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Перехід економіки України на інноваційній шлях розвитку потре
бує здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення системи 
державного управління у відповідність до вимог саме такої моделі еко
номічного зростання. Ключове значення для досягнення цієї мети має 
кардинальна зміна характеру взаємовідносин влади і науки, створення 
механізмів реальної взаємодії владних структур з науковим співтоварист
вом, посилення реального впливу наукової громадськості на формування 
і реалізацію державної науковотехнологічної та інноваційної політики. 

При приведенні системи державного управління у відповідність до 
вимог інноваційної моделі економічного зростання в центрі уваги має бу
ти не стільки створення додаткових органів управління, як реорганізація 
та уточнення функцій вже існуючих, з метою забезпечення структурної 
повноти механізму державного управління, системної взаємодії між його 
елементами, підвищення професійної компетенції управлінських кадрів.

Значне місце у цьому процесі повинні відігравати нові підходи до фор
мування інноваційної стратегії на основі використання кращих зразків 
світового досвіду у цій сфері. 

У представленому аналітичному огляді вперше розглянуто стан та 
тенденції інноваційному розвитку різних країн світу. При підготовці 
зазначених матеріалів використана інформація, підготовлена МЗС Ук
раїни на прохання і за структурою Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти. Це стосується в першу: законодавчого регулюван
ня науковотехнічної та інноваційної діяльності, особливостей державної 
інноваційної політики, інноваційної інфраструктури, вибору науковотех
нічних та інноваційних пріоритетів, фінансовокредитних механізмів дер
жавної підтримки, стратегії інноваційного розвитку. 

Представлені матеріали надають можливість оцінити різноманітність 
моделей інноваційного розвитку, що існують у сучасному світі та обрати 
саме ті, що у найбільшій мірі відповідають умовам України. 



Інноваційна політика країн — членів організації  
економічного співробітництва і розвитку (оеср) 

австралІЯ

З 1980 року, після тривалого спаду в інноваційній діяльності, Авст
ралія продовжує зосереджувати значну увагу на активізації національної 
інноваційної політики, зокрема розвитку науководослідної та інших 
форм інноваційної діяльності. Однак, за висновками офіційних джерел 
країни перебування, темпи розвитку інноваційної сфери Австралії про
тягом останнього десятиліття уповільнилися, а деякі показники свідчать 
про їх абсолютне пониження. Наприклад, відповідно до структури 
ВВП Австралії, урядова фінансова підтримка наукової та інноваційної 
сфер скоротилася майже на чверть (з 0,75 % ВВП в 1993–2004 роках до 
0,55 % — в 2007–2008 рр.).

На даний час в Австралії інноваційна діяльність розглядається наба
гато ширше, ніж просто фінансування досліджень, сфери науки. Клю
чова роль відводиться забезпеченню зростання кількості інноваційних 
підприємств, якості їх бізнесмоделей, постійному оновленню їх робочо
го штату, покоління продуктів, винаходів і технологій. Важливе місце 
відводиться розвитку конкуренції та знань в інноваційній сфері. Поряд 
із цим урядом країни та його національними партнерами здійснюються 
заходи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності 
австралійських підприємств, полегшення доступу для них на глобальні 
ринки, створення високо кваліфікованої і гнучкої робочої сили на основі 
найкращої практики у сфері зайнятості та підготовки кадрів тощо.

Основними інноваційними галузями і секторами економіки Австралії 
є біотехнології, нанотехнології, інформаційні та комунікаційні техно
логії, фармацевтика. Зазначені інноваційні галузі мають власні націо
нальні стратегії. Водночас кожна окрема галузь економіки Австралії має 
окремі інноваційні програми розвитку та ресурсні фонди.

Для моніторингу інноваційних галузей при Уряді Австралії (Мініс
терстві інновацій, промисловості, науки і досліджень), відповідно до їх 
кількості, створюються галузеві інноваційні ради (ГІРи), до яких входять 
представники ділових кіл, профспілок та професійних організацій, нау
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кових, науководослідних і державних федеральних і місцевих установ. 
Одночасно з виконанням консультативної функції ГІРи є одним з ме
ханізмів ведення діалогу із зацікавленими учасниками інноваційної сфе
ри з метою її постійного розвитку і вдосконалення. ГІРи надають спри
яння посиленню інноваційної культури промислових груп, заохоченню 
просування інноваційних ідей і технологій в національній промисловості 
для забезпечення стійкого економічного росту, збільшенню здатності 
промислових підприємтсв формулювати свої пріоритети інноваційної 
діяльності, розробляти і здійснювати відповідні стратегії, встановленню 
зв’язків та розвитку співпраці між учасниками інноваційного простору 
для подолання розриву між бізнесом і науководослідною роботою.

Кількість ГІРів та їх членів визначає Міністр інновацій, промисло
вості, науки і досліджень Австралії відповідно до потреб промисловості 
та уряду, економічних, екологічних та соціальних пріоритетів.

ГІРи мають право консультувати Міністра з пріоритетних інновацій
них питань конкретних галузей промисловості, вносити рекомендації 
щодо інноваційних ідей, подій, підвищення потенціалу суб’єктів інно
ваційної діяльності, областей, в яких уряд може збільшити свою підтрим
ку, заохочення зростання продуктивності взаємовідносин та зв’язків 
з іншими органами влади країни.

Серед конкретних прикладів існування ГІРів можна навести Іннова
ційну раду екоіндустрії Австралії, Інноваційну раду галузі майбутніх ви
дів виробництва, Інноваційну раду автомобільної промисловості тощо. 

У структурі національної інноваційної системи Австралії є низка 
наукових та науководослідних установ, зокрема Австралійський дослід
ницький інститут у справах аборигенів та жителів островів протоки 
Торрес, Англоавстралійська обсерваторія, агентство «AusIndustry», 
Австралійський інститут морських наук, Австралійська організація 
ядерної науки і технологій, Австралійська дослідницька рада, Спільний 
науководослідний центр, Федеральна наукова і промислова дослідниць
ка організація, агентство «IP Australia», Вимірювальний національний 
інститут, Австралійський національний науковий і технологічний центр 
«Questacon», Служба електронної ідентифікації «Vanguard» та ін.

Уряд Австралії фінансує інноваційні програми та ресурсні фонди роз
витку галузей економіки країни. Нижче наводяться деякі ключові інно
ваційні програми і ресурсні фонди.
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Схема конкурентоспроможності та інвестування автомобілебудуван
ня — спрямована на заохочення нових інвестицій та інноваційної діяль
ності в автомобільній промисловості Австралії;

Структурна програма автомобільної промисловості (бюджет AU$ 
116,3 млн.) — сприяє зміцненню складових автомобільної промисловості 
шляхом підтримки структурної перебудови галузевого ланцюга поста
вок, забезпечення підготовки кадрів тощо.

Програма створення бізнесових підприємницьких центрів (бюджет 
AU$ 42 млн.) — фінансування створення 36ти бізнесових підприємниць
ких центрів для надання ділових консультаційних послуг.

Програма підготовки клімату — заохочує підприємства до розробки та 
продажу товарів та послуг на основі енерго та ресурсо зберігаючих техно
логій, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо.

Програма спільних дослідницьких центрів — спрямована на перетво
рення наукових інновацій в нові товари, послуги і технології. Особлива 
увага зосереджується на розвитку співпраці між діловими і дослідницьки
ми колами для максимізації переваг від досліджень.

Розширений проект законодавчої підтримки схеми інвестицій — під
тримує великі інвестиційні проекти в Австралії.

Інвестиційний та інноваційний фонд Джілонга (бюджет AU$ 24 млн.) — 
створений австралійськими федеральним та вікторіанським урядами 
спільно з компанією «Ford Australia» для надання допомоги розвитку 
промисловості в Джілонгу.

Інноваційний фонд зеленого автомобіля (бюджет AU$ 1,3 млрд.) — 
функціонує з листопада 2008 року, як складова нового урядового плану 
по створенню автомобіля екологічно чистого майбутнього, для сприяння 
проектуванню, розробці і виробництву в Австралії автомобілів з низьким 
рівнем викидів та витрат пального.

Спільна інноваційна програма промисловості — субсидування заохочення 
розвитку ділового співробітництва по інноваційних проектах, які відповіда
ють стратегічним потребам промисловості, підвищенню продуктивності, зрос
танню міжнародної конкурентоспроможності австралійських підприємств.

Інноваційний інвестиційний фонд — стимулює інвестиції у невеликі 
технологічні компанії на початкових стадіях їх розвитку, надає допомогу 
цим компаніям для впровадження результатів національних досліджень 
та потенціалу розвитку.
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План використання зрідженого нафтового газу для транспортних 
засобів — заохочення використання зрідженого нафтового газу (ЗНГ) 
в якості палива для т/з, стимулювання потенційних покупців приватних 
т/з до придбання нових т/з на основі ЗНГ або переведення існуючих бен
зинових або дизельних т/з на технології ЗНГ.

Фармацевтична партнерська програма (бюджет AU$ 150 млн.) — 
п’ятирічна конкурсна програма, спрямована на вдосконалення фармацев
тичних науководослідних інститутів, розвиток партнерських відносин 
між компаніями фармацевтичного та науководослідного сектора.

Інноваційний та інвестиційний фонд штату Південна Австралія (бюд
жет AU$ 30 млн.) — програма субсидій для фінансування інноваційних 
проектів, створення робочих місць для розвитку штату ПА. Поширюєть
ся на всі наявні в штаті галузі промисловості, в тому числі інформаційні 
технології та сферу послуг.

Програма забезпечення доступу до великих проектів — передбачає фі
нансування спеціалізованих мереж і консультантів для надання сприяння 
розробникам проектів, австралійським компаніям у започаткуванні участі 
у великих проектах, розширенні їх доступу до глобальних ринків збуту.

Схема «Tradex» — передбачає надання допомоги фізичним та юридич
ним особам у звільненні від митних зборів і ПДВ на імпортовані товари, 
призначені для експорту або для використання в якості матеріалів для 
експорту, усуває необхідність повернення цих платежів після завершен
ня експорту.

Програма комерціалізації новітніх технологій (бюджет AU$ 3 млрд.) — 
надає підтримку фізичним та юридичним особам у збільшенні комер
ціалізації інноваційних продуктів, процесів і послуг.

Національна виставка австралійських технологій — забезпечує попу
ляризацію товарів і технологій австралійських національних і міжнарод
них компаній з метою заохочення їх подальшого виробництва за допомо
гою кваліфікованої робочої сили.

австрІйська республІка

Науководослідницька та винахідницька діяльність в Австрії була 
трансформована в національну інноваційну політику прийняттям фе
дерального закону від 25 жовтня 1967 року «Про сприяння розвитку 
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наукових досліджень». На основі цього закону були створені «Фонд 
сприяння дослідженням у виробничій сфері» та «Фонд сприяння науко
водослідницькій діяльності», які до середини 90років часу залишалися 
основними координуючими та організаційними центрами реалізації інно
ваційної політики Австрії.

У 2002 році було прийнято «Закон про університети», яким було ство
рено правові передумови і знято перешкоди для залучення студентів та 
персоналу вищих наукових закладів до виконання практичних проектів 
в інноваційній сфері. Провідну роль у цьому процесі відіграло товарист
во Кристіана Допплера, яке координувало роботу зі створення в учбових 
закладах наукових лабораторій прикладного типу з урахуванням запитів 
і замовлень виробничого сектору економіки Австрії. 

Велика увага і фінансова підтримка розвитку інноваційної політики 
надається з боку австрійської держави. У 1997 році урядом Австрії було 
задекларована мета щодо збільшення державних інвестицій в інновацій
ну галузь з 1,7 % ВВП у зазначеному році до 2,5 % ВВП до 2010 року.

Таким чином в Австрії у 2008 році було інвестовано в інноваційну 
сферу 6,3 мільярди євро, з яких 36 % — державні субвенції, 43 % — внес
ки вітчизняного підприємницького сектору і 20 % склали замовлення  
зза кордону, переважно працюючим в Австрії дочірніх підприємств іно
земних фірм.

Підтриманню належного рівня інноваційної діяльності в Австрії 
сприяє проведення відповідних інституційних реформ з урахуванням су
часних вимог. Зокрема, на базі згаданих вище інноваційних фондів було 
утворено «Національну Раду з питань наукових досліджень та розвитку 
технологій», а також «Національний фонд наукових досліджень, техно
логій і розвитку». Зазначена Рада визначена основним дорадчим органом 
Федерального уряду у сфері інноваційної політики в Австрії. До завдань 
Ради належить опрацювання стратегії інноваційного розвитку, визначен
ня майбутніх пріоритетних напрямків роботи та джерел фінансування. 

У 2002 році Рада опублікувала перелік основних завдань у сфері інно
ваційної політики на наступне десятиліття з урахуванням потреб вітчиз 
няного виробничого та дослідницького секторів, а також загальноєвропей
ської інноваційної політики в рамках Болонського процесу, серед них: 

• посилення взаємодії і коопераційних зв’язків між виробництвом 
і науководослідницькою сферою;
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• концентрація основних ресурсів на наукових розробках в галузі на
нотехнологій, інформаційних та комунікаційних технологій, транспорту 
та космічних досліджень;

• подолання недоліків у запровадженні високих технологій в промис
ловій сфері;

• посилення інноваційної складової в діяльності малих та середніх 
підприємств;

•  більш ефективне використання людських ресурсів, посилення 
інтеграції фахівцівжінок в інноваційну та високотехнологічну сфери;

• з урахуванням розвитку загальноєвропейського дослідницького 
простору опрацювати чітку стратегію реалізації національних австрійсь
ких пріоритетів;

• вивести інноваційну діяльність на рівень першочергових держав
них пріоритетів.

королІвство бельгІЯ

У контексті динамізації і глобалізації світових економічних процесів 
та посилення міжнародної конкуренції інноваційна та науководослід
ницька діяльність стає важливим предметом політичних обговорень та 
набуває пріоритетного напрямку на шляху до зміцнення бельгійської 
конкурентоспроможності. З огляду на це, стратегічне завдання, визначе
не бельгійським урядом, полягає в тому, щоб збільшити видатки на розви
ток інноваційнодослідницького сектору і досягти показника у 3 % ВВП 
до 2010 року. При чому 2 % будуть фінансуватися приватним сектором, 
1 % — державним. На даний момент на розвиток інноваційної діяльності 
витрачається 1,9 % ВВП. Витрати на фінансування науководослідної 
діяльності фінансуються на 69,2 % приватними підприємствами, на  
21,7 державним сектором. Для порівняння, лідерами в ЄС у цьому нап
рямку виступають скандинавські країни, зокрема Швеція та Фінляндія, 
які витрачають відповідно 3,7 та 3,5 % ВВП на підтримку даного сектору. 

Для реалізації стратегічного завдання бельгійський уряд розробляє 
низку заходів та програм, направлених на підтримку малого та середнь
ого бізнесу. Серед них варто виділити «ЄВРЕФІ» (EUREFI — Europe 
Rgions Financement) — транскордонний фонд розвитку, який був ство
рений у 1995 році за ініціативи ЄС та приватних підприємств Бельгії, 
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Франції та Люксембургу. Його головна роль полягає у сприянні малим 
та середнім підприємствам незалежно від їхньої сфери діяльності, які 
мають намір відкрити торгові представництва чи філіали у вище зга
даних країнах. Допомога направлена зокрема на зміцнення структури 
підприємства шляхом збільшення статутного капіталу, також надається 
супровід при розробці бізнес плану, консультаційні послуги з фінансо
вих, юридичних, податкових та соціальних питань, доступ до ексклюзив
ної мережі торгових партнерів та ін. За десять років існування фонд под
воїв свій портфель акцій, інвестував більше 25,4 млн євро в 60 компаній 
з різних сфер діяльності.

Бельгійські або іноземні підприємства зареєстровані у Бельгії, які 
здійснюють інвестиції у науководослідницький сектор, займаються 
інноваційною діяльністю та розробляють передові екологічночисті тех
нології можуть отримати спеціальні податкові кредити. У такому разі 
нормальна ставка оподаткування становитиме 13,5 % у 2009 році. Вона 
застосовуватиметься до суми інвестицій у нематеріальні активи, за умо
ви, що ці активи будуть використовуватися для ведення професійної 
діяльності у Бельгії. 

З метою залучення інвестицій, регіони Фландрії, Валлонії та Брюс
селю розробляють свої індивідуальні проекти та програми. Серед них 
можна виділити брюссельський інноваційний центр (BIRC — Brussels 
Innovation Relay Centre). У першу чергу він цікавий тим підприємствам 
чи дослідницьким центрам, які або шукають нові технологічні рішення, 
або тим, які пропонують свої технологічні рішення чи технічну експерти
зу процесу виробництва. Центр не надає фінансової допомоги, натомість 
він приймає заявку підприємства і розповсюджує її у своїй регіональній 
чи європейській мережі, або під час спеціалізованих виставок. 

Уряд фінансує 60 % витрат (50 % для великих підприємств) при роз
робці інноваційного чи дослідницького проекту в галузі промисловості, 
наприклад створення нових товарів, процесів виробництва чи послуг. 
Крім того підприємствам можуть відшкодувати до 75 % витрат (не біль
ше 125 000 євро за проект) на інженерне проектування та до 60 % при 
патентуванні отриманих результатів. 

У цьому році була прийнята 7ма рамкова програма з розвитку науко
вотехнологічних досліджень. Програма покликана втілити на практиці 
отримані результати, створивши нові товари чи послуги. Учасниками 
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програми можуть стати як підприємства так і науководослідницькі 
інститути, університети, торгові палати. Програма складається з чотирь
ох підпрограм: 

• «Співпраця» (32,36 млн євро) — головна ціль стимулювати міжна
родну співпрацю між промисловим сектором та дослідницькими устано
вами (університетами) в таких галузях: охорона здоров’я, сільське госпо
дарство та біотехнології, ІТ та нанотехнології, енергетика, навколишнє 
середовище та ін. 

• «Ідеї» (7,46 млн) — направлена на підтримку європейських дослід
ницьких груп, що здійснюють наукові пошуки у багатьох галузях.

• «Персонал» (4,728 млн) — підтримує мобільність та кар’єрний ріст 
вчених дослідників зокрема через втілення програми «Марі Кюрі».

• «Потенціал» (4,217 млн) — підтримує наукові заклади та сприяє 
створенню необхідної інфраструктури в усіх науковотехнічних галузях.

Бельгія також бере активну участь у реалізації європейської програми 
«ЕВРЕКА» (EUREKA). Програма покликана посилити співпрацю у про
мисловому секторі між підприємствами та дослідницькими центрами. 
Вона надає допомогу у підготовці документів, у пошуку торгових парт
нерів, державного та приватного фінансування за рахунок інвестиційних 
фондів з ризикованим капіталом.

Така активна діяльність бельгійського уряду щодо підтримки науко
водослідницької діяльності дає нам підстави зробити висновок, що ке
рівництво країни з метою посилення конкерентоспроможності національ
них підприємств усіляко підтримує інноваційну діяльність, яка стала на 
сьогодні рушійною силою економічного розвитку. 

ІнновацІйна полІтика  
сполуЧеного королІвства великобританІЇ  

І пІвнІЧноЇ ІрландІЇ

Починаючи з 1980х років, уряд Великобританії проводить активну 
політику розвитку науковотехнічного потенціалу економіки за допомо
гою підтримки й заохочення інвестицій у науковотехнічну сферу, зокре
ма, в галузі високих технологій.

Останніми роками керівництво країни намітило кроки до вдоскона
лення системи державного стимулювання науководослідної та дослід
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ноконструкторської діяльності, включаючи підвищення бюджетних 
асигнувань на дослідницьку діяльність та застосування її на практиці (до 
6,3 млрд. ф. ст. до 2010 р.), збільшення сукупних витрат держави й при
ватного сектора на науководослідну діяльність до 39 млрд. ф. ст., або до 
2,5 % ВВП в 2014 р.

До пріоритетів інноваційної діяльності віднесені також медичні тех
нології, відновлювана енергетика, наноелектроніка, захист комунікацій
ної інфраструктури, нові матеріали, біотехнології, інтелектуальні сис
теми управління, раціональне природокористування. Додаткові кошти 
виділені на підтримку науководослідних та конструкторських робіт у 
галузі виробничих технологій, енергетики, полегшених конструкційних 
матеріалів, пластикової електроніки, прикладних інформаційних техно
логій для бізнесу, біомедичних матеріалів і тканин. Велике значення на
дається розвитку й просуванню на світовий ринок наукомістких еколо
гічних послуг. Підвищена увага в інноваційній діяльності приділяється 
сфері нафтовидобутку. До цього напрямку експерти відносять розвиток 
технологій геофізичної, геохімічної й сейсмічної розвідки нафтових 
родовищ, буріння розвідницьких шпар малого діаметру, формування 
мережі експлуатаційних шпар складної конфігурації й зниження в’яз
кості важкої нафти. В цілому, акцент робиться на підтримку наукових 
центрів і компаній, які вже є світовими лідерами або мають потенціал 
стати ними.

Важливим інструментом стимулювання технологічного розвитку 
промисловості визнане використання державного замовлення. Прямі й 
побічні результати науководослідних та конструкторських розробок, 
виконані на замовлення урядових організацій, як правило, використо
вуються приватними фірмами для освоєння випуску нових товарів і 
послуг. Додаткова підтримка інноваційним процесам надається шля
хом скорочення регулюючих функцій держави, полегшення процедур 
адміністративного нагляду й контролю, надання податкових пільг на 
науководослідну діяльність та впровадження їх у життя.

Розширити взаємодію науки із промисловістю передбачається на 
основі реалізації концепції «технологічних платформ». Важливими особ
ливостями цієї форми організації інноваційної діяльності є провідна 
роль бізнесу у визначенні цілей, орієнтація на створення комерційних 
інноваційних продуктів, полегшення бюрократичних процедур, дивер
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сифікація джерел фінансування. Розпочато роботу з формування двох 
національних технологічних платформ, які стануть основою для коорди
нації дій урядових відомств, університетів, промисловості й фінансових 
установ у розвитку «інтелектуального транспорту» й систем захисту 
інформаційної інфраструктури.

Почато кроки до залучення бізнесу й удосконалення структури дер
жавного фінансування прикладних досліджень за рахунок розширення 
функцій Ради технологічної стратегії (РТС). До складу цього консуль
тативного органу входять керівники найбільших промислових компаній 
країни, дослідницьких рад, університетів і регіональних центрів техно
логічного розвитку. З метою прискорення процесу розробки нової нау
комісткої продукції та її виведенню на світовий ринок РТС надано право 
самостійно ухвалювати рішення щодо фінансування з державного бюд
жету невеликих проектів перспективних науководослідних та конструк
торських розробок в рамках спеціальної квоти в розмірі 5 млн. ф. ст. без 
узгодження з урядовими відомствами.

Державна політика в сфері інноваційного розвитку

Основні принципи й стратегія державної підтримки розвитку ви
соких технологій на сучасному етапі представлені в доповіді Мінфіну 
2004 р. «Глобальні економічні проблеми в довгостроковому періоді й мо
жливості для Великобританії1, а також у спільній програмі на 10річний 
період Міністерства фінансів, Міністерства торгівлі й промисловості2 

й Міністерства по справах дітей, шкіл і родин під назвою «Програма 
інвестицій у науку й інноваційні технології на 2004–2014 р.»3. Основною 
метою є ефективна підтримка НДДКР (Research and Development) у га
лузі науки й високих технологій.
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1 'Longterm global economic challenges and opportunities for the UK', HM 
Treasury, November 2004. 

2 З червня 2007 р. Міністерство торгівлі й промисловості (Department of 
Trade and Industry, DTI) було перетворено в Міністерство бізнесу, підприємницт
ва та регуляторної реформи (Department for Business, Enterprise and Regulatory 
Reform, DBERR) в рамках реформування структури державного апарату за ініціа
тивою Г. Брауна, з 27 червня 2007 р. Прем’єрміністра Великобританії.

3 'Science and innovation investment framework 2004–2014', HM Treasury, DTI 
and DfES, July 2004.



Відповідно до обраної на цей період стратегії, основні напрямки полі
тики держави у просуванні розвитку науки, технологій та інноваційної 
діяльності містять у собі:

• постійне підвищення залучення приватних інвестицій в НДДКР 
і підвищення залучення бізнесу в наукову діяльність у Великобританії. 
У даному напрямку ключовим механізмом державної стратегії є надання 
податкових кредитів (tax credіt) у проведенні цих робіт, а також окремі 
державні проекти із залученням приватних інвестицій;

• інвестиції в дослідницькі роботи світового рівня, що викону
ються в найпотужніших британських дослідницьких центрах, а також 
фінансовотехнічна підтримка провідних університетів і державних 
лабораторій. Дослідження світового класу є найбільш важливими для 
багатьох видів підприємницької діяльності, які найчастіше залежать 
від їх результатів. У звіті Мінфіну про витрати державних коштів за 
2004 р. було оголошено про виділення додаткових ресурсів для розвит
ку фундаментальних досліджень, загальний розмір яких до 2007–08  
фін. р. на 1 млрд. ф. ст. перевищував показники 2004–05 фін. р., що є 
еквівалентом щорічного збільшення фінансування Міністерства у спра
вах бізнесу, підприємництва й регуляторної реформи на 5,8 % у реаль
ному вираженні;

• досягнення більшої пов’язаності досліджень, фінансованих з бюд
жетних джерел, до потреб економіки й бізнесу. Наукові дані повинні 
бути максимально використані бізнесом для збільшення загального доб
робуту. Держава підтримує перенесення результатів наукової діяльності 
з наукової площини у підприємницьку діяльність, наприклад, за допомо
гою використання Інноваційного фонду вищої освіти (Hіgher Educatіon 
Іnnovatіon Fund), фінансування якого на 2007–08 фін. р. було збільшено 
на 110 млн. ф. ст.;

• стійке забезпечення наукового сектора вченими, інженерами й 
технологами. Підвищення якості професійного рівня фахівців, зайнятих 
у науковій сфері, а також підвищення професійних навичок наукових 
викладачів і лекторів у кожній школі, коледжі й університеті; підвищен
ня кількості студентів вузів і учнів старших класів та коледжів, що оби
рають спеціальність, пов’язану з науководослідною діяльністю, а також 
збільшення відносин високо кваліфікованих студентів, що мають намір 
будувати кар’єру в НДДКР;
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• збільшення державної допомоги науці. Держава взяла на себе зо
бов’язання здійснити ряд заходів, спрямованих на підвищення суспіль
ної свідомості й розуміння важливості наукової бази, підкреслюючи не
обхідність вирішення певних регулятивних і етичних питань на окремих 
етапах розвитку нових технологій, а також про необхідність здійснення 
певних кроків для успішного проходження таких етапів.

Стратегія реалізації державної політики заснована на наступних ме
ханізмах і елементах:

• податкові пільги в сфері інноваційної діяльності в частині звіль
нення компаній, що займаються НДДКР, від сплати корпоративного по
датку на доходи, отримані від такої діяльності; податкові пільги в сфері 
амортизаційних відрахувань;

• забезпечення довгострокової фінансовоекономічної стабільності 
в державі, що дозволяє з більшою точністю прогнозувати на довгостро
ковій основі державні асигнування у високі технології, а також з найбіль
шою ймовірністю оцінювати фінансові ризики в цій сфері й здійснювати 
управління ними;

• співробітництво й діалог між індустрією й науковими колами. У да
ному питанні держава прямо фінансує науководослідні партнерства між 
британськими промисловцями й базовою наукою;

• розвиток НДДКР у регіонах, у тому числі, через роботу агентств 
територіальному розвитку;

• пряме державне фінансування НДДКР у вигляді субсидування 
й надання грантів.

Ключовим механізмом державної підтримки розвитку науки й висо
ких технологій у Великобританії з фінансової точки зору є застосуван
ня податкових пільг у сфері інноваційної діяльності. Після активних 
консультацій з представниками бізнесового співтовариства в 2000 р. 
були введені податкові пільги для малих і середніх підприємств, а потім 
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осіб, а щорічний обіг у грошовому вираженні не перевищує 50 млн. євро, а баланс 
перебуває в межах 43 млн. євро. Компанії, що підпадають під вищеназвані кри
терії можуть бути визнані великими, якщо вони є частиною більшої організації.



в 2002 р. вони були поширені на великі компанії4. Податкові пільги для 
НДДКР є державною ініціативою, що реалізується у вигляді звільнення 
від сплати корпоративного податку з метою стимулювання приватних 
інвестицій у наукову діяльність5. Такі пільги можуть бути у вигляді зни
ження суми корпоративного податку компанії, або надання грошових 
сум для малих і середніх некомерційних організацій.

Основною перевагою податкових пільг є можливість зниження реаль
них витрат інвестицій компаній в НДДКР і підвищення власних відшкоду
вань, що, у підсумку, приводить до збільшення відшкодувань в економіці 
в цілому. На думку британських експертів у галузі фінансів, є реальні 
докази того, що податкові стимули можуть мати позитивний ефект для 
інвестицій в НДДКР. Дослідження показали, що вони можуть підвищити 
витрати НДДКР у розмірі, як мінімум, рівному відшкодуванням податку6. 
Слід зазначити, що у цьому напрямку держава постійно підтримує діалог 
з бізнес співтовариством в області постійного вдосконалювання механізму 
податкових пільг. Даний приклад Великобританії в області налагоджен
ня й підтримки діалогу між державою й приватним сектором, що привів 
не тільки до введення податкових пільг, але й до постійного спрощення 
розуміння даного інституту, був визнаний на міжнародному рівні найкра
щою у світі практичною моделлю по застосуванню подібних заходів7.

Органи виконавчої влади, уповноважені в сфері НДДКР

Органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну 
політику стимулювання розвитку НДДКР, є Міністерство у справах біз
несу, підприємництва й регуляторної реформи (Department for Busіness, 
Enterprіse and Regulatory Reform, DBERR).

Королівська податкова та митна служба (HM Revenue and Customs, 
HMRC) здійснює реалізацію податкових пільг. З 1 листопада 2006 р. 
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5 З початку дії в 2000 р. податкових пільг для наукової діяльності британськи
ми компаніями було пред’явлено більше 18 тис. заяв на відшкодування податку 
на загальну суму більше 1,3 млрд. ф. ст.

6 Bloom, Griffith and Van Reenen, 'Do R&D tax credits work? Evidence from an 
international panel of countries 19791994', IFS, Working paper 99/8, 1999.

7 Expert Group on Fiscal Measures for Research, 'Report submitted to CREST in 
the context of the Open Method of Coordination', The Hague, 15 June 2004.



у структурі HMRC було створено сім спеціалізованих підрозділів по 
податкових пільгах у відношенні НДДКР для малих і середніх ком
паній. Питаннями застосування податкових пільг відносно великих 
компаній у структурі HMRC займається спеціалізована Служба ве
ликих платників податків (Large Busіness Servіce). З 2000 р. HMRC 
був виданий ряд інформаційних листів, документів, повідомлень і 
методичних рекомендацій, що роз’ясняють окремі питання застосу
вання пільг на корпоративний податок відносно доходів, пов’язаних 
з НДДКР.

Важливу роль у цій галузі відіграють документи, що приймаються 
DBERR і HMRC, які регламентують порядок і процедуру звернення ор
ганізацій за одержанням податкових пільг і надають коментарі по засто
суванню окремих положень законодавства в цій сфері.

Законодавство в сфері податкових пільг для НДДКР

Законодавство в області надання податкових пільг для НДДКР 
складається з ряду нормативних правових актів, основними з яких є 
наступні:

• Закон 1988 р. про прибутковий і корпоративний податок (Іncome 
and Corporatіon Taxes Act 1988);

• Закон 2000 р. про фінанси (Fіnance Act 2000);
• Закон 2002 р. про фінанси (Fіnance Act 2002).
Поняття «інноваційної діяльності» наводяться в статті 837А Закону 

1988 р. З метою оподатковування під інноваційною діяльністю, у загаль
ному сенсі, розуміється «робота, спрямована на розробку наукових і тех
нічних питань для досягнення прогресу в науці або технології». Прогрес 
має на увазі одержання нових або вдосконалених продуктів, процесів чи 
послуг. Відповідно до положень Закону 1988 р. Міністерство торгівлі 
й промисловості видало «Посібник з визначення інноваційної діяльності 
з метою оподатковування» від 5 березня 2004 р. (DTІ Guіdelіnes on the 
Meanіng of Research and Development for Tax Purposes, далі — Керівницт
во DTІ 2004), схвалене Парламентом і яке є невід’ємною частиною зако
нодавства, у якому приводяться критерії для віднесення окремих видів 
діяльності до інноваційної. У свою чергу, застосування податкових пільг 
для інвестицій у діяльність, що підпадає під зазначені критерії, передба
чено в Законі про фінанси 2000 і 2002 р.
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З метою роз’яснення Керівництва DTІ 2004 HMRC видає коментарі 
по застосуванню податкових пільг відносно окремих видів діяльності. Як 
приклад можна навести:

• документ CІRD81960 про застосування положень Керівницт
ва відносно програмного забезпечення, використовуваного в області 
НДДКР (CІRD81960 — НДДКР tax relіef: condіtіons to be satіsfіed: DTІ 
guіdelіnes (2004): applіcatіon to software);

• документ CІRD81920 про застосування критеріїв DTІ 2004 віднос
но медичних препаратів (CІRD81920 — НДДКР tax relіef: condіtіons to be 
satіsfіed: DTІ guіdelіnes (2004): applіcatіon to pharmaceutіcals).

Застосування податкових пільг у сфері НДДКР

Всі компанії, які щорічно вкладають більше 10 тис. ф. ст. у наукову 
діяльність, що підпадає під визначені в законодавстві критерії з метою 
оподаткування, мають право на податкові відрахування при підрахунку 
суми податку на прибуток у розмірі:

• 150 % від витрат, що підпадають під критерії НДДКР, для малих 
і середніх компаній;

• 125 % від витрат на НДДКР для великих компаній.
Дані пільги не застосовуються відносно приватних осіб і партнерств8  

(partnershіps).
Для того, щоб діяльність була інноваційною, вона повинна відповіда

ти загальноприйнятій практиці бухгалтерського обліку й відповідати 
критеріям, що містяться в Керівництві DTІ 2004. Витрати компанії на 
НДДКР, які підпадають під податкові пільги, містять у собі:

• витрати по найму персоналу, прямо або опосередковано залучено
го у НДДКР;

• витрати, пов’язані з залученням персоналу, що прямо або опосеред
ковано залучений в НДДКР;

• придбання споживчих і видозмінних матеріалів, які прямо вико
ристовуються при здійсненні НДДКР (у загальному значенні — фізичні 
матеріали, що використовуються в рамках здійснення НДДКР);
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• витрати на електроенергію, воду, паливо й програмне забезпечен
ня, що використовується з метою НДДКР.

Для одержання податкових пільг компанія повинна подати заяву за 
встановленою формою (Form CT600) у місцеве відділення HMRC. Ком
панія також може звернутися до HMRC за докладними роз’ясненнями з 
податкових пільг і чинного законодавства у цій сфері. Роз’яснення з пи
тань віднесення наукової діяльності до НДДКР відповідно до положень 
Керівництва DTІ 2004 компанія може одержати, звернувшись в DBERR.

На сьогодні відносно надання податкових пільг в сфері НДДКР діють 
дві схеми — для малих/середніх і великих компаній. В таблиці представ
лені основні розходження схем.

схема для малих і середніх компаній схема для великих компаній 

150% ставка податкових відрахувань 125% ставка податкових відрахувань

На кожні 100ф.ст. витрат на НДДКР 
надається 24ф.ст. відшкодування Не надається

Компанія може вимагати податкові відра
хування на витрати, пов’язані з НДДКР, 
включаючи за договором підряду

Компанія може вимагати податкові відра
хування на витрати, пов’язані з НДДКР, 
тільки якщо вона здійснює таку діяльність 
самостійно, або за договором підряду з 
університетами, некомерційними органі
заціями й науковими лабораторіями

Компанія не може претендувати на по
даткові пільги за внесок у незалежні до
слідження

Компанія може вимагати податкові пільги 
за внесок у незалежні дослідження

Розмір податкових відрахувань може бути 
знижений, якщо діяльність компанії в об
ласті НДДКР субсидіюється або отрима
ний грант у відношенні НДДКР

Не передбачені зниження відрахувань при 
використанні гранта або субсидій

Однією з обов’язкових умов для відшко
дування компанією податку є обов’язкова 
наявність прав інтелектуальної власності 
на результати НДДКР

Компанія не зобов’язана мати права ін
телектуальної власності на результати 
НДДКР

Необхідно зазначити, що в рамках реалізації державної політики 
в сфері розвитку науки компаніям, залученим до наукової діяльності, мо
жуть бути надані гранти на проведення науководослідної роботи. У разі, 
якщо інноваційна діяльність малої або середньої компанії була профінан
сована державою у вигляді гранту, податкові пільги відносно такої діяль
ності не застосовуються в частині розміру такого гранту.
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Податкові пільги при амортизаційних відрахуваннях

Відповідно до діючого податкового законодавства, компанії мають 
право на податкові пільги, що надаються підприємству у вигляді норм 
прискореної амортизації відносно окремих видів придбаних основних 
засобів (устаткування, автомобілі й т.п.), які поширюються на НДДКР. 
У цей час діє ставка в розмірі 100 % амортизаційних відрахувань віднос
но інвестицій в НДДКР, а також наступні схеми по пільгах відносно 
амортизаційних відрахувань за перший рік господарської діяльності ор
ганізацій:

• 40 % амортизаційних відрахувань для малих і середніх підпри
ємств при інвестиціях у заводи й машинне устаткування (не підпадають 
під дію цих пільг автомобілі, основні засоби, а також заводи й машинне 
устаткування, що перебувають у лізингу);

• 100 % амортизаційних відрахувань для малих підприємств віднос
но інвестицій в інформаційнокомунікаційні технології (комп’ютери, 
програмне забезпечення й мобільні телефони нового покоління з вихо
дом в Інтернет);

• 100 % амортизаційних відрахувань відносно інвестицій в енергоз
берігаюче устаткування й технології (у відповідності зі Списком енерго
технологій (Energy Technology Lіst));

• 100 % амортизаційних відрахувань відносно інвестицій в устатку
вання по ощадливому використанню води (у відповідності зі Списком 
водних технологій (Water Technology Lіst);

• 100 % амортизаційних відрахувань відносно інвестицій в автомобі
лі зі зниженим рівнем вироблення CO2;

• 100 % амортизаційних відрахувань відносно інвестицій малих і се
редніх компаній у Північну Ірландію в частині машинного устаткування.

