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ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОСВІДУ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОПЫТА МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

THE WORLD LEADERS’ EXPERIENCE
OF STATE STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY

Анотація. Висвітлено проблеми стимулювання інноваційної діяльності з боку держави. Порівняно на-
прямки державної політики щодо стимулювання інноваційної діяльності у США, Швеції та Швейцарії.
Наголошено на загальних чинниках, що сприяють пожвавленню інновацій та надано рекомендації щодо
шляхів покращення в Україні.
Аннотация. Рассмотрены проблемы стимулирования инновационной деятельности со стороны государс-
тва. Cравнены направления государственной политики стимулирования инновационной деятельности в
США, Швеции и Швейцарии. Сделан акцент на общих факторах, способствующих оживлению иннова-
ций, даны рекомендации по улучшению инновационной деятельности и ее стимулированию в Украине.
Abstract. The problems of stimulation of innovative activity by a state are viewed. Directions of the state policy
on stimulation of innovative activity in the United States, Sweden and Switzerland are compared. Common
factors contributing to the revival of the innovations are marked and some recommendations regarding ways to
improve it in Ukraine are given.

В сучасних умовах господарювання ефективне запровадження інновацій на підприємст-
вах створює стратегічні переваги в найбільш конкурентних галузях. Враховуючи те, що
Україна посідає 85-е місце у рейтингу глобальної конкурентоспроможності і 56-е за іннова-
ційним розвитком, дослідження світового досвіду державного стимулювання інноваційної
діяльності є пріоритетним напрямком розвитку у вітчизняній економіці в наші дні.

Виходячи із поставленої проблеми, можемо встановити такі завдання: визначення лідерів
за інноваційною діяльністю у світі, дослідження їх державної політики стимулювання інно-
ваційної діяльності та визначення тих методів, які може перейняти Україна.

За офіційними даними Всесвітнього економічного форуму 2016-2017 рр. виявилося, що
лідерами як за конкурентоспроможністю, так і за кількістю вкладених коштів в інноваційну
діяльність є Швейцарія, Швеція та США [3]. Особливості державного стимулювання іннова-
ційної діяльності цих країн наведено в таблиці 1.

Таким чином, можна дійти висновку, що найголовнішими чинниками державного спри-
яння інноваційній діяльності є підтримка високого рівня розвитку освіти, підвищення кіль-
кості та якості наукових досліджень, розвиток інноваційної інфраструктури, сприятлива еко-
номічна ситуація, розповсюдження сучасних інформаційних технологій серед населення,
створення спеціальних допоміжних програм та комітетів, що займаються інноваційною дія-
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льністю в країні, довгострокові інвестиції як з боку держави, так і з приватного сектору, на-
дання підтримки підприємництву та залучення висококваліфікованих кадрів, підтримка ви-
сокоякісної освіти.

Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШВЕЙЦАРІЇ, ШВЕЦІЇ ТА США

Відмінні риси
Швейцарія Швеція США

• значний рівень автономії у вста-
новленні податкових ставок у різних
кантонах;

• високий рівень довіри між уря-
дом, приватним сектором та універ-
ситетами;

• прямі державні інвестиції не
підлягають комерціалізації іннова-
ційних розробок;

• стимулювання приватного сек-
тору до фінансування інновацій (2/3);

• підтримка старт-апів.

• створення програми подат-
кових пільг;
• стимулювання малого та се-
реднього підприємництва до
створення дослідницьких та
венчурних фірм.

• університети орієнтовані на впро-
вадження досліджень та реалізації
їхніх продуктів на ринок, тобто ма-
ють підприємницький характер;
• високий рівень кваліфікованості та
постійне оновлення персоналу у
сфері інноваційних технологій та
процесів;
• створення спеціальних федератив-
них програм.

Спільні риси
• сприятливі умови для патентування винаходів;
• високий рівень освіти;
• довгострокові інвестиції в наукові дослідження;
• тісна взаємодія між державою та приватним бізнесом;
• підтримка підприємництва;
• стабільна політична система;
• залучення іноземних науковців

В Україні для забезпечення інноваційного розвитку економіки необхідно впровадити ме-
ханізми податкового кредитування для підтримки розвитку високих технологій; обновити за-
старілі технології більш новими; якомога швидше налагодити політичну ситуацію; надати
стимул приватному сектору для вкладання інвестицій в старт-апи та науково-дослідницькі
роботи; намагатися активніше співпрацювати з високорозвиненими країнами тощо.

Отже, на сьогоднішній день одним із найважливіших напрямків розвитку у вітчизняній
економіці має бути інноваційна діяльність. Вона дає змогу підвищувати конкурентоспромо-
жність та зміцнювати економіку країни, роблячи її більш гнучкою та мобільною в умовах то-
тальної глобалізації. Для цього Україні необхідно переймати досвід світових лідерів, викори-
стовуючи існуючі ресурси більш ефективно та залучаючи до інноваційних процесів іноземні
інвестиції й підприємців. Проте без політичної стабільності, без вирішення на законодавчому
рівні проблем корумпованості та тінізації економіки, будь-які заходи підтримки інновацій-
них процесів не матимуть успіху. Саме це є завданням подальших досліджень механізмів
стимулювання інноваційної діяльності.
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