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ТЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Тематика інноваційного розвитку останні роки в Україні на�
була значної актуальності з огляду як на пошук країною власної
ефективної моделі трансформації, так і на необхідність наздогнати
європейські держави розвитку, процеси державотворення та пе�
ребігу економічних процесів у яких нині вважаються зразковими.
Сподівання представників значної частини академічної спільноти
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розв’язати проблему швидкого й ефективного виходу країни зі
стану транзитивності покладаються на інноваційний шлях розвит�
ку. Враховуючи це, ставимо собі за мету проаналізувати найбільш
актуальні питання інноваційних досліджень в сучасній Україні
останніх років через виконання таких завдань: вивчення публіка�
цій вітчизняних науково�дослідних інститутів; аналіз матеріалів
останніх конференцій; оцінку інтенсивності досліджень з іннова�
тики по авторефератах; дослідження інноваційної політики су�
часної України.

Публікації вітчизняних науково@дослідних інститутів

Серед наукових видань, присвячених інноваційній проблемати�
ці, значне місце посідають монографії Інституту економіки і прог�
нозування НАНУ, Національного інституту стратегічних дослі�
джень, Центру досліджень науково�практичного потенціалу та
історії науки ім. Г. М. Доброва НАНУ, Раді з вивчення продуктив�
них сил (РВПС). Зокрема, академіки В. Геєць і В. Семиноженко
розглядають інноваційні перспективи України у контексті гло�
бальних постіндустріальних трансформацій. У своїй монографії
В. Семиноженко пропонує програму реформ у науково�технічної
і інноваційної системи України на 2005–2010 рр.2 Окремо відзначи�
мо монографію (А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семино�
женко3), в якій проаналізовано десятиріччя українських реформ,
визначено стратегічні сценарії України за умов глобалізації і під�
креслено значення «інноваційної платформи» для розвитку на�
ціональної економіки. 

Крім того, співробітниками Інституту економіки і прогнозуван�
ня НАНУ останні роки видано низку колективних монографій з
інноваційної тематики, присвячених: соціогуманітарному аспекту
інноваційно�технологічному розвитку економіки України4; сис�
темному аналізу інноваційної спрямованості корпоративного сек�
тору економіки України5; інноваційному менеджменту як однієї
з сучасних концепцій менеджменту6; інвестиційно�інноваційному
механізму підвищення конкурентоспроможності економіки7; ха�
рактерним особливостям інноваційної моделі розвитку економіки8,
а також окремі статті, наприклад, про результати соціологічних
досліджень щодо ставлення різних соціально�демографічних груп
українського суспільства до інновацій9.

Низка публікацій Національного інституту стратегічних дослі�
джень присвячена: проблемі здійснення державного регулювання
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інноваційної діяльності в Україні, у т.ч. головним особливостям
та основним системним проблемам в інноваційній сфері10; стра�
тегічним пріоритетам розвитку України, де серед іншого окрес�
люються проблеми впровадження інноваційної моделі економіч�
ного розвитку11; шляхам сприяння розвитку інноваційної сфери
України (у т.ч. визначенню песимістичного й оптимістичного прог�
нозних сценаріїв вітчизняного інноваційного розвитку)12; напря�
мам інноваційного розвитку регіонів13; інноваційному розвитку
регіонів як чиннику підвищення конкурентоспроможності14 (ма�
теріали вказаних доповідей стали основою щорічних послань Пре�
зидента України до ВРУ). Принагідно також відзначимо про існу�
вання Центру інвестиційно�інноваційних програм Національного
інституту стратегічних досліджень.

Чільне місце серед академічних інституцій, представники
якої займалися інноваційною проблематикою, належить Центру
досліджень науково�практичного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва НАНУ. Так, у деяких номерах відомого міжна�
родного журналу «Наука та наукознавство» віднаходимо статті,
наприклад, присвячені: новаціям у вищій освіті15; національній
інноваційній моделі розвитку суспільства16; теоретичним заса�
дам функціонування венчурного капіталу17 тощо.