Інститути, безпосередньо задіяні в інноваційній діяльності

Одним із ключових інститутів у сфері НДДКР та інноваційної діяль
ності у Великобританії є наукові парки. На сьогодні в країні існує понад 
100 наукових парків, в яких зосереджено близько 3000 компаній (у т.ч. 
450 іноземних), кількість зайнятих працівників у компаніях складає 
68 000 чоловік. Наукові парки займають територію близько 1,5 млн. 
кв. м та спрямовані на підтримку високотехнологічного бізнесу в таких 
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пріоритетних галузях національної економіки (визначені урядом), як 
біомедицина, фармацевтика, інформаційні технології, енергозберігаючі 
технології та технології з використання альтернативних джерел енергії 
(в рамках орієнтації на створення економіки, яка ґрунтується на викорис
танні енергії, що видобута не з вуглеводних енергоносіїв). В наукових 
парках забезпечується допомога при реалізації проекту за допомогою 
зв’язків з університетами та іншими науковими ресурсами.

Асоціація наукових парків Великобританії9 (UK Science Park Associ
ation) є ключовою організацією, яка планує діяльність та подальший розви
ток наукових парків у Великобританії. Наукові парки можуть належати ор
ганізаціям з різним типом власності. Це можуть бути університети, органи 
місцевої влади або приватні консалтингові компанії. Будьяких податкових 
пільг для компаній, які діють у межах наукових парків, не передбачено.

Головним урядовим органом Великобританії, який координує діяль
ність та розвиток технопарків, є Британське відомство з торгівлі та інвес
тицій (UK Trade & Investment). Зазначена установа надає організаційну 
та інформаційну підтримку через свої штабквартири, які розташовані 
в Лондоні та Глазго, а також представництва в дев’яти англійських регіо
нах. Відомство приділяє головну увагу організації співпраці з бізнесом 
саме через регіональні установи. Безпосередній розвиток інфраструкту
ри та мережі технопарків здійснює Управління з питань бізнесінкуба
торів (UK Business Incubation)10, яке діє через мережу представництв 
Відомства з торгівлі та інвестицій.

У Великобританії утворено мережу з понад 325 бізнесінкубаторів, 
які надають компаніям наступні послуги:

• створення компанії та передача її в оренду на гнучких умовах;
• нагляд з боку досвідчених спеціалістів;
• проведення навчань та семінарів;
• доступ до фінансових ресурсів;
• швидка взаємодія з іншими компаніями, які також знаходяться 

в мережі технопарків;
• надання таких платних послуг, як послуги секретаря, бухгалтера, 

організація відеоконференцій та ін.
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Крім того, бізнесінкубатори використовують практику надання ді
лових послуг компаніям, що знаходяться поза межами (територією) ін  
ку  батора.

Технопарки Великобританії позитиво впливають на соціальноеко
номічний розвиток країни та її експортний потенціал, а саме:

1. стимулюють розвиток регіонів, забезпечують працевлаштування 
місцевого населення і, як наслідок, наповнення доходної частини місце
вих бюджетів;

2. сприяють диверсифікації виробництва, тим самим підвищуючи 
конкурентоспроможність економіки;

3. об’єднання підприємств малого бізнесу в спільні кластери збіль
шує, за рахунок ефекту синергії, їх продуктивність;

4. підтримка групи підприємств з боку держави дає більший ефект, 
ніж підтримка окремого підприємства.

Компанії, які безпосередньо розміщуються на території бізнесінкуба
тора, можуть скористатися більшими перевагами, а саме:

• особливі зв’язки з університетами та дослідницькими центрами;
• доступ до спеціалізованих консультаційних центрів (на території 

бізнеспарку).
Саутгемптонський науковий парк11 (Southampton Science Park) є од

ним з найуспішніших прикладів діяльності технопарку у Великобританії. 
Він розміщений у мальовничій місцевості графства Гемпшир на відстані 
100 км від Лондона. На загальній площі 182,1 тис. кв2 розташовані офіси 
з сучасним обладнанням, дослідницькі лабораторії з навчальною базою 
одного з провідних наукових закладів Великобританії — Саутгемптонсь
кого університету. У своїй практиці використовує різноманітні підходи 
підтримки компанії в залежності від того, на якому етапі розвитку зна
ходиться підприємство — започаткування, розвитку чи зрілості. На сьо
годнішній день науковий парк об’єднує понад 60 компаній.

Окрім зазначених міністерств та відомств Великобританії, впрова
дженням інноваційних продуктів також займається департамент Мініс
терства у справах культури, ЗМІ та спорту за програмою під назвою 
«підтримка креативної індустрії». Основна робота зосереджена на креа
тивному мистецтві, яке передбачає набір вмінь, навичок та обдарованості 
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індивідууму до створення нових інноваційних та оригінальних продуктів 
(включає наступні напрямки: кіно, музика, реклама, архітектура, мистецт
во, видавництво, дизайн, програмне забезпечення, радіо і телебачення, 
індустрію моди). Також до креативної індустрії відносяться напрямки, 
які здатні створити нові робочі місця на основі інтелектуальної власності 
(спільно з Міністерством у справах бізнесу, підприємництва та регуля
тивної реформи йде робота над пошуком нових можливостей для експор
ту креативного мистецтва).

королІвство данІЯ

Протягом останнього часу розвинені країни, у тому числі Данія, виз
наючи роль новітніх технологій та інновацій як головну передумову 
подальшого економічного розвитку та добробуту, активно проводять 
інноваційну політику покликану створити найкращі рамкові умови для 
інновацій. Сталий перехід до економічних моделей, що базуються на знан
нях, відкоригував стратегії розвитку країнчленів Організації економічної 
співпраці та розвитку (ОЕСР) в цілому та Данії зокрема, у напрямку 
активізації створення, поширення та вдосконалення наукових та техно
логічних знань та інтелектуальних активів, котрі використовуються як 
засоби для стимулювання економічного зростання та продуктивності.

Загальновизнаним в Данії є факт того, що створення знань та дослі
джень є життєво важливим для здатності країни до інноваційної діяль
ності. Одночасно важливим є не тільки здатність генерувати нові знання, 
що є важливим для інновацій та зростання, але також і те, яким чином 
знання поширюються серед університетів, дослідних інституцій та бізне
су. Це означає, що стала інноваційна система на загальнодержавному та 
регіональному рівнях відіграє найважливішу роль у створенні економічно
го зростання. Незважаючи на незначну кількість населення (Данія є най
меншою країноючленом ОЕСР з населенням трохи більше 5 млн. осіб), 
незначну кількість високотехнологічних компаній, незручне географічне 
розташування, незначну кількість корисних копалин та одними з найви
щих в світі рівнем виробничих витрат, Данія є визнаною в світі країною з 
розвиненим суспільством, що базується на знаннях, а уряд країни прово
дить цілеспрямовану політику зміцнення існуючого становища в галузі 
інновацій а також розширення можливостей країни в цьому напрямку. 
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З цією метою у 2001 р. уряд лібералів і консерваторів Данії, з ураху
ванням рекомендацій ОЕСР, прийняв рішення максимально наблизити 
науку, з одного боку, до вищої школи, а з іншого — до виробництва. З цією 
метою було створено Міністерство науки, технології та інновацій на базі 
відповідного Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і церковних 
справ Данії та Комітету з питань торгівлі і промисловості, який займався 
питаннями розробки і впровадження новітніх технологій та інновацій. 
У складі Міністерства діє Датська агенція науки технологій та інновації, 
що виконує також функцію секретаріату низки спеціально створених на
укових та інноваційних об’єднань. Головним завданням Міністерства є спри
яння у створенні в Данії провідного, заснованої на знаннях суспільства, в 
якому створення цінностей базується на основі ефективної взаємодії між 
освітніми закладами, суспільством та промисловістю а також забезпечен
ня обміну знаннями та науковими доробками між науковими установам і 
підприємствами, підвищення рівня співпраці і оперативність обміну інфор
мацією та досягненнями між державним і приватним секторами досліджень 
як всередині країни так і за її межами. Міністерство також відповідає за 
розробку і впровадження інструментів для заохочення інноваційної діяль
ності в державних установах та промислових підприємствах. 

Ключова роль у визначенні пріоритетів національної політики в 
сфері інновацій належить уряду Данії. Наразі існує низка планів дій та 
стратегій що визначають тенденції в розвитку національної інноваційної 
політики. Головним документом з імплементації політики Данії в галузі 
інновацій є Національна програма розвитку інноваційної діяльності 
«Innovation Denmark 2007–2010», що була прийнята у 2007 році та 
підготовлена Міністерством науки, технології та інновацій спільно з 
Датською радою з питань технологій та інновацій на виконання Стра
тегії національного розвитку в умовах глобалізації від 2006 року. В свою 
чергу Стратегія була розроблена та прийнята для підтримання високого 
рівня конкурентоспроможності економіки Данії в світі при одночасному 
збереженні високого рівня соціальноекономічного добробуту населення 
і для збереження провідних позицій країни у глобалізаційному змаганні. 
Головний наголос робиться на підвищенні рівня освіти, стимулюванні 
знань, досліджень, винаходів та інновацій. У реалізацію реформи протя
гом наступних 7 років планується інвестувати 39 млрд. дат. крон (1 дол
лар США дорівнює 5,7 дат. крон). Головними завданням що визначене 
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програмою є надання консультативної допомоги уряду Данії щодо по
ширення нових знань, технологій та інноваційної політики а також впро
вадження значної частини інноваційної політики у співпраці з Датським 
агентством з питань науки, технологій та інновації з метою досягнення 
максимального економічного ефекту від інноваційної діяльності.

Окрім вище перелічених рамкових документів, в країні прийнято 
ряд законодавчих актів в галузі інновацій, котрі покликані сприяти на
лагодженню співпраці між державними та приватними інституціями, 
забезпечувати передачу технологій та комерціоналізацію результатів 
досліджень. Задля досягнення поставлених цілей у 2002 році парламен
том країни було прийнято Закон «Про технології та інновацію», що має 
на меті забезпечити розвиток співпраці між приватними компаніями та 
державними дослідними інституціями а також сприяти інноваційним 
компаніям через забезпечення різноманітних видів фінансування, вклю
чаючи займи. Питання інтелектуальної власності регулюються Законом 
«Про винаходи в державних дослідних установах» від 1999 року. Метою 
прийняття законодавчого акту було запровадження комерціалізації ре
зультатів досліджень в державних дослідних установах шляхом надання 
можливості використовувати такий вид діяльності. Згідно згаданого зако
ну дослідна установа в якій було здійснено винахід має право залишити 
у себе право на його використання. У цьому випадку установа зобов’яза
на використовувати винахід в комерційних цілях. Закон «Про передачу 
технологій в державних дослідних установах» від 2004 року дозволяє 
створювати та володіти одним державним акціонерним товариством з 
обмеженою відповідальністю та бути співвласником однієї або більше та
ких компаній, що створені іншими державними дослідними установами. 

Базуючись на вищезазначених законодавчих та рамкових документах 
в Данії було запроваджено інноваційну систему, що складається з наступ
них елементів: уряд, міністерства, Рада з питань технологій та інновацій 
(у складі Міністерства з питань науки, технологій та інновацій) та Дослід
ницьких рад, котрі формують концептуальні засади розвитку інновацій 
в Данії а також відповідають за їх реалізацію. Діяльність з досліджень та 
інновації проводиться також в університетах, секторальних дослідних 
установах, інших дослідних інституціях (госпіталі, музеї, архіви тощо), 
сертифікованих Інститутах технологічних послуг, наукових парках та 
інноваційних інкубаторах.
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Уряд країни та міністерства здійснюють підтримку інноваційної ді
яльності згідно внутрішньо міністерських програм, що розроблені на ви
конання Стратегії національного розвитку в умовах глобалізації від 2006 
року. В свою чергу в системі органів виконавчої влади Данії центральна 
роль в питаннях розробки та імплементації інноваційних програм відво
диться Міністерству з питань науки, технологій та інновацій у складі яко
го діє Датська агенція з питань науки, технологій та інновацій, що в свою 
чергу виконує також функції секретаріату для Дослідницьких рад Данії.

Дослідницькі ради Данії беруть участь у визначенні нових дослід
ницьких трендів, забезпечують професійні дорадницькі функції в галузі 
досліджень а також функціонують в якості фондів. Саме Дослідницькі 
ради є відповідальними за розподіл зовнішніх державних фондів для 
дослідницьких цілей а проекти оцінюються провідними науковцями та 
експертами і схвалюються на основі відкритого конкурсу. В Данії діють 
чотири Дослідницькі ради:

• Датська Рада з питань дослідницької політики, котра надає дорад
ницькі послуги Міністру науки, технологій та інновацій, парламенту 
Данії та уряду країни;

• Датська Рада незалежних досліджень — фінансує дослідницьку 
діяльність та надає наукову підтримку проектам; 

• Датська Рада стратегічних досліджень виконує дорадницькі та фі
нансові функції;

• Датський Комітет координації досліджень — здійснює координац
ію державного фінансування досліджень та інноваційних проектів.

Зазначені Ради складають Дорадчу та фінансову систему для дослі
джень та інновацій, котра покликана:

•  забезпечити високу якість досліджень через відкритий конкурс, 
за яким здійснюється державне фінансування, окрім базового фінансу
вання, що надається університетам;

• забезпечити субсидії для базових досліджень, стратегічних дослі
джень, комерційних досліджень, а також досліджень, що подаються за 
заявками;

• забезпечити та зміцнити сталу освіту дослідниківнауковців.
Важлива роль в інноваційній системі Данії відводиться ВНЗ країни, 

зокрема університетам. Університетський сектор Данії складається з 
8–ми університетів та, згідно проведеної реформи вищої школи, підпо
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рядкований Міністерству науки, технології та інновацій. Внаслідок 
реформи системи освіти було змінено систему і структуру управління 
університетів та чітко відокремлено управління навчальним процесом 
і науковими дослідженнями від вирішення адміністративних, фінансо
вих, господарський і технічних питань забезпечення діяльності ВНЗ. За 
новою схемою ректори не обираються, а призначаються на конкурсних 
засадах Наглядовою радою університету як менеджери, що відповідають 
за забезпечення нормального функціонування установи, у т.ч. за всі адмі
ністративнофінансові питання. 

До Наглядової ради входять як провідні представники наукововик
ладацького складу університету, так і відомі й авторитетні фахівці, не 
обов’язково пов’язані з вищою школою. Саме Наглядова рада приймає 
принципові рішення стосовно змін до організації навчального процесу 
або проведення науководослідницької роботи. 

З кожним університетом Міністерством науки, технологій та іннова
цій укладається контракт (Performance Contract), яким, зокрема, визна
чається: 

• фахівців у яких галузях та сферах готуватиме даний ВНЗ;
• кількісні та якісні параметри роботи університету, у т.ч. число сту

дентів та аспірантів, рівень їх підготовки, кваліфікація і кількість викла
дачів; 

• пріоритетні напрямки науководослідної роботи, що відповідають 
світовому рівню (як правило, 1–3) і фінансуватимуться з державного 
бюджету;

• напрямки науководослідної роботи, що фінансуватимуться з різ
них джерел.

Наступною складовою датської системи впровадження інновацій є 
Інститути технологічних послуг (Technology Service Institutes) котрі 
виступають в ролі координуючої ланки між державним та приватним 
секторами. Інститути технологічних послуг — це приватні незалежні кон
сультативні компанії, що розробляють та продають технологічні послуги 
приватним підприємствам та державним установам. Дані заклади є неп
рибутковими організаціями, що сертифікуються Міністерством науки, 
технологій та інновацій терміном на три роки, а головними напрямками 
їх діяльності є:

•  незалежна розробка ноухау;
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• участь у спільних проектах разом з державними дослідними інсти
туціями та приватними компаніями;

• комерційна діяльність.
Інститути можуть отримувати державне фінансування для реалізації 

проектів першочергових та другорядних заходів. Державні установи мо
жуть надавати спів фінансування для різноманітних спільних проектів, 
що реалізовуються консорціумом, котрий може складатися з Інституту, 
державної дослідної установи а також приватної компанії. Таким чином, 
уряд стимулює співпрацю між приватним та державним секторами та 
комерціоналізацію результатів досліджень. Важливою складовою інно
ваційної системи Данії є «наукові парки». Асоціація Наукових парків 
Данії визначає науковий парк як ініціативу, що має формальний зв’язок 
з одним або кількома університетами або іншими вищими навчальними 
закладами, створений з метою підтримки формування та росту компаній, 
що засновані на знаннях а також для надання приміщень в оренду для 
таких послуг, володіє керівною ланкою, котра залучена до сприяння пере
дачі знань між дослідними інституціями а також організаціївинаймачі. 
На сьогодні в Данії налічується 7 наукових парків, котрі є приватними 
організаціями та мають тісний зв’язко з університетами. В окремих ви
падках університети виступають в якості акціонерів або повноцінними 
власниками наукових парків.

В структурі державної підтримки інноваційної діяльності зокрема 
в Міністерстві закордонних справ Данії діє Торговоекспортна рада до 
складу якої включено Департамент інновацій, що забезпечує роботу Інно
ваційних центрів Данії за кордоном, котрі були створені у 2006 році з 
метою сприяння поширенню та обміну інноваційними технологіями та у 
відповідності з урядовою стратегією глобалізації і є спільною ініціативою 
датського Міністерства науки, технології та інновації, та Міністерства за
кордонних справ Данії. Так, наразі датські Інноваційні центри відкриті в 
США, Китаї та Німеччині. 

Основною метою діяльності Інноваційних центрів є сприяння досту
пу датських науководослідних інститутів і компаній, до закордонних ме
реж, знань, технологій, капіталів та ринків. Крім цього інноваційні цент
ри сприяють координації проведення датських наукових досліджень та 
інноваційних ініціатив, зміцнюючи тим самим авторитет і ефективність 
датського науководослідних і ділових кіл за кордоном. Таким чином, 
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Інноваційні центри виступають в якості комунікативної ланки між 
Данією та іншими країнами світу в галузі сприяння інноваціям. З метою 
покращення контактів між датськими і зарубіжними науководослідни
ми інституціями та діловими колами, Інноваційні центри розташовані в 
динамічних регіонах, де відомі університети та провідні світові компанії 
співпрацюють в унікальному науковому та інноваційному середовищі. 
Координація діяльності інноваційних центрів покладається на аташе з 
питань досліджень та технологій, що призначаються Міністерством нау
ки технології та інновацій за погодженням з МЗС Данії. Послуги, що на
даються датським та іноземним компаніям Інноваційними центрами на 
комерційній основі включають в себе сприяння у пошуку зацікавлених 
партнерів в країнах, супровід спільних проектів у галузі інновації та фак
тично частково перекривають традиційні послуги, що надаються таким 
компаніям торговельноекономічним місіям при Посольствах Данії за 
кордоном. Фінансування Інноваційних центрів здійснюється з бюджету 
міністерств та в середньому становить близько 10 млн. дат.крон на рік. 
В складі інноваційних центрів працюють як представники МЗС Данії так 
і Міністерства науки технологій та інновацій, під загальним керівницт
вом МЗС. В середньому в датському Інноваційному центрі працює від 
12 до 18 осіб. У зв’язку із значною завантаженістю, Інноваційні центри 
діють виключно в країнах акредитації та не мають наміру розширювати 
власну діяльність на регіони, в яких вони представлені. В майбутньому 
очікується відкриття ще одного Інноваційного центру в Ізраїлі, з яким 
в Данії налагоджено тісну наукову та інноваційну співпрацю.

Питання ефективності діяльності інноваційних центрів за кордоном 
та інноваційної діяльності взагалі в Данії наразі широко обговорюється 
в урядових колах так як існуюча система, коли ефективність оцінюється 
шляхом підрахунку прибутку, котрий отримав Інноваційний центр або 
інші органи державної служби, від залучення датських підприємств а та
кож інші суб’єктивні, на думку МЗС Данії, чинники не можуть повною 
мірою відобразити ефективність використання державних коштів на ін
новаційну діяльність Наразі такі оцінки проводяться на щорічній основі. 
Однак розуміючи, що більш доцільним є підбиття підсумків за певний 
період, окрім зміни критеріїв розглядається питання збільшення терміну 
оцінки ефективності інноваційної діяльності. 
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ІрландІЯ 

Уряд Ірландії надає великого значення розвитку дослідницької та 
інноваційної діяльності з метою збереження конкурентоспроможності 
економіки та покращення рівня добробуту населення країни. Реалізація 
інноваційної політики здійснюється у відповідності до засад Угоди з пи
тань соціального партнерства на період до 2016 р., чинної програми діяль
ності Уряду, на виконання Національного плану розвитку 2007–2013 рр. 
та Стратегії з питань науки, технологій та інновацій 2006–2013 рр. 

З метою реалізації положень Національного плану розвитку 2007–
2013 рр. у частині оптимізації використання людських ресурсів, мате рі
альної інфраструктури та комерціалізації науки, технологій та іннова 
цій Урядом Ірландії передбачено фінансування у розмірі 8,2 млрд. євро. 
Більша частина згаданої суми призначається на реалізацію Стратегії з 
питань науки, технологій та інновацій 2006–2013 рр., основними цілями 
якої є:

1. Розвиток академічної бази та дослідницьких програм; посилення 
наукового кадрового потенціалу, в т.ч. в кількісному відношенні: шляхом 
досягнення до 2013 р. показника підготовки близько 1000 на рік (збіль
шення вдвічі кількості) докторів наук у галузі науки і техніки. 

2. Відкриття ряду установ підвищення кваліфікації науковців, зокре
ма у сфері сучасних прикладних технологій;

3. Комерціалізація функцій освітніх установ третього рівня акреди
тації: економізація наукової діяльності, ноухау, патентів, продуктів 
інтелектуальної власності з метою практичного застосування спеціалізо
ваних досліджень;

4. Розвиток промислових досліджень у співпраці з ВНЗ. Збільшення 
рівня щорічних витрат бізнесу на дослідження та запровадження нових 
технологій з 1 млрд. в 2003 р. до 2,5 млрд. до 2013 р. Заснування ряду про
мислових дослідницьких центрів на базі освітніх установ третього рівня 
акредитації. 

5. Здійснення секторальних досліджень з метою економічного та соці
ального прогресу. Застосування результатів дослідницької діяльності 
шляхом реалізації відповідної державної політики. Надання на конкурс
ній основі грантів з метою стимулювання досліджень у сфері соціальних, 
економічних, екологічних потреб та охорони довкілля (зокрема, в галузі 
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охорони здоров’я, розвитку села та сільського господарства, енергетичної 
безпеки).

6. Проведення інформаційної роботи з метою посилення громадської 
свідомості у сфері інноваційних технологій. Збільшення кількості сту
дентів, що спеціалізуватимуться на вивченні точних наук. 

7. Посилення транскордонного співробітництва, зокрема в рамках ви
користання фінансування відповідної Рамкової програми ЄС. 

З метою виконання Стратегії з питань науки, технологій та інновацій 
20062013 рр. Національним планом, зокрема, передбачено фінансуван
ня масштабних досліджень світового рівня (3,5 млрд. євро), а також 
розробок у сфері промисловості та підприємництва (1,3 млрд.), агропро
мисловості (641 млн.), енергетики (149 млн.), мореплавства (141 млн.), 
геодезії (33 млн.), охорони здоров’я (301 млн.) та навколишнього середо
вища (93млн.). 

Функції з розвитку, популяризації та координації дослідницької та 
інноваційної політики Ірландії, в т.ч. в рамках ЄС та на ширшому міжна
родному рівні, покладено на Офіс з питань науки, технологій та інновацій 
(ОНТІ) Міністерства з питань підприємництва, торгівлі та зайнятості.

До компетенції ОНТІ належать функції ключового координато
ра національної системи інновацій шляхом забезпечення ефективної 
взаємодії урядових органів, бізнесу, освітніх установ третього рівня ак
редитації, а також кординації заходів у сфері досліджень, технологічного 
розвитку та інновацій, на виконання відповідної частини Національного 
плану розвитку. 

Реалізація міжнародних та національних дослідницьких програм, зок
рема, із застосування інноваційних досягнень в промисловості, співпраці 
промислового сектора з освітніми установами третього рівня акреди
тації, комерціалізації досліджень, що здійснюються за рахунок бюджет
них коштів, та надання податкових пільг, здійснюються урядовими агент
ствами Міністерства підприємництва, торгівлі та зайнятості: «Enterprise 
Ireland» та консультаційним органом з питань освіти та науки «Forfás», 
а також агенціями з розвитку підприємництва та Фундацією Ірландії з 
питань науки.

ОНТІ забезпечує контроль за використанням:
1) базового фінансування дослідницької діяльності, що виділяється 

Фундації Ірландії з питань науки;
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2) асигнувань, наданих урядовому агентству «Enterprise Ireland», для 
підтримки досліджень, що мають прикладний характер та комерційну 
доцільність. 

Варто відзначити значний внесок урядового агенства «Enterprise 
Ireland» в розвиток економічної інноваційної діяльності, зокрема, шля
хом створення 16 спеціалізованих центрів на базі інститутів технологій, 
які відіграють значну роль в розвитку інновацій в Ірландії. «Enterprise 
Ireland» також надає фінасову підтримку для забезпечення діяльності ви
щезгаданих центрів. Зокрема, до 2008 р. 12 відповідними центрами було 
отримано фінансування в розмірі 15 млн. євро. 

Ефективним шляхом заоохочення інноваційної діяльності в Ірландії є 
також створення податкових стимулів, зокрема, надання компаніям, які 
здійснюють інноваційну діяльність, 20 % податкового кредиту від обсягів 
їх інвестицій у сферу досліджень і розвитку (що коштує державі приблиз
но 60 млн.євро щорічно). 

Важливим механізмом стимулювання інновацій є також викорис
тання відповідних досягнень в рамках державних закупівель. Беручи 
до уваги те, що державний сектор є основним та найбільшим покупцем 
широкого спектру товарів, послуг та робіт, можливості стимулювання 
інновацій шляхом прозорої конкурентної процедури державних закупі
вель (оцінюються в 15 млрд. щорічно) є важливим шляхом заохочення 
розвитку цієї сфери в Ірландії.

Зважаючи на те, що приблизно 70 % ірландських працівників задіяно 
в сфері послуг (що в 2007 р. становили приблизно 42 % ірландського 
експорту вартістю 64,8 млрд. євро та забезпечили Ірландії 11 місце в рей  
тингу найбільших експортерів послуг в світі), ця сфера набуває все біль
шої важливості у структурі інноваційний галузей Ірландії.

ІспанІЯ 

Серед пріоритетів діяльності нинішнього Уряд Іспанії є державна під
тримка, в т.ч. значна фінансова, розвитку науки і нових технологій. З цією 
метою у квітні 2008 р. було створено нове міністерство науки та інновацій 
(www.micinn.es, раніше питання науки відносилися до компетенції мініс
терства освіти і науки), яке відповідає за розробку та реалізацію урядової 
політики в галузі наукових досліджень, технологічного розвитку та інно
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вацій (І+Д+І, іспанською мовою investigacin+desarrollo+innovacin, що 
означає дослідження+розвиток+інновації) і основним завданням якого є 
виведення Іспанії на провідні позиції у світі у цих сферах.

Слід зазначити, що в Іспанії стабільне і змістовне формування науко
вої і технологічної політики відбувалося пізніше, ніж в деяких сусідніх 
країнах. Воно розпочалося з вироблення і схвалення у 1986 р. т.зв. Зако
ну про науку, який започаткував включення сфери наукових досліджень 
в політичний порядок денний та визначив рамки державної діяльності на 
цьому напрямку.

Після понад 20 років дії цього Закону статистичні дані досліджень, 
наукових і технологічних розробок в Іспанії демонструють просування 
вперед і тенденцію до суттєвих змін. За ці роки якісно змінилися людські 
та матеріальні ресурси в галузі досліджень, а також значно зросли обсяги 
інвестицій в цю галузь. За інформацією Уряду Іспанії, якщо у 1980 р. вит
рати на І+Д складали 0,43 % від ВВП, то у 2006 р. вже досягли показника 
1,20 % ВВП, який, однак, ще значно відстає від показників провідних 
європейських країн. Чисельність дослідників зросла з 18 тис. у 1980 р. 
до 115,7 тис. у 2006 р., тобто з 1,4 до 5,6 чоловіка на 1 тис. працездатно
го населення країни. Основними користувачами державних коштів, які 
виділяються на І+Д (11,81 млрд.євро у 2006 р.) є підприємства (54,5 %) 
та вищі навчальні заклади (27,6 %). Щодо результатів, то іспанська систе
ма є прикладом європейського парадоксу: відносний успіх у генеруванні 
нових знань не достатньо перетворюється у застосування наукових досяг
нень продуктивними силами та суспільством. 

Щодо наукових публікацій в міжнародних журналах, то їх кількість 
зросла з 0,8  % від всіх світових публікацій до 3,1 % — показник, який є 
вищим за демографічну та економічну вагу Іспанії і ставить її на 7 місце 
у світі в галузі наукового виробництва.

Науковотехнологічна система Іспанії складається з різних компо
нентів: державних установ, які планують, фінансують та виробляють 
пріоритети і напрямки наукових досліджень (вони мають у підпорядку
ванні спеціальні органи для управління та реалізації наукової політики); 
установ та підприємств загальнонаціональної системи І+Д, а також 
інфраструктури підтримки (різні учасники, в т.ч. приватні, дослідницько
го процесу). Слід зазначити, що 42,5  % всіх витрат на І+Д покривається 
за рахунок державних коштів (в т.ч. автономних областей).
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Державне управління базується на двох основах: 1) політичний ме
ханізм Уряду — Міжміністерська комісія з питань науки і технологій 
(ММКНТ), та 2)інструмент визначення завдань та пріоритетів —  
Національний план І+Д+І.

ММКНТ очолює Глава Уряду і до її складу входять його заступники 
та представники всіх міністерств, до компетенції яких відносяться питан
ня надання сприяння та управління наукової та технологічної діяльності. 
Основною структурою як забезпечує діяльність ММКНТ є міністерство 
науки та інновацій.

Іншими двома органами, які працюють над виконанням завдань з 
інституційної та територіальної координації наукової діяльності є Гене
ральна Рада з науки і технологій (відповідає за співпрацю з автономіями) 
та Дорадча рада з науки і технологій, завданням якої є ведення діалогу з 
відповідними економічними і соціальними акторами (профспілками, про
фесійними асоціаціями та патронатними органами). 

Загальнонаціональна система І+Д має «двоїстий характер», його 
основні учасники університети та державні дослідницькі установи. 
Серед дослідницьких центрів Іспанії потрібно виділити Вищу раду з 
наукових досліджень (ВРНД, її діяльність має багатосторонній та ба
гатогалузевий характер, хоча в більшості домінують фундаментальні 
дослідження), спеціалізовані центри в галузі сільськогосподарського 
виробництва; рибальства та океанографії; ґрунтів та території; енерге
тики та навколишнього середовища; астрофізики або аерокосмічної 
техніки.

В Іспанії нараховується 48 державних університетів, які поряд з вико
нанням функцій вищих навчальних закладів виконують також функції 
дослідницьких центрів (в них працює 86,9 тис. осіб, фінансують 4 % діяль
ності галузі І+Д та використовують 29,5 % державних витрат на І+Д).  
У цих університетських центрах виробляється 70 % іспанської наукової 
продукції міжнародного використання. 

ВРНД нараховує 115 спеціалізованих дослідницьких центрів, в яких 
працює 3175 дослідників, і на неї припадає 20 % іспанських публікацій в 
міжнародних журналах, хоча генерує лише 2,4 % патентів Іспанії.

Наукова система Іспанії включає також різноманітні організації та 
інституції, які є посередниками між галуззю І+Д та промисловими сек
тором та їх завданням є сприяти впровадження нових досягнень в сферу  
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виробництва (зокрема це Офіси передачі результатів досліджень, нау
кові і технологічні парки, технологічні центри).

Для підтримки системи І+Д+І існують також такі наукотехнологічні 
установи, як: Антарктичні бази, два океанографічних судна, сонячна плат
форма Альмерії, мережа Iris телематичних послуг, національний центр 
обчислення, підземна лабораторія Canfranc, сінкротрон Alba. В Іспанії 
розміщені німецькоіспанський астрономічний центр в Калар Альто, об
серваційний центр іспанськофранцузьконімецького інституту радіоаст
рономії та обсерваторій Північноєвропейської обсерваторії в Гранаді 
(розміщений великий телескоп Канарських островів).

Іспанія бере участь в таких міжнародних організаціях, як Європейсь
ке космічне агентство, Європейська лабораторія для фізики часток, Єв
ропейська лабораторія молекулярної біології, Європейська лабораторія 
радіації «сінкротрон». 

В останні роки спостерігається зростання обсягів бюджетних витрат 
на І+Д+І, зокрема у 2007 р. було 9,43 млрд.євро, що на 16,2 % більше, ніж 
у 2006 р. (74,8 % було спрямовано на цивільні дослідження).

У 2005 р. була започаткована нова урядова стратегічна ініціатива —  
Програма Інхеніо 2010 (інтелект), яка поряд з існуючими ресурсами на 
І+Д+І ввела нові (зокрема, зобов’язання щорічно збільшувати на 25 % 
бюджетні витрати на цивільні дослідження) та визначила нові заходи, 
спрямовані на зміцнення співпраці між державними установами і при
ватним сектором в І+Д+І, фінансування великих проектів промислових 
досліджень, збільшення критичної маси переваг досліджень і повний 
розвиток інформаційного суспільства. Програма інтегрована в Націо
нальний план І+Д+І на 2008–2011 рр. і має за мету вивести Іспанію на 
провідні позиції в рамках ЄС і ОСДЕ як в сфері генерування знань, так 
і в галузі конкурентоспроможності за допомогою ресурсів технологічної 
інновації. Програма ставить завдання збільшити витрати на І+Д з 1,6 % 
ВВП у 2008 р. до 2 % у 2010 р., внесок приватного сектору з 52,5 % до 
55 %, досягнути середнього показника ЄС15 щодо ВВП, спрямованого 
на інформаційні та комунікаційні технології, з 6,4 % у 2008 р. до 7 % 
у 2010 р. 

Починаючи з 1988 р. в Іспанії розробляється Національний план 
І+Д+І, який є однією з підвалин державної діяльності в науковій галузі, 
інструментом планування і визначення завдань. Він фінансується з дер
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жавного бюджету та структурних фондів ЄС і визначає напрямки діяль
ності та стратегічні завдання на 4х річний період.

Зараз реалізовується Національний план І+Д+І на період 2008–
2011 рр., який містить три основні принципи, що орієнтують іспанську 
науковотехнологічну політику, зокрема: бути на службі громадян, їх 
соціального благополуччя та сталого розвитку суспільства, з повною 
та рівною участю жінок; робити внесок у покращення підприємницької 
конкурентоспроможності; розглядати І+Д як важливий елемент для утво
рення нових знань. 

Для виконання цих принципів визначено наступні стратегічні завдання:
• розмістити Іспанію в авангарді знань;
• сприяти висококонкурентній підприємницькій діяльності;
• розвивати інтегральну політику науки технології та інновацій;
• просуватися вперед у міжнародному вимірі як основі для якісного 

розвитку системи;
• досягнути сприятливого середовища для інвестицій в галузь 

І+Д+І;
• сприяти розвитку наукової та технологічної культури в суспіль

стві.
Національний план структурований по 4 сферах, які напряму зв’язані 

з загальними цілями: утворення знань і науковотехнологічних можли
востей; сприяння співробітництву в сфері І+Д; розвиток та інновації 
галузевих технологій; стратегічні дії (в таких галузях: охорона здоров’я, 
енергія і кліматичні зміни, нанотехнології, нові матеріали і нові промис
лові процеси, телекомунікації та інформаційне суспільство, біотехнології 
тощо). 

Для реалізації завдань в загаданих 4 сферах виконуються національні 
програми з питань людських ресурсів, проектів І+Д+І, інституційного 
зміцнення, наукової та технологічної інфраструктури, використання 
знання і передача технологій, об’єднання та інтернаціоналізація системи. 

Для фінансування Національного плану на 2008–2011 рр. передба
чається збільшення щороку на 16 % витрат, передбачених на І+Д+І в дер
жавному бюджеті. Протягом 1997–2008 рр. бюджетні витрати на І+Д+І 
зросли з 1,8 млрд. євро до майже 11 млрд.євро.

Проаналізувавши результати Національних планів та програми 
Інхеніо 2010 було розроблено Національну стратегію науки і технологій, 
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яка на основі вивчення потенціалу, можливостей, проблем і викликів га
лузі І+Д+І визначає принципи її розвитку до 2015 р. НСНТ була розроб
лена за участю всіх акторів наукової і технологічної системи: державних 
установ, автономій, дослідників, профспілок і патронатних органів, та 
була схвалена Міжміністерською комісією з питань науки і технологій на 
Конференції Глав Автономних урядів. Національна стратегія є консенсус
ним документом, який створює основи для широкого співробітництва в 
галузі І+Д+І між центральною владою та автономними областями. 

ІталІЯ

Інноваційна система (ІС) в Італії — це комплекс різних установ (дер
жавних та недержавних), які в індивідуальному порядку і колективно 
сприяють розвитку і поширенню нових технологій.

Законодавством Італії з 1982 року (закон № 42/82 щодо сприяння га
лузям, що мають національне значення) встановлено та регламентовано 
заходи по стимулюванню та фінансовокредитній підтримці інноваційної 
діяльності підприємств. Так, згідно з цим Законом, при Міністерстві еко
номічного розвитку Італії було створено Фонд технологічних інновацій. 

У відповідності до основних положень Закону 42/82, фінансування 
(кредитування) за рахунок коштів Фонду має спрямовуватись «усім ви
дам підприємств, які прагнуть запровадити нові прогресивні технології та 
виробляти нові продукти, або таким, що бажають якісно модернізувати 
вже існуючі технологічні процеси та кінцеві продукти». В подальшому, 
модифікаціями Закону були визначені пріоритетні галузі промисловості, 
які кредитуються за рахунок Фонду технологічних інновацій, а саме: ав
томотобудування, електроніка, аерокосмічна промисловість, металургія, 
хімічна промисловість, агропромисловий сектор та охорона навколишнь
ого середовища. 

Інноваційні кредити надаються підприємствам на строк до 15 років 
на наступних умовах. На перші п’ять років відсоток за користування 
кредитом встановлюється у розмірі 15 % від облікової ставки, існуючої 
на момент укладання кредитної угоди, а на наступний період — 60 % від 
облікової ставки. 

Для категорії малих та середніх підприємств відсоток на 5–15 роки 
встановлюється в розмірі 50 % від облікової ставки, а для південних 
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регіонів Італії, визначених відповідними законодавчими актами як депре
сивні — на рівні 25 %. Розмір кредитування з боку Фонду не може переви
щувати 80 % від загальної вартості інноваційного проекту. 

Заявки на отримання фінансування за Законом № 46/82 подаються 
у встановленому порядку до Міністерства економічного розвитку Італії.  
Після завершення їх експертного розгляду та погодження, Міністерство по 
дає відповідні пропозиції до спеціального Міжвідомчого комітету економіч
ного розвитку, яким і приймається остаточне рішення про надання кредиту. 

Пропозиції щодо розміру Фонду щорічно вносяться Урядом на розг
ляд та затвердження Парламентом Італії в межах формування бюджету. 
По закінченні фінансового року Парламенту надається звіт про викорис
тання коштів Фонду. 

