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Постановка проблеми. Основним напрямком 
формування української економіки є інноваційний 
шлях розвитку. Світовий досвід економічного роз-
витку показує, що  існує достатньо багато спосо-
бів вирішення проблеми економічного зростання, 
де інновації являються основою державної стра-
тегії економічного розвитку. В межах цих підходів 
держава повинна активно розвивати, регулювати 
та  підтримувати  найбільш  ефективні  механізми 
використання, розподілу та використання іннова-
цій в економіці та створювати механізм їх комер-
ціалізації.

Однією з сучасних тенденцій ефективного еко-
номічного  розвитку  є  впровадження  ефективних 
форм  взаємодії  держави,  яка  фінансує  наукові 
установи,  створення  певних  умов  для  взаємодії 
бізнес-структур та ВНЗ,  розвиток наукових дослі-
джень та університетів у  якості наукової установи. 
Реалізація  даного  підходу  можлива  при  застосу-
ванні концепції «потрійна спіраль». 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами  інноваційного  розвитку  економіки 
на теоретичному та практичному рівні розглянуто 
в  працях  багатьох  науковців,  зокрема Л.Л.  Анто-
нюк,  Г.В. Возняк,  М.М. Єрмошенко, В.В. Зянько, 
С.В. Онишко, Л. І. Федулової та ін. [1-6]. 

Дослідженнями  взаємодії  бізнесу,  науки  й 
освіти  в  умовах  на  інноваційних  засадах  займа-

лися  українські  та  зарубіжні  вчені:  Ю.Б.  Баглюк, 
В.М. Геєць, С.В. Захарін, Г. Іцковиць, О.В. Кондра-
шова, Л. Лейдесдорф, И.А. Морозова та ін. [7-11]. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
розробка концепції щодо  формування механізму 
взаємодії бізнесу, науки і влади як основи розвитку 
національної економіки на інноваційній основі.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний досвід свідчить про те, що в сучасних 
умовах підвищення економіки країни відбувається 
завдяки  всебічному  впровадженню  інновацій,  а 
саме  одним  із  сучасних  ефективних  напрямків 
економічного  зростання  є  інноваційний  розвиток 
на основі взаємодії бізнесу, науки і влади. 

Ідеї  створення  економіко-інноваційного  сус-
пільства  вже  існують  і  реалізуються  в Європей-
ському Союзі, який прийняв низку документів, що 
регулюють  розвиток  ЄС  на  інноваційній  основі. 
Зокрема, «Стратегія «Європа 2020» передбачає 
три пріоритетні напрямки: розвиток економіки на 
основі  знань  та  інновацій;  підвищення  ефектив-
ності  ресурсів,  екологічно  чисті  та  конкуренто-
спроможні  економіки;  створення  високофункціо-
нальної  економіки,  що  забезпечує  соціальну  та 
територіальну  цілісність.  Інноваційний  синерге-
тичний  ефект  настає,  коли  використання  нових 
технологій  можливе  в  результаті  об’єднання 
ресурсів не лише  за позиціями майнового комп-
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В статье исследованы факторы формиро-
вания механизма взаимодействия бизнеса, 
науки и власти как основы инновационного 
развития национальной экономики. Рассмо-
трены современные подходы к инновацион-
ному развитию страны. Дана характери-
стика инновационного развития Украины. 
Выделены проблемы государственной инно-
вационной политики в Украине. Построено 

траекторную концепцию формирования 
механизма взаимодействия бизнеса, науки и 
власти при переходе Украины к инновацион-
ному развитию национальной экономики по 
модели «тройная спираль».
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The article explores the factors of the formation 
of the mechanism of interaction between busi-
ness, science and power as the basis for inno-
vative development of the national economy. 
Modern approaches to innovative development 
of the country are considered. The characteristic 
of innovative development of Ukraine is given. 
Problems of the state innovation policy in Ukraine 
are singled out. The trajectory concept of forma-
tion of the mechanism of interaction between 
business, science and power in the transition 
of Ukraine to the innovative development of the 
national economy by the " triple helix" model is 
constructed.
Key words: economy, innovation, mechanism, 
concept, national innovation system, innovative 
development.
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лексу, а й за технологічними процесами [12]. Під-
вищення  потенціалу  НДДКР  пов’язаний  з  мож-
ливим  поєднанням  науково-дослідних  центрів, 
а також об’єднанням кадрів, здатних генерувати 
інновації.  Зниження  витрат  на  НДДКР  може 
виникнути  внаслідок  зміни  структури  та  оптимі-
зації  її напрямів, а також за рахунок венчурного 
інвестування в проекти, що були спочатку орієн-
товані на використання технологічних новинок та 
інших результатів наукових досягнень. 