Наступною науковою установою, увага представників якої при�
кута до інноваційної тематики, є Рада з вивчення продуктивних
сил НАНУ. Монографія, присвячена інноваційній парадигмі со�
ціально�економічного розвитку України побачила світ 2006 р18.

Важливо згадати про започаткування видання з 2005 р (за по�
становою НАНУ) журналу «Наука та інновації»19. Аналіз номерів
цього видання вказує на такі дослідницькі проблеми, як�от: дер�
жавна інноваційна політика20; технологічні парки, створені на
базі установ НАНУ21; досвід інноваційної діяльності інших
країн22; інновації у соціально�політичному розвитку23 та інші24. 

Матеріали конференцій останніх років
Національний інститут стратегічних досліджень, Державне

агентство України з інвестицій та інновацій, Українська феде�
рація вчених та Центр антикризових досліджень 23 листопада
2005 року провели «круглий стіл» на тему «Інноваційна модель
розвитку економіки України: пріоритети та шляхи реалізації», на
якому з�поміж вчених були присутні представники вищої школи,
вітчизняні політики тощо. Викликає зацікавлення анансований
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на «круглому столі» проект концепції комплексного рішення зав�
дань з розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні під на�
звою «місто високих технологій», метою якого є створення нової
моделі організації інноваційного процесу в Україні25. 

Цього ж 2005 року відбулись: четверта міжнародна науково�
теоретична конференція «ХХІ століття: альтернативні моделі роз�
витку суспільства. Третя світова теорія», окремі виступи на якій
були присвячені проблемам інноваційного розвитку26; конфе�
ренція, організована Центром інноваційних методик правничої
освіти «Інновації у сфері вищої юридичної освіти»27. Згадаймо
тут і про XII Міжнародну науково�практичну конференцію «Ак�
туальные вопросы развития инновационной деятельности» (ве�
ресень 2007 р., м. Алушта, Крим)28.

Особливу зацікавленість викликає проведений під егідою Ради
національної безпеки та оборони України у грудні 2007 р. Перший
національний інноваційний форум, у якому взяли участь близь�
ко 300 представників органів влади, громадськості, ділових кіл,
науки та освіти, міжнародні інституції. Наслідком згаданого фо�
руму стала «Українська інноваційна доктрина»29, автори якої
стверджують, що головним стратегічним орієнтиром української
інноваційної політики є створення власного центру управління
майбутнім країни. У цілому становлення України як сучасної
держави й повноцінної країни, що динамічно розвивається, має
розглядатися як інноваційний проект. У новій інноваційній по�
літиці Україна має створити зрозумілі та привабливі умови для
діяльності глобальних інноваційних гравців — стати інновацій�
ним офшором.

Інтенсивність досліджень (по авторефератах)

Пошукова система електронного каталогу наукової літерату�
ри30 подає двісті тридцять вісім авторефератів з усіх спеціальнос�
тей, де зустрічається термін «інновація», «інноваційний» тощо.
Серед них, сто вісімдесят одна з економічних наук, вісімнадцять
з педагогіки, одинадцять з філології, дев’ять з державного управ�
ління, чотири з психології, три з соціології, по одній — з філосо�
фії й історичної науки. Інший широко відомий сайт Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського31 подає шістсот двад�
цять два — майже втричі більше — авторефератів і дисертацій, що
містять терміни з коренем слова «інновація», серед яких чотирис�
та шістдесят п’ять з економіки, двадцять сім з філології, сорок
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дев’ять з педагогіки, двадцять дев’ять з державного управління,
десять з психології, вісім з соціології, чотири з філософії, дві з іс�
торичних наук, одна з національної безпеки.

Інноваційна політика сучасної України

Законодавча база з досліджуваної тематики містить двісті шіст�
десят чотири офіційні державні документи. Наприклад, Закон
України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.02 р. № 40�IV,
Постанова КМУ № 447 від 14.05.08 Про затвердження Держав�
ної цільової економічної програми «Створення в Україні інно�
ваційної інфраструктури» на 2009�2013 роки; Постанова КМУ
від 07.05.08 № 439 «Про затвердження Державної цільової прог�
рами розвитку системи інформаційно�аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики та моніторингу ста�
ну інноваційного розвитку економіки»; Постанова ВРУ Про ре�
комендації парламентських слухань на тему «Національна інно�
ваційна система України: проблеми формування та реалізації»
27.06.07 (слухання відбулися 20 червня 2007 р.)32.

