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Анотація. Автором узагальнено сучасне розуміння інновації та охарактеризовано сучасне 

становище інноваційного розвитку в Україні. Розглянуто та проаналізовано сутність 

інноваційних моделей економічного розвитку, що використовуються в провідних країнах світу. 

Запропоновано низку заходів щодо формування інноваційної моделі розвитку національної 

економіки з врахуванням закордонної практики. 
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Abstract. In today’s conditions of globalization, the key to the economic growth of the national 

economy is the formation of an innovative model of economic development. The world economy entered 

a period of revolutionary structural transformation, new technologies radically and quickly changed its 

structure. The main purpose of the paper is to study the scientific and technological as well as innovative 

development of the domestic economy and to use the foreign experience of an innovative model of 

development in the current conditions of the Ukrainian market. The characteristic feature of the current 

stage of enterprises’ operation is the development of a fundamentally new model of enterprise develop-

ment, based on innovative advances in technology, advanced organizational forms and fundamentally 

new methods of innovation. It is innovations and innovative development for the modern economy that 

is the driving force behind the economic independence and security of Ukraine. All this will help in-

crease the competitiveness of the national economy, preserve and increase the intellectual potential of 

the nation. An integral part of the competitiveness of the national economy is its innovative capacity, 

which is defined as a set of institutions, policies and factors. In Ukraine, the formation of the innovation 

system has recently begun, has a non-systemic character, which degrades the economy and reduces its 

innovative development. The main areas of activity to implement the innovative economy in Ukraine 

are as following: the development of technological level of the economic system; definition of priority 

directions of innovation activity of regions; development of legislative, normative and tax measures to 

increase the innovation activity of enterprises; development of state programs for large-scale research 

and experimental design work; creation of motivational mechanisms for effective use of educational and 

scientific potential; popularization and promotion of the introduction of modern methods of manage-

ment, marketing and logistics into the activities of enterprises. 
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Постановка проблеми. У сучас-

них умовах глобалізації запорукою еко-

номічного зростання національної еко-

номіки є формування інноваційної мо-
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делі розвитку економіки. Світова еконо-

міка увійшла в період революційної 

структурної трансформації, нові техно-

логії докорінно і швидко змінили її стру-

ктуру.  

Для України яка обрала шлях інте-

грації в Євросоюз постає вибір запрова-

дження інноваційної моделі розвитку, 

яка є базовою для ЄС. Головним пріори-

тетом економічного розвитку країни має 

стати цілеспрямований перехід на інте-

нсивне використання наукомістких, ви-

сокотехнологічних виробництв, розви-

ток яких визначається, головним чином, 

інтенсивним використанням знань і ши-

роким упровадженням інновацій у різні 

сфери економічного життя 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій з проблеми. Дослідженню тео-

ретичних та практичних аспектів побу-

дови інноваційної моделі розвитку 

економіки присвячена значна кількість 

наукових публікацій таких учених-еко-

номістів, як: Г. Андрощука, Б. Андруш-

ківа, Ю. Бажала, А. Гальчинського, 

В. Гейця, Б. Гриньова, В. Дементьєва, 

О. Кірдіна, Л. Лігоненко, В. Семиноже-

нка, В. Соловйова, Л. Федулової, А. Чу-

хна, А. Яковлєва та інших. Також дані 

науковці у своїх роботах аналізували ок-

ремі аспекти інноваційного розвитку 

країн ЄС та держав, які здійснили інно-

ваційний прорив і досвід яких могла би 

перейняти Україна. 

Формулювання цілей дослі-

дження. Головна мета статті полягає у 

дослідженні науково-технологічного і 

інноваційного розвиток вітчизняної еко-

номіки та використання зарубіжного 

досвіду інноваційного моделі розвитку в 

сучасних умовах українського ринку. 

Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Характерною рисою 

сучасного етапу функціонування  

підприємств є розроблення принципово 

нової моделі розвитку підприємства, що 

базується на інноваційних досягненнях 

у галузі техніки і технології, передових 

організаційних формах та принципово 

нових методах інноваційної діяльності. 