Перші інноваційні структури, технопарки або науковотехнологічні 
парки (НТП) почали створюватись в Італії ще на початку 70х років з ме
тою координації та активізації наукових досліджень в інтересах підтрим
ки загального науковотехнічного розвитку, впровадження нових техно
логій в виробництві, прискорення розвитку в депресивних, економічно 
відсталих регіонах країни, особливо на півдні Італії.

Станом на 2008 рік, за даними Асоціації науковотехнологічних пар
ків Італії, в країні нараховується 31 НТП, в складі яких працюють близь
ко 600 високотехнологічних підприємств, 140 з яких є інкубованими, 
14 бізнесінкубаторів, що спеціалізуються у напрямку підтримки створен
ня та розвитку нових підприємств, та 150 центрів досліджень. 

В рамках НТП в процесі розвитку інноваційних проектів вирішуються 
питання забезпечення потреб внутрішнього товарного ринку, нарощення 
обсягів виробництва конкурентноздатної високотехнологічної продукції 
та збільшується кількість робочих місць. Близько 2 500 італійських ком
паній користуються послугами існуючих науковотехнологічних парків, 
в яких кількість зайнятих тільки у високотехнологічному виробництві 
становить близько 6 300 осіб.

Як правило, юридичною формою оформлення НТП в Італії є кон
сорціум підприємств (організацій), до якого можуть входити науко
водослідні установи, вищі навчальні заклади, органи місцевої (регіональ
ної) влади, окремі підприємства тощо. 

За інформацією Асоціації науковотехнологічних парків Італії, серед 
стимулюючих механізмів, що застосовуються з метою заснування та 
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розвитку науковотехнологічних парків, для підприємств, що входять 
в НПТ, існують наступні переваги:

• звільнення від сплати реєстраційного податку для нових підпри
ємств, що створюються в складі НТП;

• звільнення від сплати податку на прибуток в перші два роки діяль
ності та сплата податку на прибуток за пільговою ставкою в наступні 
роки для підприємств, що вже функціонують в складі НТП;

• звільнення від сплати земельного податку та податку на майно. 
Одним з найбільш крупних НТП в Італії є науковотехнологічний 

парк AREA Science Park, що розташований поблизу м.Трієст.
НТП AREA Science Park розміщується на площі в 55 гектарів, нарахо

вує 1400 співробітників, які працюють в 60 окремих підприємствахучас
никах консорціуму, що за типологією поділяються на наступні:

• національні та міжнародні наукові центри та учбові заклади, орга
ни регіональної влади, зокрема, Адміністрація автономної області Італії 
ФріуліВенеція Джулія, Університет м. Трієст, Університет м. Удіне, 
Національна Рада Італії з питань наукових досліджень (аналог НАН 
України), міжнародний Центр досліджень в галузі генної інженерії та 
біотехнологій, комплекс лабораторій синхротрону ELETTRA тощо;

• лабораторії та центри послуг провідних світових компаній в галузі 
досліджень та розвитку (R&D);

• окремі малі та середні науководослідницькі високотехнологічні 
компанії та підприємства.

При цьому, головним стимулюючим фактором для участі в консорціу
мі технологічного парку AREA Science Park для всіх вищенаведених кате
горій учасників є підвищення ефективності діяльності та відповідне зрос
тання конкурентоспроможності досліджень, яке досягається за рахунок:

• наближення взаємопов’язаних фундаментальних розробок та мож
ливостей їх прикладного застосування;

• використання учасниками НТП спільної інфраструктури, науко
водослідницьких та лабораторних потужностей, інформаційнокомп’ютер
них мереж НТП, банків даних тощо;

• отримання централізованої патентної підтримки, фінансовобан
ківських та консалтингових послуг тощо;

• організації навчання та підвищення кваліфікації персоналу в фор
мі різноманітних конференцій, семінарів, курсів та ін.;

372



• сприяння отриманню фінансування робіт R&D у відповідності до іс
нуючих регіональних, національних та загальноєвропейських програм12.

НТП AREA Science Park відрізняє самий широкий спектр досліджень, 
які знаходять своє застосування в хімічній та фармацевтичній промисло
вості, автомобілебудуванні, текстильному виробництві, захисті навко
лишнього середовища, космічних дослідженнях та багатьох інших галу
зях науки, техніки та індустрії.

Крім іншого, НТП AREA Science Park входить до складу загальноєвро
пейської мережі обміну технологіями Innovation Relay Centre Network — 
IRENE, заснованої рішенням Європейської комісії у 1995 році. Мережа 
IRENE об’єднує понад 70 європейських НТП, в яких працюють близько 
65000 підприємств, наукових центрів та інших організацій R&D. З часу 
заснування в межах мережі IRENE здійснено понад 1000 трансфертів тех
нологій, 5000 трансфертних угод перебувають в стадії опрацювання. 

Іншим прикладом створення та успішного функціонування завдяки 
цілеспрямованій державній програмі та політиці ЄС, відповідним ціль
овим пільгам на розвиток депресивних регіонів, наявності наукової та 
освітньої бази, є розвинутий технологічних парк з розробки та виробни
цтва мікроелектронних компонентів, засобів телекомунікації та програм
ного забезпечення в провінції міста Катанія. Головними підприємствами 
технопарку, який має неофіційну назву «Etna Valley», є найсучасніший 
дослідницьковиробничий центр всесвітньо відомих компаній, таких, як 
Nokia та транснаціональної групи ST Microelectronics (одне з найбільших 
підприємств в світі по виробництву напівпровідникових елементів). 

велике герцогство люксеМбург

Розробка та сприяння в реалізації інноваційних та дослідницьких про
грам є головним стратегічним напрямом в науковій та економічнофінан
совій політиці Люксембурга. За останні роки було прийнято низку рам
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12 Зокрема, згідно з: 
– п.п. VIІI та IX регіонального закону автономної області ФріуліВенеція Джу

лія № 30 1984 року щодо фінансування прикладних досліджень та технологічних 
інновацій, 

– ст. 1 закону Італії № 26 1986 року щодо заснування «Фонду Тріест» по фінан
суванню наукових та технологічних проектів в області ФріуліВенеція Джулія, 

– ст. 87 Амстердамської угоди, якою вищезазначений регіон визнано областю 
«промислового упадку» (Objective 2).



кових законів та спеціальних програм, головною ціллю яких є надання 
фінансової, інформаційної допомоги, а також спрощення адміністратив
них процедур при створенні нових інноваційних підприємств. Серед 
таких програм можна виділити прийняту в 2007 році програму «Кон
курентноспроможність та зайнятість 2007–2013» покликану зміцнити 
економіку та збільшити видатки на інноваційнонаукову діяльність, які 
мають досягти 3 % ВВП у 2010 році. (Для порівняння у 2004 р. Міністер
ство культури та освіти витрачало лише 0,191 % ВВП на інноваційну та 
дослідницьку діяльність, Міністерство економіки та торгівлі — 0,041 %, 
Міністерство охорони здоров’я — 0,008 %). 

Серед установ, які безпосередньо задіяні в інноваційній діяльності 
можна виділити наступні. 

Поперше це «Люксінновасьон» (Luxinnovation) — національна 
координаційна установа зі сприяння інноваційної та дослідницької 
діяльності, яка включає в себе 6 установ приватної та державної форми 
власності: Міністерство економіки та зовнішньої торгівлі, Міністерство 
освіти та культури, Міністерство середнього класу, туризму та житла, 
ФЕДІЛ (FEDIL — Business Federation Luxembourg), торгову палату та па
лату ремісницьких професій. Ця організація надає безкоштовні консуль
таційні послуги по створенню підприємств, знаходженню відповідних 
інструментів фінансування та ділових партнерів. Паралельно веде роз
робку таких технологічноінноваційних програм як SurfMat, InfoCom, 
A?roSpa, Eureka та інш.

Business Initiative — некомерційна асоціація, створена у 2000 р. Фінан
сується як державним так і приватним сектором. Головна діяльність — це 
безкоштовне проведення конкурсів з інноваційних бізнеспланів з метою 
відібрати найкращі та надати ґрунтовну допомогу з боку експертівпрак
тиків для їхньої практичної реалізації.

Торгівельна палата — має численні механізми для розвитку іннова
ційної діяльності (наприклад надає юридичну консультаційну допомогу 
на початковому етапі при створенні підприємства або на більш пізньому 
етапі при виході на міжнародний ринок). Вона представляє інтереси 
35 000 національних підприємств гуртової та роздрібної торгівлі, галузей 
важкої промисловості, банківської та страхової діяльності та ін. 

Палата ремісницьких професій — захищає інтереси 4 172 підприємств 
(20 % працездатного населення, 10 % ВВП) ремісницького характеру. 
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Крім консультаційної допомоги, вона видає ліцензії на відповідні патен
ти, розробляє механізми регулювання ремісницької діяльності, сприяє 
виходу компаній на міжнародний ринок. 

Люксембурзька конфедерація торгівлі — захищає інтереси комерсан
тів, перевізників, та представників сфери послуг; інформує підприємства 
щодо конкретного фінансовоекономічного чи правого питання. 

«Феділ» (La Fedil — Business Federation Luxembourg) — це федерація 
підприємств, задіяних в галузях промисловості, будівництва та корпора
тивних послуг. Загалом вона нараховує 500 підприємств, які створюють 
25 % додаткової вартості, забезпечують зайнятістю 30 % працездатного 
населення та експортують товар на суму 8 млрд евро. Головні цілі: за
хист професійних інтересів своїх членів у державних органах, розвиток 
підприємницького духу, надання консультаційних послуг з економічних, 
фінансових, соціальних, промислових та інформаційнокоммунікацій
них питань, проведення конкурсу на найкращі інноваційні проекти в 
галузі промисловості, співпраця з міжнародними організаціями. 

Національний дослідницький фонд — створений у 1999 р. з метою 
посилення державної дослідницької діяльності. Для виконання даного 
завдання створено спеціальні програми: ATTRACT — залучення моло
дих науковців з різних країн світу; SECOM — створення надійних та 
ефективних механізмів електронної торгівлі; NANO — розробка нових 
матеріалів та нанотехнологій; EAU — економне використання водних 
ресурсів; BIOSAN — розробка біотехнологій; PROVIE — дослідження 
процесів старіння; TRASU — дослідження в галузі обробки поверхонь; 
SECAL — дослідження в харчовій промисловості. Люксембурзьке товари
ство зі створення капіталу для малого та середнього бізнесу (CMPME) 
створене у 1998 р. (50 % статутного капіталу належить національному 
кредитнофінансовому товариству SNCI, решта рівномірно розподілена 
між 5 комерційними банками (Fortis, Dexia, Caisse d’Epargne de l’Etat, 
ING, Raiffeisen) має за мету зміцнення фінансової бази малих та середніх 
підприємств, створених у формі акціонерних товариств, зареєстрованих 
у Люксембурзі та здатних розробляти інноваційні проекти і створювати 
робочі місця. Головним інтструментом виконання поставленої цілі є на
дання партисипативних позик строком не більше 10 років, розмір якої 
не може перевищувати власних засобів позичальника. Максимальний 
розмір фінансування — 250 000 євро на окремий проект. 
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Національне кредитнофінансове товариство SNCI — це банківська  
установа, яка спеціалізується у середньо та довгостроковому фінансуван ні 
люксембурзьких підприємств. Вона надає позики для інноваційних, інвес
тиційних проектів, кредити для експортної діяльності; позики при ство
ренні чи відновленні діяльності, а також національним малим та середнім 
підприємствам, які бажають вийти на міжнародний ринок.

Наприклад, для придбання обладнання надається спеціальна позика 
із заниженою фіксованою відсотковою ставкою в 2,5 % без комісійних 
та додаткових витрат строком на 14 років (при створенні нового 
підприємства) чи на 10 років (при інвестуванні окремого проекту). В ок
ремих випадках може бути наданий пільговий період кредиту на 2 роки, 
а при фінансових ускладненнях існує можливість взяти мораторій на 
1 рік. Дозволяється також здійснити дострокове погашення кредиту в 
будьякий момент без жодних штрафів чи інших відрахувань. 

Державний дослідницький центр Габріеля Ліппманна (Gabriel Lipp
mann) — державна установа, головною місією якої є проведення нау
кових прикладних досліджень, сприяння технологічному розвитку, 
формування високопрофесійних фахівців. Його діяльність здійснюється 
у трьох головних напрямах: технологія нових матеріалів, зокрема нано
технологій; раціональне використання природних ресурсів; розвиток 
інформаційного суспільства. До фонду залучено 130 науковців, ста
жистів та викладачів вищих наукових закладів, які працюють в 4 депар
таментах: EVA — довкілля та агробіотехнології; SAM — точні науки та 
аналіз матеріалів; ISC — інформаційні системи; REA — дослідження в 
галузі проектування автодорожніх засобів. 

Jonk Entrepreneuren Luxembourg — асоціація, що об’єднує в собі 
представників наукових та ділових кіл, була створена у 2005 р. з метою 
реалізації лісабонської стратегії по створенню в ЄС найбільш конкурент
ноздатної та динамічної економіки у світі до 2010 року. Головні цілі: залу
чення молоді до ділового світу через реалізацію проектів, запроваджених 
на різних рівнях освіти (від початкової і до вищої); зміцнити зв’язки між 
діловими колами та науковими закладами, проведення стажувань на 
підприємствах, організація професійних ярмарків та виставок та інш. 

Крім банківських кредитів за низькою відсоткову ставкою та спеці
альних податкових режимів, уряд Люксембурга надає субвенції малим 
та середнім підприємствам (чисельний склад працівників не більше 250 
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чоловік та річний товарообіг не перевищує 50 млн. євро), які реалізують 
інвестиційні проекти. Зокрема при інвестуванні в матеріальні (необхідні 
для започаткування, розширення, відновлення чи модернізації існуючої 
діяльності) чи не матеріальні активи підприємства (придбання патентів, 
ліцензій, запровадження нових технологій), витрати покриваються на 
10–15 %, до 50 % (але не більше 100 000 євро) відшкодовуються витрати 
на консультаційні та рекламні послуги (орендування і оформлення стен
ду на виставці).

Приватні підприємства, які мають намір організувати програми підви
щення кваліфікації своїх працівників, також можуть отримати державну 
фінансову допомогу. 

Таким чином, одним із головних напрямків урядової політики Люк
сембурга є стимулювання дослідницької та інноваційної діяльності 
у провідних сферах національної економіки з метою підвищення конку
рентоспроможності приватних підприємств та реалізації вищезгаданої 
лісабонської стратегії щодо створення в ЄС потужної і ефективної еко
номіки знань. 

королІвство нІдерланди

Однією з найвагоміших ініціатив уряду Нідерландів є формування та 
реалізація інноваційної політики, головними виконавцями якої є Мініс
терство економіки та Міністерство освіти, культури і науки.

Міністерство економіки координує технологічну та інноваційну полі
тику, зокрема воно відповідає за розвиток інновацій та запровадження 
результатів науководослідних робіт та новітніх технологій в промис
ловість.

Міністерство освіти, культури і науки координує та відповідає за нау
кову політику. 

У 2008 році було започатковано нову міжміністерську програму 
«Знання та Інновації» з метою координації та узгодження політики усіх 
зацікавлених міністерств та відомств у зазначеній сфері. Таким чином 
формулюються пріоритетні напрями діяльності уряду, на основі яких 
потім визначаються сфери наукових інтересів усіх міністерств. Основу 
згаданої програми «Знання та Інновації» складає довгострокова стра
тегія «Назустріч планам сталого розвитку продуктивності» («Towards an 

377



agenda for sustainable growth in productivity»), за якою майбутні інвестиції 
мають спрямовуватись в нові знання та інновації. До установ, які беруть 
участь у постачанні знань, слід віднести: Агенцію інноваційної політи
ки (Agency SenterNovem), Нідерландську раду наукових досліджень 
(NWO), Нідерландську організацію прикладних наукових досліджень 
(TNO) та Королівську академію наук Нідерландів (KNAW). Дорадчими 
організаціями, які забезпечують науковоконсультативну підтримку про
цесу інноваційного розвитку, є Консультативна рада науковотехнічної 
політики (AWT) та Королівська академія наук Нідерландів (KNAW). 

Щільно пов’язана з науковою та технологічною політикою їх інфор
маційна складова. Оскільки вона зачіпає інтереси багатьох відомств, її 
особисто координує Прем’єрміністр країни.

В державному секторі економіки наукові дослідження здійснюються 
13 університетами та багатьма науковими лабораторіями/інститутами, 
які доцільно розділити на такі групи: 

• лабораторії/інститути при університетах, що відносяться до ком
петенції Нідерландської ради наукових досліджень (NWO) та Королівсь
кої академії наук Нідерландів (KNAW); 

• лабораторії/інститути, підпорядковані Нідерландській організації 
прикладних наукових досліджень (TNO); 

• потужні технологічні інститути з самостійним статусом;
• лабораторії/інститути у складі міністерств;
• аграрні лабораторії/інститути; 
• інші лабораторії/інститути, зокрема центри соціальних дослі

джень, охорони здоров’я, розвитку співробітництва тощо. 
Наукові дослідження, які проводяться у вищезгаданих установах до

цільно розподілити на:
• фундаментальні дослідження, які мають на меті отримання нових 

знань;
• стратегічні дослідження, тобто фундаментальні розробки в галу

зях, визначених сферами стратегічних інтересів уряду та суспільства, 
результати яких доводяться до фази практичного використання; 

• прикладні дослідження, результати яких також доводяться до фа
зи практичного використання; 

• дослідження, результати яких пов’язані з безпосереднім впровад
женням в промисловість. 
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Нідерландська організація прикладних наукових досліджень (TNO), 
яка була створена у 1932 р., спеціалізується на проведенні проривних 
наукових досліджень. Водночас, TNO залучено до процесу практичного 
використання наукових досягнень та розробок у галузі бізнесу, впровад
ження результатів НДДКР у виробництво та використання інновацій 
у суспільному житті.

З урахуванням того, що інновації постають все більш важливою умо
вою економічного розвитку суспільства, державою відводиться головна 
роль TNO щодо накопичення передових наукових відкриттів та знань 
в інтересах комерційних підприємств, владних структур та суспільних 
організацій. 

Понад 500 співробітників TNO здійснюють новітні наукові дослі
дження та незалежні експертизи, консультують, видають ліцензії та 
сертифікати.

Діяльність TNO здійснюється по таким головним напрямкам: безпека 
і оборона; якість життя; промисловість та техніка; будівництво та обслу
говування; інформаційні та комунікаційні технології.

TNO, незалежна та недержавна організація, щільно співпрацює з дер
жавною системою, виконуючи державні замовлення на виконання нако
водослідних робіт в стратегічних важливих для держави галузях.

TNO отримує державне фінансування, яке складає майже 30 % від за
гального обсягу. Державне фінансування виділяється на термін в чотири 
роки згідно з стратегічним планом TNO. Базове фінансування TNO здійс
нюється через Міністерство освіти, культури і науки. 

Інші міністерства та відомства здійснюють цілеспрямоване фінансу
вання конкретних досліджень TNO, які стосуються сфери діяльності 
конкретного міністерства. До них можна віднести дослідження у галузі 
оборони, геофізичних процесів ґрунтів у Нідерландах. 

У порівнянні з більш загальним та академічним характером універ
ситетських досліджень, діяльність TNO має практичний характер, 
спрямований на рішення конкретних завдань або суспільних проблем. 
TNO тісно співпрацює з технологічними університетами Нідерландів. 
Співробітництво з іншими науковими організаціями може носити різні 
форми, наприклад 51 співробітник TNO наразі займається викладацькою 
діяльністю, під егідою TNO в ВНЗ створюються спільні центри знань, 
яких налічується наразі понад 130 одиниць.
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У ході розробки інноваційної стратегії в Нідерландах було викорис
тано кластерний підхід. Вся економіка країни була поділена на десять 
«мегакластерів»: складальна машино та приладобудівна галузі, хімічна 
промисловість, енергетика, агропромисловий комплекс, будівництво, 
ЗМІ, охорона здоров’я, комерційні обслуговуючі галузі, некомерційні 
обслуговуючі галузі, транспорт. Оцінка «потоків знань» між кластерами 
дозволила виявити характерні риси інноваційних процесів. 

Виявилось, що три кластери (складальна галузь, комерційна обслуго
вуюча та хімічна галузі) являють собою «неттоекспортерів» знань в інші 
кластери. При цьому перші два є загальними «експортерами», які переда
ють знання до всіх інших кластерів. 

Охорона здоров’я та некомерційні обслуговуючі галузі, в яких є по
тужні установи індустрії знань, також представляють собою неттоекс
портерами знань, хоча не в такій мірі. 

Два кластери — будівництво та ЗМІ являють собою «неттоімпор
терів» знань. 

Три кластери (агропромисловий комплекс, енергетика та транспорт) 
мають доволі «самодостатній» характер та виробляють знання головним 
чином для себе. 

Така оцінка дозволила не тільки отримати загальну картину розвитку 
інноваційних процесів, але визначила головні пріоритети в інноваційній 
політиці держави.

Підтримка інноваційної діяльності здійснюється через централізо
вану мережу інноваційних центрів, яка фінансується урядом країни. 
Діяльність цієї мережі, яка має розвинуту систему інформаційного обмі
ну, зосереджена на сприянні, в першу чергу, «споживачам, що повільно 
сприймають технології». Саме ці центри відіграють провідну роль в різно
манітних регіональних ініціативах.

Загалом кількість регіональних консультаційних центрів складає 
18 одиниць, які надають та впроваджують технологічні знання в малі та 
середні підприємства (МСП) шляхом короткострокових та практичних 
консультацій. Кожне МСП має право отримати дводенну консультацію 
безкоштовно. Наступні консультації будуть платні, але клієнти, як пра
вило, вкладаються в два дні. Центри почали створюватися з 1988 р. за 
ініціативою Міністерства економіки, запозиченою у Данії в ході привати
зації установ, що засновані та належали державі з 1910 р.
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Інноваційні центри працюють автономно, одержуючи фінансування 
з Мінекономіки через центральну установу, яка не має впливу на зміст 
їх діяльності. В центрі працюють до семи інженерів (загалом на країну —  
140 фахівців). Його очолює управляючий директор та зовнішня Рада 
з числа підприємців регіону, які відповідають за реалізацію політики. 
Центри тісно співпрацюють з торговими палатами, галузевими організа
ціями, науковими інституціями TNO та університетами. 

Центри ініціюють створення нової продукції, здійснюють трансфер 
технологій з ВНЗ до МСП, просувають технології ресурсозбереження.

Кілька нідерландських галузевих організацій мають власні технологіч
ні центри, які також повністю фінансуються урядом. Вони функціонують 
тільки в інтересах галузі та значно більш спеціалізовані на відміну від 
інноваційних центрів. 

На думку нідерландської сторони, головною формою інвестицій 
в сферу наукової та інноваційної діяльності в Королівстві Нідерлан
ди є технопарки. Вони є організаційною основою всіх інноваційних 
процесів, відіграють важливу роль у перенесенні високих технологій 
із галузі фундаментальних розробок у виробництво та сприяють ко
мерціалізації науки, позитивним структурним зрушенням в економіці, 
зростанню конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. 
Технопарки можуть значно відрізнятись за масштабом, структурою 
та обсягами послуг, що надаються, ступенем наукомісткості, складом 
учасників. 

Ефективність технопарків, багато в чому, зумовлена тісними зв’язка
ми з науковими, навчальними та дослідницькими закладами. Технопар
ки в Нідерландах, як правило, створюються безпосередньо біля великих 
університетських центрів.

Студенти університетів мають можливість працювати над проекта
ми інших дослідницьких закладів, фірм та компаній. Розробки та ідеї 
студентів використовує велика кількість голландських компаній через 
посередництво дослідницьких центрів та інститутів. Головна ідея по
лягає в тому, що підприємства або дослідницькі компанії, які створю
ються в технопарку, залучають до роботи співробітників та студентів 
університету, які, в свою чергу, отримують можливість практичного 
застосування результатів своїх досліджень та надають фірмам консуль
таційні послуги.
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Як правило, ініціатива організації таких закладів в Нідерландах нале
жить місцевим органам влади, які на базі новітніх технологій вирішують 
існуючі проблеми соціальноекономічного розвитку свого регіону. 

Оскільки 100 % компаній країни є приватними, в країні відсутня сис
тема субсидіювання та надання кредитів підприємствам. Приватні особи 
або компанії вкладають гроші в науковотехнічні розробки, надають 
стипендії студентам, вченим або окремим навчальним закладам. Цьому 
передує проведення досліджень щодо доцільності подібних фінансових 
витрат, аналіз факторів ризику та підрахунки можливих витрат та при
бутків. Що стосується грантів, то вони надаються компаніям з держав
ного бюджету через фінансування відповідних міністерств і лише на 
наукові дослідження та науководослідні розробки.

Найбільш розвиненими високотехнологічними галузями нідерла
ндської промисловості є судно та авіабудування, а також пов’язані з 
ними технології: електронні сенсорні, радіолокаційні та радіотехнічні 
системи, програмне забезпечення, виробництво складових частин та 
систем авіаційної техніки (Fokker Aviation), а також наземна техніка: 
автомобілі (DAF), трейлери (Aarding, Brochuis), сучасна дорожня тех
ніка (SP).

Уряд Королівства Нідерланди щорічно передбачає у бюджеті країни 
видатки на наукові дослідження в галузі високих технологій, які надхо
дять до дослідних інститутів, університетів, фірм та компаній з бюджетів 
відповідних міністерств країни.

Так, більше 60 % державних досліджень фінансуються Міністерством 
освіти, культури та науки. Міністерство економічних справи країни 
фінансує близько 16 % наукових розробок, Міністерство сільського гос
подарства, природи та безпеки продуктів — 6 %, а Міністерство транспор
ту, водного господарства та громадських робіт фінансує 4 % розробок. 

Найменші внески у дослідження в галузі високих технологій здійсню
ють Міністерство охорони здоров’я та спорту, Міністерство будівництва, 
планування населених пунктів та навколишнього середовища, Міністер
ство закордонних справ та Міністерство оборони (від 1,5 % до 3 %).

З метою ефективного використання бюджетних коштів та своєчасної 
переорієнтації досліджень в Нідерландах створена Консультативна Рада 
з питань наукової та технологічної політики, яка і надає Уряду Нідер
ландів пропозиції з цих питань.
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Міністерство освіти, культури та науки є основним джерелом фінан
сування науководослідницьких робіт в галузі високих технологій, яке 
безпосередньо фінансує дослідження в університетах країни. Міністер
ство економіки фінансує дослідження щодо стимулювання нових галу
зей науки та технологій, що мають чи можуть мати вплив на розвиток 
економіки країни. 

Федеративна республІка нІМеЧЧина

Сприяння інноваційному та технологічному розвитку країни, як через 
формування ефективної системи державної підтримки наукової та інно
ваційної діяльності, так і шляхом заохочення недержавних інвестицій, 
належить до пріоритетних напрямів економічної політики ФРН. При 
цьому Німеччина орієнтується на виконання цілей Лісабонського саміту 
ЄС щодо забезпечення зростання національних та загальноєвропейської 
економік за рахунок дотримання високої інноваційної динаміки та вихо
ду на рівень передових світових технологій. Лише таким чином, на думку 
німецьких фахівців, Німеччина зможе успішно протистояти викликам, 
які несе в собі глобалізація, домогтися успішного переходу до економіки 
та суспільства знань, зберігши за собою передові позиції у світі у еко
номічній, науковій, технологічній та соціальній сферах. 

За рівнем витрат на науководослідні та експериментальноконструк
торські розробки (НДЕКР), які становлять 2,5 % ВВП, Німеччина посідає 
одне із провідних місць серед економічно розвинутих країн. Зокрема, у 
2005–07 рр. загальні витрати на НДЕКР (державні, федеральних земель 
та приватного підприємницького сектору) зросли на 10,4 % — з 55,7 до 
61,5 млрд.євро. Лише видатки з федерального бюджету на НДЕКР збіль
шилися на 3 млрд. євро (до 12 млрд. євро у 2009 р.). Суттєве збільшення 
видатків на підтримку інновацій, науки та освіти передбачено і в рамках 
двох пакетів заходів на підтримку економічної кон’юнктури, ухвалених 
урядом ФРН у листопаді 2008 р. та січні 2009 р. з метою протидії світовій 
фінансовоекономічній кризі. 

Проте більшість галузей економіки та німецьких підприємств са
мостійно вкладає значні інвестиції в наукову та інноваційну діяльність, 
працюючи на цьому напрямку системно і результативно. Передусім це 
стосується провідних німецьких корпорацій, інвестиції яких в розвиток 
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науки та інновації перевищують загальноєвропейську практику щодо 
спрямування 10 % інвестицій в інноваційну сферу. Так, сумарні витрати 
німецьких компаній на НДЕКР у 2008 р. становили 45,7 млрд.євро (по
над 70 % загальних видатків в країні).

Німецькі науководослідні заходи та компанії широко використову
ють й можливості щодо фінансування НДЕКР за рахунок відповідних 
програм і фондів ЄС. Так, понад 20 % асигнувань за Сьомою рамковою 
програмою досліджень ЄС спрямовуються до німецьких наукових зак
ладів і компаній.

Важливим кроком у напрямку вдосконалення нормативноправового 
забезпечення, організації та функціонування національної інноваційної 
системи стало ухвалення урядом у серпні 2006 р. Стратегії розвитку 
Німеччини у сфері високих технологій, яка визначає пріоритети та впер
ше комплексно охоплює всі заходи щодо сприяння інноваційному та 
технологічному розвитку країни на період діяльності нинішньої урядової 
коаліції ХДС/ХСС та СДПН (до 2009 р.). 

Стратегія визначає 17 пріоритетних сфер інноваційного та техно
логічного розвитку країни, які відповідають визначним національним 
інтересам та несуть в собі значний науковий та економічний потенціал. 
Зокрема, йдеться про НДЕКР у сферах енергетики (насамперед енергоз
береження, відновлювальних видів енергії), захисту довкілля, охорони 
здоров’я, безпеки, підвищення мобільності (автомобіле, судно та літако
будування), біо та нанотехнологій, новітніх матеріалів для виробництва 
тощо. Для кожної з пріоритетних сфер підготовлено графік реалізації 
заходів з покращення рамкових умов діяльності та надання необхідної 
фінансової підтримки з боку держави. У цілому на реалізацію заходів 
в рамках Стратегії уряд запланував видатки обсягом понад 15 млрд.євро. 

Головними координаторами реалізації Стратегії на федеральному 
рівні є Міністерство освіти і досліджень та Міністерство економіки 
і технологій. Саме ці установи відграють ключову роль у державній 
системі підтримки інноваційної діяльності. Окремі програми сприян
ня інноваційному розвитку реалізуються в рамках інших міністерств 
і відомств. Крім того, стратегії інноваційного розвитку та програми, 
спрямовані на підтримку наукової й інноваційної діяльності, активно 
опрацьовуються та реалізуються на рівні федеральних земель і курують
ся їхніми урядами. 
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Складовою частиною загальнодержавної системи підтримки наукової 
та інноваційної діяльності є й широко розгалужена мережа державних 
і публічноправових науководослідних закладів різного спрямування, 
що фінансуються за рахунок федерального та земельних бюджетів. До 
них належать інститути, об’єднані у наукові товариства ім.Гельмголь
ца, МаксПланка, Лейбница, Фраунгофера, орієнтовані, насамперед, на 
прикладні дослідження на замовлення державного і приватного секторів 
економіки. Ці заклади є активними учасниками започаткованої федераль
ним та земельними урядами у червні 2005 р. ініціативи «Пакт заради роз
витку досліджень та інновацій».

З метою оцінки ефективності впровадження Стратегії розвитку 
Німеччини у сфері високих технологій та реалізації пріоритетів інно
ваційної політики, існуючої системи підтримки інноваційної діяльності, 
а також надання відповідних рекомендацій уряду, у серпні 2006 р. створе
но Експертну комісію з питань досліджень та інновацій, до складу якої 
увійшли представники провідних науководослідних закладів країни. На 
підставі щорічних експертних оцінок Комісії уряд готує щорічні звіти 
щодо реалізації Стратегії.

Питаннями промоції та практичного просування Стратегії на пріори
тетних напрямках опікується Дослідний союз економіки та науки, до 
складу якого увійшли 20 представників провідних німецьких компаній, 
наукових закладів та політичних кіл. 

Велику увагу в ФРН приділяють всебічному сприянню поглиблення 
практичної співпраці між наукою та реальним сектором економіки, роз
ширенню мереж кооперації та об’єднань потенціалу науководослідних 
установ і компаній через створення інноваційних союзів та кластерів. 
Слід відзначити й інші форми співпраці та взаємодії держави і приватного 
капіталу щодо інвестування у сферу наукової й інноваційної діяльності 
та, водночас, поєднання інвестицій з науковим потенціалом універси
тетів, науководослідних інститутів: технопарки, інкубатори технологій, 
інноваційні центри та їхні аналоги, які почали успішно розвиватися наба
гато раніше.

У ФРН започатковано низку програм та механізмів, покликаних пок
ращити умови здійснення НДЕКР і прискорити впровадження на прак
тиці інновацій. Зокрема, йдеться про програми сприяння інноваційної 
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, конкурс на звання 
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передового кластеру, запровадження державної премії для малих і се
редніх підприємств, які надають науководослідним закладам замовлен
ня на здійснення НДЕКР, підтримка практичної інноваційної діяльності 
науковців, спеціальні програми підтримки науководослідної та інно
ваційної діяльності у східних федеральних землях, програми підтримки 
засновників інноваційних компаній тощо.

Головною метою державних програм підтримки інноваційної діяль
ності є розділення ризиків з компаніями або організаціями, які працюють 
над впровадженням інноваційних продуктів чи послуг. Серед головних 
умов отримання державної підтримки — впровадження нового продук
ту або послуги, які забезпечують визначний інноваційний «стрибок» у 
порівнянні з існуючими аналогами в країні чи за її межами, сприяють 
посиленню конкурентних позицій підприємства на зарубіжних ринках, 
підвищенню ефективності його діяльності тощо. 

Для кожної програми опрацьовано й чітку систему оцінки ефектив
ності її впровадження. Так, організації та компанії, які отримали кошти 
від держави на реалізацію відповідних інноваційних проектів, на регуляр
них засадах звітують про стан його реалізації. Відповідні міністерства 
мають право здійснювати вибіркову перевірку одержувачів допомоги, 
а також доручити здійснення аудиту діяльності компанії чи організації 
незалежній аудиторській компанії. 

В контексті покращення рамкових умов інноваційної діяльності 
здійснюються кроки, спрямовані на подальше реформування податко
вого законодавства, спрощення адміністративних процедур та боротьби 
з бюрократією, спрямування на замовлення інноваційних продуктів 
і послуг системи державних закупівель, удосконалення системи захис
ту інтелектуальної власності та патентування, технічного регулювання 
і стандартизації, залучення венчурного капіталу тощо. 

королІвство норвегІЯ 

1. До основних державних структур, які покликані надавати підтрим
ку інноваційній діяльності в Норвегії, належать:

а) Науководослідницька Рада Норвегії (Research Council of Norway, 
www.forskningsradet.no);
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б) Корпорація індустріального розвитку Норвегії «SIVA» (The 
Industrial Development Corporation of Norway, www.siva.no);

в) Державне агентство з питань сприяння міжнародному співробіт
ництву «Innovation Norway» (www.innovationnorway.no).

2. Безпосередньо інноваційною діяльністю у Норвегії займаються:
а) приватні компанії (бл. 50 % всієї інноваційної діяльності в країні 

припадає на наукові дослідження в межах невеликої кількості великих 
промислових компанії. У той же час, зростає частка компаній сфери пос
луг, які провадять власну інноваційну діяльність. Державні структури 
Норвегії — Науководослідницька Рада Норвегії, «SIVA» та «Innovation 
Norway» сприяють залученню малого та середнього бізнесу до інно
ваційної діяльності); 

б) вищі навчальні заклади (у Норвегії існує 7 університетів, 6 спе
ціалізованих інститутів, 25 університетських коледжів, які забезпечують 
бл. 25 % інноваційної діяльності в країні. Наукові дослідження як пра
вило фінансуються з власне бюджету державних навчальних закладів, 
грантів Науководослідницької Ради Норвегії та контрактів від промис
лових компаній, державного сектору і приватних фондів); 

в) незалежні наукові інституції (у Норвегії існує понад 200 незалеж
них приватних інституцій, діяльність 70 з яких присвячена виключно 
науковим дослідженням. Ці інституції не є частиною вищих державних 
закладів або промислового сектору. 25 % інноваційної діяльності в країні 
припадає саме на такі інституції. До таких інституцій відносяться окремі 
державні науководослідні інститути, державні агентства, музеї, архіви, 
заклади охорони здоров’я тощо. Значна частина цих інституцій отримує 
фінансування від міністерства освіти та наукових досліджень). 

3. Механізмами сприяння розвитку інновацій в Норвегії є:
а) надання державних цільових грантів Науководослідницькою Ра

дою Норвегії (щорічний на ці цілі виділяється близько 600 млн. дол. 
США, з них 48 % коштів спрямовується на підтримку інноваційної діяль
ності у вищих навчальних закладах Норвегії, 46 % — незалежним науко
вим інституціям, 6 % — приватним компаніям);

б) запровадження непрямої схеми підтримки інноваційної діяльності 
приватних компаній Норвегії «SkatteFUNN», відповідно до якої при
ватні компанії можуть отримати до 20 % відшкодувань від суми сплаче
них податків (т.зв. «податковий кредит») за умови їх використання для 
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ведення інноваційної діяльності. При цьому, інноваційні проекти мають 
бути попередньо погоджені Науководослідницькою Радою Норвегії;

в) підтримка бізнесінкубаторів та наукових парків (Корпорація 
індустріального розвитку Норвегії «SIVA» на даний час відповідає за 
діяльність 22 бізнесінкубаторів, 18 наукових парків, 8 дослідницьких 
парків тощо);

г) підтримка інноваційних компаній Норвегії у виході на міжнародні 
ринки (Державне агентство «Innovation Norway» сприяє представленню 
норвезького дрібного та середнього бізнесу на міжнародних виставках, 
поширює інформацію про експортні можливості норвезьких компанії за 
кордоном).

4. До джерел фінансування інноваційної діяльності в Норвегії нале
жать:

а) державне фінансування інноваційної діяльності (для цього у дер
жавному бюджеті Норвегії на 2008 р. було виділено, наприклад, близько 
3 млрд. дол. США);

б) Фонд наукових досліджень та інновацій (The Fund for Research and 
Innovation), який був створений урядом Норвегії у 1999 р. Станом на 
кінець 2008 р. Фонд нараховував бл. 11 млрд. дол. США. Кошти Фонду 
адмініструються Науководослідницькою Радою Норвегії та використо
вуються на кредитне фінансування пріоритетних інноваційних галузей 
Норвегії, які визначаються урядом країни (інформаційнокомунікаційні 
технології, біотехнології, нові матеріали та нанотехнології).

