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РОЗДІЛ 4
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
4.1.
Задіяння організаційного ресурсу для формування і
реалізації стратегії інноваційного розвитку національної
економіки
У мінливому середовищі організаційні завдання у сфері досліджень
і розробок та трансферу технологій будуть вирішуватися по-новому. У
цьому контексті визначимо тенденції, що формують новітній інноваційний контекст.
1. Тісний взаємозв’язок між фундаментальними й прикладними
дослідженнями.
У багатьох країнах інфраструктура знань організована згідно з
лінійною моделлю. Академія й державні науково-дослідні організації
відповідальні за фундаментальну науку, інститути прикладних
досліджень переводять результати фундаментальних досліджень у
технології, які можуть бути використані у виробничому секторі, який,
у свою чергу, розробляє нові продукти й виводить їх на ринок. Однак у
США та у багатьох країнах ЄС такий традиційний поділ праці між
різними суб’єктами науково-дослідної діяльності в наш час ставиться
під сумнів. Усе частіше університети та інститути фундаментальних
досліджень заохочуються до того, щоб розвивати підприємницьку
активність і освоювати сферу прикладних досліджень, і навіть
розробки нових продуктів. Зі свого боку, компанії приватного сектора
проводять передові дослідження, особливо в нових галузях, таких як
біотехнології, комунікації та інформаційні технології. Традиційні межі
між фундаментальною та прикладною наукою стрімко тануть, і всім
науково-дослідним інститутам (також як і університетам, інститутам і
корпоративним лабораторіям) необхідно буде освоювати весь
«ланцюжок знань» – діяти самостійно або налагоджувати міцне й
ефективне співробітництво з іншими організаціями.
2. Глобалізація ринку інновацій.
Наукові дослідження швидко перетворюються на глобальний
бізнес. Приватний сектор очолює цей процес. Компанії, що передбачають
267

Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки:
методологія та практика

більші видатки на НДДКР організують дослідницькі філії в усьому
світі. В основі цього процесу є інша світова тенденція – скорочення
внутрішніх корпоративних дослідницьких підрозділів. Як наслідок,
корпорації ухвалюють рішення щодо купівлі необхідних їм дослідницьких послуг, ґрунтуючись на їхній якості й ціні, відкриваючи в
такий спосіб нові сприятливі можливості для державних науководослідних організацій – у випадку, якщо ці організації здатні виробляти
відповідну продукцію.
3. Конвергенція технологій у науковій сфері.
Новітні наукові прориви всі частіше відбуваються на стику
визнаних дисциплін, у першу чергу біотехнології, інформатики,
матеріалознавства, нанотехнології і когнітивних наук. Розширюється
загальна наукова база для конвергентних технологій: математичне
моделювання, теорія комплексних систем, моделювання біологічних
систем і т.ін. Конвергенція дисциплін спричиняє створення нових
парадигм, що виходять далеко за межі традиційної мультидисциплінарної моделі. Прогнозується, що конвергенція технологій буде
мати ряд наслідків для державних науково-дослідних організацій. Поперше, щоб бути ефективними, вони повинні будуть навчитися
адаптувати наявний у них досвід і знання для вирішення питань, які
ставлять нові технології. По-друге, у деяких випадках конвергенція
технологій приведе до утворення нових науково-дослідних інститутів.
4. Інновації, мотивовані попитом.
Хоча наукові досягнення продовжують відігравати важливу роль у
формуванні інноваційних систем, у багатьох секторах користувачі
технологій також стають активними учасниками цього процесу.
Користувачі-лідери, у більшості випадків компанії, налагоджують
зв’язки й укладають угоди з науково-дослідними організаціями – для
того, щоб ці організації допомогли їм у вирішенні проблем, що
виникають при вдосконаленні товарів і процесів. У сфері комунікацій
та інформаційних технологій кінцеві користувачі усе активніше беруть
участь в адаптації й розробці нових програм. Нещодавно було
оголошено про можливість створення персональних виробничих
систем. У США організації пацієнтів все частіше беруть участь у
підготовці й проведенні фармацевтичних наукових досліджень,
поєднуючи при цьому уряд, корпоративних спонсорів і науководослідні інститути в товариства.
Для науково-дослідних організацій це буде мати важливі наслідки в
сфері методів організації й керування НДДКР. Науково-дослідні
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інститути будуть частіше взаємодіяти прямо з окремими споживачами/організаціями або мережами споживачів/організацій, що
потребуватиме володіння мережевими технологіями, розробки угод
про власність на права ІВ, вирішення питань про використання
державних коштів і т. п.
5. Концепція «прозора наука».
Нові технології, такі як біотехнології, нанотехнології та у деяких
випадках комунікації й інформаційні технології, будуть здійснювати
глибокий вплив на користувачів технологій і вже сьогодні породжують
ряд соціальних та етичних проблем і питань, пов’язаних з
конфіденційністю й безпекою. У багатьох європейських країнах довіра
громадян до науково-дослідних організацій різко знизилася в результаті
дебатів, викликаних непримиренними протиріччями із приводу вірусу
губчатого енцефаліту («коров’ячого сказу»), генетично модифікованих
продуктів і нанотехнологій. У багатьох випадках споживачі відчувають, що
їх ігнорують, і відкидають нові технології, такі як генетична
модифікація, споживчі вигоди від застосування яких сумнівні, а ризик
високий. Лише недавно деякі біотехнологічні компанії й науководослідні організації усвідомили, що, ігноруючи інтереси споживачів,
вони й самі ризикують. Дослідницькі організації й державні органи
відреагували тим, що стали активніше «роз’яснювати» споживачам
вигоди згаданих технологій (правда, з незначним успіхом) й залучати
споживачів до процесу прийняття рішень.
У багатьох компаніях вже в цей час вживають систематичні спроби
прорахувати можливі наслідки впровадження нових технологій за
допомогою таких заходів, як прогнозні дослідження, оцінка технологій
і соціальних, економічних та екологічних наслідків їхнього впровадження.
6. Перехід управління до мережевого співробітництва й відкритих
інноваційних систем.
Винятково важливим фактором є розвиток мережевих інноваційних
систем і НДДКР, заснованих на мережевому співробітництві. Компаніям і
науково-дослідним організаціям потрібно усе більше фокусувати увагу
на певних ключових компетенціях або продуктах, що реалізується
лише за умови налагодження ними широкого мережевого співробітництва з іншими учасниками інноваційної системи.
За умови врахування зазначених вище тенденцій, консолідація
зусиль держави й суспільства є ключовою проблемою для організації
розвитку національної економіки. Розв’язанням даної проблеми може
стати створення стратегічної системи інноваційної підтримки
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управління й розвитку, що включає в себе як державні, так і
недержавні структури. З боку держави в ролі елемента цієї системи
може виступити спеціально створене відомство стратегічного розвитку
з повноваженнями більш широкими, ніж у міністерствах, з можливостями
окремого додаткового бюджетного фінансування.
Безперечно, ми не можемо зупинитися на всіх проблемних напрямах, на
яких повинна акцентуватись увага при розробці і, особливо, реалізації
державної інноваційної політики з урахуванням організаційного ресурсу на
макро-, мезо- та мікрорівні. Проте, на нашу думку, пріоритетне розв’язання
