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Об’єктивна необхідність розробки інновацій-
ної стратегії розвитку національної економіки, 
що обумовлює поступовий розвиток окремих 

галузей народного господарства, у цілому передбачає 
обґрунтування концептуальних положень до реформу-
вання існуючих економічних відносин з орієнтацією на 
довгостроковий економічний розвиток. 

Відсутність механізму реалізації прийнятих за-
конів, положень у вигляді інструментів, що дозволяють 
забезпечити реальність та ефективність впровадження 
теоретичних положень з інноваційного розвитку націо-
нальної економіки, підтверджує науково-методичну та 
практичну актуальність дослідження концептуальних 
проблем подальшого розвитку національної економіки.

Розробка концепції інноваційного стратегічного 
розвитку дозволить оптимізувати дію зовнішніх та вну-
трішніх факторів підвищення ефективності інновацій-
них процесів на рівні національної економіки, окремих 
галузей і підприємств.

Теоретичні та методичні аспекти інноваційного роз-
витку представлені в наукових працях О. Амоші, Ю. Ба-
жала, С. Ілляшенко, М. Чумаченка та багатьох інших. 
Проте, залишаються недостатньо дослідженими деякі 
питання інноваційної стратегії розвитку національної 
економіки. У зв’язку з цим подальші дослідження в цьо-
му напрямі є необхідними та актуальними.

Метою статті є розробка та обґрунтування кон-
цептуальних положень інноваційної стратегії розвитку 
на основі загальнонаукових теоретичних і практичних 
досягнень сучасних економічних досліджень вітчизня-
них та зарубіжних авторів.

За умов глобалізації, міжнародної інтеграції особ-
ливого значення набуває рішення проблем на теоретич-
ному та практичному рівні адаптації національної еко-
номіки до світових стандартів, що потребує формуван-
ня інноваційної моделі розвитку.

Використовуючи досвід розвинених країн, пріо-
ритет в ефективній моделі національної економіки на-
дається інноваційній складовій економічного зростання 
з урахуванням національних особливостей та відповід-
ності прийнятій стратегії розвитку ринковим умовам.

Інноваційний тип економічного розвитку дедалі 
більше стає тим фундаментом, який визначає економіч-
ну потужність країни, її конкретні перспективи на світо-
вому ринку, а також успішність розвитку регіонів, галу-
зей, підприємств.

Нормативно-правове забезпечення інноваційно-
го розвитку в Україні базується на Конституції України 
і складається із законів України «Про інноваційну ді-
яльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про науку і 
науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-
технічну експертизу», «Про спеціальний режим інвес-
тиційної та інноваційної діяльності і технологічних 
парків» та інших законодавчих актів, що регулюють сус-
пільні відносини у цій сфері.

Прийняті закони та нормативно-правові поло-
ження визначають правову основу для теоретичних та 
наукових досліджень. Так, у «Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалі-
заційних викликів» [1] пріоритетним виділено перехід 
України на інноваційно-інвестиційну модель, яка перед-
бачає «визначення тих напрямків інноваційного розви-
тку економіки, з яких Україна здатна отримати рівень 
доданої вартості не нижчий (а можливо вищий), ніж 
той, що має місце в масштабах глобальної економіки».

Стратегія також охоплює конкретні сектори еко-
номіки, що мають пом’якшити критичну залежність 
України від імпорту та передбачають перспективи екс-
порту, подальшої рівноправної участі економіки Украї-
ни в міжнародній інтеграції, до яких відноситься вироб-
ництво продуктів харчування.

Стосовно галузевих особливостей харчової про-
мисловості, що безпосередньо пов’язана з вирішенням 
не тільки економічних, але й соціальних проблем шля-
хом задоволення потреб в якісному та раціональному 
харчуванні, метою інноваційного розвитку стає ство-
рення і впровадження новітніх технологій у виробни-
цтво, логістику, управління господарською діяльністю, 
що повинно підвищити конкурентні переваги окремих 
підприємств та галузей.

Слід відмітити особливе значення досліджень 
проблем інноваційного розвитку, пов’язаних не тільки зі 
структурою управління, але й системою функціонально-
го розподілу у процесі впровадження ефективних форм 
спеціалізації та кооперації на основі досвіду провідних 
вітчизняних і зарубіжних підприємств до вдосконален-
ня законодавчої бази.

Активізацію інноваційних процесів в економіці 
за допомогою використання виробничого потенціалу 
технологічної модернізації усіх сфер та видів господар-
ської діяльності передбачено Програмою економічних 
реформ до 2014 року [2].

Інноваційна економіка характеризується специ-
фічними якісними властивостями:

 чітко визначеною направленістю відтворюваль-
ного процесу, що націлений на досягнення ви-
сокої технологічної конкурентоспроможності 
країни за рахунок наукових знань, технологій, 
інформації;
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 наявністю соціально-економічної інфраструк-
тури, що відповідає рівню технологічної конку-
рентоспроможності найбільш розвинутих країн 
світу;

 наявністю технологічного і виробничого потен -
ціалу – матеріальних і людських ресурсів, здат  - 
них забезпечити випуск конкурентної високо-
технологічної продукції.