5. Економіка Норвегії протягом тривалого часу демонструє високі 
темпи зростання, а середньостатистичні показники валового внутрішнь
ого доходу на душу населення є одні з найвищих у світі. Зростання 
обсягів та прибутковості видобутку вуглеводнів на норвезькому кон
тинентальному шельфі є одним з головних факторів такого зростання. 
Водночас, навіть якщо ми виключимо видобуток нафти і газу із розра
хунків, величина ВВП континентальної частини країни на душу насе
лення є співмірною із сусідньою Фінляндією та вищою, ніж в багатьох 
країнах ЄС. Норвегія є однією з країн, які демонструють найкращі 
показники зростання рівня продуктивності робочої сили, особливо в 
приватному секторі.

В той же час, «сумарний рівень інноваційності» — індикатор, який 
використовується для оцінки інноваційної складової економіки країн 
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ЄС, — відкидає Норвегію на рівень нижче середнього серед країн ЄС 
(при тому, що середній рівень країни ЄС є набагато нижчим, ніж рівень 
США чи Японії). На додаток до цього, зазначений показник погіршу
вався для Норвегії протягом останніх років. У той же час, Норвегія 
концентрує свої зусилля переважно на окремих пріоритетних галузях 
інноваційної діяльності, в яких країна має конкурентні переваги на 
міжнародній арені. Таким чином, виникає т. зв. «загадка Норвегії» — си
туація, при якій Норвегія виділяє на інноваційну діяльність менший 
відсоток коштів та продовжує зберігати високі економічні показники 
якісного зростання. Це частково пояснюється тим, що високі соціальні 
стандарти, які впроваджені в країні, стимулюють використання техніч
них змін у використанні робочої сили, що автоматично призводить до 
зростання продуктивності праці.

республІка польща

Згідно з Законом «Про науководослідні організації», науководослід
ними одиницями вважаються державні організації виділені з правної, ор
ганізаційної та економічнофінансової точки зору, створені з ціллю про
ведення наукових досліджень та праць, результати яких повинні знайти 
застосування в певних сферах економіки держави та суспільного життя.

Науководослідницькими установами є :
•  науководослідницькі інститути;
• науководослідницькі осередки, центральні лабораторії та інші ор

ганізації, основним завданням яких є проведення науководослідницької 
діяльності.

До основних інститутів, що задіяні в інноваційній діяльності нале
жать:

1). Міністерство національної освіти РП;
2). Міністерство економіки РП;
3). Міністерство регіонального розвитку РП (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego);
4). Інститут Знань та Інновацій РП (Instytut Wiedzy i Innowacji);
5). Integris — Об’єднання регіональних інноваційних стратегій (Sie? 

Regionalnych Strategii Innowacji).

389



Механізми сприяння розвитку інновацій

Одним з механізмів сприяння розвитку інновацій є технологічний кре
дит. Він надається на підставі умов, що не відрізняються від ринкових, з 
застереженням можливості часткового зниження квоти капіталу кредиту.

Національний банк Польщі здійснює погашення частини техно
логічного кредиту у вартості, що відповідає 20 % вартості нетто вказаній 
на пред’явлених, не частіше ніж два рази на рік, кредитоодержувачем 
документаційних рахунках здійснення продажу товарів чи послуг, що 
виникли внаслідок технологічної інвестиції, яка фінансується з техно
логічного кредиту разом з підтвердженням здійснення оплати. 

Повна квота погашення не може перевищити:
1) вартості в злотих 1 млн. євро, перерахованої відповідно до середньо

го курсу, встановленого Національним банком Польщі в день здійснення 
погашення;

2) 50 % квоти використаного капіталу технологічного кредиту;
3) в даному календарному році — добутку 10 % квоти капіталу та ви

користаного технологічного кредиту і кількості років, які пройшли з дня 
надання підприємцю технологічного кредиту.

4) 30 % видатків, у випадку технологічної інвестиції, реалізованої 
в Варшаві або Познані.

5) 40 % видатків, у випадку технологічної інвестиції, реалізованої 
у Вроцлаві, Кракові, чи ГданськуГдиніСопоті;

6) 50 % видатків у випадку технологічної інвестиції, реалізованої на 
території не зазначеній у пунктах 4, 5;

Допомога в формі погашення підлягає сумуванню з іншою публічною 
допомогою, отримана підприємцем в інших формах та з інших джерел, 
призначена для технологічної інвестиції, що є предметом технологічного 
кредиту або на створення нових робочих місць, пов’язаних з цією інвес
тицією і не може в сумі перевищити зазначених вище лімітів.

Підприємець, який не є науководослідницькою організацією, може 
отримати статус науководослідницького центру.

Джерела фінансування та умов підтримки 
інноваційної діяльності

Технологічний кредит надається Національним банком Польщі з 
коштів Фонду технологічного кредиту.
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До джерел фінансування Фонду належать:
1) цільові дотації з державного бюджету, що визначаються щорічно 

в законі про бюджет;
2) сплати ренти капіталу технологічних кредитів; 
3) комісія за надання технологічних кредитів;
4) відсотки від виділених технологічних кредитів;
5) відсотки від депозитів коштів Фонду в банках;
6) кошти, надані з бюджету ЄС та інші кошти з закордонних джерел, 

що не підлягають поверненню;
7) інші кошти.
2. Кошти Фонду призначаються на :
1) надання технологічних кредитів;
2) покриття коштів функціонування Фонду;
3) комісійні винагороди Національному банку Польщі. 
Власна частка підприємця в фінансуванні технологічної інвестиції, на 

яку виділяється кредит, не може бути менша ніж 25 % вартості інвестиції. 
Величина капіталу технологічного кредиту не може перевищувати су

ми в злотих, що рівноварта 2 млн. євро в перерахунку за середнім курсом, 
оголошеним Центральним Банком Польщі в день видачі технологічного 
кредиту. 

Нормативноправове забезпечення  
національних інноваційних систем

Основні закони, що контролюють національні інноваційні системи:
• Закон про науководослідницькі організації;
• Закон про підтримку інноваційної діяльності.

Науковотехнічні пріоритети

Основними пріорітетами програми інноваційного розвитку є:
1. Дослідження та розвиток сучасних технологій. За цю діяльність 

відповідає Міністерство науки та вищої освіти (MNiSzW);
2. Інфраструктура в сфері досліджень та розвитку (відповідальне 

MNiSzW);
3. Капітал для інновацій (відповідальне — Міністерство економіки 

(MG));
4. Інвестиції (відповідальне MG);
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5. Поширення інновацій (відповідальне MG);
6. Польська економіка на міжнародному ринку (відповідальне MG);
7. Інформатизація адміністрації щодо підприємств (відповідальне 

MSWiA);
8. Допомого технічна (відповідальне Міністерство розвитку регіонів 

(MRR));

Розробка стратегії інноваційного розвитку

Одним з основних пунктів стратегії інноваційного розвитку є капітал 
для інновацій. Під цим розуміється ініціювання інноваційної діяльності, 
підтримка фондів капіталу з підвищеним ризиком, а також створення сис
теми, яка б полегшувала приватні інвестиції в MSP.

Наступними є інвестиції в інноваційні підприємства. Тут мається 
на увазі інвестування в дослідження та розвиток на окремих фірмах, на
дання технологічних кредитів, нові інвестиції з високим інноваційним 
потенціалом, заохочення інвестицій, що мають важливе значення для 
економіки, інвестиції в туристичні продукти та послуги, які мають понад
регіональне значення.

Ще одним важливим пріоритетом стратегії є поширення (дифузія) 
інновацій. Сюди відноситься підтримка кооперативних зв’язків, що 
мають понадрегіональне значення, підтримка ряду проінноваційних 
інституцій в сфері бізнесу, які мають понадрегіональне значення, 
підтримка осередків інноваційності, а також управління інтелектуаль
ною власністю.

Іншим важливим пунктом стратегії є Польська економіка на міжна
родному ринку. Тут береться до уваги система підтримки заохочення про
даж на JRE а також промоціювання експорту. Розвиток системи центрів 
обслуги інвесторів та інвестиційних зон, а також промоція туристичних 
принад Польщі та зміцнення марки «Польща».

португальська республІка 

1. Нормативноправове забезпечення, організація, створення та 
функціонування національної інноваційної системи.

Протягом достатньо довгого часу, Португалія помітно відставала від 
інших країн Європейського Союзу у питаннях інноваційного розвит
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ку, свідченням чого було досить низькі оцінки за Європейською інно
ваційною шкалою (EIS — European Innovation Scoreboard). Причому 
ситуація постійно погіршувалася. Зокрема, 4е видання Інноваційного 
Огляду ЄС (4th Community Innovation Survey — CIS 4) вказувало на 
те, що, у 2002–2004 рр. тільки 41 % португальських підприємств були 
«інноваційно активні», у той час як у 1998–2000 рр. таких було 46 %. 
Португальська економіка потерпала від таких недоліків, як низька про
дуктивність, низький рівень освіти та технологічних навичок, низький 
рівень технологічних та організаційних інновацій, нестача підприємниць
кого духу, високий рівень бюрократизації, регіональна роз’єднаність. 

Основним стратегічним документом у галузі інноваційної політики є 
т.зв. Технологічний План, який розроблявся протягом кількох років під 
егідою спеціально створеної структури — Координаційного управління 
Технологічного Плану. У листопаді 2005 року він був схвалений Радою 
Міністрів і став частиною урядової програми XVII Конституційного Уря
ду Португалії (з квітня 2005 р.), схваленою парламентом країни. Після 
цього, Координаційне управління було підпорядковано Міністерству 
економіки та інновацій і на нього було покладено додаткові функції щодо 
координації дій по виконанню заходів «Лісабонської Стратегії» — широ
комасштабного плану розвитку Європейського Союзу на період до 2010 
року на основі «економіки знань» та інноваційних технологій, затвердже
ного Європейською Радою на засіданні у Лісабоні у березні 2000 року.

Технологічний План став документом, який визначає поточні заходи 
не тільки уряду, але й усього португальського суспільства, спрямовані 
на забезпечення модернізації підприємств, установ та домашніх госпо
дарств. Уряд Португалії розглядає цей План у якості пріоритетного 
у всій своїй соціальноекономічній політиці. Технологічний План бу
ло також використано у якості однієї з основ більш широкого Плану 
Національної Реформи для забезпечення зростання та конкурентноздат
ності (який став частиною Національної програми дій для забезпечення 
зростання та зайнятості на 2005–2008 роки).

Технологічний План базується на трьох основних напрямках: 
• Підвищення рівня освіти та знання португальського суспільства; 
• Подолання наукового та технологічного відставання Португалії, 

а також підвищення ролі промислових підприємств і компаній у прове
денні науковотехнічних досліджень; 
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• Стимулювання інновацій шляхом впровадження відповідних про
цедур, організаційних систем, товарів та послуг. 

Як і в деяких інших країнах, інноваційна політика розроблялася та 
впроваджувалася кількома міністерствами та відомствами. Перш за все, 
Міністерством економіки, а також Міністерством науки та технології. 
З метою підвищення рівня управління та координації інноваційних про
цесів, уряд вирішив створити Національну Інноваційну Раду, до якої 
увійшли би представник вже існуючих установ (крім згаданих вище 
міністерств, йшлося про Науковотехнічну Фундацію, Інноваційне Аген
тство та Інститут підтримки малого та середнього бізнесу і інвестицій) і 
яку мав би очолити Прем’єрМіністр країни. Втім, остаточно було виріше
но, що більш ефективним буде покласти основну відповідальність у галузі 
інноваційної політики не на міжвідомчий орган, а на одне з міністерств. 
У якості такого міністерства було визначено міністерство економіки, яке 
з 2005 року носить назву Міністерство економіки та інновацій. Саме це 
міністерство виконує в Португалії головну та координуючу роль в галузі 
інноваційної політики держави.

Міністерство економіки та інновацій спільно з Міністерством науки, 
технології та вищої освіти створили державну установу — Агенція Інно
вацій (Agência de Inovação, SA — Adi), яка безпосередньо працює з низ
кою адміністративних установ, технологічних центрів, бізнес асоціацій 
та іншими науковотехнічними установами в Португалії. 

До стратегічних завдань Агентства належать: сприяння здійсненню 
науковотехнічних досліджень та їх економізація; підтримка та сприяння 
розвитку технологічної основи інновацій; сприяння та підтримка найму 
на роботу підприємствами високо кваліфікованих спеціалістів; підтрим
ка діяльності по обміну високими технологіями.

Агентство також забезпечує співробітництво з іноземними та міжна
родними інноваційними установами. Зокрема, йдеться про членство або 
тісну співпрацю з такими організаціями, як:

Асоціація технічних запроваджень в Європі (TAFTIE — The Associa
tion for Technology Implementation in Europe) — в якому ADI як один 
з 19 членів займається сприянням впровадженню національних інно
ваційних програм;

Система Інноваційних центрів (INNOVATION Centre Network), яка 
сприяє використанню національних інноваційних технологій за кордоном;
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Європейська система сприяння ринковоорієнтованим науко
вотехнічним дослідженням EUREKA, в якій Агентство з 1985 року вико
нує функції національного координатору проектів.

Існує також дві спеціальні установи, діяльність яких зосереджено без
посередньо на фінансуванні інноваційної діяльності. 

Венчурна компанія API Capital, Sociedade de Capital de Risco, SA — 
нагляд за діяльністю якої здійснюється Комісію з цінних паперів. Ком
панія входить до Португальської асоціації ризикового капіталу та Євро
пейської Асоціації венчурного капіталу (EVCA). Головне завдання API 
Capital полягає в управлінні фондами ризикового капіталу, які спрямо
вуються на фінансування великих інвестиційних проектів з очікуванням 
високих прибутків. Але існує можливість використання послуг компанії 
малими та середніми підприємствами (якщо вони відповідають певним 
критеріям, які передбачають інноваційну орієнтованість проектів).

Іншою установою є державна компанія Inovcapital, яка підпорядко
вана Міністерству економіки та інновацій. Її діяльність зосереджується, 
значною мірою, безпосередньо на проектах, які передбачені т.зв. техно
логічним Планом (див. нижче) і спрямовані на підвищення підприєм 
ництва та конкурентноздатності португальської економіки. Окре
мою метою компанії є надання фінансової підтримки новоствореним 
підприємствам інноваційної спрямованості.

2. Формування та реалізація інноваційної політики, науковотехніч
них пріоритетів.

В процесі визначення державної інноваційної політики, перш за усе, 
було поставлено питання щодо її головної мети, а саме:

1) підвищення рівня добробуту більшої кількості громадян шляхом 
забезпечення зростання суспільного багатства;

2) покращення стабільності у світі;
3) забезпечення національної безпеки;
4) забезпечення виживання людства.
Кожна країна, розглядаючи основні завдання інноваційної політики 

встановлює свої пріоритети. На думку португальських експертів, в США 
пріоритетом є забезпечення національної безпеки, після чого звертається 
увага на підвищення добробуту власного населення і лише після цього — 
покращення стабільності у світі. Японці в першу чергу концентрують 
увагу на підвищенні добробуту та світової стабільності і лише потім — на 
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національній безпеці. Приблизно такими є пріоритети і провідних країн 
ЄС («старої Європи»), у той час як нові члени ЄС віддають перевагу меті 
підвищення добробуту своїх громадян. Що стосується слабо розвинутих 
країн, то вони здебільше розглядають інновації як шлях до загального 
виживання.

Інноваційна політика Португалії виходить з необхідності подолання 
значного відриву в рівні розвитку економіки країни у порівнянні з інши
ми країнамичленами ЄС.

3. Розробка стратегії інноваційного розвитку.
При розробці стратегії інноваційної політики розглядалися різні 

сценарії.
• Сценарій 1 (IN/INPUSH) передбачав розвиток науковотехнічних 

досліджень на власній основі з наступним використання отриманих ре
зультатів на внутрішньому ринку країни. Однак, було визнано, що такий 
розвиток буде обмежуватися науковотехнічними можливостями країни 
та невеликим розміром внутрішнього ринку. (Такий сценарій, краще 
відповідає умовам таких країн, як США). 

• Сценарій 2 (IN/INPULL) виходив з того, що внутрішній попит 
буде викликати потребу в певних інноваціях, які і будуть використову
ватися на внутрішньому ринку. Це варіант (який базується на підходах, 
прийнятих в ЄС) відрізняється від першого сценарію тим, що розвиток 
інноваційних досліджень не організується безпосередньо, а викликаєть
ся вимогами, які існують в таких галузях як охорона навколишнього 
середовища, управління земельними ресурсами, тощо.

• Сценарій 3 (IN/OUTPUSH) базувався на тому, що власні нау
ковотехнічні дослідження в подальшому використовуються, головним 
чином, на зовнішніх ринках. Ризикованість такого сценарію обумовлена 
високою волатильністю зовнішніх ринків. Хоча він був достатньо вдало 
використаний т.зв. «азійськими тиграми» і виглядає адекватним для 
Росії та деяких інших пострадянських країн.

• Сценарій 4 (OUT/INPULL) пропонував активне використання 
іноземних науковотехнічних досліджень для використання на внутріш
ньому ринку країни. (Як це успішно робиться, наприклад, у Великій 
Британії).

• Сценарій 5 (OUT/OUTPULL/PUSH) виходив з того, що зов
нішні науковотехнічні дослідження та зовнішній попит призводять до 
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результатів, які використовуються також на зовнішніх ринках. Такий 
сценарій базується на наявності достатньо розвинутої власної науко
вотехнічної бази, яка забезпечує абсорбцію закордонних розробок та їх 
впровадження на зовнішніх ринках (як це робиться в Ірландії).

Виходячи з того, що 99,7 % усіх досліджень здійснюються за кордо
ном Португалії, а внутрішній ринок країни не достатньо великий, саме 
сценарій 5 було взято за основу. Хоча і не в «чистому вигляді», тобто не 
відмовляючись від розвитку власних наукових досліджень в окремих 
галузях, які були визнані у якості національних пріоритетів, зокрема 
альтернативна енергетика та прикладні нанотехнології. При цьому було 
взято до уваги деякі елементи сценаріїв 2 та 3, маючи на увазі членство 
Португалії в ЄС та можливості, які виникли у зв’язку з розширенням 
загального ринку ЄС за рахунок постсоціалістичних країн з достатньо 
великими, але слабко розвинутими ринками. Але при цьому визначе
но, що держава буде безпосередньо втручатися і управляти процесом 
інноваційного розвитку на усіх його стадіях — від освіти та професійної 
підготовки до організації досліджень та їх впровадження у виробництво. 
Крім того, в розрахунок приймався той факт, що в країні діють дочірні 
відділення транснаціональних компаній і державні органи повинні вести 
переговори та використовувати можливості залучення їх інновацій та 
інвестицій для досягнення своїх цілей. При цьому стратегія інноваційно
го розвитку передбачає, що уряд та бізнессектор пов’язані стосунками 
скоріше партнерства, аніж підпорядкованості і кожна зі сторін намагаєть
ся виконувати свої обов’язки.

Роль уряду Португалії в здійсненні інноваційної політики полягає у 
тому, що він:

• Створює сприятливий клімат: 
– Фіскальними пільгами та залученням венчурного капіталу 
– Доброзичливими адміністративними процедурами, уникненням 

прямого адміністрування, створенням системи «електронного уряду» 
– Скасуванням торгівельних бар’єрів, захистом прав інтелектуальної 

власності та гарантуванням безпеки електронного бізнесу (ebusiness). 
• Запроваджує адекватну систему освіти та підтримує динамічну 

програму науковотехнічних досліджень 
• Розвиває активну систему державних замовлень на інноваційні то

вари та послуги (Створення електронної тендерної системи державних 
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замовлень (Portuguese eProcurement Program — PPP) дозволило вико
ристовувати систему державних замовлень для стимулювання інновацій, 
оскільки ступінь інноваційності товарів та послуг виступає у якості одно
го з критеріїв при тендерному виборі постачальників. В країнах ЄС на 
такий тип державних замовлень припадає 14 % ВВП).

• Гарантує адекватну інфраструктуру 
• Стимулює інновації, спрямовані на забезпечення сталого розвитку 
Зі свого боку, підприємства забезпечують виконання своїх завдань: 
• Розвивають корпоративну культуру підприємництва 
• Підтримують творчій підхід (креативність) 
• Підвищують технологічний рівень виробництва 
• Сприяють розвитку власних НДДКР 
Загальна інноваційна стратегія реалізується шляхом здійснення низ

ки окремих, спеціалізованих програм:
Програма «Магеллан» — сприяє поширенню знань та навичок, не

обхідних для ефективного використання комп’ютерної техніки. В прог
рамі беруть участь практично усі португальські провайдери та розробники 
програмного забезпечення. Програма передбачає пільгове забезпечення 
навчальними комп’ютерами дітей від 6 до 10 років (за ціною у 50 євро) 
та старше 10 років (за ціною у 150 євро). Зараз завершується передача 
850 тисяч таких комп’ютерів, а на наступному етапі передбачається пере
дача ще 300 тисяч.

Програма продуктивності та економічного зростання (PPCE: Prog
ramme for Productivity and Economic Growth) — спрямована на покращен
ня юридичного забезпечення та регуляторного адміністрування, підви
щення конкурентноздатності, інвестиційної привабливості, захисту прав 
інтелектуальної власності, податкового стимулювання, тощо.

Інтегрована програма інновацій (PROINOV: Integrated Programme 
for Innovation) у якості головної мети має залучення прямих іноземних 
інвестицій з метою створення нових робочих місць та розвитку високих 
технологій.

Операційна програма для інформаційного суспільства (POSI: Opera
tional Programme on Information Society) та Операційна програма для на
уки, технології та інновацій (POCTI: Operational Programme for Science, 
Technology and Innovation) орієнтовані на підтримку університетських 
досліджень, орієнтованих на промислове використання.
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Програма IDEIA (Applied Research and Development in Companies) —  
для підтримки наукових досліджень на замовлення промислових компа
ній, що дозволяє підвищити зацікавленість промисловості у впроваджені 
наукових розробок та підвищити здатність компаній (у томи числі, МСП) 
до абсорбції інноваційних досягнень. Учасники цієї програми можуть ко
ристуватися фінансовою допомогою або отримувати податкові пільги.

Програма NEST (New TechnologyBased Firms) задіяна для підтримки 
новостворених високотехнологічних фірм, для фінансування яких залу
чається венчурний капітал.

Програма QUADROS, орієнтована на надання допомоги МСП у 
підвищенні технологічних навичок шляхом фінансової підтримки для 
підвищення оплати молодих інженерів, економістів, управлінців та 
дослідників, які приймаються на роботу МСП. Програма також передба
чає допомогу в організації використання на тимчасовій роботі студентів, 
стажування молодих фахівців, тощо.

ФІнлЯндська республІка 

Фінляндія вважається країною, де переміг хайтек, а її національна 
інноваційна модель визнана однією з найбільш ефективних у світі. Про
тягом двох десятиріч фінську економіку було переорієнтовано з виробни
цтва сировинних ресурсів на наукомістке виробництво. Наприкінці 70х 
років саме збільшення інвестицій у науководослідницьку діяльність ста
ло вирішальним фактором, що сприяв швидкій зміні орієнтирів фінської 
економіки. Навіть у період загальноекономічного спаду на початку 90х 
років обсяг фінансування науки не тільки не скорочувався, а й продовжу
вав зростати, хоча і більше повільними темпами.

Сьогодні Фінляндія є одним із загальновизнаних лідерів в інновацій
ній діяльності. Так, протягом останніх кількох років Фінляндія знахо
диться в першій десятці країн з найкращим рівнем конкурентоспромож
ності економіки. За даними рейтингу «Global Competitiveness Report» за 
2008–2009 Фінляндія займає 6 місце з 134 країн. Розробники рейтингу 
враховували загальний стан економіки, концентрацію наукомістких ви
робництв, а також обсяг інвестицій у НДЕКР та освіту.

Фінляндія стала першою країною, що прийняла концепцію національ
ної інноваційної системи як основного елемента політики в сфері науки 

399



й технології. На практиці це означало збільшення кількості підприємств, 
в основі діяльності яких лежали інновації й ноухау, а також підтримка 
організацій, що займаються дослідницькою діяльністю.

Під час визначення основних напрямків інноваційної політики у Фін
ляндії виходили з того, що успіх багато в чому визначається якісною 
післядипломною освітою та заохоченням наукової діяльності. Перші в цій 
країні школи післядипломної освіти були створені в 1995 році. Їх основна 
мета — поліпшення якості підготовки дослідників у процесі роботи над ди
сертацією й розширення можливостей міжнародного співробітництва. За 
останніми даними у Фінляндії працює близько 130 таких шкіл.

До 2009 року політику Фінляндії в сфері науки, інновацій та техно
логій формувала Рада з наукової та технологічної політики під голову
ванням Прем’єрміністра. У червні 2006 року Рада з наукової та техно
логічної політики Фінляндії ухвалила заснування п’яти стратегічних 
центрів (кластерів), що мають ключове значення для розвитку фінського 
суспільства, бізнесу й промисловості, а саме: в сфері енергетики й захисту 
навколишнього середовища; металопродукції й машинобудування; лісо
вої галузі; охорони здоров’я; інформаційної й комунікаційної індустрії. 
Дані центри покликані забезпечити координацію дослідницьких ресурсів 
у країні та за кордоном.

9 жовтня 2008 року Державна Рада схвалила Доповідь з питання 
національної інноваційної політики, у якій визначені основні положен
ня проекту Національної Інноваційної Стратегії, що була підготовлена 
Міністерством праці та економіки у червні 2008 року. Головним змістом 
Стратегії є визначення цілей інноваційної політики Уряду та засобів її ре
алізації. До них, у першу чергу, віднесено підтримку конкурентоспромож
ності фінської економіки, забезпечення потреб споживачів та охорона 
довколишнього середовища. Крім того, у проекті Стратегії пропонується 
здійснити реформування державних механізмів регулювання та підтрим
ки інноваційної діяльності з метою створення комплексного підходу до 
її реалізації. 

З цією метою вже з 1 січня 2009 року розпочала роботу Рада з питань 
досліджень та інновацій, яка замінила Раду з питань наукової та техно
логічної політики. Рада є головним дорадчим органом Уряду з питань 
моніторингу, оцінки та визначення головних напрямків політики в галузі 
технологій та інновацій. 
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організації, які приймають рішення та здійснюють  

дослідницьку та наукову діяльність

401

За обсягами інвестицій у наукові дослідження Фінляндія є однією 
з провідних країн світу. В бюджеті на 2009 рік заплановано виділення 
1,9 млрд. євро на науку та дослідження, що на 102 млн. євро більше ніж 
в попередньому році. Близько 82 % цих коштів розподіляють Міністер
ство праці і економіки та Міністерство освіти Фінляндії. Зокрема, фінан
сування вузівської науки (основна частка фундаментальних досліджень 
країни й частина прикладних) відбувається через Академію Фінляндії 
— підконтрольний Міністерству освіти центральний науковий адміністра
тивний орган. На фінансування Академії в цього річному бюджеті запла
новано виділення 309 млн. євро. До складу Академії входять комітет з 
науки та шість комісій: з природних, медичних, сільськогосподарських, 
технічних, суспільних і гуманітарних наук. В питаннях фінансування 
для Академії Фінляндії пріоритетними є наступні напрямки досліджень: 
в сфері медицини, біологічних наук і навколишнього середовища; куль
тури й суспільства; природознавства й техніки. Інші 20 % бюджетних 
коштів розподіляються між іншими відомствами. Детальний розподіл 
фондів на науку та дослідження наведено у додатку 1.

Крім Академії Фінляндії, у фінансуванні науки бере участь ще кіль
ка організацій. Так, фонд «Sitra», що діє під егідою Парламенту країни, 
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працює з молодими інноваційними компаніями як свого роду венчур
ний фонд — вкладає в них від 100 тисяч до 15 мільйонів євро в обмін на 
30–40 % їх акцій. Зараз «у портфелі» Sitra близько 70 стартапів. Зазви
чай фонд працює з компанією від трьох до п’яти років, після чого продає 
її акції іншим інвесторам.

Національне фондове агентство з технологій та інновацій «Tekes» 
виступає як посівний інвестор. Агентство є підзвітним Міністерству 
праці і економіки Фінляндії й розподіляє більшу частину бюджетних 
коштів, які виділяються на прикладні дослідження. В поточному році 
заплановано виділення із бюджету країни на потреби агентства 575 млн.  
євро. Ця організація покликана зміцнювати співробітництво універ  
ситетів і компаній з метою створення нових продуктів. Зазвичай 
«Tekes» надає третю частину суми, необхідної для реалізації заявле
ного інститутами проекту, а іншу частину інвестує компаніяпартнер. 
Крім того, з боку фондового агентства передбачені й іншої форми 
підтримки науки: гранти й інвестиційні кредити, призначені для ство
рення стартапів і проведення компаніями науководослідних розробок. 
Для бізнесу подібне співробітництво досить вигідно: поєднуючись із 
наукою, він одержує підтримку держави в особі «Tekes» для власного 
розвитку.

Варто підкреслити, що свої пріоритети фондове агентство «Tekes» пе
реглядає й коректує кожні три роки, обговорюючи їх із представниками 
промисловості, науки та Міністерств освіти, праці і економіки.

Таким чином, можна зазначити, що в Фінляндії створено міцну і ефек
тивну систему інноваційного розвитку, яка базується на скоординованій 
діяльності урядового сектору та бізнесових кіл.

Чеська республІка 

Необхідність опрацювання та втілення в життя сучасної інноваційної 
політики в ЧР стала особливо відчутною у зв’язку із вступом країни до 
Європейського Союзу, де інновації вважаються пріоритетним загаль
ноєвропейським завданням в умовах зростаючих конкурентних тисків у 
світовій економіці. Відтак у березні 2004 року Уряд ЧР схвалив «Націо
нальну інноваційну стратегію ЧР» (НІС) — перший концептуальний 
документ подібного роду в новітній історії Чехії. 
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Як зазначається у вступному розділі НІС, в якому обґрунтовується 
потреба у її розробці, брак законодавчих документів, системні перешко
ди у сфері управління та фінансування інновацій, недостатня увага до 
захисту та запровадження їх результатів спричиняють значні економічні 
втрати, знижують конкурентоздатність чеських підприємств. 

У НІС вперше у системній формі формулюється поняття інновацій, 
подаються інші визначення, що стосуються даної проблематики (інно
ваційна фірма, інноваційне підприємництво, офсетові програми, пере
дстартове фінансування, трансфер технологій, науковотехнічний парк 
тощо). При цьому використовується дефініція документа Європей 
ської Комісії СОМ (2003) 112: «Інновація є оновлення та розширен 
 ня шкали виробів та послуг, а також пов’язаних з ними ринків, ство
рення нових методів виробництва, поставок та дистриб’юції, запрова 
дження змін в управлінні, організації та умовах праці, кваліфікації ро
бочої сили».

У документі окреслено законодавчі та організаційні заходи, які вжи
ваються в рамках ЄС з метою створення сприятливого інноваційного 
середовища як в Євросоюзі вцілому, так і в окремих країнах (Швеція, 
Фінляндія, Ірландія). Аналізуються сучасний стан інноваційного середо
вища в ЧР, його сильні та слабкі сторони, вказується на наявні системні 
недоліки, визначено коло проблем, які потребують першочергової ува
ги: фінансування досліджень та інноваційної діяльності; забезпечення 
політичних та законодавчих умов для інновацій та підприємницької 
діяльності; налагодження більш тісної комунікації між дослідницькою 
та підприємницькою, виробничою сферами. Нарешті, у згаданому до
кументі визначено інструменти, використання яких має забезпечити 
істотне поліпшення функціонування інноваційної системи (законодавчі, 
фінансові, організаційні, політичні), окреслено завдання міжнародного 
співробітництва в інноваційній сфері.

Відповідно до рекомендацій, які містилися в НІС, відповідні органи 
влади, наукові інституції та підприємницькі спілки підготували доку
мент «Національна інноваційна політика ЧР на 2005–2010 рр.» (НІП), 
який був схвалений Урядом ЧР у червні 2005 року. Якщо НІС заклав, 
так би мовити, ідеологію інноваційного розвитку країни, то НІП став 
основою для практичної реалізації системи заходів щодо істотного 
поліпшення інноваційної діяльності.
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При розробці НІП чеська сторона спиралася на відповідні нормативні 
документи органів ЄС. Йдеться, перш за все, про висновки головування 
Європейської Ради (м.Брюссель, 22–23 березня 2005 року), у яких сфор
мульовано чіткі політичні рамки розвитку інновацій на довготермінову 
перспективу. Використовувалися також концептуальні матеріали, що 
були підготовлені у 2004–2005 рр. і стосувалися реалізації Лісабонської 
стратегії. Серед них особливо слід відзначити такі основні документи:

• Kok, W.: Facing the Challenge. Brussels, November 2004;
• Innovate for a Competitive Europe: A new Action plan for innovation 

Brussels 2004;
• Інформація групи високих представників під керівництвом профе

сора Р.Мерімона «Evaluation of the effectiveness of the New Instruments of 
Framework VI Questionnaire», June 2004;

• European Commpetitiveness Report SEK (2004) 1397, November 
2004;

• Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Stra
tegy. Brussels COM (2005) 24.

Було взято до уваги результати регулярних досліджень в рамках 
Community Innovation Survey (CIS3) та результати оцінки позиції ЧР 
у сфері інновацій у щорічному виданні «Європейського інноваційного 
вісника» (European Innovation Scoreboard). 

Що стосується нормативноправового забезпеченні інноваційної 
діяльності на національному рівні, то, крім згаданої «Національної інно
ваційної стратегії ЧР», у січні 2005 року Урядом ЧР було схвалено кон
цептуальний документ «Національна політика досліджень та розвитку 
ЧР». Міністерство освіти ЧР підготувало документ під назвою «Підходи 
ЧР до матеріалу ЄС «Інвестувати в дослідження: План дій для Європи»; 
Міністерство промисловості і торгівлі разом з підпорядкованим йому 
агентством «Чехінвест» — документ під назвою «Концепція інновацій у 
сфері промисловості та підприємництва». 

Діє також закон № 130/202 Збірника законів «Про підтримку дослі
джень та розвитку з суспільних коштів».

Ключову роль у підтримці інновацій відіграє схвалений Урядом ЧР 
«Національний план розвитку на період 2007–2013 рр», який, крім іншо
го, визначив сфери, до яких мають надходити кошти з структурних фон
дів ЄС, а також так звані операційні програми, спрямовані на ефективне 
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використання цих коштів. Так, у листопаді 2006 року Уряд ЧР схвалив 
підготовлену Міністерством промисловості і торгівлі ЧР операційну прог
раму «Підприємництво та інновації» на 2007–2013 рр., яка у січні 2007 ро
ку була схвалена Європейською Комісією. Згадана операційна програма 
спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного секто
ру промисловості та підприємництва, забезпечення сприятливого інвес
тиційного середовища, стимуляцію прискореного впровадження резуль
татів досліджень у виробничій сфері, комерціоналізацію цих результатів, 
підтримку підприємницького духу, зростання економіки, заснованого на 
сучасних знаннях щодо новітніх технологій та інноваційних виробів, в 
т. ч. передових інформаційних та комунікаційних технологій. 

Постановою Уряду ЧР № 661 від 1 червня 2005 року було схвалено 
довготермінові напрями досліджень та їх пропорції, тобто визначені ос
новні наукові дисципліни, на розвиток яких виділятиметься першочерго
ва підтримка з державного бюджету з метою досягнення у них світового 
рівня. Передбачається, що у 2010 році ці видатки мають становити 3 від 
сотки від ВВП країни. У 2008 році загальні витрати бюджету на наукові 
розробки та впровадження становили 23 млрд. крон (1,35 млрд. дол. 
США), або 0,6 відсотка від ВВП. Крім того, у фінансуванні промислових 
розробок брав участь приватний бізнес, витрати якого в цій сфері досяг
ли 14 млрд. крон. (0,8 млрд. дол. США), або 0,4 від відсотка ВВП.

Разом з тим, з огляду на результати аналізу розвитку інноваційних 
процесів у країні, які засвідчили їх недостатню ефективність, у березні 
2008 року Уряд ЧР схвалив реформу системи досліджень, розвитку та 
інновацій в ЧР. Реформа передбачає здійснення системи заходів з метою 
спрощення підтримки досліджень та розвитку, істотного скорочення 
кількості 22 бюджетних статей, які використовуються для фінансування 
досліджень і розвитку, створення найбільш сприятливих умов для най
новіших досліджень та їх запровадження на практиці, більш широкого 
застосування принципу співфінансування досліджень як державними та 
приватними структурами, так і розробниками та виробничниками, удос
коналення організаційної структури суспільних досліджень, поліпшення 
підготовки фахівців, більш інтенсивне приєднання ЧР до міжнародного 
співробітництва у сфері досліджень та розвитку. 

До системи інноваційного підприємництва в ЧР входять відповідні ор
гани державного сектору, а також підприємницькі організації та спілки, 
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які є членами Асоціації інноваційного підприємництва в ЧР. До першої 
групи належать відповідні структурні підрозділи Уряду та Парламенту 
ЧР, банки, торговопромислові палати. Друга, більш чисельна група скла
дається з таких організацій, як товариства науковотехнічних парків, 
з питань нових матеріалів і технологій, з питань підтримки трансферу 
технологій, з питань якості, асоціації дослідницьких організацій ЧР, з 
питань молоді, науки і техніки, з питань поновлювальної енергії (Брно), 
будівельних інженерів, з питань консультаційних послуг, вищі навчальні 
заклади тощо. 

Координацію функціонування системи інноваційного підприємницт
ва здійснює Рада з питань дослідження і розвитку, яка є дорадчим 
органом Уряду ЧР. Головою Ради є Прем’єрміністр ЧР М.Тополанек. 
Як зазначається у Статуті Ради, цей орган опрацьовує довготермінові 
напрями та пропорції розвитку досліджень, готує річні аналізи та оцінки 
стану досліджень та розвитку в країні, вносить пропозиції щодо обсягів 
видатків з державного бюджету на дослідження та розвиток, готує по
зиційні документи щодо матеріалів з питань досліджень та розвитку, які 
виносяться на розгляд Уряду ЧР, забезпечує проведення переговорів 
з дорадчими органами з питань досліджень та розвитку Європейських 
співтовариств та відповідними радами окремих країнчленів, забезпечує 
функціонування інформаційної системи досліджень і розвитку, створює 
умови для досягнення консенсусу між учасниками інноваційного проце
су тощо. 

Для підготовки річних аналізів та оцінки стану досліджень та роз
витку Рада прагне використовувати об’єктивні критерії, насамперед, 
міжнародні інформаційні бази, які містять дані щодо наукових періодич
них видань. Так, у червні 2008 року було прийнято рішення щодо ви
користання для цих цілей міжнародних інформаційних баз SCORUS 
(http://www.skorus.com/skorus/home.url) та ERIH (http://www.esf.org/
researchareas/humanities/researchinfrastructuresincludingerih.html). 
Крім того, аналізується зміст 386 періодичних наукових видань, які ви
ходять друком в ЧР.