визначених завдань дозволить різко прискорити активізацію інноваційного
процесу на усіх рівнях економіки України.
Дослідження стану наявного науково-виробничого потенціалу свідчать
про наявність об’єктивних передумов стійкого й швидкого розвитку
української економіки в середньостроковій перспективі. Для цього
повинні бути вирішені такі завдання економічної політики.
У технологічній сфері постає завдання формування й розвитку
виробничо-технологічних систем п’ятого й шостого технологічних
укладів і стимулювання їх зростання разом з модернізацією суміжних
виробництв. Для цього мають бути вирішені проблеми вирощування
конкурентоспроможних на світовому ринку підприємств, що освоюють
технології сучасного технологічного укладу. Одночасно мають бути
створені умови для випереджального становлення новітнього техно-логічного
укладу, що включають державну підтримку відповідних фундаментальних і прикладних досліджень, розгортання інфраструктури підготовки
кадрів необхідної кваліфікації, створення інформаційної інфраструктури.
Роль держави в управлінні дослідженнями та розробками має
полягати у сприянні розвитку наукових досліджень відповідно до
законів поглибленого поділу наукової праці (фундаментальні дослідження,
НДДКР, пошукові дослідження, експериментальні роботи, дослідне
виробництво, зразки) та підвищення її кооперації, розвитку всіх форм
власності та посилення конкуренції між ними у процесі реалізації
наукових досліджень. Одним із найефективніших шляхів збереження і
примноження наукового потенціалу є інтеграція наукових, промислових і
фінансових структур і створення на їх основі наукомістких корпорацій.
Розвиток таких корпорацій повинен передбачати послідовну й
раціональну концентрацію науково-конструкторських і виробничих
підприємств за принципом схильності до однорідних класів (видів)
НДДКР та нової технології (загальних кінцевих результатів). Головною
метою здійснення державних заходів повинно бути встановлення
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міцного зв’язку між науковими дослідженнями, розвитком виробничої
бази та економічним зростанням: 1) посилення значущості приватного
сектора у здійсненні наукових досліджень; 2) об’єднання колишніх
НДІ з великими підприємствами для прискореної модернізації
виробничої бази промисловості; 3) модернізація системи державної
підтримки при здійсненні НДДКР; 4) створення внутрішнього ринку
інноваційної продукції, у т.ч. технологічної.
В інституціональній сфері постає завдання формування такого
господарського механізму, який забезпечив би перерозподіл ресурсів
із застарілих і безперспективних виробництв, а також надприбутків від
експорту природних ресурсів у виробничо-технологічні системи
сучасного й нового технологічних укладів, концентрацію ресурсів у
ключових напрямках їх розвитку, модернізацію економіки, підвищення її
ефективності й конкурентоспроможності на основі поширення нових
технологій. Розв’язанню цього завдання мають бути підпорядковані
заходи щодо формування інститутів розвитку, реструктуризації
неплатоспроможних підприємств, програма приватизації, регулювання
зовнішньої торгівлі, взаємозв’язок державної економічної політики з
інноваційно-, науково-технологічною, промисловою, фінансовою політикою.
Ті ж цілі мають визначати політику в галузі вдосконалення
організаційно-виробничої структури економіки. Важливо стимулювати такі
форми інтеграції фінансових, виробничих, торговельних, науководослідних і освітніх організацій, які могли б стійко розвиватися в
умовах жорсткої міжнародної конкуренції, забезпечувати безперервне
підвищення ефективності проведення на основі своєчасного освоєння
нових технологій. Необхідно якнайшвидше ліквідувати відставання у
використанні сучасних технологій управління розвитком виробництва –
забезпечити освоєння CALS-технологій, методів інноваційного менеджменту,
введення загальноприйнятих стандартів і протоколів.
Макроекономічна політика повинна забезпечувати сприятливі умови
для розв’язання перерахованих завдань, гарантуючи вигідність
виробничої діяльності, сприятливий інвестиційний та інноваційний
клімат, підтримку сприятливих для розвитку нового технологічного
укладу цінових пропорцій та інших параметрів господарського механізму,
сприяючи подоланню дезінтеграції й демонетизації економіки.
Комбінацією заходів макроекономічної, структурної й інституціональної політики має бути вирішене завдання подолання інвестиційної
кризи, що припускає трикратне підвищення обсягу інвестицій у
розвиток виробництва. Необхідною умовою ефективного функціонування
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механізмів ринкової конкуренції є активізація антимонопольної
політики, придушення організованої злочинності, декриміналізація
господарських відносин, упорядкування процесів ціноутворення.
З точки зору задіяння організаційного ресурсу розв’язання
перерахованих завдань вимагає підвищення ефективності системи
державного управління на основі введення механізмів прямої
персональної відповідальності носіїв державної влади за результати їх
роботи на благо суспільства, політичної відповідальності Уряду за
щорічні підсумки соціально-економічного розвитку країни, подолання
корупції в державних органах керування.
Процеси організаційно-структурної перебудови не мають обходити
науково-промисловий потенціал регіонів. Саме тому в кожній області
мають бути свої пріоритетні напрями розвитку відповідно до стану
власної науково-промислової бази, виходячи із потенціалу виробничих
можливостей регіону, орієнтуючись на наявні ресурси та ринкові