Не  менш  важливим  мотивом  інтеграції  може 
стати фінансування нових НДДКР. Серед мотивів 
можуть враховуватися можливості поділу ризиків 
з  розробки  нових  продуктів  і  зниження  інформа-
ційної  асиметричності.  І,  нарешті,  інтеграція  дає 
змогу  домогтися  отримання  і  широкого  впрова-
дження ноу-хау учасників за рахунок об’єднання, 
а також спрощення доступу до інформації завдяки 
інтеграції, що дає  додаткові  інноваційні  імпульси 
розвитку бізнесу [13]. 

Розв’язання  поставлених  питань  потребує 
осмислення сутності, характерних рис та сучасних 
особливостей  інноваційного  розвитку  держави, 
а  також  сприятимуть  формуванню  та  реалізації 
національної інноваційної системи України. 

На сучасному етапі НІС в Україні має два осно-
вних завдання:

-  тактичне  –  запуск  процесів  масового  онов-
лення всіх сфер господарської діяльності. Ключо-
вим  питанням  є  усунення  розриву  інноваційного 
процесу  між  стадіями  виникнення  нового  знання 
та його впровадженням у практичну діяльність; 

- практичне – впровадження механізмів стиму-
лювання попиту та пропозиції на інноваційні про-
дукти  за  одночасного  розвитку  інфраструктури 
інноваційної діяльності. 

Формування  НІС  покликана  забезпечувати 
безперервне  зростання  економіки.  За  розрахун-
ками економістів, внесок інноваційного фактора в 
економічне  зростання  розвинених  країн  складає 
близько 60% [14]. 

Головна мета інноваційного типу розвитку кра-
їни полягає в отриманні максимального економіч-
ного  ефекту  від  кожної  одиниці  впровадженого  і 
перетвореного на товар винаходу та  ідеї. Можна 
стверджувати, що в даний час в Україні державної 
інноваційної  політики  не  існує. Разом  з  тим  інте-
лект і знання є одним з головних резервів країни, 
причому  єдиним  відновлюваним  ресурсом.  Для 
його застосування у країни є головне – це освічені 
кадри та наука, але, на жаль, вони практично не 
використовуються,  тому  що  немає  внутрішнього 
попиту  на  інтелект  і  нові  знання,  немає  інфра-
структури, яка змогла цей попит забезпечить.

У  розвинутих  країнах  світу  показник  приросту 
ВВП  за  рахунок  впровадження  нових  технологій 
становить  60-90%,  тоді  як  в  Україні  він  складає 
менше одного відсотка. Хоча Україна за кількістю 

науковців  входить  до  першої  десятки  країн  світу 
[15, с. 77]. 

Таким  чином,  швидкість  виходу  України  на 
сучасну  траєкторію  інноваційного  розвитку  зале-
жить, насамперед, від збереження та ефективного 
використання  її  інтелектуального  потенціалу,  а 
також  створення  сприятливих  умов  для  подаль-
шого розвинення та ефективного використання.

За  роки  реформування  економіки  України 
вітчизняна наука потрапила під вплив негативних 
факторів,  які  гальмують  розвиток  її  технічного  й 
економічного прогресу, зокрема, це – низька інно-
ваційна  сприятливість  промисловості  України, 
що  проявляється  в  обмеженому  попиті  вітчизня-
них  підприємств  на  результати  наукової  та  нау-
ково-технічної діяльності ВНЗ та НДІ, недостатнє 
бюджетне  фінансування  наукових  досліджень  і 
розробок. 

