розробок та ін. [8, с. 28].
Інвестування капіталів у нові технології дасть змогу істотно активізувати
виробничу активність, збільшити кількість робочих місць, а також, що особливо
важливо, стимулюватиме інноваційний розвиток підприємств, організацій, а отже,
розвиток регіонів та економіки країни загалом. В Україні інноваційна інфраструктура
ще недостатньо розвинена, не охоплює всі ланки інноваційного процесу і не має
системного підходу до забезпечення відповідними послугами у сфері інноваційної
діяльності.
У 2017 р. загальний обсяг витрат на виконання НДР власними силами організацій
становив 13379,3 млн. грн., у тому числі витрати на оплату праці – 7152,9 млн. грн.,
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інші поточні витрати – 5444,6 млн. грн., капітальні витрати – 781,8 млн. грн., з них
витрати на придбання устатковання – 659,1 млн. грн.
Розподіл загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок
за джерелами фінансування наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Розподіл загального обсягу витрат на виконання наукових
досліджень і розробок за джерелами фінансування у 2017 р., % [9].
Аналіз розподілу обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок за
джерелами фінансування свідчить, що у загальній структурі витрат найвищу частку
займають бюджетні кошти – 36,6%, кошти вітчизняних замовників – 27,9% (з яких
22,5% належить підприємницькому сектору) та кошти іноземних джерел – 24,4%.
Досить низькою залишається частка власних коштів підприємств і організацій,
спрямованих на проведення наукових досліджень.
За попередніми розрахунками, питома вага загального обсягу витрат у ВВП
становила 0,45%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%.
За даними 2016 р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому
становила 2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки
була у Швеції – 3,25%, Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії –
2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, Латвії, Румунії, Кіпрі
та Мальті (від 0,43% до 0,61%) [9].
Нині процес наукомісткого виробництва забезпечується приблизно 50
макротехнологіями. Нині сім провідних країн, які володіють 46-ма макротехнологіями,
контролюють понад 80% ринку наукомісткої продукції: США отримують від експорту
цієї продукції 700 млрд. дол. США щорічно, Німеччина – 530 млрд. дол. США, Японія –
400 млрд. дол. США. Частка ж вітчизняної наукомісткої продукції на світовому ринку
високотехнологічної продукції становить 0,05–0,1% [10].
На нашу думку, фактори, що гальмують організацію інвестиційного забезпечення
інфраструктурного розвитку економіки, можна диференціювати таким чином:
нестабільність фінансової системи; низький рівень платоспроможності населення;
законодавча нестабільність; недостатній рівень підготовки наукових кадрів для
здійснення діяльності в інноваційно-інвестиційній сфері; наявний імідж країни та
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її економічного розвитку; високий рівень інвестиційних ризиків та нерозвинутість
механізмів його страхування.
Висновки. Інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку в сучасних
умовах потребує формування та реалізації відповідної стратегії на рівні держави, що
ґрунтуватиметься на принципах зміцнення наукового потенціалу; формування дієвої
системи фінансового забезпечення, розширення кола учасників інноваційного процесу
та всебічної підтримки держави щодо створення сприятливих умов для формування
об’єктів інфраструктурного розвитку.
Інноваційна інфраструктура національної економіки потребує вжиття низки заходів щодо
інтеграції її суб’єктів до світової економічної системи. Світовий досвід доводить наявність
багатьох можливостей з використання науково-освітньої інфраструктури в інтересах
соціально-економічного розвитку. Нині ж процес формування та утвердження інституцій
інфраструктури пройшов кілька етапів, що зумовлені суспільним розподілом праці. Отже,
досягнення стабільного економічного зростання національної економіки можливе шляхом
реалізації інноваційної моделі розвитку на основі дієвої системи наукового забезпечення.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження мають бути
зосереджені на проблемах ефективного використання наукового потенціалу
держави, мотиваційної політики, кадрового забезпечення інфраструктурних об’єктів
інноваційного розвитку.
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