потреби. Звідси – мета управління інноваційною діяльністю полягає у
створенні системи взаємодії всіх учасників інноваційного циклу
(наука, НДДКР, виробництво, комерціалізація) та використання наукового,
технічного та виробничого потенціалу регіону. Процес управління
інноваційною діяльністю регіону слід починати із розробки ієрархії
цілей. Управління інноваційним розвитком економіки регіону має
започатковуватись на таких принципах: модульна структура діяльності
(принцип поділу на макро-, мезо- та мікрорівень); інтеграція в існуючу
схему управління регіонами; максимально можливе залучення існуючих
органів державного управління та існуючої інфраструктури; організаційна єдність інноваційного розвитку з економічним, соціальним і
державним розвитком суспільства; збалансований розвиток функціональних,
прикладних досліджень і розробок за рахунок прямої державної
підтримки економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств;
сприяння розвитку ринку науково-технологічної продукції, збалансованому
розвитку наукового, освітнього та виробничого потенціалів та інше.
Окрім того, процеси ефективного формування та успішного
функціонування регіональної інноваційної системи потребують
чіткого планування, узгодження та координації всіх стратегічних
програм та їх складових – цільових програм, тактичного плану,
контролю за їх виконанням, оперативного внесення змін та уточнень
тощо, тобто повного спектра управлінських функцій. Існуючі системи
управління регіоном, на даний час, практично неспроможні виконувати
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свої функції у напрямку інноваційної діяльності. Тому процесу
організації інноваційного розвитку має передувати створення принципово
нової структури органів управління цим процесом, яка має іманентно
вплестись в існуючі схеми здійснення державної політики в регіоні. У
цій структурі повинен бути зроблений акцент на особливість
спеціалізації відділів на основних (проблемних як в цілому для
України, так і для кожного регіону) напрямках діяльності: розвитку
інноваційної інфраструктури; підготовці кадрів для інноваційної
діяльності (особливо фахівців у галузі технологічного менеджменту);
ринку і комерціалізації технологій (розробка економічних, організаційних механізмів і необхідних методичних матеріалів, які сприяють
комерціалізації НДДКР).
Система управління регіональним інноваційним розвитком може
бути представлена аналогічними управліннями, що приймають основні
рішення в напрямку регіонального розвитку. До складу таких управлінь
входять комітети з територіального планування розвитку (поєднують
адміністративно-територіальні одиниці регіону та забезпечують
суспільно-правовий характер і нормативну структуру регіональної
політики). До їх функцій належить ліцензування, стандартизація,
уніфікація, оцінка та ін. Широко повинна бути представлена мережа
агентств регіонального розвитку, що представляють собою операторів
ринкового типу, які інтегрують ініціативу бізнесу, територіальних і
професійних товариств, допомагають встановити схеми фінансування
важливих інноваційних проектів.
У цілому ж, організаційні форми, що створюються для реалізації
науково-технологічних та інноваційних пріоритетів, мають забезпечувати
ефективне розмежування (перерозподіл) повноважень стосовно використання
інструментів інноваційної політики, тобто посилювати конкретні управлінські функції необхідними нормативно-правовими статусами і ресурсами.
Для успішної реалізації такої перспективи необхідно розповсюдити
приклади результативних практик щодо формування та запуску
системного механізму взаємодії органів регіональної влади з корпоративним сектором економіки (особливо з наукомісткою його складовою).
При цьому такий механізм має охоплювати інституційні, організаційні,
фінансово-економічні та соціально-економічні важелі, спрямовані на
забезпечення стимулюючого середовища розвитку усіх етапів інноваційного процесу як на регіональному, так і на мікрорівнях. Розробка
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такого механізму має ґрунтуватися на методологічних підходах, які
визнаються науковою думкою та перевірені практикою.
Необхідно на практиці повернутись до формування політики держави в
розбудові економіки знань, де, перш за все, необхідним вбачається
наукове обґрунтуванння відповідей на актуальні питання, серед яких:
1) використання структури економіки знань для ідентифікації ключових
вузьких місць з метою розробки заходів для здійснення послідовних
реформ НІС (національної інноваційної системи); 2) організаційні
механізми впровадження механізмів стимулювання виробництва (приватного
бізнесу) у напрямку активізації інноваційної діяльності, особливо
розвитку корпоративних НДДКР (R&D); 3) визначення «точок росту»
в галузях промисловості та регіонах з метою формування системи
інтеграції освіти, науки, бізнесу для реалізації пріоритетних технологій
та забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки;
4) пропозиціії щодо фінансового механізму і, зокрема, фінансових
стимулів для просування на ринок R&D корпоративного сектора та
формування венчурних компаній.
На мезорівні проблема ефективного підприємництва не може бути
розв’язана лише в площині надання державою значних свобод
приватному капіталу. Рішення вбачається у створенні вертикальноінтегрованих структур, що співставні по концентрації промислового
капіталу та інвестицій з провідними ТНК світу. Конструктивна позиція
органів влади повинна полягати в тому, щоб при розробці механізмів