Саме інновації та інноваційний розви-

ток для сучасної економіки є тією ру-

шійною силою, що спроможна забезпе-

чити економічну незалежність і безпеку 

України. Все це сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності національної 

економіки, збереженню і примноженню 

інтелектуального потенціалу нації 

В економічній літературі немає 

єдиного визначення інновації. Відомий 

австрійський економіст, засновник інно-

ваційної теорії, Йозеф Шумпетер у книзі 

«Теорія економічного розвитку» запро-

понував концепцію інновацій, де він ро-

зглядав інновацію в динаміці, як іннова-

ційний процес, а саме: «виготовлення 

нового продукту, а не «новий» продукт 

– упровадження нового методу, а не 

«новий метод»; освоєння нового ринку; 

отримання нового джерела сировини» 

[12]. У подальших працях цього вченого 

термін нова комбінація було замінено 

терміном інновація, що і став науковою 

категорією. Інновації витісняють старі 

продукти та виробництва, забезпечують 

структурну перебудову економіки.  

Б. Санто пропонує розуміти іннова-

ції як суспільно-техніко-економічний 

процес, який через практичне викорис-

тання ідей та винаходів приводить до 

створення кращих за своїми якостями 

виробів, технологій і дає прибуток, її по-

ява на ринку може принести додатковий 

дохід [9]. 

Ряд вітчизняних економістів зазна-

чають, що «інновація являє собою тех-

ніко-економічний процес, який завдяки 

практичному використанню продуктів 
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розумової праці – ідей і винаходів, при-

водить до створення кращих за власти-

востями нових видів продукції та нових 

технологій» [11]. 

Узагальнюючи існуючі підходи та 

думки вітчизняних і зарубіжних учених 

можна зробити висновок, що інновація – 

це нововведення на основі науково-тех-

нічного прогресу, яке полягає у віднов-

ленні основних фондів та технологій, 

удосконаленні управління й покращенні 

економічного стану підприємств та є ос-

новою для економічного зростання наці-

ональної економіки. 

Ілюхіна В. В. вважає, що іннова-

ційна модель – це особлива система від-

носин, інститутів та інституцій, які ство-

рюють відповідні умови здійснення 

науково-технічного прогресу в межах і 

під впливом визначеної державної інно-

ваційної політики [2]. 

Інноваційна модель розвитку підп-

риємства – це забезпечення структурних 

зрушень на підприємстві та підвищення 

його технологічного рівня. Її реалізація 

передбачає науково-дослідницьке забез-

печення довгострокових програм розви-

тку підприємства, створення механізму 

фінансування нововведень, реалізацію 

концепцій маркетингу, здійснення інно-

ваційних програм, створення прогресив-

ної системи інформаційного забезпе-

чення, вирішення стратегічних 

суспільних проблем [4]. 

На думку О. Б. Саліхова та 

О. В. Крехівського, метою формування 

інноваційної моделі розвитку українсь-

кої економіки має стати якісна перебу-

дова виробництва та його розвиток, зок-

рема: 

1) скорочення питомої ваги вироб-

ництва 3-4 технологічних укладів й зро-

стання високотехнологічного виробниц-

тва; 

2) підвищення інноваційної актив-

ності вітчизняних підприємств; 

3) сприяння залученню інвестицій 

у пріоритетні галузі; 

4) забезпечення доступності техні-

чних й технологічних інновацій (пере-

дусім вітчизняних розробок) за рахунок 

дієвої державної підтримки, а саме: 

– фінансування інноваційних прое-

ктів фундаментальних і прикладних до-

сліджень із бюджетів усіх рівнів, а та-

кож зі спеціалізованих фондів; 

– пільгового кредитування; 

– стимулювання запровадження 

енерго- й ресурсозберігаючих техноло-

гій, підвищення рівня безпеки та ком-

форту робочих місць; 

– компенсування новаторам їхніх 

витрат на реалізацію суспільно значу-

щих інноваційних проектів; 

– сприяння міжнародній науково-

технічній кооперації; 

5) вирівнювання міжгалузевих і мі-

жрегіональних диспропорцій та усу-

нення перешкод для розвитку вітчизня-

ного бізнесу [8]. 

Більшість існуючих виробництв не 

використовують інновації, це поясню-

ється низкою причин: відсутність необ-

хідних ресурсів як на державному, так і 

галузевому рівнях; брак вільних обіго-

вих коштів для модернізації виробниц-

тва при подорожчанні кредитів; розук-

рупнення підприємств у процесі 

приватизації, що у багатьох випадках 

супроводжується руйнуванням іннова-

ційної інфраструктури. Також незаціка-

вленістю нових власників, зокрема іно-

земних, у впровадженні інновацій, які 

сприяють поліпшенню матеріальної 

бази виробництва, та недостатньо ефек-

тивною політикою держави у цій галузі 

[5]. 
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Невід’ємною складовою конкурен-

тоспроможності національної еконо-

міки є її інноваційна спроможність, яка 

визначається як набір інституцій, полі-

тик і факторів. В Україні формування 

інноваційної системи розпочалося не-

щодавно, носить несистемний характер, 

що деградує економіку та знижує її інно-

ваційний розвиток.  