У рамках проекту «Чеська голова» найуспішнішим дослідникам та 
науковцям щороку вручається престижний приз Прем’єрміністра ЧР. 
У листопаді 2008 року цю відзнаку М. Тополанек вручив професору пси
хології Ц. Гьосхлу.
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Вжито заходи з метою запровадження надійної системи захисту інте
лектуальної власності, удосконалення патентної справи, втілено в життя 
програму підтримки інновацій в регіонах, внесено зміни до навчальних 
програм вищих навчальних закладів відповідно до провідних напрямів 
досліджень, здійснено кроки з метою підвищення ефективності комуні
каційних акцій щодо інформування громадськості про результати дослі
джень та розвитку. 

Слід наголосити, що головним чинником інноваційного процесу 
в країні є промислові розробки. При цьому, пріоритетними вважаються 
такі високотехнологічні галузі, як автомобілебудування та авіабуду
вання, інформаційні, телекомунікаційні, нано і біотехнології. Цільові 
дослідницькі програми здійснюють 22 державні організації та відомства. 
Діє Центр авіаційних і космічних досліджень.

Значну роль у забезпеченні інноваційного розвитку країни відведено 
установам Чеської академії наук та вищим навчальним закладам. В інс
титутах і університетах створено спеціалізовані технологічні центри, які 
надають послуги підприємцям в області трансферу технологій. Ці центри 
та інші спеціалізовані дослідницькі організації взаємодіють з промисло
вими підприємствами, створюючи консорціуми для роботи над конкрет
ними проектами. 

На особливу увагу заслуговує практика створення так званих інно
ваційних підприємницьких інкубаторів та науковотехнологічних парків, 
яка дістала широкого застосування в країні. Програми інноваційних інку
баторів надають підприємницьким суб’єктам низку фінансових та інших 
інструментів та послуг підтримки. Управління програмами здійснюєть
ся менеджментом інноваційних інкубаторів. У випадку науковотехно
логічних парків йдеться про великі проекти, які надають адміністративні 
та лабораторні приміщення в оренду підприємницьким та державним 
структурам, вищим навчальним закладам, а також малим інноваційним 
фірмам. Обсяг послуг тут менший, ніж в інкубаторах, але орендатори мо
жуть використовувати вигоди високого рівня концентрації інноваційних 
суб’єктів в одному місці. За результатами міжнародного дослідження 
консалтингової компанії «Ernst&Young», нині Чехія входить в десятку 
країн, найбільш привабливих для вкладення інвестицій у розвиток нау
ковотехнологічних парків.
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Швейцарська конФедерацІЯ 

1. Підтримка інноваційної діяльності в Швейцарії здійснюється за 
наступними напрямами:

• Підтримка нових підприємств та підприємництва.
• Дослідження та розвиток.
• Передача технологій.
Особлива увага приділяється нано технологіями, інжинірингу, розвит

ку мікросхем, сільського господарства та біохімії.
2. Питаннями інноваційної політики в Швейцарії займається Дер

жавний секретаріат професійної освіти та технологій, що є частиною 
Федерального департаменту (міністерства) економіки. Секретаріат може 
делегувати свої повноваженням іншим державним агенціям та універси
тетам.

3. Механізм сприяння розвитку інновацій є наступним. Зацікавлена у 
розвитку проекту сторона передає Державному секретаріату професійної 
освіти та технологій проектну документацію. Залежно від виду звернен
ня у разі прийняття рішення про підтримку проекту може бути прийнято 
рішення про делегування проекту до університету чи іншого дослідниць
кого закладу. На усіх етапах проекту його реалізація контролюється Сек
ретаріатом.

Питання інноваційної діяльності регулюються Федеральним Зако
ном «Про заходи з подолання кризи та збільшення робочих місць» від 
30.09.1954 та Постановою Федеральної Ради «Про заохочення розвитку 
технологій та інновацій» від 17.12.1982.

4. Кошти на підтримку інноваційної діяльності виділяються держа
вою. На період 2008–2011 рр. заплановано виділити 532 млн. шв. фр. 
(483 млн. дол. США).

5. Головним критерієм оцінки Секретаріату є успішність проектів, 
яким надавалася державна підтримка. Для проектів з підтримки підпри
ємств головним критерієм є повернення наданих коштів та успішна 
підприємницька діяльність. Для інших проектів — досягнення резуль
татів, що були закладені в проектній документації. За попередніми підра
хунками поточний рівень успішності складає 87 %, що є дуже високим 
показником. 
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ШвецІЯ

Шведська інноваційна система складається з 3 основних напрямків: 
національної інноваційної системи, галузевої інноваційної системи, 
регіональних інноваційних систем. 

У розвитку інноваційної системи Швеції спочатку були задіяні 2 мі 
ністерства: Міністерство зайнятості та комунікацій та Міністерство 
освіти та культури Швеції, які були визнані урядом відповідальни
ми за підтримку інноваційної політики. Хоча концепція інноваційної 
політики була сформована у Швеції ще на початку 90х років, вона не 
була конкретизована майже до 2001 року — періоду створення нової дер
жавної структури, яка покликана відповідати за розвиток інноваційної 
діяльності в Королівстві Швеція, розробку інноваційної політики в 
державі з метою забезпечення економічного зростання та прогресу у 
наукових дослідженнях. Такою структурою стала Шведська Агенція роз
витку інноваційних систем (Swedish Agency for Innovation Systems) —  
VINNOVA.

VINNOVA має декілька програм, що впроваджуються у трьох, вказа
них вище напрямках:

• Національні програми — забезпечують підтримку науковців на 
етапі впровадження програм на комерційній основі, а також центри 
відповідальності, що розвивають зв’язки між академічними дослідження
ми та промисловими дизайнерськими і конструкторськими центрами,

• Регіональні програми — VINNOVAXT. Забезпечують регіональне 
зростання через динамічні інноваційні системи (Regional Growth through 
the Dynamic Innovative Sytems),

• Галузева інноваційна система, яка підтримується Агенцією у таких 
напрямках, як: інформаційнокомунікаційні технології, біотехнології, 
сучасні та надсучасні технологічні процеси, розробки у галузі матеріалоз
навства, транспорту та тривалості використання.

• Розвиток стратегій у впровадженні інновацій є прерогативою 
Шведського уряду, зокрема за це на сучасному етапі відповідають мініс
терство промисловості, енергетики та комунікацій, міністерство освіти 
і досліджень, міністерство культури Швеції. Великий вклад у розвиток 
дослідницької та інноваційної діяльності вносять Міністерство охорони 
здоров’я та соціального захисту, Міністерство з питань довкілля, Мініс
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терство оборони, та Міністерство фінансів, яке несе відповідальність за 
бюджетні витрати на розвиток інноваційної діяльності.

• У 2004 році Урядом Швеції було представлено стратегію розвитку 
інноваційної діяльності «Інноваційна Швеція». Основою інноваційної 
політики є 4 основні напрямки:

• Розвиток знань як платформи для інноваційної діяльності.
• Створення та підтримка інноваційних бізнесутворень та під при

ємницьких структур.
• Підвищення внеску держави у розвиток інноваційної діяльності.
• Стимулювання розвитку інноваційного підприємництва серед на

селення.
Формулювання та здійснення політики уряду щодо впровадження 

та підтримки інноваційних технологій передано відповідним урядовим 
агенціям. Цими агенціями у рамках впровадження інноваційної політи
ки розроблено ряд прикладних програм та здійснено пошуки джерел 
кофінансування таких програм (як приватне фінансування так і держав
не). Головними Агенціями, які займаються впровадженням інноваційної 
політики є: Агенція для розвитку інноваційних систем (Swedish Agency 
for Innovation Systems) (VINNOVA), Шведська Агенція розвитку бізнесу 
Swedich Business Development Agency — NUTEK), Агенція з освоєння  
космосу (Space Agency) та Енергетична агенція (Energy Agency — STEM).

У інноваційній системі Швеції важливу роль відіграють дослідницькі 
ради. Вони не приймають безпосередньої участі в інноваційній діяль
ності але надають підтримку у проведенні досліджень, які за своєю суттю 
є інноваційними.

Урядом Швеції ще у 2001 році була представлена нова система ор
ганізації дослідницької роботи. Метою нової організаційної структури 
дослідницької роботи є:

просування інтенсивних досліджень у пріоритетних галузях науки;
посилення контрою за виконанням дослідницьких робіт;
підтримка міжгалузевих та міжнаукових дослідницьких проектів;
поліпшення розповсюдження інформації про дослідницькі проекти 

та здобутки.
Основним напрямком вказаної стратегії є посилення проектів, що 

впроваджуються на перетині наук та/або у впровадженні яких задіяні ба
гато наукових галузей, підтримку (у тому числі і фінансову) професорів 

410



та дослідників, що займаються інноваційною діяльністю, а також впро
вадженням результатів їхніх досліджень у конкретні сфери економіки.

Основною дослідницькою Радою Швеції є Шведська дослідницька 
рада. Її головними завданням у системі досліджень є підтримка розвитку 
досліджень у галузях фундаментальної науки. Рада складається з 3 дос
лідницьких комітетів. Сферою діяльності кожного з яких є: гуманітарні, 
природні та інженерні науки, медицина та освіта. Вони займаються 
фінансуванням практично усіх досліджень та надають аналіз якості 
проведених досліджень у формі звіту для Уряду Швеції та поради щодо 
підтримки тих чи інших дослідницьких напрямків. Їх завданням є також 
забезпечення шведської участі у міжнародних дослідницьких проектах.

Крім згаданої вище, дві дослідницькі ради були створені спеціально 
для підтримки розвитку наукової та інноваційної діяльності. Це — Швед
ська дослідницька рада з питань робочого віку та соціальних наук 
(Swedish Research Council for Working Life and Social Sciences — FAS), 
у сфері соціальних наук та Шведська дослідницька рада з питань охоро
ни довкілля, сільськогосподарських досліджень та просторового плану
вання (Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences 
and Spatial Planning — FORMAS), у сфері довкілля. Ці дві дослідницькі 
ради займаються просуванням та фінансуванням прикладних дослід
ницьких проектів у згаданих вище сферах.

Більшість інноваційних та дослідницьких програм у Швеції здійсню
ються в дослідницьких лабораторіях університетів, коледжів та приват
них дослідницьких лабораторіях великих виробничих компаній. З метою 
поєднання бізнесу та досліджень деякі інноваційні програми у Швеції 
ініціюються безпосередньо державою та відповідно фінансуються за дер
жавні кошти.

Бізнес відіграє ключову роль у фінансуванні інноваційних дослі
джень, витрачаючи на них приблизно 3,32 % ВВП Швеції. Шведський 
бізнес приймає участь у розвитку інноваційної діяльності через «про
мислові дослідницькі інститути». Дослідницький сектор у приватних 
компаніях в основному зосереджений у 20 найкрупніших виробничих 
компаніях, що контролюють 2/3 виробничого потенціалу Швеції.

Загальні обсяги фінансування дослідницької та інноваційної діяль
ності у Швеції складають 4 % від щорічного ВВП (державне та приватне 
фінансування). Щорічні обсяги фінансування науководослідної та інно
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ваційної діяльності у Швеції є найвищими серед країн ОЕСР і складають 
приблизно 900 мільярдів шведських крон (137 мільярдів доларів США).

У жовтні 2008 року Парламентом Швеції затверджено закон про роз
виток дослідницької та інноваційної діяльності на 2009–2013 роки, що 
передбачає подвійне зростання бюджетного фінансування розвитку інно
ваційної діяльності на поточні 5 років.

Інноваційна політика країн балтії та снд

естонІЯ 

Інноваційна діяльність в Естонії регламентується Постановою Уряду 
ЕР від 29.06.2000 № 556–К «Про утворення Фонду розвитку підприєм
ництва Естонії та затвердження його Статуту» і Законом ЕР «Про Фонд 
розвитку Естонії» (10 квітня 2007 року). 

Формування та реалізація інноваційної політики, науковотехнічних 
пріоритетів, а також розробка стратегії інноваційного розвитку здійс
нюється у відповідності зі Стратегією Естонії в сфері науководослідної 
й інноваційної діяльності на 2007–2013 роки за назвою «Наукомістка 
Естонія».

Питання підтримки інноваційної діяльності покладені на Цільову дер
жавну установу розвитку підприємництва «Enterprise Estonia» (EAS), 
яка підпорядкована Міністерству економіки і комунікацій та Фонд роз
витку Естонії, який підпорядкований Парламенту ЕР. 

Для вирішення покладених завдань в EAS затверджені дві програми 
«Підтримки розвитку продукції», мета якої збільшити грошовий обіг 
естонських підприємців, у тому числі й експортний обіг, а також створи
ти мотивацію для створення нових виробів і послуг з високою доданою 
вартістю та «Центрів розвитку технологій», мета якої є підвищення між
народної конкурентоспроможності підприємців за допомогою зміцнення 
співробітництва між підприємцями й науковими установами. Вказані 
програми фінансуються за рахунок Європейського фонду регіонально
го розвитку і діють з 2007 року до 2013 року. Бюджет першої програми 
складає 1,4 млрд. естонських крон (близько 140 млн. дол. США), другої 
відповідно — 1 млрд. естонських крон (близько 100 млн. дол. США). Вели
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чина підтримки для здійснення попереднього дослідження встановлено 
до 300 тис. естонських крон — відшкодовується до 70 % видатків попе
реднього дослідження, необхідного для здійснення прикладного дослі
дження, і до 50 % видатків попереднього дослідження розвитку продукції. 
Величина підтримки для проведення прикладного дослідження й розвит
ку продукції становить від 0,5 до 30 млн. естонських крон — фінансується 
до 65 % видатків прикладного дослідження й до 45 % видатків розвитку 
продукції. Максимальна величина підтримки на один проект програми 
«Центру розвитку технології» становить 120 млн. естонських крон.

Клопотання суб’єктів господарювання про надання коштів оцінюють
ся спеціальною експертною комісією, до складу якої входять визнані 
на міжнародному рівні вчені й експерти по загальних питаннях у конк
ретних областях, а також національні економічні експерти. При оцінці 
клопотань у першу чергу розглядається здатність підприємств випускати 
на ринок нові новаторські вироби й послуги. Заявки розглядаються про
тягом 4 місяців.

За результатами діяльності EAS складає звіт, який раз на рік подаєть
ся до Міністерства економіки і комунікацій ЕР.

Фонд розвитку Естонії спільно з приватними інвесторами інвестує 
венчурний капітал у інноваційні естонські підприємства із міжнарод
ним потенціалом. Фонд розвитку пропонує інвестиції від 3 до 30 млн. 
естонських крон. В обмін на інвестиції Фонд отримує від 10 % до 49 % 
частки підприємства. Через 3–5 років Фонд виходить з кола власників 
підприємства шляхом продажу своєї частки новим власникам, або виво
дить підприємство на біржу.

Клопотання суб’єктів господарювання про надання коштів оцінюєть
ся незалежним дорадчим органом (Міжнародний експертний комітет), 
який аналізує економічний стан і дає оцінку потенціалу підприємст 
ва, виходячи з бізнес досвіду й знань у конкретній сфері. З моменту пер
шого контакту з позичальником до першої інвестиції може пройти від  
4 місяців до двох років.

За результатами діяльності Фонд розвитку складає звіт, який раз на 
рік подається до Парламенту ЕР.

Інноваційна діяльність вимірюється за різними критеріями, залежно 
від того, хто вимірює, що виміряється, який контекст, які пріоритети 
тощо. Наприклад, Єврокомісія у країнах ЄС щорічно досліджує інно
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ваційну діяльність підприємств по чотирьох критеріях: наукомісткість, 
закупівля техніки та устаткування, наукова праця й розвиток підприєм
ства. Проте, критеріями оцінки інноваційної діяльності підприємств, які 
містяться у стратегії «Наукомістка Естонія» є зростання інвестицій у 
наукову діяльність і розвиток; зростання інноваційних інвестицій; частка 
доходу від продажу нових продуктів і послуг в обороті; зростання зайня
тості у високотехнологічній і розвинений промисловості та сервісі. 

Інноваційні програми розповсюджуються тільки на резидентів ЕР, 
зареєстрованих у комерційному регістрі Естонії.

За даними Департаменту статистики ЕР, 48 % підприємств Естонії зай
маються інноваціями. Найбільше їхнє число займається фінансовим по
середництвом, працює в сфері інформаційних технологій та переробній 
промисловості (наприклад: EMT, Hansapank, Regio, Skype, Quattromed, 
VKG, BLRT та інші).

литовська республІка

У Литовській Республіці інноваційна діяльність регламентується низ
кою законів і нормативних актів. Особливу увагу цьому питанню приділя
ється також у Довгостроковій стратегії розвитку економіки Литви, в уря
дових програмах, документах по розвитку держави після вступу до ЄС. 

З метою підтримки й заохочення інноваційного процесу Уряд Литов
ської Республіки Постановою від 5 липня 2003 року № 911 затвердив 
Програму інновацій у підприємництві (оновлена редакція — червень 
2008 року). 

Мета цієї програми — підвищувати конкурентноздатність литовської 
промисловості і сфери підприємництва, створити для діючих підпри
ємств сприятливі умови для розвитку, заснування нових сучасних під
приємств, використання литовського й міжнародного науковотехнічно
го та технологічного потенціалу.

Програма виконується за рахунок бюджетних асигнувань, Фонду на
уки й освіти, структурних фондів ЄС, а також за рахунок коштів інших 
програм і фондів. 

Ця Програма була підготовлена з урахуванням положень Комюніке Єв
ропейської Комісії від 11 березня 2003 року «Інноваційна політика: оновле
ний погляд Європейського Союзу відповідно до Лісабонської стратегії».
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Реалізацію цієї програми координує і контролює Міністерство госпо
дарства і Міністерство науки й освіти Литви. Результати виконання оці
нюються Науковою і технологічною комісією, створеною відповідно до 
Постанови Уряду Литовської Республіки від 1 жовтня 2002 року № 1539 
«Про створення наукової й технологічної комісії та затвердження поло
ження про неї». 

У Довгостроковій стратегії розвитку Литви (затверджена Постано
вою Уряду ЛР № IX–1187 від 12.11.02) та Довгостроковій стратегії роз
витку економіки Литви до 2015 року (затверджена Постановою Уряду 
ЛР № 853 від 12.06.02) визначено, що важливою складовою забезпечен
ня розвитку країни є активне використання наукового потенціалу, збіль
шення обсягів інвестування в інфраструктуру науки й освіти, пріоритет
не фінансування програм наукових досліджень, впровадження нових 
технологій. 

На вирішення комплексу завдань, спрямованих на реалізацію політи
ки інноваційного розвитку країни, поліпшення економічного середовища 
для інновацій, забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяль
ності, спрямовані також «Концепція розвитку наукових і технологічних 
парків» (схвалена Постановою Уряду ЛР від 18.07.03 року № 963), «Про
грама розвитку високих технологій» (схвалена Постановою Уряду ЛР 
від 22 грудня 2003 року № 1645), «Довгострокова стратегія наукових 
досліджень і експериментального розвитку» та «Програма реалізації по
ложень Білої книги науки і технологій у Литві» (схвалені Постановою 
Уряду ЛР від 22.12.03 № 1646). 

Інституційна схема інноваційної діяльності в литовській республіці:
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Сейм Литовської Республіки

Уряд Литовської Республіки

Наукова і технологічна комісія  Наукова рада Академія наук

Міністерство господарства Міністерство освіти і науки Інші міністерства

Інноваційні 
центри

Науково
технологічні 

парки

Інкубатори 
підприємництва

Інформаційні 
бізнесцентри

Агентство  
розвитку малого 

й середнього 
підприємництва

Литовське 
агентство  

економічного 
розвитку

Підприємства



Діяльність Литовського центру інновацій спрямована на підвищен
ня міжнародної конкурентноздатності підприємництва Литви шляхом 
інтенсифікації нових технологічних рішень і організаційного ініціюван
ня їх реалізації на підприємствах. 

Центр інновацій надає послуги, спрямовані на: 
міжнародну передачу технологій (імпорт і експорт технологій, вивчен

ня технологічних потреб підприємств і пошук партнерів за кордоном, які 
можуть задовольнити ці потреби, їх ідентифікацію й пошук шляхів прид
бання цих технологій);

інформування про програми технологічного розвитку ЄС;
підтримку інновацій, надання інформації про захист інтелектуальної 

власності, ліцензування, фінансування інновацій;
консультаційна допомога підприємствам при ініціюванні і здійсненні 

інноваційних проектів, використанні допомоги структурних фондів ЄС.
Центром створений спеціальний інноваційний портал в Інтернеті: 

www.innоvation.lt. Крім того, у Каунаському технологічному універси
теті у 2002 році на базі Центру впровадження інновацій і відділу інфор
мації був створений Відділ інновацій і інформації (www.ktu.lt).

Виконуючи проект Програми PHARE «Інноваційні здібності», Ли
товський інноваційний центр заснував 5 представництв у Каунасі, 
Алітусі, Паневежисі, Шауляї і Клайпеді. 

У даний час у Литовській Республіці до мережі наукових і техноло
гічних парків входять:

Підприємницькі інформаційні центри в Литві допомагають почи
наючим підприємцям, яким на пільгових умовах надають інформацію, 
консультації, проводять навчання щодо організації підприємництва, 
підготовки бізнеспроектів, використання інформаційних технологій, уп
равління фінансами і бухгалтерським обліком тощо. В Литві вже діють 
33 таких центри. 

Підприємницькі інкубатори в Литовській Республіці можливо розділи
ти на два види:

промислові — опікуються підприємцями, які здійснюють виробничу 
діяльність, роздрібну торгівлю та надають послуги. При цьому, одним із 
засновників таких інкубаторів є міська або районна рада;

технологічні — інкубатори, одним із засновників яких має бути нау
ковий або навчальний заклад. У таких інкубаторах опікуються господа
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рюючими суб’єктами, які виконують прикладні дослідження, створюють 
нові продукти або використовують інтелектуальну продукцію. 

У Литві перший інкубатор був створений у 1998 році. Тепер діють 
Регіональний бізнесінкубатор Каунаського технологічного університе
ту, Тяльшайський, Алітуський, Шауляйський, КазлуРудський інкубато
ри та бізнесінкубатор регіону Ігналінської АЕС. 

Крім того, з метою заохочення й залучення прямих інвестицій у Лит
ву, поліпшення інноваційного клімату країни, збільшення експортних 
можливостей, надання допомоги підприємствам Литви з метою виходу 
на міжнародні ринки, а також утвердження за кордоном високого діло
вого іміджу Литви, у Литовській Республіці в 1997 році було створено 
Литовське Агентство економічного розвитку (далі — Агентство) шляхом 
об’єднання Литовського інвестиційного агентства і Литовського агент
ства розвитку експорту. 

Агентство складається з Інвестиційного департаменту, Експортного 
департаменту і Департаменту інформації і зв’язків із громадськістю. 

Агентство має 3 представництва за кордоном. Нині в Агентстві працює 
33 особи. Засновником Агентства було Міністерство промисловості й 
торгівлі ЛР, функції якого тепер виконує Міністерство господарства ЛР. 

Метою діяльності Інвестиційного департаменту Агентства є збільшен
ня обсягів іноземних інвестицій, надання інвесторам необхідної інфор
мації й допомоги, надання консультацій при подоланні бюрократичних 
бар’єрів тощо. 

Діяльність Інвестиційного департаменту зосереджена на генерації 
інвестиційних проектів; обслуговуванні інвесторів, пошуку, підборі й під
готовці об’єктів Литви, які мають потребу в інвестиціях і якими можуть 
зацікавитися потенційні іноземні інвестори, підвищенні кваліфікації 
працівників у сфері інвестицій. 

Департамент експорту Агентства бере участь у виконанні державної 
експортної стратегії, забезпечуючи всебічну інформаційну й правову 
допомогу підприємствам Литви щодо збільшення експорту, пошуку 
партнерів у різних країнах світу. Агентство бере участь у багатьох міжна
родних проектах: MultiCountry Trade Development Programme, ETPO 
WGIP, ICTIN. В Агентстві створена комп’ютеризована торговельна 
інформаційна бібліотека, база даних про виробниківекспортерів Литви. 
З його роботою можливо ознайомитись на сайті http://www.lda.lt.
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найменування адреса керівник контакти

Вільнюський  
науково 
технологічний парк 

м. Вільнюс, 
вул. Гоштауто,11

Вітаутас Бальчюнас
засновники:
Міністерство 
господарства ЛР, 
Інститут фізики та ін.

Тел.  3705 2313763
Факс 3705 2626720
www.stp.lt
info@ruta.stp.lt 

Каунаський парк  
високих 
і інформаційних 
технологій 

м. Каунас, 
вул. Бреслауес,3

Повілас Янкус
засновники:
Міністерство 
господарства 
ЛР, Каунаський 
технологічний 
університет, 
Інститут енергетики

Тел. 370 37 401810
Факс 37037 401940
Infopark@isag.lei.lt

Клайпедський  
науково 
технологічний парк

м. Клайпеда 
вул. Г.Манто, 84

Рому Стубрєнє
засновники:
Міністерство 
господарства ЛР,
Клайпедський 
університет

Тел. 37046 398998
Факс 37046 398902
www.mtp.ku.lt
parkas@takas.lt

Технологічний парк 
Північного містечка

м. Вільнюс
вул. Гальвіджіо, 5

Гінтарас Бренцюс
засновники:
Міністерство 
господарства ЛР, 
Вільнюське 
самоврядування

Тел. 3705 2745411
Факс 3705 2745422
Info@ntp.lt
www.ntp.lt

Вісоряйський  
інформаційний  
технологічний парк

м. Вільнюс
вул. Академієс, 2

Генрікас Макутєнас
засновники:
Міністерство 
господарства ЛР,
Вільнюський 
університет, 
Вільнюський технічний  
університет,
Інститут математики  
й інформатики та ін.

Тел. 3705 2109256
Факс 3705 2109257
Info@vitp.lt
www.vitp.lt

Науково 
технологічний парк 
Шауляйського 
університету 

м. Шауляй, 
вул. Вільняус, 88

Віда Стасюнайтє
засновники:
Шауляйський 
університет, 
самоврядування 
та ін. підприємства

Тел. 370 41 512212
Факс 370 41 512212
Mtp@sumtp.lt
www.sumtp.lt

Литовське агентство розвитку малого й середнього підприємництва 
засноване в 1996 році. Засновником, власником і вищим органом його 
управління є Міністерство господарства Литви. Колегіальним органом 
управління є Рада з розвитку підприємництва. 
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Метою створення агентства є:
аналіз економічних і правових умов розвитку малого й середнього 

підприємництва в Литві;
накопичення й поширення інформаційних матеріалів про умови роз

витку підприємництва в Литві;
накопичення й надання інформації про можливості одержання фінан

сової допомоги;
організація консультацій і навчання підприємців у повітах;
заохочення співробітництва великих, малих і середніх підприємств;
участь у міжнародних програмах і проектах ЄС. 
Реквізити Агентства: м. Вільнюс, пр. Гедимінаса, 38/2. тел. 3705 261 

92 15, факс 3705 261 92 07, www.svv.lt, ел.пошта: info@svv.lt. 
Вироблені також механізми фінансової підтримки інновацій.
Зокрема, наказом Міністра господарства ЛР від 12.04.05 № 4156 

затверджено «Правила надання фінансової підтримки для здійснення 
проектів науковотехнологічним паркам, інноваційним і технологічним 
центрам».

У документі визначено, що ініціатори реалізації проектів у науко
вотехнологічних парках, інноваційних і технологічних центрах можуть 
отримати державну фінансову підтримку на підготовку інноваційних 
проектів, оренду приміщень, придбання майна довготривалого користу
вання, обладнання й транспорту, підвищення кваліфікації працівників, 
проведення семінарів і конференцій, використання послуг аудиту, випла
ту заробітної плати та зобов’язань соціального страхування, проведення 
реконструкції та ремонту приміщень, виконання інформаційних робіт 
тощо.

Розміри фінансової підтримки можуть складати від 10 до 400 тисяч 
литів (3,5–145 тис. дол. США).

Фінансову підтримку з боку держави у зазначених сумах можуть 
отримати і малі та середні підприємства на реалізацію інноваційних про
ектів. Порядок їх виділення та використання визначений «Правилами 
надання фінансової допомоги малим і середнім підприємствам для інно
ваційних проектів», затвердженими наказом Міністра господарства ЛР 
від 10.06.05 № 4–237.

Основними пріоритетами міждержавного науковотехнічного та інно
ваційного співробітництва для Литви є: використання литовського й 
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міжнародного науковотехнічного та технологічного потенціалу для 
підвищення конкурентноздатність литовської промисловості і сфери 
підприємництва, розробка енергозберігаючих технологій, альтернативна 
енергетика, селекція нових сортів рослин для біопалива, боротьба за гене
тично чисті продукти харчування, наукове регулювання ринку товарів і 
послуг, тощо. 

республІка вІрМенІЯ

До недавнього часу питання інновації перебували у віданні Міністер
ства економіки Республіки Вірменія (Департамент науки, технологій та 
інноваційної політики). 

У 2006 році прийнято Закон Республіки Вірменія Про державну під
тримку інноваційної діяльності. 

Законодавчий акт визнає інноваційну діяльність найважливішим нап
рямом економічної діяльності. Основною метою державної політики є 
забезпечення економічних, правових і організаційних умов для здійснен
ня інноваційної діяльності. Це, зокрема, створення сприятливого право
вого поля для формування венчурних інвестиційних фондів і здійснення 
інноваційної діяльності; фінансова й інвестиційна підтримка, надання 
гарантій і права використання держмайна; підтримка створення і розвит 
ку інноваційної інфраструктури (науковоінноваційних центрів, фондів, 
технопарків, бізнесівінкубаторів); сприяння підвищенню рівня підго 
 товки і перепідготовки кадрів, що здійснюють цю діяльність. 

У відповідності до закону державна підтримка інноваційної діяль
ності буде здійснюватися за допомогою щорічної програми, яку розроб
ляє уряд. Причому фінансування програми закладається в держбюджет 
окремим рядком, а обсяги фінансування будуть визначатися в залеж
ності від конкретної програми. Програма повинна включати заходи у 
таких напрямах: створення і розвиток інноваційної інфраструктури, 
реалізація проектів, підготовка і перепідготовка кадрів, консультації, 
передача і комерціалізація технологій, впровадження міжнародних стан
дартів та ін. 

Держава, згідно із законом, бере на себе фінансування тих проектів, 
які у рамках оголошеного конкурсу пройшли незалежну експертизу і які 
вважаються найбільш актуальними. Всім іншим організаціям, які працю
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ють в інноваційній сфері, будуть надаватися інші види підтримки. Що 
стосується співфінансуючих організацій, те це можуть бути міжнародні 
організації, венчурні фонди, місцеві й іноземні інвестори. 

Податкові пільги законом не передбачені. 
Законом передбачено також, що уряд, щорічно розробляючи Прог

раму підтримки інноваційної діяльності, буде одночасно визначати й 
основні пріоритетні сфери. 

У відповідності до Закону Про державну підтримку інноваційної 
діяльності розроблені Програма формування інноваційної системи, 
Концепція інноваційної діяльності та документ Про визначення пріори
тетних напрямків розвитку інноваційної галузі (на сайті Міністерства 
економіки РВ доступні лише вірменомовні версії документів).

23 квітня 2009 року Урядом Вірменії прийнято рішення про створен
ня Національного центру інновацій і підприємництва (державної неко
мерційної організації). Основним завданням центру є забезпечення зв’яз
ку між інноваціями і бізнесом. За словами Міністра економіки Вірменії 
Н.Єрицяна, питання вже обговорювалося з приватними компаніями і 
донорськими організаціями. Передбачається, що за сприяння Програ
ми розвитку ООН (UNDP) у Вірменію прибуде експерт, визначений 
на основі відповідного конкурсу, який спільно з вірменською стороною 
розробить трирічну стратегію створення і діяльності центра, а підготовча 
робота буде завершена до кінця 2009 року.

Планується, що центр надаватиме комплексні послуги з консульту
вання бізнесу. У роботі центра візьмуть участь Національний центр 
розвитку малого і середнього бізнесу, Державний регістр підприємств 
Вірменії та інші державні структури. Як регіональні філії центра будуть 
використані філії колишнього Вірменського науководослідного інститу
ту науковотехнічної інформації.

Разом з тим, вважали б за доцільне зазначити, що за даними Глобаль
ного звіту конкурентноздатності Вірменія знаходиться на 97ом місці 
з 134 країн світу за даними на 2008 рік (зниження на чотири пункти 
в порівнянні з 2007 роком), а за показником «Інновації» в 2008 році 
зафіксовано спад на шість позицій до 106го місця.

Водночас, за оцінками Державного комітету з науки Республіки Вір
менія, в кінці 80років минулого століття бюджет науки Вірменії скла 
дав $400 млн. (без врахування розробок ВПК), а на даний час бюджет  
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науки РВ складає порядку $22 млн., причому 80 % коштів спрямовуєть 
ся на фундаментальні дослідження і 20 % — на прикладні. 

республІка казахстан

Базовими нормативноправовими документами інноваційної політи
ки Республіки Казахстан є Стратегія індустріальноінноваційного роз
витку Республіки Казахстан на 20032015 роки, Програма по формуван
ню та розвитку національної інноваційної системи Республіки Казахстан 
на 2005–2015 роки, Закон РК «Про державну підтримку інноваційної 
діяльності». Реалізація зазначених директивних документів проводить
ся на основі 2річних державних та регіональних програм індустріаль
ноінноваційного розвитку та рішень профільних міністерств.

З метою забезпечення стійкого розвитку Казахстану на основі дивер
сифікованості і модернізації економіки, створення умов для виробницт
ва конкурентних видів продукції і росту експорту, Указом Президента 
Республіки Казахстан від 17 травня 2003 року, була затверджена Стра
тегія індустріальноінноваційного розвитку Республіки Казахстан на 
2003–2015 роки.

Розроблювачами даної стратегії є Міністерство економіки і бюджетно
го планування Республіки Казахстан разом з Міністерствами індустрії і 
торгівлі, освіти і науки, транспорту і комунікацій, праці і соціального за
хисту населення, енергетики і мінеральних ресурсів, фінансів Республіки 
Казахстан, Агентством по регулюванню природних монополій і захисту 
конкуренції, Національним Банком.

Стратегія індустріальноінноваційного розвитку Республіки Каза
хстан спрямована на формування державної економічної політики Рес
публіки Казахстану на період до 2015 року і націлена на досягнення 
стійкого розвитку країни шляхом диверсифікованості галузей економіки 
і відходу від сировинної спрямованості розвитку до переробної.

Основними завданнями Стратегії індустріальноінноваційного роз
витку Республіки Казахстан є:

• забезпечення в обробній промисловості середньорічних темпів 
росту в розмірі 8–8,4 %, підвищення продуктивності праці до 2015 року 
в порівнянні з 2000 роком не менш чим у 3 рази і зниження енергоємності 
ВВП у 2 рази;
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• підвищення продуктивності основних фондів обробної промисло
вості;

• створення підприємницького клімату, структури і змісту суспіль
них інститутів, що будуть стимулювати приватний сектор, і удосконалю
вати конкурентну перевагу, освоювати елементи в ланцюжку доданих 
вартостей у конкретних виробництвах, домагаючись найбільшої доданої 
вартості;

• стимулювання створення наукомістких і високотехнологічних екс
портоорієнтованих виробництв;

• диверсифікованість експортного потенціалу країни на користь 
товарів і послуг з високою доданою вартістю; перехід до світових стан
дартів якості;

• розвиток інтеграції з регіональною і світовою економікою з вклю
ченням у світові науковотехнічні й інноваційні процеси.

Виробництво конкурентноздатних і експортоорієнтованих товарів, 
робіт і послуг в обробній промисловості і сфері послуг є головним пред
метом державної індустріальноінноваційної політики.

На тлі глобалізації світової економіки економіка Казахстану зіштов
хується з низкою об’єктивних проблем, до числа яких можна віднести: 
сировинну спрямованість, незначну інтеграцію зі світовою економікою, 
слабку міжгалузеву і міжрегіональну економічну інтеграцію усередині 
країни, невисокий споживчий попит на товари і послуги на внутріш
ньому ринку (мала економіка), нерозвиненість виробничої і соціальної 
інфраструктури, загальну технічну і технологічну відсталість підпри
ємств, відсутність діючого зв’язку науки з виробництвом, низькі вит
рати на науководослідні і дослідноконструкторські роботи (далі — 
НДДКР), невідповідність менеджменту задачам адаптації економіки до 
процесів глобалізації і переходу до сервіснотехнологічної економіки.

У зв’язку з цим, для вирішення проблем і досягнення поставлених 
цілей і задач у рамках Стратегії передбачається активізувати функціону
вання таких інституціональних утворень як Національний фонд Рес
публіки Казахстан, АТ «Банк Розвитку Казахстану», АТ «Інвестиційний 
фонд Казахстану», АТ «Національний інноваційний фонд», що є найваж
ливішими інструментами механізму реалізації Стратегії. У цілому, дані 
інститути будуть проводити політикові інвестування в створення нових 
і розвиток діючих виробництв із високою доданою вартістю і підтримку 
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наукових і науковотехнічних досліджень і розробок на основі компле
ксного аналізу перспективних галузей, виявлення найбільш важливих 
їхніх елементів.

Національний фонд Республіки Казахстан
Національний фонд створено Указом Президента РК від 23 серпня 

2000 року з метою забезпечення стабільного соціальноекономічного роз
витку країни, накопичення фінансових засобів для майбутніх поколінь 
(ощадна функція), зниження залежності економіки від впливу несприят
ливих зовнішніх факторів (стабілізаційна функція).

Фонд являє собою сукупність фінансових активів, що зосереджують
ся на рахунку Уряду Республіки Казахстан у Національному Банку Рес
публіки Казахстан.

Витрати Фонду передбачають виконання стабілізаційної функції —  
у виді надходжень з Фонду в республіканський і місцеві бюджети. Це 
компенсує втрати, що визначаються як різниця між затвердженими і фак
тичними сумами надходжень податків і інших обов’язкових платежів у 
бюджет від організацій сировинного сектора. За даними Національного 
Банку на квітень 2009 р., активи Національного Фонду складають близь
ко 22 млрд. доларів США.

Акціонерне товариство «Банк Розвитку Казахстану»
АТ «Банк Розвитку Казахстану» був створений 25 квітня 2001 ро

ку на підставі Указу Президента Республіки Казахстан від 28 грудня  
2000 року «Про Банк Розвитку Казахстану».

Основною метою Банку Розвитку є удосконалювання і підвищення 
ефективності державної інвестиційної діяльності, розвиток виробничої 
інфраструктури й обробних виробництв, сприяння в залученні внутріш
ніх і зовнішніх інвестицій в економіку республіки.

Актуальність створення Банку розвитку Казахстану була продиктова
на необхідністю забезпечення стійкого розвитку національної економіки, 
особливо її реального сектора.