Як  результат,  за  даними  Держкомстату,  за 
останні  10  років  чисельність фахівців,  які  викону-
вали  наукові  та  науково-технічні  роботи  у  вузів-
ському  секторі,  скоротилася  більш,  ніж  на  60 %  і 
прийняла загрозливий характер для інноваційного 
розвитку країни та її економічної незалежності [16]. 

Стратегічна  мета  інноваційного  розвитку 
національної  економіки  спирається  на  наступні 
напрямки: 

- структурна перебудова  і подолання техноло-
гічної багатоукладності,

- підвищення конкурентоспроможності за раху-
нок  генерації  і  практичного  використання  нових 
знань як безпосередньої продуктивної сили і дже-
рела  зростання  суспільного  виробництва  і  підви-
щення добробуту населення.

До  основних  напрямів  державного  регулю-
вання інноваційної діяльності належать:  

- акумулювання фінансових ресурсів на наукові 
дослідження як за рахунок бюджету, так і шляхом 
створення спеціальних фондів; 

-  усебічне  сприяння  розвитку  науки,  у  тому 
числі прикладної, і формування малого інновацій-
ного підприємництва; 

- формування державних замовлень на НДЦКР, 
які забезпечують початковий попит на інновації, а 
потім поширюються в економіці; 

- координація інноваційної діяльності. Держава 
має сприяти кооперації та взаємодії різних інститу-
тів у здійсненні нововведень шляхом формування 
єдиного  технологічного  простору  (синхронізація 
інноваційного  циклу  в  часі  і  просторі), що  забез-
печує сумісність інновацій; 

- стимулювання інноваційного процесу та інно-
ваційної діяльності шляхом підтримки конкуренції, 
а також використання економічних методів прямої 
і  побічної  дії:  фінансові  субсидії,  пільги,  страху-
вання впливу інноваційних ризиків тощо; 

- створення правової бази інноваційних проце-
сів – формування необхідного  законодавства;  
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- кадрове забезпечення інновацій шляхом ство-
рення відповідних програм навчання в державних 
навчальних закладах, які б підвищували творчий 
потенціал нації; 

- формування науково-інноваційної інфраструк-
тури, інформаційних систем, консультативно-юри-
дичних послуг; 

-  інституціональне  забезпечення  інноваційних 
процесів шляхом  створення  державних  організа-
цій  і  підрозділів,  які  виконують НДЦКР  і  здійсню-
ють нововведення  в  галузях державного  сектору 
(оборона, охорона здоров’я, освіта); 

-  підвищення  суспільного  статусу  інноваційної 
діяльності через заохочення інноваторів, забезпе-
чення їх соціального захисту, пропаганди науково-
технічних досягнень; 

- регіональне регулювання інноваційних проце-
сів шляхом раціонального розміщення та викорис-
тання інноваційного потенціалу; 

- регулювання міжнародних аспектів інновацій-
них  процесів  з  допомогою  визначення  загально-
економічної та  інноваційної стратегії, які націлені 
на міжнародну науково-технічну кооперацію.

Держава має достатньо  інструментів  впливу на 
економічну  систему.  Серед  них  можна  зазначити 
наступні:  інноваційна  політика,  науково-технічна 
політика,  структурна  політика,  зовнішня  політика, 
зовнішньоекономічна  політика,  інституціональна 
політика,  бюджетна  політика,  грошово-кредитна 
політика,  податкова політика, антимонопольна полі-
тика,  інформаційна  політика,  кластерна  політика, 
політика в сфері освіти, державне будівництво, зако-
нотворчість,  нормотворчість,  соціальні  й  організа-
ційно-структурні  технології,  технічне  регулювання, 
модель публічно-приватного партнерства.

Дані інструменти повинні забезпечувати реаліза-
цію державних програм у різних  сферах, які в сукуп-
ності дають можливість розвитку економіки країни.