У рекомендаціях парламентських слухань «Національна
інноваційна система України: проблеми формування та реалізації»
серед основних недоліків у формуванні національної інноваційної
системи визначено: діюча структура управління науково�технічною
та інноваційною сферами має велику кількість елементів, взає�
модія та загальна координація яких не забезпечена відповідним
організаційним підпорядкуванням, а також системним і компле�
ксним розподілом повноважень; базове законодавство, необхідне
для формування та розвитку в Україні національної інноваційної
системи, певною мірою вже створено, але його практичне застосу�
вання стримується недостатньою інфраструктурою, нерозвинутіс�
тю системи інноваційного менеджменту, захисту прав інтелекту�
альної власності. Вітчизняні винахідники і розробники не можуть
реалізувати в Україні економічний потенціал багатьох своїх розро�
бок; за даними Служби безпеки України, український ринок ви�
соких технологій фактично перебуває під контролем іноземних
фондів і неурядових організацій, які представляють інтереси пере�
дусім військових відомств і транснаціональних компаній. При цьо�
му наукові розробки переходять у власність іноземної сторони і ко�
мерціалізуються без будь�якого відшкодування українській державі.

Указом Президента України 30 грудня 2005 р. утворено Дер�
жавне агентство України з інвестицій та інновацій (№ 1873/2005)

255

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України



як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом33.
Його основними завданнями є: участь у формуванні та забезпе�
ченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інно�
ваційної діяльності; створення національної інноваційної системи
для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної
політики, координація роботи центральних органів виконавчої
влади у сфері інноваційної діяльності. Протягом травня–липня
2007 року було утворено національну мережу з одинадцяти регіо�
нальних центрів інноваційного розвитку, які розташовані у міс�
тах Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Львів, Луцьк,
Миколаїв, Севастополь, Ужгород та Харків і охоплюють своєю
діяльністю всю територію України.

Висновки:

1. З’явившись і активно досліджуючись у лоні економічної на�
уки, поняття «інновація» у викладках вчених і практиків пов’я�
зано, передусім, з поняттями «конкурентоздатність» і «розвиток».
Через пошук або генерування і впровадження інновацій підви�
щується конкурентоздатність організації, галузі або території у хо�
ді глобалізації і прискорюється їхній розвиток.

2. Через управління процесами генерування, впровадження та
поширення інновацій суб’єкти прийняття політичних рішень не
тільки впливають, але й безпосередньо управляють (свідомо чи ні)
майбутнім країни, результати рішень яких у прискорених динаміч�
них процесах сучасного розвитку наочно проявляються вже нині.

3. Представники вітчизняної науки (більшою мірою — еконо�
мічної) останніми роками активно працюють над інноваційною
моделлю розвитку країни, реалізація якої, на їхню думку, на�
дасть шанс подолати економічну й інституційну прірву між Ук�
раїною і країнами ЄС.

4. Кількість офіційних державних документів з інноваційного
розвитку, а також проведенні парламентські слухання свідчать,
крім іншого, про взаємодію вітчизняної академічної спільноти
й органів влади національного рівня. 

5. Специфіка ж сучасного етапу державотворення України по�
лягає в неналежному виконанні багатьох, навіть, професійно ви�
писаних законів (що можна проілюструвати й іншими сферами
суспільно�політичного життя), зокрема, у неповному фінансуванні,
ігноруванні відповідальними органами окремих статей законів,
їхнє призупинення або вилучення тощо. 
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Перспективи подальших досліджень у даному напрямку по�
лягає у вивченні змісту поняття «соціальна інновація» і підходів
до його витлумачення.

1 Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України. —
Харків: Константа, 2006. — 272 с.

2 Семиноженко В. П. Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації. —
Харків: Константа, 2005. — С. 254�273.
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