Акціонерне товариство «Інвестиційний фонд Казахстану»
Інвестиційний фонд Казахстану (далі ІФК) створений на основі Пос

танови Уряду Республіки Казахстан від 30 травня 2003 року.
Основною метою діяльності Інвестиційного фонду є сприяння 

в реалізації Стратегії індустріальноінноваційного розвитку Респуб
ліки Казахстан на 2003–2015 роки за допомогою здійснення інвести
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цій, а також залучення інвестицій у проекти перспективних підпри
ємств.

Необхідність створення ІФК була обумовлена нерозвиненістю фондо
вого ринку, досить низкою капіталізацією вітчизняних компаній, а також 
відсутністю на вітчизняному ринку адекватних ринкових механізмів, що 
сприяють рівчакові інвестицій в обробну промисловість.

Інвестиційний фонд бере участь у фінансуванні інвестиційних про
ектів підприємств, що спрямовані на розширення, реконструкцію і тех
нічне переозброєння діючих, а також створення нових виробництв по 
випуску товарів і послуг. 

Акціонерне товариство «Національний інноваційний фонд»
Національний інноваційний фонд створено відповідно до Постанови 

Уряду Республіки Казахстан від 30 травня 2003 року.
Основною метою діяльності Інноваційного фонду є підвищення за

гальної інноваційної активності в країні, у тому числі сприяння розвитку 
високотехнологічних і наукомістких виробництв.

У цілому Інноваційний фонд стимулює венчурну функцію ринко
вої економіки, що повною мірою є присутнім навіть не у всіх розвитих 
країнах. Ця функція найбільш важлива для створення і розвитку висо
котехнологічних галузей, таких, як інформаційний сектор, електроніка, 
біотехнологія й інші.

Існування Інноваційного фонду повинне вирішити системну проб
лему відсутності ефективних ринкових механізмів впровадження інно
вацій, що властива всім країнам пострадянського простору.

У реалізації Стратегії індустріальноінноваційного розвитку Респуб
ліки Казахстан визначені три етапи.

На першому етапі, у 2003–2005 роки, були внесені зміни в законодав
ство, галузеві програми розвитку, визначені обсяги фінансування науки, 
освіти, підготовки відповідних фахівців. Також були створені інститути 
розвитку, через які держава здійснює свою участь у реалізації програми.

Другий етап, 2006–2010 роки, передбачає вивчення ініціатив при
ватного сектора, пошук інвесторів — учасників реалізації відібраних 
проектів, підготовку кадрів, будівництво і реконструкцію основних і до
поміжних об’єктів.

На третьому етапі, у 2011–2015 роки, буде налагоджений весь комплекс 
організаційних заходів, прискорені роботи в сфері розвитку конкурентноз
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датної продукції обробної промисловості. Результатом реалізації Програ
ми стане зміна структури економіки і диверсифікованість експорту.

Загальна вартість Програми на 2005 — 2015 роки складає 139795,13 млн.  
тенге ($1 = 150 тенге), у тому числі з республіканського бюджету —  
77272,3 млн. тенге і з місцевого бюджету — 2112 млн. тенге і плануєть
ся залучення приватного вітчизняного та іноземного капіталу в сумі не 
менш 60410,83 млн. тенге.

Активне проведення індустріальноінноваційної політики забезпе
чить темпи росту економіки не менш чим на 8,89,2 % у рік. Це дозволить 
збільшити до 2015 року в порівнянні з 2000 роком обсяг ВВП приблизно 
в 3,5–3,8 рази, довести середньорічні темпи росту в обробній промисло
вості до 8–8,4 %, збільшити ріст продуктивності праці до 2015 року в 
порівнянні з 2000 роком не менш чим у 3 рази і знизити енергоємність 
ВВП у 2 рази.

Результати від реалізації Стратегії до 2015 року в умовах інтенсивно
го освоєння родовищ нафти і газу не приведуть до корінної зміни струк
тури економіки і промислового виробництва.

Реалізація Стратегії припускає:
• збільшити до 2015 року питому вагу виробництва товарів у струк

турі ВВП із 46,5 % до 50–52 %;
• підвищити питому вагу послуг наукової і науковоінноваційної 

діяльності в структурі ВВП із 0,9 % у 2000 році до 1,5–1,7 % у 2015 році;
• сповільнити зниження частки обробної промисловості в структурі 

ВВП із 13,3 % у 2000 році до 12–12,6 % у 2015 році (для порівняння: да
ний показник без проведення індустріальної політики в 2015 році склав 
би 10,9 %).

Разом з тим, без реалізації Стратегії частка доданої вартості гірничо
добувних галузей у промисловому виробництві в 2015 році може досяг
ти 55–56 %, у тому числі у видобутку нафти — 50–51 %, проти 31,0 % і 
25,6 % у 2000 році. З урахуванням реалізації Стратегії гірничодобувні 
виробництва складуть тільки 46–47 %. При цьому частка наукомістких 
і високотехнологічних виробництв зросте з 0,1 % від ВВП у 2000 році 
до 1–1,4 % у 2015 році. Якісні зміни відбудуться в структурі доданої 
вартості обробної промисловості. Частка металургії й обробки металів 
упаде з 40,1 % від загального обсягу доданої вартості обробної промисло
вості до 27–28 %, а частка переробки сільгоспродуктів зросте з 38,1 % до 
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45–46 %. При цьому частка наукомісткої і високотехнологічної продукції 
складе 9–11 % проти 0,6 % у 2000 році.

Таким чином, успішна реалізація Стратегії повинна сприяти прове
денню якісних змін у структурі економіки країни, що призведуть до її 
стійкого росту, заснованому на ефективному використанні людського, 
зробленого і природного капіталу, виходу Казахстану на новий рівень 
соціального розвитку та устрію суспільства.

Основним елементом створюваної в Казахстані національної інно
ваційної системи, є технопарки. Головна задача, що ставиться перед 
технопарками — за допомогою надання в користування ініціаторам 
інноваційних проектів виробничих площ і колективних бізнеспослуг 
забезпечити сприятливі умови для комерціалізації наукових розро
бок. 

У республіці формується дворівнева система технопарків — націо
нальні технопарки і регіональні. Відмінною рисою національних техно
парків є наявність галузевої спрямованості в їхній діяльності і режиму 
Спеціальної економічної зони з пільговим оподатковуванням. 

У Казахстані в даний час діє більш 40 бізнесівінкубаторів. 
Прогнозується, що створення бізнесівінкубаторів при технопарках 

призведе до поступового охоплення всіх інноваційних ініціатив, пропо
нованих казахстанськими розроблювачами, що складе щорічно понад 
300 проектів. 

Головною метою технопарків є визначення, розкриття, розвиток інно
ваційного потенціалу країни і, особливо, її регіонів, а також забезпечення 
потреби економіки в інноваційних продуктах. 

Створення і подальший розвиток технопарків у Казахстані покликано 
вирішити основне завдання у формуванні конкурентноздатного пере
робного сектора економіки — зміцнення зв’язку науки з виробництвом, 
упровадження сучасних технологій, підвищення продуктивності праці 
в промисловості і, як наслідок, виробництво високотехнологічної і конку
рентноздатної продукції. 

В умовах необхідності переходу казахстанської економіки від сировин
ної спрямованості до сервіснотехнологічної досить актуальним представ
ляється використання світового досвіду інноваційного розвитку, що буде 
сприяти створенню в республіці високотехнологічного і наукомісткого 
сектора промислового виробництва. 

427



Впровадження і робота технологічних парків у Казахстані здійснюєть
ся по сучасній європейській моделі, що має наступні особливості: 

• наявність будинку, призначеного для розміщення в ньому десятків 
малих фірм (це сприяє формуванню великого числа нових малих і се
редніх інноваційних підприємств, що користуються всіма перевагами сис
теми колективних послуг); 

• система обслуговування, що складається зі складного і простого 
сервісу, що набирається з фірм, що утворять необхідний для сформовано
го складу інноваційних підприємств сектор обслуговування. 

Так, на території Алматинського регіонального технопарку розмі
щається більш 10 малих фірм, що надають широкий спектр послуг для 
реалізації інноваційних проектів, у тому числі банківські, консалтингові, 
юридичні, консультаційні і т.інш. 

РОЗПОДІЛ ТЕХНОПАРКІВ ПО РІВНЯХ ВПЛИВУ
При впровадженні технопарків Казахстану, яких у республіці нарахо

вується близько десяти, привласнюються статуси по рівнях їхнього впли
ву на елементи й учасників науководослідної системи: 

• національні науковотехнологічні парки; 
• регіональні технологічні парки. 
Серед національних науковотехнологічних парків можна виділи

ти наступні технологічні утворення: Парк інформаційних техноло 
гій, сел. Алатау; Національний індустріальний нафтохімічний техно
парк, м. Атирау; технопарк ядерних технологій «Токамак», м. Курча 
 тов; технопарк космічного моніторингу, м. Алмати, м. Астана і м. При
озерськ. 

Національні технопарки орієнтовані на створення в Казахстані нових 
галузей, що повинні сприяти забезпеченню майбутньої конкурентноздат
ності казахстанської економіки. 

Регіональні технопарки, серед яких Алматинський технологічний 
парк, м. Алмати; Технопарк «Алгоритм», м. Уральськ; технопарк «Біз
несСіті», м. Караганда, створюються з метою визначення, розкриття і 
розвитку інноваційного потенціалу, інноваційної здатності регіону, за  
 безпечення потреби економіки регіону в інноваційних продуктах. 

На регіональному рівні системоутворюючими складовими частинами 
технопарків є промислові підприємства регіонів, наукові й академічні 
організації. Регіональні технопарки забезпечують поетапне підвищення  
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технологічного рівня економіки і створюють умови для малого і середньо
го наукомісткого і технологічного бізнесу. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ
Однієї з характерних рис казахстанських технологічних парків є їхнє 

розташування на території великих підприємств із залученням до роботи 
провідних вищих навчальних закладів і науководослідних інститутів. 

Так, 3 з 10 вітчизняних технопарків розташовані на території вузів, 
таких, як КазНУ ім. АльФарабі, НПУ ім. К. Сатпаєва і ВКГТУ ім. Д. Се
рикбаєва; інші 7 здійснюють свою діяльність на території промислових 
підприємств і наукових центрів. 

Велика частина технопарків Казахстану, як і усього світу, знаходиться 
у великих містах або промислових центрах з наявністю наукових установ 
і кваліфікованих фахівців. Близько 60 % технопарків розташовується 
в таких містах, як Алмати, Астана, Атирау і Караганда, інші функціону
ють у середніх і малих містах, таких, як УстьКаменогорськ, Уральськ 
і Степногорськ. 

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
У технопарках Казахстану, як у більшості країн Європи, спостеріга

ється змішана структура власності, тобто суспільний і приватний сек
тори спільно беруть участь в організації науковотехнологічних парків. 
Наприклад, структура власності в ряді країн Європи виглядає в такий 
спосіб: 45 % — змішана власність, 38 % — суспільна, 17 % — приватна. 

Як казахстанський приклад можна виділити технопарк м. Караганда, 
засновниками якого є АТ «ЦИТТ» і акімат області в особі Головного уп
равління економіки і розвитку підприємництва Карагандинської області. 

Основні учасники проекту концепції розвитку технопарку в м. Ураль
ськ АТ «ЦИТТ», АТ «Регіональний дослідницький центр «Градієнт» 
(засновник — акімат ЗахідноКазахстанської області), АТ НДІ «Гідро 
прилад», а також провідні вузи Казахстану. Засновниками технопарку 
м. Алмати (спільний проект із КазНУ ім. АльФарабі) є АТ «ЦИТТ»,  
АТ «Національний інноваційний фонд» і ряд промислових підприємств 
регіону. 

НАЯВНІСТЬ І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНО
ПАРКІВ КАЗАХСТАНУ — БІЗНЕСІВІНКУБАТОРІВ

Частина казахстанських технопарків містить у собі так звані бізнеси 
інкубатори, тобто будинок або кілька будинків, де протягом обмеженого  
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часу (від 2 до 5 років) знов створені малі підприємства орендують при
міщення. 

За цей час фірма повинна реалізуватися і вийти за межі технопарку 
(у світі 88 % технопарків мають один або кілька бізнесівінкубаторів). За 
даними Національної асоціації бізнесівінкубаторів США, співвідношен
ня успішних компаній і компанійбанкрутів у звичайних умовах складає 
20:80, а в бізнесахінкубаторах, навпаки, — 80:20. 

Основну частку клієнтів інкубаторів у Республіці Казахстан скла
дають компанії, що займаються виробництвом (продукти харчування, 
пошив одягу, виробництво меблів, ремесло і виробництво сувенірів) 
і працюючі в сфері послуг (у сфері навчання, консалтінга і будівельноре
монтних робіт і тільки лише 2 % клієнтів бізнесівінкубаторів займають
ся технологічним бізнесом), тоді як бізнесінкубатор повинен «зрощува
тися» у високотехнологічні компанії із самих ранніх етапів — з моменту 
зародження ідеї. 

У числі послуг, пропонованих казахстанськими технопарками, на сьо
годнішній день слід зазначити: 

• надання в оренду виробничих і адміністративних площ; 
• організацію прокату технологічного устаткування; 
• надання загальних комунальних і комунікаційних послуг. 
Урядом Республіки Казахстан передбачений ряд привілеїв стосовно 

об’єктів Інноваційної інфраструктури. 
Наприклад, у вільній економічній зоні ПІТ, п. Алатау, корпоративний 

податок знижений наполовину, від земельного і майнового податку учас
ники звільнені цілком, а обіг по реалізації послуг звільняються від податку 
на додаткову вартість. Більш того, варто згадати про звільнення від митних 
платежів на ввезені товари і пільгове фінансування інститутами розвитку. 

Аналіз діяльності технологічних парків Казахстану дозволяє виділи
ти наступний ряд сучасних тенденцій їхнього розвитку: 

• Збільшення кількості технопарків. 
У країні за останнє десятиліття створене і зареєстровано більш 10 тех 

 нопарків. 
Зокрема, створений ряд регіональних технопарків, таких, як товари

ство з обмеженою відповідальністю «Технопарк «Алгоритм»» (м. Ура
льськ); ТОВ «Карагандинський регіональний технопарк»; ТОВ «Алма
тинський технологічний парк» і т.інш. 
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Серед національних технопарків необхідно відзначити ПІТ (сел. Ала
тау); технопарк ядерних технологій «Токамак» (м. Курчатов); технопарк 
космічного моніторингу (м. Приозерськ) і т. д. 

Триває робота над створенням Національного індустріального наф
тохімічного технопарку (м. Атирау), основними напрямками діяльності 
якого будуть випуск нафтохімічної продукції і розвиток високотехно
логічних виробництв у нафтогазовому комплексі країни. 

У найближчі п’ять років технопарки можуть стати найважливішим 
елементом національної інноваційної системи республіки, тому що са
ме ці об’єкти інноваційної інфраструктури є елементами, що сприяють 
упровадженню сучасних технологій, підвищенню продуктивності праці 
і виробництву високотехнологічної продукції. 

• Превалювання регіонального розвитку в системі технопарків країни. 
Сьогодні, поряд з розвитком фундаментальної науки, є необхідним 

запуск регіонального інноваційного механізму за допомогою створення 
технопарків у кожній області Казахстану з обліком наявного науко
вотехнічного потенціалу, мінеральносировинних ресурсів, виробничої 
інфраструктури й обласних пріоритетів розвитку, ядром яких могли б 
стати регіональні університети. 

У цьому зв’язку в країні спостерігається збільшення кількості регіо
нальних технопарків, створено кілька регіональних технопарків: техно
парк «Алгоритм»; технопарк «БізнесСіті»; Алматинський регіональний 
технопарк і т.д. Усі вони створювалися з метою стимулювання регіональ
ного і місцевого розвитку, забезпечення потреби економіки регіону в 
інноваційних продуктах. 

• Збільшення кількості технопарків у середніх і малих містах. 
У таких містах, як Уральськ, Степногорськ, Курчатов, Приозерськ 

і Байконур, їснує значний потенціал для прискореного розвитку, впро
вадження і тиражування в галузях народного господарства інноваційних 
технологій, шляхом створення технологічних парків на базі наявних 
НДІ, вузів і підприємств. 

У зв’язку з цим було прийняте рішення про створення ряду таких ре
гіональних технологічних парків, як технопарк біотехнологій «Прогрес», 
технопарк космічного моніторингу, технопарк ядерних технологій, ТОВ 
«Технопарк «Алгоритм»» у зазначених містах, як ефективного механізму 
впровадження науковотехнічних розробок в економіку Казахстану. 
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• Збільшення частки спеціалізованих технопарків. 
Технопарки в великому ступені прагнуть до спеціалізації і частка так 

званих «універсальних» парків, тобто парків з наявністю компаній різної 
галузевої і технологічної спрямованості, знижується. 

Спеціалізовані технопарки націлені на визначену галузь або кілька 
галузей. Наприклад, основною спеціалізацією технопарку біотехнологій 
«Прогрес» є переробка зерна і виробництво лікарських препаратів; 
технопарк ядерних технологій «Токамак» (Республіканське державне 
підприємство «Національний ядерний центр Республіки Казахстан» 
спеціалізується на прикладних дослідження у сфері ядерних технологій, 
фізики, хімії; основна спеціалізація ПІТ (сел. Алатау) — виробництво ус
таткування для підгалузей інформаційних технологій і т. д. 

Орієнтація на розробку і впровадження технологій у визначених галу
зях економіки дадуть позитивний ефект у забезпеченні прискореного роз
витку галузей, що будуть сприяти забезпеченню конкурентноздатності 
національної економіки. 

• Збільшення кількості бізнесівінкубаторів при технопарках. 
Уся діяльність інкубаторів спрямована на розвиток інтегрованої і 

постійної структури, що могла б дати малому підприємництву необхідну 
оперативну підтримку для розвитку бізнесівпроектів. 

Сьогодні в Казахстані зареєстровано більш 100 тис. підприємств мало
го бізнесу (юридичні особи), тому створення бізнесівінкубаторів буде ос
новним моментом у становленні об’єктів малого бізнесу повноправними 
елементами економічного середовища технопарку і регіону. 

У цілому, тенденції розвитку технопарків Казахстану аналогічні тен
денціям розвитку системи світової інноваційної інфраструктури, що 
свідчить про правильність вибору шляхів розвитку інноваційної політи
ки держави. 

Таким чином, можна відзначити, що впровадження в Казахстану 
таких інноваційних структур, як технологічні парки, відбувається до
сить активно. Діюча система технопарків займається як формуванням 
ринку інновацій, так і захистом авторських прав, створенням умов для 
реалізації інвестиційних проектів. 

Подальша успішна діяльність технопарків дозволить Казахстану 
більш ефективно використовувати наявний науковотехнічний потен
ціал, фінансові і трудові ресурси. Одночасно це буде сприяти вирішенню 
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соціальноекономічних проблем, зокрема в сфері зайнятості і боротьби з 
бідністю, а також досягненню стійких темпів економічного росту держа
ви в цілому.

Проблемні питання.
Слід зазначити, що в Казахстані відсутня цілісна державна інно

ваційна політика, а наявні лише окремі її фрагменти. 
Крім того, у республіці розвиток інноваційної діяльності стримується 

через відсутність єдиного органу державного управління в цій сфері. 
В даний час питаннями регулювання інноваційної діяльності в Казахс

тані займаються в основному три органи державного управління.
На Міністерство економіки і торгівлі покладені функції по коорди

нації інноваційної діяльності в республіці і розвитку наукомісткого мало
го і середнього бізнесу в сфері економіки. 

Одним з основних завдань Міністерства освіти і науки є активізація 
інноваційної діяльності в освітніх установах, а також науковотехно
логічний супровід інноваційної діяльності. 

У функції Міністерства енергетики і мінеральні ресурси входить 
надання підтримки інноваційному підприємництву, розвитку малого і 
середнього бізнесу в промисловості.

У Казахстані науковотехнічна сфера дотепер не стала базовим еле
ментом соціальноекономічного розвитку суспільства.

У порівнянні з економічно розвинутими країнами умови для розвит
ку інноваційної діяльності в Казахстані мають принципові відмінності. 
Зокрема, у республіці інноваційна діяльність в основному здійснюється 
на основі залучення прямих іноземних інвестицій. 

Поряд із прямими інвестиціями в країну приходять нові технології, 
новий менеджмент. Для більшості підприємств придбання іноземних 
технологій і ліцензій є великим стимулом, тому що це дозволяє їм вийти 
на світовий ринок. 

Разом з тим, неконтрольований потік іноземних технологій може 
призвести до придушення розвитку національного наукововиробничого 
комплексу, що створює реальну небезпеку виникнення технологічної за
лежності вітчизняної промисловості від закордонних розробок. 

У Казахстані в умовах обмежених можливостей державного бюджету 
(щорічні витрати на науку з республіканського бюджету не перевищують 
0,2 % від ВВП) із засобів, виділюваних на фундаментальні і прикладні 

433



наукові дослідження, практично неможливо виділити частку безпосе
редньо на доведення результатів наукових досліджень (розробок) до 
серійного виробництва. 

У республіці не налагоджена система підготовки кадрів для інновацій
ної сфери.

Основними причинами цього є — значне ослаблення зв’язку системи 
вищої освіти з прикладною наукою і виробництвом, відсутність вітчизня
них навчальних програм, підручників і навчальних посібників з інновати
ки, що відповідають державним стандартам освіти. 

республІка Молдова 

Правова база здійснення в Республіці Молдова інноваційної діяль
ності регламентується Конституцією, Кодексом про науку та інновації 
Республіки Молдова, Законами РМ «Про державну політику у сфері інно
вацій та технологій» від 10.07.03 № 289 та «Про науковотехнологічні пар
ки та інноваційні інкубатори» від 21.06.07 № 138–XVI. Метою зазначеної 
нормативної бази є стимулювання діяльності у сфері інновацій та транс
феру технологій, спрямованої на впровадження результатів наукових 
досліджень та інновацій у створення нової продукції, послуг та процесів.

Структура та складові частини державної інфраструктури з підтрим
ки інноваційної діяльності.

Державна політика в області інновацій і трансферу технологій є 
пріоритетною складовою частиною соціальноекономічної політики 
Республіки Молдова. Розробляється Урядом відповідно до економічної, 
фінансової і науковотехнічної політики у всіх галузях і реалізується ор
ганами центрального та місцевого публічного управління.

Держава здійснює стимулювання, матеріальнотехнічну і фінансову 
підтримку діяльності в області інновацій і трансферу технологій, ство
рює сприятливі умови для абсорбції інновацій.

До державної інфраструктури з підтримки інноваційної діяльності 
Молдови входить сукупність організацій, які сприяють здійсненню діяль
ності в області інновацій і трансферу технологій: фінансові установи, 
фонди та агентства з підтримки діяльності в цій сфері, бізнесінкубатори, 
інноваційні парки (наукові, науковотехнічні і технологічні), центри пере
дових технологій та інші спеціалізовані організації.
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Інститути, безпосередньо задіяні в інноваційній діяльності.
Основним органом Республіки Молдова, який здійснює координацію 

та стимулювання впровадження механізмів здійснення діяльності у 
сфері інновацій і трансферу технологій, є Державне агентство з інно
вацій і технологічного трансферу при Академії наук Молдови. Агентство 
є розпорядником державних коштів, які передбачено на фінансування 
інноваційної діяльності.

Відповідно до статті 131 Кодексу про науку та інновації Республіки 
Молдова в залежності від наукового, організаційного та соціального ста
тусу в галузі науки та інновацій розрізняють такі типи організацій:

a) науководослідний інститут з філіями;
b) науководослідне підприємство;
c) інноваційне підприємство;
d) науковий центр;
e) інноваційний центр;
f) наукова станція;
g) окрема наукова лабораторія;
h) вищий навчальний заклад зі структурами в сфері науки та інновацій;
i) науковоінноваційна асоціація, науковотехнологічний і науко

воосвітній кластери;
j) науковий фонд;
k) інноваційний фонд;
l) фінансова установа по підтримці діяльності в галузі науки та інно

вацій;
m) науковотехнологічний парк, інноваційний інкубатор і технополіс;
n) науковий музей;
o) наукова бібліотека;
p) науковий архів;
q) наукове видавництво;
r) інші організації в галузі науки й інновацій.
Механізми сприяння розвитку інновацій.
Держава, відповідно до діючого законодавства, гарантує суб’єктам 

діяльності в області інновацій і трансферу технологій:
• державну підтримку програм і проектів в області інновацій і транс

феру технологій, спрямованих на реалізацію державної політики в даній 
області;
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• державну підтримку створення і розвитку інфраструктури в об
ласті інновацій і трансферу технологій;

• державну підтримку підготовки, перепідготовки і підвищення ква
ліфікації кадрів у сфері інновацій і трансферу технологій;

• охорону інтелектуальної власності;
• вільний доступ до інформації, її поширення відповідно до діючого 

законодавства;
• підтримку міжнародного співробітництва в області інновацій 

і трансферу технологій.
Відповідно до статті 17 Закону РМ «Про науковотехнологічні парки 

та інноваційні інкубатори», з метою стимулювання діяльності науко
вотехнологічного парку та інноваційного інкубатору резиденти науко
вотехнологічного парку і резиденти інноваційного інкубатору:

• користуються податковими і митними пільгами; 
• одержують на конкурсній основі фінансування в рамках держав

них програм і проектів зі сфери науки та інновацій, у тому числі для ство
рення й/або розвитку інноваційної інфраструктури; 

• користуються інвестиціями та устаткуванням, отриманим від 
фізичних і юридичних осіб публічного або приватного права, а також 
у якості зовнішньої фінансової допомоги; 

• одержують пожертвування, спонсорську допомогу та інвестиції; 
• мають у своєму розпорядженні вигідні умови майнового найму, 

користування інфраструктурою й комунікаціями, у тому числі шляхом 
розстрочки платежів; 

• користуються пільгами або звільняються від плати по тарифах. 
Відповідно до Податкового Кодексу Молдови товари та послуги, 

імпортовані резидентами науковотехнологічних парків і резидентами 
інноваційних інкубаторів, а також товари та послуги, які придбані ними 
на території Республіки Молдова, не обкладаються ПДВ. Також звіль
няються повністю від сплати прибуткового податку організації у сфері 
науки та інновацій, акредитовані Національною радою з акредитації та 
атестації, за умови, що сума прибуткового податку, що нарахована і не 
сплачена до бюджету, використовується на фінансування проектів у сфе
рі науки та інновацій.

Згідно з Законом Республіки Молдова «Про митний тариф» звіль
няється від імпортного (ввізного) мита технологічне обладнання, споряд
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ження, устаткування та обігові кошти, що імпортуються організаціями 
у сфері науки та інновацій, акредитовані Національною радою з акреди
тації та атестації для діяльності у сфері науки та інновацій відповідно 
до Товарної номенклатури Республіки Молдова і в межах, які щорічно 
затверджуються Парламентом Молдови.

Крім того, стаття 18 Закону «Про науковотехнологічні парки та 
інноваційні інкубатори» передбачає пільги для персоналу науковотех
нологічного парку та інноваційного інкубатору. Так, науковопедагогічні 
кадри, наукові дослідники, докторанти, студенти й винахідники корис
туються пріоритетним правом при прийнятті на роботу в науковотех
нологічний парк або інноваційний інкубатор. Діяльність, здійснювана 
докторантами й студентами в рамках науковотехнологічного парку або 
інноваційного інкубатора, може бути прирівняна до виробничої практи
ки або практики в спеціалізованій лабораторії відповідно до навчальної 
програми. 

Персонал зі сфери науки й інновацій, найнятий адміністратором і рези
дентами науковотехнологічного парку або інноваційного інкубатора, за 
винятком допоміжного персоналу, користується тими ж пільгами, що й на
уковий і/або науковопедагогічний персонал організацій публічного пра
ва зі сфери науки й інновацій і державних вищих навчальних закладів.

Джерела фінансування та умов підтримки інноваційної діяльності.
Відповідно до статті 16 Закону Республіки Молдова «Про державну 

політику у сфері інновацій та технологій», джерелами фінансування про
грам і проектів в області інновацій і трансферу технологій є:

a) кошти державного бюджету;
b) кошти місцевих бюджетів;
c) позабюджетні кошти й фонди;
d) власні кошти суб’єктів діяльності в області інновацій і трансферу 

технологій;
e) кошти організацій, зацікавлених у діяльності в області інновацій 

і трансферу технологій;
f) інвестиції (дотації, гранти й ін.) фізичних і юридичних осіб, у тому 

числі іноземних;
g) інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
Порядок фінансування програм і проектів в області інновацій і транс

феру технологій затверджується Урядом, суб’єкти діяльності в області 
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інновацій і трансферу технологій підтримуються державою за допомо
гою повного або часткового фінансування пріоритетних проектів.

Державна підтримка діяльності в області інновацій і трансферу техно
логій здійснюється в наступних формах: 

а) фінансування науководослідних, дослідноконструкторських і тех
нологічних робіт, пов’язаних з діяльністю в області інновацій і трансферу 
технологій;

b) фінансування програм і проектів в області інновацій і трансферу 
технологій;

c) фінансування патентування за рубежем винаходів і промислових 
зразків, що входять до складу експортованої або вітчизняної продукції, 
що готується до експортування; 

d) інвестування коштів у створення і розвиток інфраструктури в об
ласті інновацій і трансферу технологій;

e) розміщення державного замовлення на закупівлю продукції, створе
ної в результаті діяльності в області інновацій і трансферу технологій;

f) надання субсидій на реалізацію окремих видів діяльності в області 
інновацій і трансферу технологій; 

g) надання гарантій вітчизняним і іноземним кредиторам і інвесторам 
по зобов’язаннях суб’єктів діяльності в області інновацій і трансферу тех
нологій; 

h) тарифне й нетарифне регулювання створення конкурентоспро
можної вітчизняної продукції стосовно аналогічної продукції іноземних 
виробників; 

i) надання податкових і митних пільг суб’єктам діяльності в області 
інновацій і трансферу технологій; 

j) надання права використання приналежній державі майна, у тому 
числі об’єктів інтелектуальної власності.

Для координації, стимулювання і підтримки діяльності в області інно
вацій і трансферу технологій у законі про державний бюджет щорічно 
передбачаються відповідні фінансові кошти.

Критерії оцінки ефективності діяльності установ, що надають інно
ваційну підтримку та підприємств, що її отримують.

Основним критерієм оцінки ефективності діяльності установ, що на
дають інноваційну підтримку та підприємств, які її отримують, є показник 
обсягів виробництва інноваційної продукції (у вартісному вираженні). 
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Слід зазначити, що існуючі в Молдові науковотехнологічний парк 
та інноваційний інкубатор функціонують з другої половини 2007 року і 
знаходяться у стадії становлення.

росІйська ФедерацІЯ 

1. Інституційні засади науковотехнічної та інноваційної сфери рФ.
Головним органом системи виконавчої влади РФ, який забезпечує 

розробку державної політики і нормативноправове регулювання у сфері 
наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності, розвитку феде
ральних центрів науки і високих технологій є Міністерство освіти та 
науки (МОН) РФ. Базовими структурними підрозділами МОН РФ, які 
відповідають за виконання зазначеної функції та одночасно являються 
головними розпорядниками бюджетних коштів у цій сфері є: 

• Федеральне агентство з науки та інновацій; 
• Федеральна служба з нагляду у сфері освіти науки; 
• Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товар

них знаків;
• Російська академія наук; 
• МДУ імені М.В. Ломоносова; 
• Російський фонд фундаментальних досліджень; 
• Фонд сприяння розвитку малих підприємств у науковотехнічній 

сфері.
2. визначені пріоритетні напрями розвитку науковотехнічного по

тенціалу рФ.
У контексті забезпечення сталого інтенсивного розвитку науко

вотехнічного потенціалу країни МОН РФ ставило за мету досягнення 
у 2008–2010 рр. планових показників (додаток № 3) за двома основними 
пріоритетними напрямами:

1.  Створення умов для розвитку та ефективного використання науко
вотехнічного потенціалу.

1.1. Підвищення ефективності функціонування сфери науки і техно
логій на основі оптимізації мережі державних наукових організацій, кон
центрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки, технологій 
і техніки, підвищення якості регулювання у цій сфері.
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1.2. Пріоритетний розвиток фундаментальної науки, збереження 
і підтримка провідних наукових шкіл, сприяння відтворенню і підвищен
ню якості її кадрового потенціалу, включаючи підготовку кадрів вищої 
кваліфікації.

1.3. Інтеграція освітньої і наукової діяльності, розвиток вузівської 
науки і створення науковоосвітніх центрів.

1.4. Розвиток матеріальнотехнічної бази фундаментальної і приклад
ної науки, включаючи забезпечення сучасним устаткуванням, приладами 
і матеріалами, вдосконалення інфраструктури функціонування наукових 
організацій.

1.5. Інтеграція російської науки як суб’єкта глобального науковотех
нологічного процесу.

2.  Створення умов для активізації інноваційної діяльності.
2.1. Створення умов для підвищення інноваційної активності та 

сприйнятливості підприємств та організацій до нововведень та прогре
сивних технологій як засобу забезпечення конкурентоспроможності про
дукції, що виготовляється.

2.2. Забезпечення державою стимулювання інноваційної діяльності, 
створення умов для розвитку приватнодержавного партнерства, розроб
ки і реалізації найважливіших інноваційних проектів (програм) держав
ного значення.

2.3. Створення інфраструктури російської інноваційної системи.
2.4. Створення умов для залучення в економічний обіг результатів 

наукової і науковотехнічної діяльності, формування і розвиток ринку 
об’єктів інтелектуальної власності, забезпечення її правової охорони.

2.5. Активізація малого інноваційного підприємництва.
3. пріоритети фінансування науковотехнічної діяльності на 2009 

рік та на плановий період до 2010 року.
У цілому фінансове забезпечення науковотехнічної діяльності, пе

редбачене федеральним бюджетом на 2009 рік та на плановий період до 
2010 року, ґрунтується на цільовому принципі і множинності джерел 
фінансування (кошти федерального бюджету, власні та запозичені кош
ти господарюючих суб’єктів та їх об’єднань, а також кошти замовників 
робіт).

На період до 2010 року передбачається щорічне зростання витрат на 
науку.
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Основні витрати планується зосередити на реалізації федераль
ної цільової програми (ФЦП) «Дослідження і розробки з пріори
тетних напрямів розвитку науковотехнологічного комплексу Росії 
на 2007–2012 роки» (загальний обсяг фінансування — $590 млн., з 
них: витрати «Роснауки» — $570 млн., «Рособразования» — $4 млн.,  
МДУ — $16 млн.). Загалом у 2007–2012 роках на фінансування прог
рамних заходів передбачено $7,95 млрд., зокрема за рахунок коштів 
федерального бюджету $5,46 млрд., з них: на НДДКР — $5,24 млрд.; 
капітальні вкладення — $0,22 млрд.; кошти позабюджетних джерел —  
$2,49 млрд.

Важливим напрямом діяльності МОН Росії у науковотехнічній 
сфері у 2007–2010 роках є розвиток дослідницької, інноваційної і тех
нологічної інфраструктури для наноіндустрії РФ. Відповідно до поста
нови Уряду РФ у 2007 році МОН РФ розроблено проекти концепції і 
ФЦП «Розвиток інфраструктури наноіндустрії в Російській Федерації 
на 2008–2010 роки». Починаючи з 2008 року, розподілено бюджет
не фінансування програмних заходів. Зокрема: 2008 рік — 388 млн.,  
2009 рік — 322 млн., 2010 рік — 306 млн. доларів США у цілях сприяння 
реалізації державної політики у сфері нанотехнологій, розвитку інно
ваційної інфраструктури у сфері нанотехнологій, реалізації проектів 
створення перспективних нанотехнологій і наноіндустрії відповідно.

19 липня 2007 року засновано Російську корпорацію нанотехно
логій, на створення якої з коштів федерального бюджету асигновано 
$5,3 млрд. 

У 2008 році на діяльність поза програмами Роснауки виділено $104,7 
млн. або 14,2 % від загального обсягу фінансування.

У рамках міжнародної науковотехнічної співпраці у 2008–2010 роках 
передбачено розширення і підвищення науковотехнічних зв’язків, перш 
за все, з країнамиучасницями СНД, США, ЄС, Китаєм, Індією.

4. розподіл фінансування відповідно до визначених пріоритетних 
напрямів розвитку науковотехнічного потенціалу рФ.

У рамках реалізації вищезазначених двох пріоритетних напрямів 
розвитку науковотехнічного потенціалу РФ розроблено комплекс фе
деральних цільових, відомчих цільових та бюджетних програм, покли
каних забезпечити у 2008–2010 рр. досягнення відповідних якісних та 
кількісних показників (додаток № 2).
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У цілому на забезпечення запланованих результатів у сфері науки, 
інновацій та інтелектуальної власності виділено до 30 % бюджетних 
коштів МОН Росії на 2009–2010 фінансові роки.

У контексті створення умов для розвитку та ефективного використан
ня науковотехнічного потенціалу (перший пріоритетний напрямок) до 
65 % коштів планується спрямувати на розвиток фундаментальної науки, 
збереження і підтримку провідних наукових шкіл, сприяння відтворен
ню і підвищенню якості їх кадрового потенціалу. 

При цьому більше 95 % витрат у рамках реалізації зазначеного пріори
тетного напряму забезпечуватимуться засобами бюджетних цільових про
грам, з яких 26 % є витратами на реалізацію ФЦП. Найбільш істотний вне
сок у фінансування відповідних заходів вноситимуть ФЦП «Дослідження 
і розробки за пріоритетних напрямками розвитку науковотехнологічного 
комплексу Росії на 2007–2012 роки» і ФЦП «Розвиток інфраструктури 
наноіндустрії в Російській Федерації на 2008–2010 роки». Кошти, передба
чені на реалізацію цих програм, складають 50,8 % і 43,7 % загального обся
гу бюджетів федеральних цільових програм, асигнованих для досягнення 
планових показників МОН РФ з зазначеної проблематики. 

Серед бюджетних програм найбільший обсяг займає «Програма фун
даментальних наукових досліджень державних академій наук на період 
2008–2012 роки», на частку якої припадає більше 50 % фінансових 
ресурсів усіх бюджетних цільових програм, що реалізовуються у рам
ках створення умов для розвитку та ефективного використання науко
вотехнічного потенціалу.

У рамках створення умов для активізації інноваційної діяльності 
(другий пріоритетний напрямок) до 30 % бюджетних коштів плануєть
ся спрямувати на створення інфраструктури російської інноваційної 
системи. Значні витрати також передбачені на вирішення завдання зі 
створення умов для залучення в економічний обіг результатів наукової 
і науковотехнічній діяльності, формування і розвиток ринку об’єктів 
інтелектуальної власності, забезпечення їх правової охорони, а також 
активізацію малого інноваційного підприємництва (відповідно 24,9 % та 
24,5 % бюджетних коштів, передбачених на реалізацію другого пріоритет
ного напряму).

Велику частину коштів (56 %) ФЦП «Дослідження і розробки за пріо
ритетними напрямками розвитку науковотехнологічного комплексу 

442



Росії на 2007–2012 роки» планується спрямувати на проведення робіт зі 
створення інфраструктури російської інноваційної системи.