рис. 1. траєкторна концепція формування механізму взаємодії  бізнесу,  
науки і влади при переході україни до інноваційного розвитку національної економіки  

за моделлю «потрійна спіраль»

Методи державного прогнозування:       оцінки коопераційних ефектів взаємодії бізнесу,  
екстраполяційні, експертних оцінок,          науки і влади (рангова кореляція Спірмена, 
економіко-математичне моделювання     імпульсна інтерпретація, булева алгебра, ДДНФ) 
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Теоретичні засади інноваційної парадигми національного економічного розвитку

Вихідний постулат: підвищення синергії взаємодії бізнесу, 
науки і влади за рахунок формування інституціональних 

атракторів на основі морфологічних ознак вітчизняної НІС
для забезпечення переходу за магістральними траєкторіями до 

структурно-функціональної організації механізму взаємодії 
бізнесу, науки і влади за моделлю «потрійна спіраль»

Синтетична методо-
логія дослідження 

механізмів взаємодії 
бізнесу, науки і влади в 
процесі інноваційного 

розвитку економіки
 

Стратегічна мета інноваційного розвитку національної економіки: структурна перебудова 
і подолання технологічної багатоукладності, підвищення конкурентоспроможності за рахунок 

генерації і практичного використання нових знань як безпосередньої продуктивної сили і 
джерела зростання суспільного виробництва і підвищення добробуту населення

Методи державного регулювання економіки

Адміністративно-правові                              Організаційні                                 Економічні

Інструменти державного регулювання економіки: інноваційна політика, науково-технічна 
політика, структурна політика, зовнішня політика,зовнішньоекономічна політика, 

інституціональна політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика,  податкова 
політика, антимонопольна політика, інформаційна політика, кластерна політика, політика в 

сфері освіти, державне будівництво, законотворчість, нормотворчість, соціальні й 
організаційно-структурні технології, технічне регулювання, модель публічно-приватного 

партнерства

Інформаційно-аналітичне забезпечення: створення бази даних моніторингу взаємодії
програмно-апаратне, фактологічне, аналітико- влади, науки і бізнесу (об’єднана, конструк-
синтетичне, організаційно-протокольне                  тивні сигнали, деструктивні сигнали, шум)  

Механізм взаємодії бізнесу, науки і влади в сфері інноваційного розвитку національної 
економіки
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Важливою  частиною  інноваційної  складової  є 
надання  інформації  для  формування  інтегрова-
ного відкритого інформаційного середовища, інте-
грованого  в  національні  та  міжнародні  мережі,  а 
також  всіх  учасників  інноваційного  процесу,  який 
має  бути  ефективним.  Така  інформація  повинна 
відповідати навколишньому середовищу не лише 
вимогам органів державної влади та вищих орга-
нів управління, а й  інтересів відкритого  інформа-
ційного  суспільства  та  європейської  інтеграції. 
Можна надати ефективну підтримку для інтеграції 
та управління повною  інтеграцією  інформаційних 
ресурсів  та  інформаційно-аналітичних  компонен-
тів при вирішенні різних завдань.

Таким чином, враховуючи всі вказані вище важ-
ливі  умови, чинники та напрямки створення про-
цесу  інноваційного  економічного  розвитку  можна 
узагальнити  та сформувати концепцію механізму 
взаємодії    бізнесу,  науки  і  влади  при  переході 
України  до  інноваційного  розвитку  національної 
економіки за моделлю «потрійна спіраль» (рис. 1).

висновки з проведеного дослідження.  Як 
показує  світовий  досвід,  країни,  які  здійснюють 
інноваційний  розвиток,  мають  стійкі  конкурентні 
переваги. Виходячи з вищеозначеного, треба ско-
ординувати дії державних структур, бізнес-підпри-
ємств та науки на досягнення інноваційного розви-
тку національної економіки.

Перелічені  чинники  здатні  стати  основою  для 
забезпечення формування концепції формування 
механізму  взаємодії    бізнесу,  науки  і  влади  при 
переході України до інноваційного розвитку націо-
нальної економіки за моделлю «потрійна спіраль».

Для кожного з таких напрямків стає нагальним 
поглиблене  вивчення  проблем,  які  нерозривно 
пов'язані з перспективами інноваційного розвитку 
національної економіки.

Отже,  основою  ефективного  економічного 
розвитку  є  впровадження  концепції  формування 
механізму  взаємодії    бізнесу,  науки  і  влади  при 
переході України до інноваційного розвитку націо-
нальної економіки в сучасних умовах.  
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