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяль-
ність» [3] джерелами фінансової підтримки інноваційної 
діяльності є:

 кошти Державного бюджету України;
 кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Ав-

тономної Республіки Крим;
 власні кошти спеціалізованих державних і ко-

мунальних інноваційних фінансово-кредитних 
установ;

 власні чи запозичені кошти суб’єктів інновацій-
ної діяльності;

 кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юри-
дичних осіб.

Бюджетне фінансування наукової та науково-тех-
нічної діяльності має забезпечуватися державою в роз-
мірі не менше 1,7% ВВП України, що дозволить здійсни-
ти ефективну інноваційну стратегію. За умов сучасного 
дефіциту бюджетного фінансування інноваційної діяль-
ності більшість вітчизняних підприємств здійснюють 
стимулювання нововведень за рахунок власних коштів 
та іноземних інвестицій.

З урахуванням світового досвіду, а також наявного 
інноваційного потенціалу країни, необхідно реалізува-
ти заходи, що призведуть до позитивного соціально-
економічного ефекту у довгостроковій перспективі.

Регулювання інвестиційної діяльності в Україні 
здійснюється на основі Законів України «Про ін-
вестиційну діяльність», «Про режим іноземного 

інвестування», Указами Президента, а також Постано-
вами та Розпорядженнями КМУ, згідно яких в Україні 
передбачено рівні права і гарантії захисту інвестицій 
для всіх суб'єктів господарської діяльності [4 – 6].

Усвідомлюючи важливість поліпшення інвести-
ційного клімату в Україні, головним завданням на ко-
роткострокову перспективу є вдосконалення необхідної 
правової та організаційної бази для створення дієздат-
них і сприятливих механізмів з формування та підви-
щення оптимального рівня конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити 
низку першочергових заходів з підвищення гарантій 
стабільності та захисту прав і свобод інвестора. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів Украї-
ни «Подолання впливу світової фінансово-економічної 
кризи та поступальний розвиток» визначає стимулю-
вання інвестиційної діяльності за рахунок зменшення 
відпливу капіталу; підвищення рівня капіталізації на-
ціональних заощаджень та обсягів прямих іноземних 
інвестицій; створення умов для прискорення техноло-
гічної модернізації вітчизняного виробництва з метою 
підвищення його енергоефективності.

Одночасно потребує удосконалення нормативно-
правова база для заохочення довгострокових фінансо-

вих інвестицій та інструментів кредитування, що до-
зволить залучити додаткові ресурси для реалізації інно-
ваційних проектів. Для досягнення цієї мети необхідно 
також використовувати податкові пільги для інновацій-
них підприємств, а також створення спеціальних по-
даткових режимів підтримки інноваційної діяльності в 
рамках технопарків.

Світовий досвід з формування моделі інновацій-
ного розвитку економіки дозволяє обґрунтувати 
основ ні напрями формування нової моделі роз-

витку країни, серед яких основними є: 
 визначення на державному рівні ефективних та 

обґрунтованих пріоритетів інноваційного роз-
витку економіки;

 забезпечення необхідним фінансуванням інно-
ваційної діяльності на всіх рівнях державного 
управління;

 організація інноваційного процесу, що ґрунту-
ється на формуванні високотехнологічних та 
науково-дослідницьких центрів інноваційної 
індустрії;

 створення регіональних науково-промислових 
комплексів, де зосереджено оптимальну кіль-
кість кадрових, інтелектуальних, фінансових, 
технологічних ресурсів державного і приватно-
го секторів;

 забезпечення діяльності технопарків і технопо-
лісів, що дозволяють стати новітніми сферами 
з апробації та підготовки до практичного впро-
вадження ефективних нововведень.

У контексті фінансування інноваційної діяльно-
сті в Україні окремої уваги заслуговує питання розвитку 
венчурного капіталу. Відомо, що, зокрема в країнах Єв-
ропи і США венчурний капітал – важливий інструмент 
фінансування науково-дослідних робіт і розвитку висо-
ких технологій, підтримки малого та середнього бізнесу. 
На жаль, роль венчурного капіталу у вказаних сферах в 
Україні залишається незначною.

Умовами успішної реалізації проектів венчурного 
інвестора є:

 наявність ринків і галузей, які швидко розвива-
ються (що залежить від зростання економіки в 
цілому);

 достатній рівень фондового ринку, який дозво-
ляє створити сприятливі умови для викорис-
тання венчурних інвестицій;

 наявність кваліфікованого менеджменту в усіх 
рівнях управління підприємствами на основі 
стратегічного розвитку окремих галузей, що 
дозволить ефективно використовувати надані 
інвестиції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, перехід України до інноваційної 

стратегії розвитку залежить від науково обґрунтованої 
концепції реформування економічних відносин на осно-
ві діючих нормативно-правових положень та вітчизня-
ного і зарубіжного досвіду впровадження новітніх сис-
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тем управління окремими галузями, підприємствами та 
взагалі народним господарством. Аналіз діючих законів 
та нормативно-правових актів дозволяє обґрунтувати 
основні напрями активізації інноваційного розвитку, 
використання податкових пільг, удосконалення інвес-
тиційного клімату та венчурного фінансування. Галузеві 
особливості, що впливають на інноваційну стратегію на-
ціональної економіки, визначають конкретні практичні 
заходи до побудови механізму її ефективного розвитку. 
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