Найбільшого розміру фінансування у контексті створення умов для 
активізації інноваційної діяльності потребують відомчі цільові програми 
(ВЦП) «Державне регулювання і правова охорона у сфері інтелектуаль
ної власності на 2008–2010 роки» і «Сприяння розвитку малих форм 
підприємств у науковотехнічній сфері на 2008–2010 роки», на кожну 
з яких передбачається майже чверть усіх бюджетних витрат на здійснен
ня заходів згаданого пріоритетного напряму.

5. основні проблемні питання та ризики забезпечення сталого роз
витку науковотехнічного потенціалу рФ.

На думку російських експертів, головні проблемні питання, які пе
решкоджають вирішенню завдань у сфері відтворення та ефективного 
використання науковотехнічного потенціалу, а також створенню умов 
для активізації інноваційної діяльності вважаються такі:

• запізнення з реформуванням інституційної структури науки вна
слідок небажання наукових організацій переходити до нових організа
ційноправових форм (наука Росії представлена переважно державни 
 ми НДІ, які характеризуються низьким рівнем капіталізації та які відособ
лені від сфери вищої освіти та підприємств реального сектору економіки;

• недооцінка ступеню фізичного і морального стану основних 
фондів наукових організацій, оновлення яких вимагає істотно більших, 
ніж передбачено бюджетом, обсягів фінансування;

• інерційність процесів оновлення наукових кадрів (заплановане 
підвищення оплати праці у сфері науки та інші соціальні заходи можуть 
бути недостатніми для масштабного залучення молоді у науку);

• збереження економічних, організаційних і правових бар’єрів на 
шляху розвитку міжнародної науковотехнічної співпраці;

• збереження прогалин і суперечностей у нормативній правовій базі, 
що регламентує діяльність та умови функціонування наукових органі
зацій і вузів;

• втрата передових позицій у низці галузей фундаментальної науки, 
що негативно позначається на перспективах підвищення конкурентоспро
можності російської науки, скороченні науковотехнологічного відставан
ня від розвинених країн і формуванні потенціалу для довгострокового 
економічного зростання;
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• недооцінка масштабів скорочення російської інноваційної і тех
нологічної бази, а також розрив у технологічному рівні виробництва у 
порівнянні зі світовими лідерами;

• брак інвестиційних ресурсів і кваліфікованих менеджерів та техно
логів для реалізації інновацій на підприємствах;

• недостатній попит на російські наукові розробки та технології з 
боку реального сектора економіки у зв’язку з їх низьким рівнем у порів
нянні із закордонними аналогами;

•  слабка інтегрованість російських компаній у глобальний високо
технологічний ринок та відсутність досвіду комерціалізації досліджень 
і розробок.

Наявність цих проблем свідчить, що Росія не зможе у найближчій 
перспективі повною мірою одержувати технологічну та інноваційну рен
ту зі свого освітнього і наукового потенціалу. У результаті зберігатимуть
ся ознаки сировинної орієнтації російської економіки.

6. визначені шляхи подолання існуючих проблемних питань, пов’я
заних з розвитком науковотехнічного потенціалу рФ.

З метою мінімізації зазначених ризиків МОН РФ планує зосередити
ся на таких заходах:

• завершення реструктуризації мережі наукових і науковоосвітніх 
установ (включаючи створення науковоосвітніх центрів, дослідницьких 
університетів);

• завершення розробки і впровадження системи довгострокового, 
науковотехнологічного та інноваційного прогнозування;

• посилення концентрації інвестицій на пріоритетних напрямах 
та розширення залучення позабюджетних засобів за рахунок розвитку 
приватнодержавного партнерства і міжнародної науковотехнічної спів
праці;

• забезпечення гармонізації нормативноправової бази і науковотех
нічної політики з міжнародною практикою;

• забезпечення реалізації системи заходів щодо залучення і закріп
лення у науці молоді, включаючи розвиток системи грантів для молодих 
вчених;

•  створення сприятливого податкового режиму, усунення адмініст
ративних бар’єрів, що гальмують діяльність інноваційних підприємств і 
розвиток «наукоградів»;
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• забезпечення гармонізації законодавства РФ у сфері патентнолі
цензійної діяльності, використання інтелектуальної власності, законодав
че регулювання передачі технологій подвійного призначення у цивіль
ний сектор економіки;

• розвиток програм підготовки і підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері інноваційного менеджменту;

• добудова елементів інноваційної інфраструктури;
• широке впровадження механізмів приватнодержавного партнер

ства; стимулювання зв’язків і спільної діяльності державних структур, 
бізнесу і наукового співтовариства з вибору пріоритетів технологічного 
розвитку, формування нових і збереження існуючих ринків наукоємних 
товарів і послуг, розвитку російської інноваційної системи.

Проголошеною метою державної політики РФ у сфері розвитку на
уки і технологій є перехід до інноваційного шляху розвитку на основі 
пріоритетів, затверджених Президентом РФ у 2006 році — «Пріоритетні 
напрями розвитку науки, технологій і техніки Російської Федерації», а та
кож «Переліку критичних технологій Російської Федерації».

У 2007 році Міністерством освіти і науки РФ було розроблено проект 
довгострокового прогнозу науковотехнологічного розвитку РФ на пері
од до 2025 року і зроблено спробу розставити національні пріоритети 
науковотехнологічного розвитку.

У рамках реформування академічного сектору внесені зміни у Фе 
 деральний закон від 23 серпня 1996 року № 127–ФЗ «Про науку і дер
жавну науковотехнічну політику», згідно з яким Російська академія 
наук (РАН) і галузеві академії наук є державними академіями наук —  
некомерційними організаціями, статути яких затверджуються Уря 
дом РФ. 

На сьогодні вже затверджено новий статут РАН, який дозволяє їй 
самостійно визначати основні напрями фундаментальних досліджень 
з технічних, гуманітарних, суспільних наук, а також розпоряджатися 
правами на об’єкти інтелектуальної власності, та інші результати науко
вотехнічної діяльності. Наразі, підготовлено до затвердження статути 
інших державних академій. Як очікується, ухвалення цих документів 
дозволить підвищити ефективність діяльності державних академій наук 
за рахунок більшої самостійності і підвищення відповідальності за ре
зультати діяльності.
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Передбачається, що фінансування академій у майбутньому здійснюва
тиметься в основному відповідно до Програми фундаментальних науко
вих досліджень державних академій наук на 2008–2012 роки. Запланова
ний п’ятирічний обсяг фінансування програми складає понад 250 млрд. 
рублів (близько $10,5 млрд.). 

Довідково: слід зазначити, що в РФ останніми роками спостерігається 
позитивна динаміка фінансування науки з федерального бюджету. Асиг
нування на наукові дослідження і розробки цивільного призначення за 
рахунок коштів федерального бюджету у 2006 році склали 76,1 млрд. 
рублів (близько $3,2 млрд.), у 2007 році — 99.7 млрд. рублів (близько 
$4,2 млрд.). До 2010 року цей показник має сягнути 173,7 млрд. рублів 
(близько $5,7 млрд.).

Разом з цим, державний сектор науки є практично єдиним виконав
цем військовоорієнтованих фундаментальних і прикладних досліджень, 
які проводяться в РФ, що, у свою чергу, визначає його переважаючу 
частку у загальній кількості досліджень і обсягах фінансування НДДКР. 
Особливістю таких досліджень, на думку правлячої еліти РФ, є немож
ливість їх імпортозаміщення.

Таким чином, обороннопромисловий комплекс (ОПК) розглядаєть
ся як стратегічно важлива галузь економіки і система, яка покликана 
накопичувати і розвивати потенціал високих технологій в інтересах 
держави.

У зв’язку з цим російськими експертами підкреслюється необхідність 
впровадження спеціальних державних заходів з активного включення 
ОПК в інноваційний процес, які, зокрема, включають гармонізацію ор
ганізаційних підходів і правового забезпечення інноваційного процесу 
в оборонних і цивільних галузях науки і техніки, створення загально
державної інфраструктури інноваційної діяльності, з урахуванням спе
цифіки, пов’язаної з особливим режимом функціонування оборонних 
підприємств і відповідних науководослідних установ.

Принциповим пріоритетом розвитку сучасної російської науки є 
нанотехнології. Згідно з президентською ініціативою «Стратегія розвит
ку наноіндустрії» в РФ було прийнято федеральну цільову програму 
(ФЦП) «Розвиток інфраструктури наноіндустрії в Російській Феде
рації на 2008–2010 роки». Федеральним законом від 19 липня 2007 ро
ку № 139–ФЗ створено Російську корпорацію нанотехнологій.
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У той же час проект ФЦП розвитку в РФ робіт у сфері нанотехно
логій і наноматеріалів до 2015 року передбачає організацію регіональних 
центрів наноіндустрії, які сьогодні створюються в Калузькій і Липецькій 
областях.

До основних проблем сучасної російської науки слід віднести:
1. Різке скорочення останніми роками чисельності персоналу, зайнято

го дослідженнями і розробками (за період 1990–2005 рр. вона знизилася 
більш ніж удвічі).

2. Недостатність або повна відсутність капітальних вкладень у при
ладову і інструментальну базу, що призвело до старіння, а за окремими 
напрямками — до практичної відсутності наукового і спеціального ус
таткування, приладів і пристроїв, які відповідають сучасним світовим 
вимогам.

3. Зростаюча нерівномірність у розподілі фінансування науки між 
регіонами країни, яка, зокрема, надає Московському регіону значну пе
ревагу над іншими адміністративнотериторіальними одиницями країни 
і відсутність, у зв’язку з цим, ефективних кроків з боку МОН РФ щодо 
розвитку регіональних центрів перспективних досліджень.

4. Низький інтерес російського приватного бізнесу до інвестицій 
у сферу науки та інновацій, основним джерелом фінансування якої за
лишається федеральний бюджет. За даними Міністерства економічного 
розвитку РФ, частка коштів підприємницького сектору у фінансуванні 
науки складає сьогодні в РФ менше 30 %, тоді як аналогічний показник 
у США — 63,7 %, Німеччині — 66,8 %, Японії — майже 75 %.

республІка узбекистан

Указом Президента Республіки Узбекистан від 15.07.2009 р. № 916 
затверджено комплекс заходів щодо інноваційного розвитку економіки. 
Зокрема, на органи управління та підприємства покладено завдання ство
рення фондів модернізації та нових технологій, а також підрозділів або 
проектноконструкторських бюро, відповідальних за інноваційний роз
виток галузі і підприємства. Визначено джерела їх фінансування — час
тина амортизаційних відрахувань та прибутку господарюючих суб’єк 
тів, а також цільові надходження від замовників. Використання коштів 
цих фондів — фінансування наукових академічних досліджень, розробка 
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інноваційних проектів, дослідноконструкторські роботи і, відповідно, 
впровадження їх у виробництво. 

Для навчальних і науководослідних установ і організацій, а також 
проектноконструкторських організацій на період до 2013 р. передбачені 
податкові пільги, якими передбачено звільнення від сплати податку на 
прибуток, єдиного податкового платежу, податку на додану вартість і 
обов’язкові платежі в державні цільові фонди (крім єдиного соціального 
платежу).

Для фінансування інноваційних розробок з реалізації фундаменталь
них і прикладних програм Комітетом з координації розвитку науки та 
технологій Кабінету Міністрів теж створено цільовий інноваційний 
фонд. При формуванні інноваційних програм обов’язковою умовою є 
пайове фінансування, що припускає норму для виробничих галузей у 
межах 5050.

З метою впровадження ідей та інноваційних технологій у виробни
цтво у складі Міністерства економіки Узбекистану створено Агенцію 
з трансферу технологій.

Указом Президента передбачено також проведення щорічної Рес
публіканської ярмарки інноваційних ідей, технологій та проектів. Слід 
зауважити, що під час проведення Першої ярмарки, що відбулася в трав
ні 2008 р., було підписано 559 договорів та контрактів на суму 15 млн.дол.  
США, а науководослідні інститути та вузи отримали від замовників по
над 603 тис. дол. США.

Традиційно організаторами ярмарки виступають Міністерство еко
номіки, Міністерство зовнішніх економічних зв`язків, інвестицій і 
торгівлі, Академія наук, Комітет по координації розвитку науки та тех
нологій.

Друга Республіканська ярмарка інноваційних ідей, технологій та про
ектів розпочала свою роботу 28.04.2009 р.

Вражає кількість її учасників, серед яких: провідні академічні інсти
тути, наукоємні виробництва, спільні та приватні підприємства, окремі 
підприємці та винахідники — всього 102.

Аналізуючи виставкові зразки проектів, технологій та ідей, можна 
зробити висновок, що левова частка їх розвивається самотужки, при ць
ому більшість з них реалізовані або знаходяться в стадії розробки в ака
демічних та науководослідних інститутах України.
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Відповідно, обмін інформацією та проектами в інноваційному секторі 
між нашими державами стає все більш актуальним. І це слід мати на увазі 
при проведенні Першої Національної виставки України в Республіці Уз
бекистан.

Каталог Другої Республіканської ярмарки інновацій, ідей, технологій 
та проектів буде надіслано в електронному виразі після її завершення.

Довідково: Основний зміст антикризової програми Узбекистану — 
посткризовий розвиток, модернізація економіки, «впровадження сучас
них інноваційних технологій, покликаних дати поштовх для виходу Узбе
кистану на нові рубежі, що забезпечать конкурентоспроможність країни 
на світовому ринку».

На початку березня ц. р. Президентом РУз схвалена Програма за
ходів з реалізації найважливіших пріоритетних проектів, модернізації, 
технічному і технологічному переозброєнню, яка включає більше 300 
інвестиційних проектів у паливноенергетичній, хімічній і нафтогазопе
реробній, металургійній галузях, легкій і текстильній промисловості, про
мисловості будівельних матеріалів, машинобудуванні й інших галузях. 
Загальний обсяг інвестицій впродовж 2009–2014 років, передбачений 
програмою, перевищує 42,5 млрд. доларів США.

Обсяг інвестицій тільки у рамках інвестиційних проектів, що ре
алізовуються і вже підготовлених до реалізації, складає майже 23 млрд. 
доларів США. Про масштабність і амбітність поставленої мети можна 
судити по тому, що ця сума майже рівна річному ВВП країни.

Складовою частиною антикризової програми є модернізація електро
енергетики, скорочення енергоємності і впровадження системи енергоз
береження.

Крім реалізації антикризової програми і продовження структурних 
реформ як пріоритети на 2009 рік визначені:

• Кардинальне поліпшення якості життя і стану села. Мова йде 
в першу чергу про реалізацію державної програми «Рік розвитку і 
впорядкування села». При чому ставиться завдання: «за рахунок збіль
шення виробництва сільськогосподарської продукції створити могут
ню сировинну базу і широке поле діяльності для формування на селі 
нових, сучасних переробних підприємств, оснащених компактними тех
нологіями. Такі виробництва повинні бути створені у кожній області, 
районі і селі». Розвиток нових переробляючих виробництв на селі — це 
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не тільки зростання доданої вартості ВВП, додаткова продуктивна зай
нятість, але й питання нарощування виробництва продовольства, продо
вольчої безпеки країни.

• Подальша підтримка малого бізнесу. Уряд збільшує у два рази 
ресурсну базу Фонду пільгового кредитування для підтримки новост
ворюваних малих і приватних підприємств. З метою надання адресної 
підтримки малому і мікробізнесу Мікрокредитбанку виділяються додат
ково 72 млрд. сумів (UZS). Для фінансування інвестиційних проектів 
з придбанням за кордоном сучасних технологій і устаткування перед
бачено відкриття кредитних ліній Фонду реконструкції і розвитку для 
комерційних банків. Проте, основний акцент буде зроблений на знижен
ня транзакційних витрат (реєстрація, перевірки, дозвільні документи). 
Кабінету Міністрів доручено підготувати відповідну ухвалу у місячний 
термін.

• Розвиток інфраструктури. Тільки у забезпечення села енергетич
ними ресурсами до 2013 року буде вкладено майже 180 млн. дол. США.

• Розвиток банківського сектору. Ефективна мобілізація заоща
джень і їх трансформація у інвестиції — основний пріоритет банківської 
системи. Поставлено завдання кардинально перепланувати роботу банків 
з покладанням на них завдань із розширення інвестиційної діяльності.

Робити прогнози з приводу того, як розвиватиметься криза, складно. 
Наскільки надалі криза відбиватиметься на економіках країн, що відчу
ли вплив кризи, залежатиме від своєчасності і продуманості заходів, що 
робляться урядами цих країн, реакцією на кризу і на заходи урядів з боку 
приватного сектора.

Існує небезпека «статичного підходу» до оцінки кризи. Узбецькі ви
робники будуть отримувати доступ до субсидій на оборотні кошти або на 
кредитування експорту, але при цьому не враховуватиметься, що ціни на 
відповідних ринках продовжують падати, уряди інших країн також вжи
вають заходи із стимулювання своїх власних виробників і експортерів, 
вводять заходи із захисту внутрішніх ринків від конкуренції.

Аналіз законодавчих актів Республіки Таджикистан свідчить, що в 
країні на даний час відсутня інноваційна політика як така. Реалізуються 
інфраструктурні проекти в системі комунікацій, модернізується енерге
тична галузь. За допомогою світових донорів реалізуються інвестиційні 
проекти з пошуку та розробки родовищ корисних копалин.

450



І лише в положенні про Вільні економічні Зони «Сугд» та «Пяндж» 
передбачається залучення інвестиційних можливостей по реалізації інно
ваційних проектів.

Інноваційна політика країн північної америки

канада 

Канада в цілому, на відміну від інших країн, не робить жодних спроб 
щодо успішної комерціалізації науки, а використовує її лише в якості дже
рела для здійснення діяльності інноваційними компаніями, які прагнуть 
до ринкової глобалізації. Канадські компанії рідко є лідерами новітніх 
технологій, і часто користуються інноваціями світових лідерів тієї чи 
іншої галузі. Історично склалося так, що Канада переважно вміло адап
тує запозичені інновації.

За оцінками переважної більшості місцевих фахівців, незважаючи 
на десятиліття розробок та значної кількості інноваційних програм, Ка
нада залишається однією з останніх серед світових лідерів з розвитку 
та підтримки інновацій. Хоче це не означає, що канадські винаходи є 
найгіршими, а лише те, що Канада у загальній економічній активності не 
опирається на інновації, як це роблять інші країни.

Канада дуже повільно приймає та впроваджує сучасні технології, що 
має певний негативний вплив, оскільки інноваційні продукти мають над
то короткий життєвий цикл.

Центральним елементом державної стратегії інноваційного розвитку 
канадської економіки є Інноваційна Стратегія Уряду Канади (далі — Стра
тегія), прийнята у лютому 2002 року, яка передбачає десятирічну програ
му заходів, спрямованих на досягнення прискореного розвитку інновацій 
в країні, та відповідне державне фінансування витрат на їх здійснення 
за рахунок коштів Федерального Бюджету Канади 2002–2012 років.  
При цьому Стратегія забезпечує механізм участі інших зацікавлених 
сторін у плануванні та фінансуванні її реалізації, насамперед — урядів 
провінцій та територій країни, муніципалітетів тощо.

Державна підтримка інноваційного розвитку Канади відповідно до 
Стратегії проводиться в рамках галузевих або територіальних програм 
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у формі доступу підприємств та організацій, що здійснюють розробку та
ких технологій, до фінансових ресурсів (у вигляді кредитів або грантів), 
а також до консультативної допомоги з адміністративних, організаційних 
та фінансових питань їх діяльності. 

Регіональним напрямом інноваційного розвитку на федеральному 
рівні опікується ряд спеціалізованих агенцій, діяльність яких полягає 
у стимулюванні регіонального розвитку, у т. ч. через стимулювання роз
робки та впровадження інноваційних рішень підприємствами та органі
заціями відповідного регіону. 

Інноваційні рішення можуть розроблятись трьома типами органі
зацій:

• власними спеціалізованими структурними підрозділами підпри
ємств та організацій, які в подальшому будуть їх застосовувати на прак
тиці;

• науководослідними центрами (насамперед при освітніх закла
дах), які проводять наукові дослідження та розробки за рахунок замов
ників;

• спеціалізованими компаніями, які розробляють інновації для по
дальшої реалізації їх на ринку.

Основними установами, задіяними у підтримці та розвитку інно
ваційної діяльності Канади є:

1. Міністерство сільського господарства та агропромислового комп
лексу Канади

2. Міністерство закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади
3. Міністерство трудових ресурсів і соціального розвитку Канади
4. Міністерство промисловості Канади
5. Міністерство розвитку інфраструктури Канади
6. Міністерство природних ресурсів Канади
7. Міністерство державних послуг
8. Міністерство транспорту Канади
9. Канадський банк розвитку бізнесу (BDC)
10. Канадська комерційна корпорація (СТС)
11. Канадський інноваційний центр
12. Канадська інфраструктурна програма провінції Нова Скошія
13. Агенція розвитку експорту Канади (EDC)
14. Канадська організація розвитку мереж (CANARIE)
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15. Міжпровінційна програма підготовки фахівців
16. Канадське аерокосмічне партнерство (CAP)
17. Канадська рада автомобільного партнерства (CAPC), до складу 

якої входять робочі групи з фіскальної та інвестиційної політики; з роз
витку трудових ресурсів; з інновацій; з розробки нормативних актів; з 
розвитку торговельної інфраструктури.

Загальна координація підтримки інноваційної діяльності на феде
ральному рівні здійснюється Канадським інноваційним центром, однак 
відповідна діяльність у тій чи іншій формі здійснюється практично всіма 
органами федерального та провінційного управління країни.

До інноваційних ініціатив федерального Уряду Канада відносяться: 
1. Сільськогосподарська політика. Федеральні, провінційні та тери

торіальні міністри сільського господарства розробили спільну комплекс
ну сільськогосподарську політику, яка складається з п’яти елементів:

• Бізнесуправління ризиками.
• Продовольча безпека та якість харчових продуктів.
• Наука та інновації.
• Охорона навколишнього середовища і,
• Відновлювальні технології. 
Всі провінції і території вже приєдналися до Рамкової угоди, підписа

ної з Урядом Канади.
2. Канадське аерокосмічне партнерство (далі — КАП), створене у 2005 

році, як організація, діяльність якої полягає у підвищенні глобальної 
конкурентоспроможності канадської аерокосмічної промисловості. До 
складу КАП входять керівники промислових підприємств, міністри феде
ральних та провінційних урядів, представники наукових кіл. 

Спільно члени КАП розробили довгострокову стратегію розвитку 
авіаційнокосмічної промисловості щодо зміцнення цього сектора еко
номіки та його глобальної конкурентоспроможності.

3. Канадська Рада Автомобільного Партнерства створена у вересні 
2002 року з метою вирішення проблем, що постали перед канадською ав
томобільною промисловістю.

4. Розроблено сайт Канадський передовий досвід, на якому розміщено 
інформацію про успішний досвід і передову практику галузей, компаній 
та регіонів Канади, також містить посилання на канадських виробників 
і сервісні компанії. 
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5. Для власників та керівників малих і середніх підприємств розроб
лено сайт Успішна організація бізнесу, на якому розміщено практичну 
інформацію щодо ведення бізнесу.

6. З метою об’єднання компаній (роздрібних торговців, виробників, пе
реробних підприємств, експортерів тощо) сільськогосподарської галузі 
та досягненні ними глобального успіху, на постійній основі проводиться 
Організація круглих столів. 

На сьогодні в Канаді діють такі урядові програми або програм, які ма
ють урядову підтримку та реалізовуються федеральним та провінційни
ми урядами, муніципалітетами, окремими компаніями та фондами:

назва  
урядової  
ініціативи

юрисдикція/підтримка 
організацій

установи, організації, програми, 
задіяні у реалізації ініціативи

Ін
ди

в.

Ф
ед

ер
.

п
ро

в.

М
ун

іц
.

Ін
ш

і

1 2 3 4 5 6 7

Інтеграція 
інновацій  
у бізнесстратегії

X X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
– Канадський інноваційний центр;
– Експертна група з комерціалізації;
– Канадська текстильна програма 
(CANtex);
–  Програма розвитку бізнесу;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Атлантичний інноваційний фонд;
– Проведення круглих столів.

Застосування 
раціональної  
ділової практики

X X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
– Атлантичний інноваційний фонд;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Високоефективне виробництво. 

Гнучкість  
виробників  
і адаптація 
 їх до потреб  
споживача

X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
– Атлантичний інноваційний фонд;
– Програма розвитку бізнесу;
– Науководослідний центр зв’язку;
– Проведення круглих столів.

Запровадження 
інновацій  
в приватному  
секторі

X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
– Канадський інноваційний центр;
– Канадський інноваційний фонд;
– Обмін технологіями у галузі охорони 
здоров’я;
– Експертна група з комерціалізації;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Атлантичний інноваційний фонд;
–  Програма розвитку бізнесу.
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1 2 3 4 5 6 7

Розширення доступу 
приватного сектору 
до застосування 
спеціальних знань

X X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Атлантичний інноваційний фонд 
– підтримка працівників зв’язку на 
промислових підприємствах;
– Науководослідний центр зв’язку;
– Канадські технологічні мережі;
– Ініціатива «Інновації та розвитку вмінь»;
– Сільськогосподарська політика.

Підтримка 
приватного сектора 
з метою здійснення 
безперервного 
вдосконалення

X X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Науководослідний центр зв’язку;
– Канадські технологічні мережі;
– Канадський інноваційний центр;
– Канадський інноваційний фонд;
– Обмін технологіями у галузі охорони 
здоров’я;
– Експертна група з комерціалізації;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Канадська науководослідна 
ініціатива легких матеріалів;
– Центр розвитку транспорту;
– Проведення круглих столів.

Розвиток взаємодії 
між замовниками  
та постачальниками

X X X

– Канадські технологічні мережі;
– Послуги торгового представника;
– Розширення представництв;
– Проведення круглих столів.

Розробка 
стратегічного та 
комплексного підходу 
до створення центрів 
ділового досвіду

X X X X X

– Науководослідний центр зв’язку;
– Центр розвитку транспорту;
– Канадський інноваційний центр;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Робоча група з питань інновацій.

Державна 
заохочувальна 
підтримка 
інноваційної 
діяльності, 
визначена 
ринковими 
можливостями 

X X X

– Канадська науководослідна 
ініціатива легких матеріалів;
– Робоча група з питань інновацій;
– Канадський інноваційний центр;
– Канадський інноваційний фонд;
– Обмін технологіями у галузі охорони 
здоров’я;
– Експертна група з комерціалізації;
– Канадська текстильна програма;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Атлантичний інноваційний фонд;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Національна стратегія аерокосмічної 
і оборонної галузей.
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1 2 3 4 5 6 7

Координація  
заходів щодо  
потреб виробників

X X X X

– Канадські технологічні мережі;
– Науководослідний центр зв’язку;
– Центр розвитку транспорту;
– Канадський інноваційний центр;
– Канадський інноваційний фонд;
– Експертна група з комерціалізації;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Атлантичний інноваційний фонд;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Національна науководослідна рада;
– Національна стратегія аерокосмічної 
і оборонної галузей.

Покращення 
взаємодії 
дослідних центрів 
з промисловими 
підприємствами

X X X X

– Науководослідний центр зв’язку;
– Центр розвитку транспорту;
– Атлантичний інноваційний фонд 
– підтримка працівників зв’язку на 
промислових підприємствах.

Зміцнення  
зв’язків між 
приватним 
сектором  
та науково
дослідними 
установами

X X X X

– Канадські технологічні мережі;
– Експертна група з комерціалізації;
– Робоча група з питань інновацій;
– Мережа центрів програми 
підвищення кваліфікації;
  Канадський інноваційний центр;
– Канадський інноваційний фонд;
– Обмін технологіями у галузі охорони 
здоров’я;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Атлантичний інноваційний фонд 
– підтримка працівників зв’язку на 
промислових підприємствах;
– Національна науководослідна рада;
– Національна стратегія аерокосмічної 
і оборонної галузей.

Покращення 
доступу  
до державної 
інноваційної 
програми, у тому 
числі наукових 
досліджень 
і експериментальних 
розробок Програми 
податкових ініціатив 

X X X

– Програма підтримки промислових 
досліджень;
– Науководослідний центр зв’язку;
– Робоча група з питань інновацій;
– Канадський інноваційний фонд;
– Експертна група з комерціалізації;
– Атлантичний інноваційний фонд;
–  Програма розвитку бізнесу;
– Науководослідна рада з природних 
ресурсів та техніки;
– Ініціатива «Інновації та розвитку 
вмінь».

Використання 
практики 
федеральних 
закупівель з метою 
комерціалізації

X X – Переваги промислової  
та регіональної політики.
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В основному, ці програми створюють базу наукових відкриттів, а не 
займаються пошуком додаткових шляхів підвищення попиту на інно
ваційні продукти, що в свою чергу уповільнює темпи розвитку Канади. 

Майже в усіх високорозвинених країнах державні програми заохо
чують до здійснення інноваційної діяльності в національних інтересах 
та підтримуються на високому урядовому рівні. Здійснюється заохочен
ня не лише внутрішніх галузей науки і техніки, але й підприємств та 
компаній до використання їх конкурентних переваг. Протекціоністські 
тенденції зберігаються при державному фінансуванні науководослідної 
сфери. 

У незначних обсягах, однак, Канада продемонструвала, що здатна роз
робляти інноваційні стратегії для успішної взаємодії БізнесУрядІнвес
торЗамовник. Успішність інженерних інновацій в провінції Альберта 
при розробці нафтових пісків, наприклад, дозволило цій провінції 
витіснити провінцію Онтаріо з першого місця у канадській економіці. Ка
надський аерокосмічний сектор є ще одним прикладом. Згідно з даними 
галузі, це єдиний сектор передових технологій, у якого сальдо торговель
ного балансу завжди позитивне.

Фінансування інноваційної діяльності як правило здійснюється за ра
хунок власних або кредитних коштів розробників або замовників тих чи 
інших наукових розробок. При цьому кредитування інноваційної діяль
ності комерційними фінансовими установами здійснюється на загальних 
засадах. Водночас, з урахуванням пріоритетності інноваційного розвитку 
Канади та відповідно до Стратегії, в країні існує комплекс програм дер
жавного стимулювання інноваційної діяльності через надання грантів та 
доступу до кредитних ресурсів на пільгових умовах.

Головним принципом державного стимулювання інновацій є засто
сування механізму прямої проектної підтримки інноваційного проекту, 
який порівняно з механізмом підтримки через надання різноманітних 
пільг має переваги адресності, прозорості та гнучкості, але, вочевидь, 
пов’язаний з необхідністю здійснення прямих бюджетних виплат.

Так, Бюджет Канади — 2009 передбачає фінансування низки урядо
вих ініціатив, пов’язаних з виділенням коштів Канадському банку розвит
ку бізнесу (BDC) з метою підтримки малих та середніх підприємств під 
час фінансової кризи, а саме:

• 250 млн. кан. дол. — на збільшення об’ємів кредитування;



• 100 млн. кан. дол. — на створення тимчасових гарантій щодо обо
ротного капіталу підприємств;

• 5 млрд. дол. США на фінансування програми «Доступність кре
дитів для канадських підприємств», яка передбачає розширення спів
праці між BDC, EDC та приватними фінансовими установами, й дозво
лить розширити доступ до фінансування для канадських підприємств 
у період економічної невизначеності;

• 3 млрд. кан. дол. — на збільшення фінансування BDC, а також
• 12 млрд. кан. дол. на фінансування Канадського кредитного фон

ду з метою придбання строкових цінних паперів, забезпечених актива
ми у вигляді транспортних засобів і устаткування. Механізм станом на 
27.04.2009 р. не розроблено.

Критерії оцінки ефективності діяльності підприємств, які отримують 
державну інноваційну підтримку, встановлюються вищезазначеними ус
тановами або урядовими структурами відповідно до умов їх діяльності та 
програм або згідно з розробленим механізмом надання такої підтримки 
окремо для кожної ініціативи або програми.

сполуЧенІ Штати аМерики 

1. складові частини державної інфраструктури з підтримки іннова
ційної діяльності.

Досягнення мети та виконання завдань інноваційної політики у США 
здійснюється шляхом застосування механізму децентралізованого ре
гулювання інноваційної діяльності, у якому держава відіграє провідну 
роль, проте директивні зв’язки між ланками всієї інфраструктури є дос
татньо слабкими.

Складовими частинами реалізації державної інноваційної політики 
у США є:

• економікоправові методи, що ґрунтуються на положеннях Консти
туції, відповідних законів, внутрішньовідомчих, адміністративних розпо
ряджень;

• державне фінансування наукової сфери;
• контрактна система відносин між суб’єктами інноваційної діяль

ності та державою;
• податкова система;
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• патентноліцензійна, антитрестовська політика;
• амортизаційні заходи, субсидії;
• передавання технологій;
• підтримка міжорганізаційної кооперації та дрібного інноваційного 

бізнесу;
• урядові закупівлі;
• розвиток інфраструктури досліджень і розробок.
В американській державній політиці розділяють заходи, спрямовані 

на підтримку великого і малого бізнесу, головним з яких є забезпечення 
сприятливих умов для «інноваційного клімату». Малий інноваційний 
бізнес розглядається як один з найважливіших рушіїв інноваційного 
прогресу, для розвитку якого у 80ті роки було розроблено цілий ряд 
спеціальних інструментів державного впливу. Прийнято відповідні зако
ни про розвиток малих інноваційних фірм, які були спрямовані на під
тримку всього дрібного інноваційного бізнесу — від невеликих дослідних 
компаній до виробниківодинаків.

При цьому, на відміну від впливу на вже економічно й організа
ційно сформований великий бізнес, основні зусилля держави спрямо
вуються на початкові періоди становлення дрібних новаторських фірм. 
Політика стимулювання новаторства дрібного бізнесу проводиться на 
всіх рівнях виконавчої влади — від федерального уряду до муніципа
літету.

Історично американська законодавча база забезпечувала правовий 
фундамент розвитку інноваційного бізнесу на принципах довгостроко
вості та економічної зацікавленості підприємців і на сьогодні містить 
широкий спектр законів про патенти, товарні знаки, авторське право, 
антитрестовське законодавство, пільгові кредити, а також закони, що 
передбачають можливість примусового ліцензування технологій, про сти
мулювання інвестицій у венчурний бізнес і багато інших.

Однак ці закони належною мірою не забезпечували ефективність 
інноваційної діяльності і у 80–90х роках минулого століття для стиму
лювання технологічних нововведень у США був прийнятий закон Стівен
сонаУайдлера «Про технологічні нововведення», у якому передбачено 
заходи щодо створення спеціальних організацій у рамках апарату вико
навчої влади з метою вивчення та стимулювання промислових інновацій, 
сприяння в обміні науковим і технічним персоналом між університетами, 
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промисловістю та федеральними лабораторіями, заохочення приватних 
осіб і корпорацій у розвитку науки й техніки.

Закон зобов’язує державні органи і доручає Уряду США допома
гати підприємствам малого бізнесу одержувати урядові контракти на 
дослідження та розробки з використанням усіх можливих переваг та 
пільг.

2. Інститути, безпосередньо задіяні у інноваційній діяльності.
Структура й механізм формування та здійснення інноваційної політи

ки США характеризуються надзвичайною складністю зв’язків між дер
жавними, квазідержавними та юридично незалежними від держави орга
нізаціями, що беруть участь у процесі формування інноваційної політики 
та її реалізації.

Формування інноваційної політики в американському державному 
механізмі інноваційного регулювання не є функцією якогонебудь од
ного органу і є результатом сукупної дії понад 40 міністерств і відомств 
федерального Уряду, що провадять фінансування досліджень і розробок. 
За даними офіційної статистики, кожний четвертий працівник держапа
рату федерального Уряду США зайнятий у сфері управління розвитком 
науки та техніки.

Центральна роль у формуванні інноваційної політики належить Пре
зиденту країни. Одним з його загальновизнаних обов’язків є забезпечен
ня найефективнішого використання науковотехнічних переваг США 
в інтересах національної безпеки і загального добробуту. Згідно з зако
нодавством Президент США несе повну відповідальність за реалізацію 
науководослідної програми Уряду.

Роль Президента полягає у тому, щоб приймати рішення з питань 
розподілу ресурсів, виділених на інноваційну діяльність, між федераль
ними агентствами та відомствами; визначення розмірів та умов надання 
науковотехнічної допомоги іншим країнам; міжнародного співробітницт
ва. Президент щорічно виступає з доповіддю в Конгресі США про стан 
розвитку та перспективи науки і техніки в країні.

Головна роль в управлінні наукою в США належить Конгресу, який 
займається не лише формальним прийняттям відповідних законодавчих 
актів. Парламент США аналізує напрями наукових досліджень і встанов
лює їх пріоритетність через свої численні наукові комісії, як постійно 
діючі, так і тимчасові. Конгрес не має спеціального органу, що відповідає 
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за розвиток науки в країні. Водночас, усі асигнування на науку (почина
ючи з 1974 року) проходять через його Адміністративнобюджетне уп
равління, до функцій якого належить також визначення пріоритетів при 
розподілі національних ресурсів. Конгресу належить вирішальне слово 
в розподілі бюджету та прийнятті інноваційних програм.

Важливу роль у реалізації інноваційної політики відіграє Міжурядова 
консультативна рада з питань науки і технологій, головним завданням 
якої є забезпечення зв’язку між урядами штатів і муніципальними ор
ганами. Національна Рада з питань безпеки, яка об’єднує міністерства, 
Комітет економічних радників та Національний науковий фонд (ННФ), 
несе відповідальність за розвиток усього науковотехнічного комплексу 
країни.

Керівним органом ННФ є Національна наукова рада, до складу якої 
входять провідні діячі науки і техніки, інженери. ННФ фінансує прог
рами фундаментальних досліджень університетів, науководослідних 
центрів, безприбуткових науководослідних фірм, малий бізнес. Серед 
безприбуткових організацій виділяються т.зв. «фабрики думки», які на
дають консультативні послуги, вивчають довгострокові тенденції розвит
ку науковотехнічного потенціалу і його вплив на зміни соціальноеко
номічної та політичної ситуації в США і в усьому світі.

Національна академія наук виконує функцію колективного радника 
Конгресу та Уряду з питань природничих наук і не підлягає ніякому уря
довому контролю. Зберігаючи незалежність, вона, за дорученням Уряду 
і Конгресу США, здійснює об’єктивну експертизу різних наукових дис
циплін, проектів, визначає їхню пріоритетність.

Аналогічні функції виконують Інженерна та Медична академії, які 
мають статус організацій, «вільних від урядового контролю». Головне у 
діяльності цих організацій — підготовка аналітичних матеріалів і доку
ментів, експертних висновків, наукових рекомендацій, консультування 
державних відомств та корпорацій при формуванні інноваційних стра
тегій і тактики їх здійснення.