макрорегулювання (перспективні програми соціально-економічного
розвитку, регіональні цільові програми, галузеві концепції реформування
та інше), враховувати роль, пропорції і прогнози розробки провідних
системоутворюючих компаній, які визначають основні фінансові
потоки держави.
Однією із важливих складових політики формування державноприватного партнерства в інноваційній сфері (рис. 4.1) має стати
організаційне проектування фінансових взаємовідносин, що супроводжується
виявленням, оцінкою і розподілом ризиків між сторонами договору
про партнерство, гарантуванням фінансової безпеки великих капіталомістких проектів, що виключає можливі збитки і припинення проектів.
Реалізація зазначених задач можлива при застосуванні системного
підходу до організації економічної взаємодії влади і великого бізнесу,
що у свою чергу має включати:
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по-перше, вибір пріоритетних напрямів промислового розвитку, а
також функціонуючих на цих напрямах інтегрованих корпоративних
структур (корпорацій); по-друге, визначення напрямків розробки
технологій та НДДКР, що потребують державного втручання для
забезпечення достатнього рівня національної технологічної безпеки
країни; по-третє, відбір (на основі аналізу даних за попередніми
пунктами) сукупності корпорацій, НДІ, КБ, наукових шкіл, чий
потенціал, результати діяльності, пропозиції і прогнозні оцінки
можуть враховуватись при розробці загальнодержавних, міжгалузевих
та галузевих прогнозів і програм, індикативних планів.
Важливим критерієм ефективності діяльності великих корпоративних
структур українського бізнесу та їх орієнтації на зростання капіталізації має
бути показник оцінки роботи виконавчого менеджменту. Звідси
виникає необхідність посилення політики формування ринку інноваційних
топ-менеджерів, якісний відбір яких у свою чергу сприятиме відходу
власників від оперативного управління: від управління бізнесом до
управління капіталом компанії.
Першочерговим залишається завдання формування сприятливого
інституційного середовища, необхідного для розвитку партнерства між
державою та бізнесом, і, насамперед, створення системи спеціальних
інститутів з регулювання партнерських відносин (асоціації, агентства,
проектні й управляючі компанії, державні корпорації). При цьому в
альянсах держави і приватного бізнесу держава повинна виступати в
ролі провідного партнера, що визначає рамкові умови партнерства,
принципи й організацію різних його типів. Не втручаючись безпосередньо
до виробничого процесу, держава має здійснювати нагляд за ходом
виконання умов, зафіксованих у договорах про партнерство через
функцію контролю над цінами, тарифами, доходами, якістю вироблених
продуктів, регулювання розподілу ризиків.
Розроблені прогнозні проекти взаємодії науки, промисловості
(бізнесу) і держави можуть бути складовими елементами державних
технологічних прогнозів розвитку економіки з урахуванням коопераційних
зв’язків, що дозволить приймати обґрунтовані стратегічні рішення при
формуванні економічної й інноваційної політики держави. Можливі
також прогнозні пропозиції щодо формування технологічних кластерів
у рамках кооперації наукомісткого сектора виробництва України та
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інших країн, реалізація яких дозволить запровадити нові форми й
механізми управління високотехнологічними системами. Запропонований
методичний інструментарій управління інноваційно-технологічним
розвитком на рівні корпоративних структур допоможе керівництву
компаній упроваджувати сучасні методи організації діяльності,
включаючи формування корпоративної інноваційної стратегії.
Практичними результатами здійснених спільних розробок має бути
залучення бізнесу до підготовки прогнозів науково-технологічного
розвитку; збільшення бюджетів компаній на здійснення НДДКР, розробку
й освоєння нових технологій; реалізація програми технологічної
модернізації підприємств; зміцнення механізму коопераційних зв’язків
між окремими країнами і Україною через упровадження нових прогресивних форм співробітництва. У цілому вироблення механізму
взаємовідносин сприятиме посиленню впливу технологічного прогнозування
як методу стратегічного управління національною економікою.
Використання цих можливостей відкриває ще один шлях для реалізації
вітчизняного науково-технологічного потенціалу, здатного забезпечувати
реалізацію технологічних пріоритетів світового рівня та повноцінне
наукове й технологічне забезпечення позитивних зрушень в економіці
та інших сферах суспільного життя за умови державної підтримки та
створення сприятливого інноваційного середовища.
Для практичного опрацювання наведених вище підходів необхідно
розробити та затвердити пілотний проект щодо вироблення механізмів
(організаційного, економічного, фінансового, правового) взаємодії
учасників партнерства «держава – наука – освіта – виробництво
(бізнес)» на прикладі реального мегапроекту інноваційного прориву в
конкретній галузі (бажано галузі наукомісткого виробництва) чи в
конкретному регіоні.
У контексті формування механізму партнерства важливою формою
корпоративного управління слід вважати управління за результатами. І
чим складніше побудовано корпоративну структуру і корпоративний
сектор у цілому, чим різноманітнішими є розв’язувані задачі, чим
вищими є ризики некерованості, тим конструктивнішою має бути сама
модель управління. Успішність застосування даного підходу завжди
відносна і визначається тим, наскільки в тому чи іншому конкретному
випадку вдається мінімізувати умовності. Зробивши свою діяльність