Негативний стан в інноваційній 

сфері та невисоку конкурентоспромож-

ність вітчизняної економіки засвідчу-

ють відомі міжнародні інституції. Згідно 

звіту Всесвітнього економічного фо-

руму про глобальну конкурентоспромо-

жність 2016–2017 рр., рейтинги України 

в порівнянні із сукупною кількістю 

країн становлять: 

- Глобальний індекс конкуренто-

спроможності в 2017 р. (WEF Clobal 

Competitiveness Index) – 85-е місце зі 140 

країн (2014 р. – 76-е місце зі 144 країн); 

- Індекс технологічної готовності у 

2017 р. (WEF Technological Readiness 

Index) – 85-е місце зі 138 країн (2013 р. – 

73-тє місце зі 144 країн). 

За рівнем розвитку інновацій Укра-

їна згідно з «Глобальним інноваційним 

індексом – 2017» (GII) [4], опублікова-

ним Корнелльським університетом, мі-

жнародною бізнес-школою Insead та 

Всесвітньою організацією інтелектуаль-

ної власності, посіла 50-е місце серед 

127 країни світу з урахуванням 82 пока-

зників по цілому ряду тем. У порівнянні 

з 2016 р. Україна піднялася на 6 пунктів, 

що обумовлено високим коефіцієнтом 

інноваційної ефективності, тобто спів-

відношенням отриманого результату до 

інноваційних ресурсів [10]. 

Індекс інноваційної ефективності 

розраховується на основі тих же показ-

ників та підіндексів, що й ГІІ, шляхом 

рейтингування відношення Інновацій-

ного вихідного індексу до Інновацій-

ного вхідного індексу. Він характеризує 

створення сприятливих умов для іннова-

ційної результативності. За цим показ-

ником у 2017 р. Україна на 11 місці, що 

на одну позицію вище, ніж у 2016 р. Це 

свідчить про зростання ефективності 

інноваційної діяльності в країні (табл. 

1). 
 

Таблиця 1 

Динаміка рейтингу деяких країн за Індексом інноваційної ефективності 

Країна 
Рейтинг за Індексом інноваційної ефективності 

2010 р. 2012 р. 2014 р. 2015р. 2016 р. 2017 р. 

Україна 54 14 14 15 12 11 

РФ 30 43 49 60 69 75 

Казахстан 77 131 118 124 108 116 

Китай 14 1 2 6 7 3 

США 63 70 57 33 25 21 

Німеччина 56 11 19 13 9 7 

Польща 85 80 76 93 66 48 

Індія 101 2 31 31 63 53 

Японія 18 88 88 78 65 49 

Швейцарія 15 5 6 2 1 2 

Джерело: сформовано за даними, наведеними у [13]. 

Проаналізувавши позиції України в 

міжнародних рейтингах, можна дійти 

висновку, що найактуальнішою  

проблемою на сьогоднішній день є по-

шук інноваційної моделі розвитку підп-

риємства, яка є фактично неодмінною 
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умовою побудови ефективної еконо-

міки, конкурентоспроможної на світо-

вих ринках. Для цього ми вирішили роз-

глянути та проаналізувати сутність 

інноваційних моделей економічного ро-

звитку, що використовуються в провід-

них країнах світу та країнах – членах 

ЄС, які за останні роки здійснили про-

рив в інноваційному розвитку і досвід 

яких могла би перейняти Україна. 

Модель інноваційного розвитку 

США, є традиційною (євроатлантич-

ною), ґрунтується на повному іннова-

ційному циклі – від виникнення іннова-

ційної ідеї до масового виробництва 

готової продукції. Характерною рисою 

американської моделі інноваційного ро-

звитку є налагодження і підтримка стій-

ких зв’язків між освітніми закладами, 

науково-дослідними установами та біз-

нес-структурами та обмежене втручання 

держави у розв’язання проблем іннова-

ційного спрямування [3]. 

Цікавою є наступна модель іннова-

ційного розвитку – європейська, яка сти-

мулює інноваційний бізнес країн – чле-

нів ЄС. Програма спрямована на 

структурну перебудову економіки в ок-

ремих регіонах, формування новітнього 

технологічного базису у промисловості, 

створення інноваційної інфраструктури 

на рівні світових стандартів [6, с. 201]. 