277

Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки:
методологія та практика

прозорою, організація починає прагнути досягнення цілей. Таким чином,
прозорість слугує додатковим стимулом підвищення результативності.
На мікрорівні необхідно поновити зв’язок між творчою суспільно
корисною діяльністю й доходами господарюючих суб’єктів, створити
умови, що стимулюють конструктивну мотивацію підприємницької
діяльності на підвищення ефективності проведення, впровадження
прогресивних нововведень і освоєння сучасних технологій, трансформацію доходів і заощаджень в інвестиції.
Для розв’язання вказаних задач необхідним вбачається здійснення:
аналізу потенціалу міністерств і відомств – діагностики «вузьких»
місць у національній інноваційній системі (НІС), ревізія і впровадження
державних регуляторів на макро- і мікрорівні; зміна і (або)
корегування теоретичної і практичної основи організації і управління
НІС для забезпечення послідовності інноваційного лідерства країни;
створення партнерств, кластерних мереж і площадок для приватнодержавного співробітництва; створення інституту державних і приватнодержавних інноваційних посередників; розробка та упровадження системи
контролю за використанням бюджетних коштів на НДДКР, надання
послуг із комерціалізації інновацій і т.ін. Ключове значення має також
розробка методології та її практичного супроводу стосовно участі
вітчизняних провідних корпоративних структур у великих міжнародних
інноваційних проектах, що сприятиме зростанню і зміцненню національних
наукових шкіл, підтримці регіонального інноваційного розвитку,
формуванню результативної системи міжнародного маркетингу.
На нашу думку, Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації, враховуючи слово «агентство» в його назві, має здійснювати
консультативно-дорадчі функції з моніторингу та прогнозування
науково-технологічної та інноваційної діяльності, а також надавати
послуги підприємницьким структурам щодо вибору напрямків вкладення
державних коштів та коштів бізнесу, розробки та впровадження
інновацій, розробки інноваційних проектів та їхніх бізнес-планів.
Актуальними на сьогодні є проблеми аналізу стану системи
державного управління у сферах наукової, науково-технологічної та
інноваційної діяльності, що потребує: систематизації державних
управлінських функцій у цій царині відповідно до світової практики на
прикладі економічно розвинених країн, адекватного перерозподілу
відповідних функцій між органами виконавчої влади України з
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врахуванням здійснених в останній час адміністративних реформувань;
реалізації напрацьованих раніше норм законодавства, щодо яких
призупинено дію. Ідеться передусім про норми законодавства, спрямовані
на стимулювання інноваційної діяльності підприємств. Аби зняти
заперечення податкових органів щодо податкового стимулювання
інноваційної активності, необхідно запровадити в системі ДПА
адміністрування податків та пільг суб’єктів інноваційної діяльності.
З метою сприяння забезпеченню переходу економіки на інноваційний
шлях розвитку необхідно підвищити статус підрозділів міністерств, що
відповідають за науковий, науково-технічний та інноваційний напрямки; а
також програмних документів щодо наукової та інноваційної діяльності як
обов’язкового самостійного розділу програм уряду з економічного та
соціального розвитку країни, за виконання положень яких передбачити
регулярну звітність.
Головна мета організаційних структур на всіх рівнях господарювання має бути спрямована на забезпечення докорінної структурної
та технологічної модернізації виробничої бази більшості галузей
виробництва, підвищення ділової активності та ефективності виробництва,
на поліпшення інвестиційного клімату та підвищення результативності
інноваційної діяльності. Зокрема, досягнення зазначеної цілі на мезорівні
може бути забезпечене через розв’язання таких завдань:

сприяння інтеграційним процесам у промисловості як одному
із засобів примноження її потенціалу і підвищення конкурентоспроможності;

зосередження інвестиційних ресурсів на розвитку виробництв,
які забезпечують економічне зростання за рахунок інтенсивних факторів і
таких, які збільшують базу для відтворення самих інвестиційних ресурсів;

вдосконалення системи відбору та обґрунтування інвестиційних
проектів, які здійснюються за рахунок як одноканального (у тому
числі бюджетного), так і багатоканального фінансування;

посилення контролюючої та регулюючої ролі держави над
природними монополіями, протидія процесу необґрунтованого зростання
тарифів на їх роботи та послуги, що перерозподіляє потенційні інвестиційні
ресурси промисловості в напрямі інших технологічних укладів;

оптимізація структури мезоекономіки, підвищення рівня
корпоративного управління та вдосконалення інституціональних
трансформацій корпоративного сектора економіки та інше.
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Провідні економіки світу відчувають суттєвий дефіцит у кваліфікованих кадрах і в даному випадку Україна, як держава з високим
рівнем освіти населення, становить для них великий інтерес. Причому
це вигідно і для самої України, оскільки позитивно впливатиме на
зайнятість населення та його добробут. Програма розвитку ринку
аутсорсингу IT та високих технологій має стати перспективною
ініціативою. Для успішної реалізації зазначеної Програми необхідна
підтримка суспільних і державних організацій:
1. Міністерство закордонних справ організує реалізацію таких
питань:

активна підтримка держави в розвитку аутсорсингу та інноваційнотехнологічної сфери під час проведення зовнішньої політики держави;

сприяння офіційним комерційним переговорам з іноземними
державними представниками для успішного розвитку українського
аутсорсингу та інноваційно-технологічної сфери на території України;

створення аутсорсингових та інноваційних відділів у всіх
посольствах, консульствах та інших державних представництвах
України в інших країнах;

створення формального процесу взаємодії з посольствами
іноземних держав в Україні для розвитку можливостей реалізації
проектів у галузі високих технологій, інновацій і аутсорсингу.
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі:

приймає офіційний політичний курс, який сприяє зростанню у
сфері аутсорсингу, інновацій і високих технологій;

спрямовує національні фонди реконструкції і розвитку на
підтримку ініціатив програми;

керує приватним сектором міжнародних іноземних інвестицій
із врахуванням програми розвитку аутсорсингу;
 створює українські торгові асоціації для регулювання даної
сфери і обмеження відтоку доходів;
 створює професійні асоціації в Україні для активізації
розвитку українського ринку робочої сили.
3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту може надати
допомогу в такому:

забезпечити можливість вносити свої рекомендації під час
складання навчальних програм;
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надати можливість команді Програми проводити рекрутинг на
територіях навчальних закладів;

надати можливості університетам для реалізації проектів
програми.
4. Національна академія наук може забезпечити підтримку в
таких аспектах:
 офіційна підтримка й управління всіма центрами аутсорсингу
в сфері високих технологій;
 її функціонування як офіційної консультативної групи;
 сприяння роботі кращих наукових співробітників країни з
проектами програми;
 можливість брати участь у роботі ключових науководослідних центрів, які мають значний вплив на світовому ринку.
Важливим напрямом щодо залучення організаційного ресурсу має
стати прискорення робіт практичного переходу на електронний уряд.
Цьому мають передувати всебічні оцінки готовності всіх сторін, задіяних у
нових формах взаємодії. Ці оцінки мають проводитися в багатьох
напрямках і охоплювати в якості першочергових такі моменти:

оцінку організаційної готовності урядових структур, що, зокрема,
включає аналіз керуючої структури, її орієнтованість на взаємодію з
населенням, наявність кваліфікованих фахівців серед урядових
службовців, рівень загальної культури, властиві усім структурам уряду;

оцінку технічної готовності урядових структур, що враховує
можливості застосовуваних у діяльності уряду додатків Інтернету й ІТ,
інфраструктуру веб-сайтів і веб-додатків, готовність ключових партнерів до
організації інтерактивної взаємодії, ступінь розв’язання питань гарантії
безпечної роботи в Інтернеті та інших інформаційних додатках,
можливості інтеграції з існуючими традиційними технологіями;

аналіз фактора готовності населення до технічного використання
нових інформаційних технологій, зацікавленості і потребі громадян в
інтерактивній взаємодії зі своїм урядом або місцевими органами влади, а
також стану рішення проблеми цифрового розшарування в суспільстві.
Реалізацію організаційного механізму можна здійснити за допомогою
зазначених у табл. 4.1 заходів.
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Таблиця 4.1
Заходи щодо підвищення ефективності застосування
організаційного ресурсу державної влади в умовах формування
інноваційної економіки
Групи заходів
Організаційно-інституційні

Співробітництво й координація
елементів інноваційної системи

Управління розвитком
Високотехнологічних галузей
промисловості

Комерціалізація результатів
наукових досліджень і розробок

Стимулювання інноваційної
діяльності

Зміцнення людського потенціалу
й кадрових ресурсів в
інноваційному секторі

Способи реалізації
Посилення захисту прав на інтелектуальну
власність
Прийняття й введення простих і зрозумілих
нормативно-правових актів для державно-приватного
партнерства в інноваційній сфері
Припинення випадків нечесної конкуренції
Скорочення тягаря витрат бізнес-сектора на
урядову бюрократію
Прийняття законодавства у сфері забезпечення
мережевої структури
Прийняття й реалізація нормативно-правової бази
щодо забезпечення підприємницької діяльності в
науковій та освітній сферах
Мобілізація бізнес-сектора
Трансфер знань і комерціалізація технологій
Координація дій держави в інноваційній сфері
Посилення регіональної влади в інноваційній
сфері
Моніторинг і оцінка
Формування організаційних платформ
Формування технологічних платформ
Заходи щодо формування нових високотехнологічних компаній
Просування експорту високотехнологічної продукції
Стимулювання інноваційної діяльності в контрольованих державою компаніях
Аутсорсинг високотехнологічної продукції
Впровадження системи аналізу й оцінки ефективності
виконання досліджень
Стимулювання міжнародного наукового й технологічного співробітництва
Розвиток інноваційної активності малих і
середніх компаній
Розвиток мотивації науково-дослідного персоналу
Підтримка інвестицій у НДДКР із боку бізнессектора через надання податкових пільг
Підвищення доступності «посівного» й ризикового
капіталу для нових компаній
Збільшення чисельності молодих учених і підвищення рівня сучасних знань дослідників
Підвищення мобільності й відновлення дослідницького персоналу
Модернізація та розширення інноваційної інфраструктури в нових пріоритетних галузях досліджень
Активізація інноваційної діяльності на основі
кластерів
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Таким чином, питання щодо результативності організації управління
науковою, науково-технологічною та інноваційною діяльністю є вкрай
актуальним, але будь-які спроби розв’язати його в даний момент
будуть формальними, оскільки з точки зору наукового цивілізованого
адміністративного та інноваційного менеджменту:

спочатку має бути розроблена й затверджена стратегія
соціально-економічного розвитку країни на певний період з чітко
встановленими пріоритетами;

якщо основними пріоритетами буде розвиток на інноваційній
основі, відповідно розробляється наукова, науково-технологічна,
інноваційна та промислова політика, які регламентують і коняретизують курс держави у вибраному напрямі;

адекватно обраному курсу створюється національна інноваційна
система як сукупність різних інститутів, що у взаємодії вносять вклад
у розвиток і передачу технологій і забезпечують рамкові умови для
формування державної політики, що впливає на інноваційні процеси;

і лише в межах такої системи (НІС) можливо вибудувати
результативну систему управління науково-технологічним та інноваційним процесом (саме процесом, спрямованим на отримання кінцевих
результатів, а не діяльністю, яку віддзеркалює певний набір функцій).
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