Цікавим є досвід країн ЄС щодо ре-

гіоналізації інноваційного розвитку еко-

номік, а саме створення регіональних 

центрів розвитку науки – технопаркових 

структури, технополісів. Інструментами 

стимулювання інноваційної діяльності 

європейських країн є: 

– гарантування державою позик;  

– пільгове кредитування інновацій-

ного підприємництва;  

– податкові пільги;  

– банківське кредитування.  

В Японії модель інноваційного про-

цесу заснована на лідерстві великих ко-

рпорацій та ґрунтується на розвитку 

прикладних наукових досліджень, на ос-

нові яких створюються унікальні зразки 

нових високоякісних продуктів та  

технологій у сфері high-tech. Характер-

ними рисами японської моделі є: 

- значна державна підтримка; 

- співпраця державних структур і 

корпорацій; 

- налагоджена система комунікацій 

та обміну інформацією; 

- кооперація і конкуренція корпора-

цій на різних етапах інноваційного про-

цесу. 

Особливістю є те, що в Японії підт-

римка інноваційного розвитку здійсню-

ється за допомогою «японських сюда-

нів». Суть «сюдану» полягає в тому, що 

головні фірми створюють під своєю егі-

дою спільні підприємства і розробляють 

спільні інвестиційні проекти для прони-

кнення у нові сфери, що дає змогу, обє-

днати фінансові та інші ресурси і ділячи 

ризик, готувати прориви в нових напря-

мах тоді, коли потреба в них стає нага-

льною [8, с. 141]. 

Імітаційна модель інноваційного 

розвитку використовується у Китаї. 

Особливістю такої моделі є те, що вона 

базується на активному імпорті зарубіж-

них технологій та їх опануванні для ви-

пуску наукомісткої продукції. Держава 

велику увагу приділяє науково-освіт-

ньому сектору, розвитку науки, іннова-

ційних технологій та створення наукоє-

мної продукції [3]. 

Ще варто звернути увагу на Чилій-

ську модель інноваційного розвитку. 

Країна позиціонує себе як швидко зрос-

таючу і глобалізовану економіку і пра-

гне подолати науково-технологічне від-

ставання від розвинених держав світу [1, 
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с. 15]. Національна інноваційна система 

Чилі базується на запозиченні нових те-

хнологій та їх поширенні. Варто зазна-

чити, що велика частина наукових дос-

ліджень у Чилі фінансується державою, 

але приватний сектор економіки недо-

статньо бере участь в інноваційному 

процесі [3]. 

Світовий досвід становлення сучас-

них інноваційних моделей економічного 

розвитку країн світу та країн – членів 

ЄС, показує, що існує великий арсенал 

методів і відповідних державних інсти-

тутів для активізації інноваційного роз-

витку в національних умовах. До таких, 

зокрема, можна віднести: 

– державна інноваційна політика; 

– розробка національної системи 

впровадження науково-технічних досяг-

нень; 

– створення механізму взаємодії бі-

знесу, науки і влади; 

– розробка законодавчих та норма-

тивно-правових механізмів управління 

інноваціями; 

– розвиток фондів державного вен-

чурного капіталу та венчурного бізнесу; 

– подальший розвиток інновацій-

них структур регіонального типу і  

створення пільгових умов для їх функці-

онування; 

– активізувати процес кластерного 

підходу, створення потужних науково-

виробничих комплексів, регіональних 

центрів розвитку науки – технопарків, 

технополісів, кластерів. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Викладене дозво-

ляє зробити висновок, що актуалізація 

питання інноваційної діяльності, є фак-

тично неодмінною умовою побудови 

ефективної економіки, конкурентоспро-

можної на світових ринках. 

Для реалізації інноваційної еконо-

міки в Україні головними напрямами ді-

яльності мають стати: розбудова техно-

логічного рівня економічної системи; 

визначення пріоритетних напрямів інно-

ваційної діяльності регіонів; розробка 

законодавчо-нормативних та податко-

вих заходів для підвищення інновацій-

ної активності підприємств; розробка 

державних програм щодо проведення 

масштабних науково-дослідних і експе-

риментально-конструкторських робіт; 

створення мотиваційних механізмів для 

ефективного використання освітнього 

та наукового потенціалу; популяризація 

та стимулювання впровадження сучас-

них методів менеджменту, маркетингу і 

логістики в діяльність підприємств. 
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