Однією з головних урядових установ у США щодо встановлення 
пріоритетів інноваційного розвитку є Управління технологічної оцінки. 
Воно надає Конгресові інформацію про можливий вплив результатів ре
алізації окремих науководослідних проектів на економічні, біологічні, 
політичні, демографічні та інші аспекти життя країни. Крім того, зазначене 
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Управління здійснює моніторинг наукової та технологічної політики за
рубіжних країн з метою визначення інтересів та позицій промисловості 
США на світовому науковотехнологічному ринку, рівня і шляхів підви
щення її конкурентоспроможності.

Уряд США безпосередньо не займається проблемами наукових до
сліджень, але під егідою окремих міністерств проводиться багато науко
вих досліджень. Пряме керівництво інноваційними програмами у США 
здійснюють спеціалізовані міністерства та відомства, зокрема, Міністер
ство оборони, Національне управління з аеронавтики і дослідження 
космічного простору (НАСА), Міністерство освіти й охорони здоров’я. 
Деякі міністерства, наприклад оборони і сільського господарства, отри
мують на ці потреби великі асигнування Конгресу, в їх структурі є спе
ціальні функціональні підрозділи з інноваційної діяльності.

Важливе місце в урядовому апараті управління науковими дослі
дженнями в США займає Міністерство торгівлі, що відіграє роль коор
динатора інформаційної діяльності урядових установ. У його структуру 
входить Національна служба технічної інформації, яка розглядається як 
своєрідна «клірингова палата» всієї науководослідницької інформації.

З так званих незалежних агентств, пов’язаних з питаннями наукових 
досліджень, у структурі урядового апарату США найбільшим є НАСА. 
Спеціальна служба НАСА займається передачею промисловості резуль
татів досліджень, які можуть застосовуватися поза наукою про космос.

За різноманітністю форм кооперування науки з виробництвом США 
займає одне з провідних місць у світі. Така різноманітність форм по
стійно розширюється — від консультацій, що їх надають вузи фірмам, 
і створення рад консультантівбізнесменів у вищій школі, до організації 
спільних компаній для проведення окремих досліджень.

Американські ВУЗи виявляють велику активність у роботі так званих 
технічних станцій і центрів нововведень. Їх фінансуванням, поряд з при
ватними фірмами, займається і Уряд США.

Ефективною формою зв’язку між вузівською наукою і виробницт
вом є технологічні парки (ТП). Сутність ТП полягає у створенні в нау
ководослідному (університетському) середовищі інфраструктури, не
обхідної для формування і становлення невеликих високотехнологічних 
фірм. Технопарк об’єднує великі й малі господарські організації, з одного 
боку, і творчий потенціал великих університетів — з іншого.
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Конкретні форми організації та управління ТП в кожному окремому 
випадку відрізняються. Вони, як правило, є власністю (на пайових за
садах) університету, місцевого муніципалітету, акціонерних товариств 
і асоціацій у будьяких комбінаціях. Частина парків функціонує на ко
мерційній основі, частина є безприбутковими організаціями.

Найважливішим джерелом науковотехнічних знань і основним меха
нізмом реалізації політики Уряду США у питаннях створення інновацій 
є федеральні лабораторії та інші науководослідні установи держави. 
Вони володіють унікальним науковим обладнанням, незамінним для до
слідницької діяльності університетів, приватних корпорацій і здійснення 
науковотехнічних функцій Уряду, збереження конкурентоспроможних 
позицій американської промисловості на світовому ринку. В даний час за
гальна кількість федеральних лабораторій, що діють на території США, 
сягає показника понад 700 одиниць.

3. Механізми сприяння розвитку інновацій.
Стимулююча роль держави у розвитку інновацій в США поступово 

змінювалась від адміністративнобюджетного фінансування до програм
ноцільової, яка доповнюється заходами непрямого стимулювання —  
диференційною системою податкових пільг, наданням пільгових кре
дитів та ін. На сучасному етапі поглиблюється тенденція інтеграції дер
жави і приватного корпоративного сектору у виконанні великих науко
вотехнічних програм, як національних, так і міжнародних.

Державні науковотехнічні програми є одним з прямих механізмів 
надання сприяння інноваційному розвитку промисловості США. З цією 
метою державою було започатковано реалізацію Програми інноваційних 
досліджень малого бізнесу (SBIR) і Програми передавання технологій 
малого бізнесу (STTR), центральним пунктом яких є розширення фінансо
вих можливостей підтримки інноваційного процесу, який відбувається у 
дослідних неприбуткових організаціях. Крім того, Національним науковим 
фондом США реалізується програма, що заохочує проведення спільних на
уководослідних заходів фірмами, державними НДІ та університетами.

Одним з методів, які Управління технологічної оцінки при Мініс
терстві торгівлі США використовує для формування політики в 
області конкурентоспроможності промисловості, є програма Інно
ваційного партнерства США (US Innovation Partnership Initiative). Ця 
програма націлена на мобілізацію всіх ресурсів промисловості США, 
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академічної спільноти, федеральних, штатних та місцевих органів вла
ди для узгодження різних взаємодоповнюючих програм в сфері інно
ваційного розвитку.

Серед інших урядових заходів зі стимулювання розвитку інноваційно
го сектору економіки можна виділити програми:

• конкурентоспроможність;
• стратегічна оборонна ініціатива;
• стратегічна комп’ютерна ініціатива;
• орбітальна станція;
• розроблення нових екологічно чистих технологій спалювання 

вугілля;
• розроблення засобів боротьби зі СНІДом;
• національні критичні та подвійні технології.
Реалізація зазначених та інших програм здійснюється у формі дер

жавних замовлень (на контрактній основі), які забезпечують економічно 
вигідні умови для участі наукових, дослідних і проектних організацій 
у розвитку фундаментальних досліджень, розробленні та освоєнні прин
ципово нових технологій і видів продукції. Важливим моментом під 
час проведення конкурсів на одержання державного замовлення в нау
ковотехнічній сфері є забезпечення прозорості щодо умов проведення, 
учасників і підсумків конкурсів.

Члени Ради з конкурентоспроможності США вважають, що метою 
американської державної політики США в області створення сприятли
вого інноваційного і підприємницького клімату має бути заохочення са
мостійного фінансування інноваційної діяльності приватним сектором. 
При цьому необхідно проводити оцінку вартості заходів державного регу
лювання та одержуваних від його використання ефектів. У зв’язку з цим 
важливу роль крім прямих методів — капіталовкладень федерального 
бюджету в науку і техніку — повинні грати і непрямі.

Серед непрямих механізмів, що стимулюють інноваційний розвиток 
у США, основними є:

• податкові пільги;
• система прискореної амортизації основного капіталу;
• патентна політика;
• зовнішньоторговельна політика;
• антитрестовська політика.
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Спеціальними постановами Уряд США вводить знижки у податках 
для стимулювання малого наукомісткого бізнесу (з податку на прибуток 
компанії знімається 20 % приросту від витрат на наукові дослідження й 
експериментальні розробки) та заохочення відновлення капіталу, внут
рішньофірмових наукових досліджень, впровадження нових видів устат
кування та технологічних процесів.

Під дію податкової знижки при стимулюванні інноваційної діяльності 
підпадають витрати на наукову діяльність, безпосередньо пов’язані з ос
новною діяльністю компанії, у тому числі заробітна плата дослідників, 
орендна плата за устаткування для здійснення науководослідних про
ектів, витрати на дослідження, що виконуються в університетах за конт
рактами з промисловими фірмами.

Американські експерти визнають доцільність застосування по
даткового кредиту на кошти, що вкладені в інноваційну діяльність,  
на постійній основі і його використання для стимулювання науко
вотехнологічних партнерств та консорціумів. Податковий кредит по  
винен мати стимулюючий вплив на ефективне проведення в універси
тетах довгострокових досліджень, критично важливих для промисло
вості. На сучасному етапі податкові кредити, які використовуються 
в деяких штатах в інноваційній сфері, досягають 25 % від інвестицій. 
При цьому невикористані кредити можуть пролонговувати до їх ви
черпання.

Під дію податкового кредиту в різних штатах потрапляють:
• інвестиції в об’єднання компаній стартового капіталу, що забезпе

чують фінансування підприємствами малого бізнесу розробки експери
ментальних зразків продукції або процесів;

• проведення маркетингових і технікоекономічних досліджень для 
нових продуктів або процесів;

• розробки бізнеспланів створення та виробництва нової продукції 
та послуг.

У контексті покращення інноваційного клімату представниками 
американських науковотехнічних і ділових кіл також визнається важли
вість для корпорацій США списувати поточні витрати на власні іннова
ційні дослідження та виключати їх із суми річного прибутку корпорацій, 
що підлягає оподаткуванню, а також проводити прискорену амортизацію 
їх основного капіталу — виробничих фондів.
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Патентна система США і пов’язана з нею інфраструктура є одним 
з важливих методів забезпечення інноваційної активності, насамперед 
винахідництва. Існує гнучка політика реєстрації патентів і спрощена 
процедура розгляду заявок. За останні 75 років у США індивідуальні 
винахідники і малий бізнес забезпечили понад 50 % найважливіших тех
нічних нововведень.

Держава також є найбільшим патентовласником. Їй належать патенти 
на винаходи, створені під час виконання урядових контрактів, що є важ
ливим інструментом стимулювання нововведень.

Наступним механізмом державного стимулювання інноваційної діяль
ності є субсидії, що виділяються спеціальними науковими організаціями, 
які утворюються за рахунок пайових внесків чи бюджету державних 
відомств. У США широко відомі такі фонди, як Національний науковий 
фонд (ННФ) і Національний інститут здоров’я (НІЗ). Вони використо
вують затверджені Конгресом США кошти переважно на надання суб
сидій (за індивідуальними дослідницькими проектами) їх безпосереднім 
виконавцям — науковцям, інженерам, винахідникам, а не установам, де 
вони працюють.

Основні правила формування обсягу витрат на субсидії у США ви
значаються і регулюються Адміністративнобюджетним управлінням 
(АБУ). Субсидії мають багатоцільовий характер. Їх використовують 
на придбання наукового устаткування й експериментальних устано
вок, на підготовку кадрів у нових галузях науки та техніки, на підви
щення кваліфікації фахівців, для фінансування спільних міжнародних 
програм.

Формально будьякий американський вчений має право звернутися 
у федеральне відомство за субсидією для проведення наукового дослі
дження терміном до одного року.

Додатковим механізмом сприяння розвитку інновацій в США є 
підтримка кластерів, венчурів та малого бізнесу. Аналіз показує, що 
найбільш динамічний розвиток відбувається в тих регіонах США, де 
сформувалися так звані промислові чи інноваційні кластери — комплек
си підприємств (промислових компаній, дослідницьких центрів, науко
вих установ), органів державного управління, профспілок громадських 
організацій тощо на базі територіальної концентрації мереж спеціалізо
ваних постачальників, основних виробників і споживачів, пов’язаних 
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технологічним ланцюгом. Ці комплекси виступають альтернативою сек
торальному (галузевому) підходу.

Найбільш життєздатні кластери інноваційної активності формуються 
на основі диверсифікованості міжсекторальних (міжгалузевих) зв’язків. 
Територіальні інноваційнопромислові кластери мають у своїй основі 
певну стійку систему розповсюдження нових знань, технологій та про
дукції — так звану технологічну мережу. Вони спираються на спільну 
наукову базу. Підприємства кластери мають додаткові конкурентні 
переваги за рахунок можливості здійснювати внутрішню спеціалізацію 
і стандартизацію, мінімізувати витрати на впровадження інновацій. Важ
ливою особливістю таких кластерів є наявність в їх структурі гнучких 
підприємницьких структур малого бізнесу, що дозволяють формувати 
так звані інноваційні «точки зростання».

Територіальні промислові кластери мають надзвичайно важливе 
значення для розвитку підприємництва з кількох причин. Перш за все 
вони дають можливість фірмам мати високий ступінь спеціалізації. Це 
дозволяє підприємцям створювати нові фірми, які обслуговують конкрет
ну промислову нішу. При цьому менша ступінь вертикальної інтеграції 
структур всередині кластеру полегшує входження в кластер нових фірм. 
У кластерних структурах полегшується доступ до капіталу, тому що геог
рафічна концентрація фірм має велику притягальну силу для венчурних 
капіталістів, багато з яких зробили свою кар’єру у розташованих в цих 
кластерах галузях промисловості. Близькість великої кількості фірм по
легшує обмін ідеями і передачу знань від фахівців, що входять в кластер, 
до фірм, що починають свою власну справу.

Важливим напрямком державної підтримки на всіх рівнях є спри
яння розвитку венчурного підприємництва. Ефективність венчурного 
бізнесу в США підтверджується прикладами успішного розвитку підпри
ємств провідних промислових галузей. Так, більшість компаній в галузі 
комп’ютерної техніки і технологій, що вже є провідними в цій галузі 
(наприклад, Hewlett Packard), свого часу були профінансовані венчурни
ми фондами. У США обіг коштів підприємств, які користуються підтрим
кою венчурного капіталу, збільшується швидше, ніж у 500 найбільших 
(за списком журналу «Fortune») американських промислових компаній. 
Успіх цих фірм обумовлений тим, що вони здійснюють більш високі вит
рати на інноваційну діяльність з розрахунку на одного працюючого.
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Аналіз практики венчурного інвестування в США показав, що, незва
жаючи на те, що венчурне інвестування тривало згідно з встановленими в 
практиці термінами (венчурне підприємництво за високотехнологічними 
проектами становить в середньому 5–7 років, що потребує політичної та 
економічної стабільності в країні) і характеризується підвищеними ризи
ками, воно відрізняється більш високими доходами на капітал. Венчурні 
інвестиції в підприємства, акції яких, як правило, не зареєстровані на 
фондовій біржі і не беруть участі у вільному обігу на фондовому ринку, 
використовуються переважно для здійснення інноваційної діяльності, 
збільшення обігового капіталу, придбання нових компаній або поліпшен
ня структури балансу для отримання інвесторами прибутку після виходу 
акцій венчурних підприємств на фондовий ринок або продажу частки 
в підприємстві.

4. джерела фінансування та умови підтримки інноваційної діяль
ності.

Протягом останніх двох десятиліть стратегія науковотехнологічної 
політики США була кардинально змінена. З середини 1990х рр. реалізу
ється державна стратегія фінансування (бюджетного і приватного) ство
рення новітньої цивільної технології, що відповідає світовим стандартам, 
конкурентоздатної на внутрішньому і світових ринках.

Важливим аспектом державної науковотехнологічної політики США 
стало стимулювання досліджень, потрібних для збереження країною 
економічно конкурентоздатних позицій у тих критично важливих для 
економіки в цілому технологічних галузях, в яких приватний сектор пот
ребує продуманої фінансової підтримки держави. Цей напрям державної 
науковотехнологічної політики отримує розвиток одночасно з потужни
ми військовостратегічними програмами, що стали ключовим пріорите
том бюджетного фінансування.

На сьогодні США продовжують займати провідне місце у світі за вит
ратами на сферу науководослідних та дослідноконструкторських розро
бок (НДДКР). Доля фінансування з федерального бюджету у загальних 
витратах на наукові дослідження і розробки складає в Сполучених Шта
тах близько 28 %.

До основних відомств, на які розподіляється 97 % коштів, виділених 
на діяльність у сфері НДДКР, відносяться Міністерство оборони; Мініс
терство енергетики; НАСА; Міністерство транспорту; Міністерство 
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сільського господарства; Міністерство торгівлі; Міністерство внутрішніх 
справ; Міністерство охорони здоров’я і соціального розвитку (включаю
чи національні інститути охорони здоров’я); Міністерство будівництва 
і міського розвитку; Адміністрація у справах малого бізнесу; Міністер
ство фінансів та Державний департамент США.

Засоби федерального бюджету розподіляються на конкурсній основі 
через систему федеральних контрактів і грантів, що присуджуються, го
ловним чином, приватним промисловим корпораціям та іншим організа
ціям недержавної форми власності, а також федеральним лабораторіям 
і дослідницьким центрам. Велику частину прикладних робіт за федераль
ними контрактами виконують промислові компанії.

Близько половини усіх фундаментальних досліджень США викону
ють американські університети, причому велика частина з них фінан
сується федеральним урядом.

Широка сфера застосування федеральних контрактів і грантів є істот
ним чинником міцності і життєздатності науковотехнологічної системи 
США. Це робить американську систему гнучкішою в порівнянні з багать
ма науковотехнологічними системами інших країн, в яких, в основному, 
задіяні державні лабораторії та інститути.

Протягом останніх років у США, згідно з пріоритетами інноваційно
го розвитку, зросли обсяги фінансування на відповідні цілі і як клю
човий напрям державної політики США визначено сприяння корпо
ративним НДДКР на довгостроковій основі. Підтримка державою 
досліджень і розробок, що забезпечують конкурентоздатні позиції в най
важливіших галузях економіки, повинна сприяти збільшенню можливос
тей корпоративного сектора проводити ефективні наукові дослідження і 
дослідноконструкторські розробки. У сфері зростаючої уваги держави на 
даному етапі є формування та активізація діяльності науководослідних 
інститутів для розширення інноваційної сфери.

Останніми роками відбуваються структурні зміни бюджетного фінан
сування у США. Як видно з таблиці, з початку тисячоліття федеральні 
витрати США на НДДКР в абсолютних величинах зросли майже удвічі, 
проте зростання це було вкрай неоднорідне. Витрати на оборонні НДДКР, 
космічні дослідження і охорону здоров’я демонструють двократне збільшен
ня, з пріоритетним серед них зростанням оборонних НДДКР. Витрати на 
фундаментальні наукові дослідження і енергетику зросли у півтора рази.
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пріоритети фінансування у сШа науководослідних  
та дослідноконструкторських розробок, млрд. дол.

роки сумарні 
витрати

нац.  
оборона

охорона 
здоров’я

космічні 
дослі 

дження

Фунда 
ментальні 

дослі 
дження

сільське 
госпо 

дарство

енер 
гетика

2000 78 664 42 580 17 869 5363 4977 1426 996
2001 86 756 45 713 20 758 6126 5468 1657 1314
2002 97 624 53 016 23 560 6270 5753 1606 1327
2003 112 544 63 048 26 517 7355 6129 1708 1403
2004 121 867 69 593 28 251 7612 6466 1750 1343
2005 126 601 74 047 28 824 7300 6570 1820 1296
2006 131 624 78 037 28 797 8204 6691 1869 1195
2007 137 026 81 667 29 481 8933 7185 1824 1581
2008 138 332 82 383 29 242 9506 7752 1629 1468

Промислові компанії в основному фінансують прикладні досліджен
ня, а в тому, що стосується фундаментальних розробок, тенденція прямо 
протилежна: приватні компанії фінансують лише 16 % таких досліджень, 
тоді як федеральний уряд — більше 60 %. Відповідно, промисловість (як 
виконавець) бере на себе виконання більше 70 % всіх НДДКР; федераль
ний уряд, через підлеглі йому організації, — 7 % (тобто удвічі менше, ніж 
університети і коледжі).

Переважна частина НДДКР США, виконаних за рахунок федерально
го бюджету, відноситься до Міністерства оборони. Доля цього відомства за
галом у федеральному фінансуванні НДДКР сягає рівня приблизно 60 %.

Якщо враховувати інфляційні показники, витрати федерального 
бюджету на оборонні дослідження і розробки останніми роками також 
демонструють випереджаюче зростання у порівнянні з дослідженнями і 
розробками невоєнного призначення.

Важливими напрямами бюджетного фінансування в США були і про
довжують залишатися дослідження в галузі охорони здоров’я і космосу. 
Їх доля в загальних науководослідних витратах досить стабільна і скла
дає приблизно 20 % і 7 % відповідно.

Держава надає пріоритет проектам, які знаходяться «на стику» різних 
галузей науки і не гарантують швидкої комерційної віддачі, але є багато
обіцяючими з точки зору довготривалої перспективи.

Після трагічних подій вересня 2001 року Адміністрація Президента 
Дж. Буша включила в число пріоритетних також програми НДДКР, 
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спрямовані на запобігання загрозам терористичних актів. Крім того, 
значно збільшилися витрати держави на дослідження і розробки в галузі 
охорони здоров’я і освіти. Останніми роками НДДКР в галузі охорони 
здоров’я посідають третє місце (після оборонних) за об’ємом фінансуван
ня з федерального бюджету США.

На сільське господарство, енергетику, транспорт доводиться відповід
но 1,2 %, 1,1 %, 1,0 % федерального фінансування НДДКР.

У бюджеті США на 2009 фінансовий рік збережено пріоритетне фінансу
вання оборонних дослідницьких програм. Безумовне лідерство у витратах, 
як і в попередні роки, у Міністерства оборони США, далі — Міністерство 
охорони здоров’я (його науководослідний бюджет втричі менший), НАСА 
(приблизно 10 % від суми фінансування НДДКР Міністерства оборони).

Адміністрація США розраховувала у 2009 р. компенсувати відставан
ня від плану приросту витрат федерального бюджету, виділеного на ре
алізацію Ініціативи американської конкурентоспроможності.

Відповідно до цієї програми, анонсованої 2 лютого 2006 р., протягом 
10 років планувалося подвоїти державні інвестиції у дослідження, що 
виконуються в рамках трьох федеральних агентств — Національного 
наукового фонду, Управління з питань науки Міністерства енергетики і 
Національного інституту наукових і технологічних лабораторних дослі
джень Міністерства торгівлі.

Програма американської конкурентоспроможності передбачає подво
єння (протягом 10 років) інвестицій в уповноважені федеральні відомст
ва: Національний науковий фонд, Управління науки Міністерства 
енергетики і лабораторії Національного інституту науки і технологій 
Міністерства торгівлі, що стане можливим в разі щорічного підвищення 
фінансування не менше ніж на 7 %.

Зростання фінансування НДДКР на користь підвищення конкурен
тоспроможності національної економіки є одним з головних пріоритетів 
науковотехнологічної політики США. У офіційних документах значить
ся, що дослідження і розробки допоможуть вирішити проблеми, що сто
ять перед США в таких критично важливих для збереження національ
ної економічної конкурентоспроможності галузях, як охорона здоров’я, 
оборона, енергетика, довкілля і т.д.

В рамках реалізації Програми американської конкурентоспроможнос
ті федеральний бюджет на 2008 фінансовий рік забезпечив зростання 
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фінансування Національного наукового фонду (ННФ) на 6,8 % у порів
нянні з попереднім роком. Це продовжило, таким чином, виконання зо
бов’язань щодо подвоєння у десятирічний термін фінансових інвестицій 
в критично важливі фундаментальні дослідження ключових агентств, 
учених та інженерів.

У 2009 фінансовому році (третьому з початку реалізації Ініціативи 
конкурентоспроможності) виділено 12,2 млрд. дол. для їх фінансуван
ня ННФ, що відповідає приросту на 1,6 млрд. дол. (15 %) у порівнянні 
з 2008 фінансовим роком (коли було виділено 10,6 млрд. дол.).

Основним інститутом в системі Міністерства оборони США, що від
повідає за фінансування науководослідних та дослідноконструкторсь
ких робіт, що проводяться технологічноорієнтованими компаніями для 
потреб оборонної промисловості США, є Агентство передових оборон
них дослідницьких проектів.

У стратегічному плані Агентства, розробленому у 2003 р. на термін до 
2010 року, основне завдання визначене як «підтримання технологічної 
переваги США у військовій галузі, запобігання появі несподіваних тех
нологічних загроз для національної безпеки шляхом надання фінансової 
підтримки революційним і високо рентабельним дослідженням, що ско
рочують розриви між фундаментальними відкриттями та їх військовим 
використанням».

Для виконання цілей, поставлених в рамках стратегічних напрямів 
своєї діяльності, Агентство залучає до роботи експерта і керівника 
проекту, розробляє систему заохочення цих фахівців, надає їм макси
мально можливу свободу дій. При цьому, на фінансування шести стра
тегічних напрямів передбачалося направляти до 90 % бюджету в період 
2002–2009 рр., а 10 % — на інвестиції у фундаментальні дослідження і ре
алізацію міжвідомчої програми Інговаційних досліджень малого бізнесу.

Бюджет Агентства передових оборонних дослідницьких проектів 
в 2009 фінансовому році планувався на рівні 3,285 млрд. дол. (для 
порівняння: у 2008 фінансовому році — 2,959 млрд. дол.; у 2003 році —  
2,685 млрд. дол., у 2001 році — 1,976 млрд. дол.).

Основні тенденції бюджетного фінансування, що виявлялися остан
німи роками, зберігаються і в бюджетному запиті2010. Залишається 
незмінним курс Адміністрації США на пріоритетне фінансування обо
ронних дослідницьких програм.
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За даними Американської Асоціації розвитку науки, із запланованих 
на 2008 р. асигнувань на НДДКР в 143 млрд. дол. (приріст у порівнянні 
з 2007 р. на 1,4 %) 83 млрд. дол. виділено Міністерству оборони США, 
з них понад 68 млрд. дол. — на розробку новітніх систем озброєнь. Пе
редбачалися додаткові асигнування на програми в галузі внутрішньої 
безпеки (сумарно 4,9 млрд. дол.), з яких близько 2 млрд. дол. призначено 
науковим центрам Міністерства охорони здоров’я на продовження дослі
джень у галузі біозахисту.

У цивільному секторі був намічений приріст фінансування НДДКР 
на 1,3 млрд. дол. У числі пріоритетів — розширення досліджень з ядерно
го синтезу (428 млн. дол.), участь США у створенні міжнародного термо
ядерного реактора (160 млн. дол.), а також роботи в галузі поновлюваних 
джерел енергії і біопалива.

Одночасно істотно (з 1,7 до 1,5 млрд. дол.) знижено витрати на прог
рами щодо вивчення змін клімату. В цілому федеральні асигнування на 
ці цілі скоротилися за три роки майже на чверть. Проте, Адмінстрація 
Б.Обами застосовує відмінний від політики Дж.Буша підхід до зазначе
ної сфери і збільшує увагу до питань екології та змін клімату.

Також у США з 1982 р. розвивається державна програма підтримки ін но
ваційних досліджень малого бізнесу (Small Business Innovation Research —  
SBIR), відповідно до якої 11 федеральних відомств, які фінансують науку, 
повинні були цільовим порядком фінансувати SBIR в обсязі 0,2 % свого на
укового бюджету. У 1989 р. цей відсоток зріс до 1,25 %, а з 1992 р. щорічно 
збільшувався. З 1 жовтня 1996 р. його ставка підскочила з 2 до 2,5 %.

Істотним елементом прямої підтримки інноваційних процесів в США 
є формування державної інноваційної інфраструктури. Держава може 
створювати мережі центрів поширення нововведень і консультаційних 
центрів, що надають ділові послуги інноваторів. Держава сприяє форму
ванню ринку інновацій (інформація в державних виданнях, виставки, 
біржі, ярмарки і т. п.) і саме виступає його агентом, наприклад при купівлі 
та продажу ліцензій.

Крім того, постійно підтримуючи рівень конкуренції на американсько
му ринку, держава надає корпораціямпідрядникам та виконавцям прог
рам інноваційного розвитку права щодо:

• безоплатного використання промислового обладнання та наукових 
лабораторій держави, експериментальних і науководослідних стендів;
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• пільги на покупку сировини, матеріалів та інших видів товарів про
мислового та непромислового призначення на приватному ринку;

• придбання сировини і матеріалів за пільговими цінами від держав
них відомств і з державних фондів;

• авансові платежі за замовленнями;
• позики і аванси під замовлення, безоплатної оренди державної зе

мельної власності;
• витрачання коштів на власні науководослідні розробки, що вклю

чені до загальної вартості державного цивільного та військового контрак
ту (від 10 до 12 %);

• перебудови виробництва та професійної перепідготовки кадрів 
при переході на нові державні науковотехнічні або військовотехнічні 
замовлення або на випуск нової цивільної чи військової продукції з 
оплатою всіх витрат, пов’язаних з подібною структурною перебудовою 
виробництва або передислокації підприємств чи наукових центрів в інші 
райони на території США;

• придбання сировини, матеріалів, промислового обладнання, при
ладів та наукових інструментів за кордоном, якщо вони за своїм рівнем 
перевищують відповідні зразки США;

• перепідготовки науковотехнічного та виробничого персоналу 
і фахівців на іноземних фірмах, в науководослідних центрах або універ
ситетах у зв’язку з виконанням державних інноваційних програм.

Усі ці витрати списуються на загальну суму державного замовлення, 
що виконується даною фірмою або університетом, як «допустимі за за
коном» або «узгоджені за контрактом».

У випадку фінансування стратегічно важливих високотехнологічних 
і наукомісткіх проектів у США використовуються схеми партнерської 
участі держави і приватних інвесторів, які реалізуються, зокрема, через 
створення спеціальних венчурних фондів. Ці фонди утворюються на 
паритетних засадах з одного боку, за рахунок рівних по сумі коштів, 
бюджетних, а з іншого, банків, страхових компаній, пенсійних фондів та 
інших фінансових інститутів.

5. критерії оцінки ефективності діяльності установ, що надають 
інноваційну підтримку, та підприємств, що її отримують.

Активна роль держави в розвитку інноваційної сфери США обумов
лена критично високим значенням нових технологій для підтримки 
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національної безпеки і конкурентоспроможності країни на світовій арені. 
Сучасний стан соціальноекономічного розвитку США характеризуєть
ся включенням науковотехнічної і інноваційної складової практично 
у всі форми економічних стосунків, що і є основним критерієм оцінки 
діяльності установ, що надають інноваційну підтримку.

Однією із складових структурної перебудови промислового сектору 
США є діяльність технопарків, успішність якої, головним чином, оціню
ється за наступними критеріями:

• зниження накладних, особливо адміністративних витрат;
• покращення доступу до фінансування (клієнти заявляють, що 

імідж технопарку переноситься на них, і це допомагає їм встановлювати 
контакти з банками та венчурними капіталістами);

• покращення доступу до широкого кола наукових організацій, вче
них, консультативних органів.

Інноваційна політика країн латинської америки 

аргентинська республІка 

Нормативноправове забезпечення, організація, створення 
та функціонування національної інноваційної системи

Державна система Аргентини у сфері науки, технології та інновації виз
начена Законом № 25.467 від 20 вересня 2001 року та Законом № 23.877 
«Просування та розвиток інноваційної технології» від 25 жовтня 1990 р. 

Метою державної політики у цій сфері є встановлення загальних 
рамок, які б структурували, спонукали та просували діяльність у сфері 
науки, технології та інновацій з метою сприяння приросту державного 
надбання в питаннях культури, освіти, соціальних та економічних наук, 
зміцнюючи в такий спосіб національну ідентичність, створюючи робочі 
місця та зберігаючи довкілля.

Відповідно до ст. 3 Закону № 25.467 від 20.09.01 встановлено такі 
принципи незаперечного характеру та універсального застосування на 
усіх напрямах наукової, технологічної та інноваційної діяльностей: 

а) повага до гідності особи;
б) повага до приватного життя суб’єктів дослідження та конфіден

ційність одержаної інформації;
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в) вільна та добровільна участь осіб у випробувальних дослідженнях;
г) обов’язковість застосування згоди, перш ніж розпочати набір суб’єк

тів дослідження;
ґ) обов’язковість проведення доклінічних випробувань на тваринах, 

перш ніж проводити дослідження на людях з метою адекватного визна
чення відношення вартістьблаготворність, безпеки та ефективності;

д) захист уразливих груп;
е) турбота та захист довкілля та біорізноманіття усіх видів;
є) турбота та захист добробуту майбутніх поколінь;
ж) недискримінація осіб за фізичним станом, станом здоров’я, біог

рафічними та генетичними даними;
з) некомерціалізація людського тіла чи його частин, або ж генетичної 

інформації будьякого характеру. 
Закон № 23.877 «Просування та розвиток інноваційної технології» 

від 25 жовтня 1990 р. визначив метою — удосконалення продуктивності 
та торгівлі через просування та розвиток досліджень, передачі технології, 
технічної допомоги усім тим інноваційним чинникам, які спрямовані на 
покращення добробуту людей та звеличення держави. 

Формування та реалізація інноваційної політики,  
науковотехнічних пріоритетів

Міністерство освіти, технології та виробничої інновації Аргентини визна
чає політику та забезпечує координацію діяльності, спрямованої на зміцнен
ня потенціалу країни з метою надання відповідей на галузеві та соціальні 
пріоритетні проблеми, а також сприяння росту конкуренції у виробничому 
секторі на основі розвитку нового виробничого чинника, що використо
вує товари та послуги більшої технологічної ємності. До повноважень 
Міносвіти, технології та виробничої інновації Аргентини відповідно до Зако
ну № 26.338 належить забезпечувати главу держави та уряду наступним:

1. Інформацією для визначення мети та політики в межах компетенції 
Міносвіти.

2. Виконанням планів, програм та проектів в межах компетенції Міністер
ства, які розробляються згідно з директивами державної виконавчої влади.

3. Інформацією для вироблення політики та програм щодо запровад
ження та функціонування державної системи у сфері науки, технології 
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та інновації згідно з Законом № 25.467, а також інформацією щодо уп
равління інструментами з метою застосування Закону № 23.877.

4. Інформацією для формування та виконання планів, програм, про
ектів щодо розробки заходів та інструментів з метою просування науки, 
технології та інновації, зокрема в управлінні галузевими фінансовими 
ресурсами, які спрямовані на пріоритетні сфери у виробничій галузі або 
галузях з великою ємністю державних товарів за координації міністерств 
з особливими повноваженнями. Управлінням наявними потужностями 
у питаннях просування програмного забезпечення в межах дії ст. 13 За
кону № 25.922, в питаннях просування сучасних біотехнологій в межах 
дії ст. 15 Закону № 26.270, в питаннях просування нанотехнологій через 
Фундацію нанотехнологій (Указ № 380/05).

5. Контролем за діяльністю органів, які займаються просуванням, ре
гулюванням та виконанням у сфері науки, технології та виробничої інно
вації в межах повноважень.

6. Здійсненням головування та виконавчої координації Кабінету з 
питань науки і технології в межах чинного відповідного нормативнопра
вового поля.

7. Інформацією щодо функціональної координації органів науко
вотехнологічної системи державної адміністрації, а також оцінками її 
діяльності.

8. Інформацією з питань просування та спонукання досліджень, а 
також застосування, фінансування та передачі знань у сфері науки і тех
нології.

9. Сприянням у розробці та опрацюванні міжнародних договорів у 
сфері наукової та технологічної інтеграції двостороннього та багатосто
роннього характеру.

10. Сприянням у просуванні, розробці та участі у переговорах стосовно 
міжнародних договорів, які стосуються науки, технології та виробничої 
інновації, а також інформацією щодо застосування міжнародних дого
ворів, законів та загальних нормативноправових актів у цьому зв’язку. 

11. Координуванням міжнародної діяльності у межах компетенції 
Міжвідомча рада з питань науки і технології є системою важелів дер

жавних органів, які здійснюють наукову і технологічну діяльність, що 
спрямована на розробку спільних політик цієї системи та встановлен
ня більшого зв’язку з суспільством загалом та виробничим сектором 
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зокрема. Міжвідомча рада була створена на виконання закону № 25.467 
«Наука, технологія та інновація».

Кабінет з питань науки і технології було утворено на виконання 
Указу № 1273/96, очолюється главою уряду та складається з наступних 
представників: 

• Міністра науки, технології та виробничої інновації;
• Міністра оборони; 
• Міністра економіки, праці та державних служб; 
• Міністра освіти; 
• Міністра закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань;
• Міністра охорони здоров’я та соціальної діяльності;
• Секретаріату з питань природних та людських ресурсів глави уряду; 
Виконавчий секретаріат Кабінету з питань науки і технології підпо

рядкований Міністерству науки, технології та виробничої інновації. До 
компетенції цього Кабінету входить визначення політики, пріоритетів 
та забезпечення бюджетними коштами сферу науки та технології дер
жавного сектору з метою сприяння економічному росту та добробуту 
населення, покращення освіти та охорони здоров’я, охорони довкілля та 
державної оборони.

Повноваження: 
1. Ухвалення державного багаторічного плану з питань науки і техно

логії та його щорічне коригування.
2. Встановлення значних пріоритетних сфер для дослідження в питан

нях стратегічного визначення на середній та довгий терміни, яке б охоп
лювало основні соціальні проблеми з особливим наголосом на постійно
му покращенні освіти та охорони здоров’я, захисту довкілля, державної 
оборони та технологічного розвитку сектору виробництва. 

3. Визначення річного бюджету, його дохідної та видаткової частин у 
сфері науки і технології з метою його включення до проекту закону про 
державний бюджет, а також надання відповідей на запити відповідних 
органів щодо співвідношення із пріоритетами досліджень. 

4. Визначення програм державних інвестицій у сферу науки і техно
логії з метою його включення до державного інвестиційного плану. 

5. Просування участі приватного сектору в питання науковотехно
логічного розвитку. 

6. Внесення пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва. 
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Розробка стратегії інноваційного розвитку
Стратегію інноваційного розвитку Аргентини викладено в «Основах 

стратегічного плану Аргентини на короткий термін 2005–2015 рр. у 
сфері науки, технології та інновації» (додається). Зазначену стратегію 
розробляє відповідно до компетенції Секретаріат з питань науки, техно
логії та виробничої інновації в рамках Державної обсерваторії з питань 
науки, технології та виробничої інновації. 

При розробці «Основ стратегічного плану Аргентини на короткий 
термін 2005–2015 рр. у сфері науки, технології та інновації» було зібрано 
14 комісій з таких питань: 

1. Соціальні проблеми: громада та рівень життя і праці.
2. Довкілля та природні ресурси: довкілля, корисні копалини та водні 

ресурси. 
3. Промислові галузі: сільське господарство та харчова галузь, високо

технологічні промисловості, транспорт та туризм. 
4. Передові технології: біотехнологія, нанотехнологія, інформаційні та 

комунікаційні технології.
Робота комісій передбачала 2 етапи: 1 — політехнічного характеру, 

2 технічного. Початковий етап мав на меті залучення ключових фахівців 
до визначення основних питань для комісії та уточнення питань, на які 
повинні були дати відповіді різні напрями критичного аналізу. В резуль
таті одержаної інформації комісія підготувала короткий документ, який 
повинен був стати дороговказом для початку роботи технічного характе
ру. На цьому етапі більш численна комісія знайшла відповіді на питання 
політехнічного характеру та змогла визначити сильні/слабкі сторони 
кожної можливості та скласти перелік загроз. Окрім цього, необхідно бу
ло також опрацювати рекомендації у відповідних сферах та темах. Іноді 
рекомендації вдавалося опрацювати упродовж одного засідання за участі 
учасників комісії та активного обміну матеріалом, що містився у 2 томах, 
які охопили обговорені теми у кожній сфері. 

Разом із кожним з підсумкових документів комісій у сфері сільського 
господарства, енергетики, високотехнологічного виробництва, промис
ловості середнього рівня технологічної ємності, транспорту, туризму, 
біотехнології, нанотехнології та інформаційних і комунікаційних техно
логій вказувався координатор, який курував підготовку цього документа, 
що слугував дальшому обговоренню експертів. В додатку, що міститься 
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наприкінці кожного розділу, подаються імена учасників комісії та назви 
закладів, у яких вони працюють. 

бразилІЯ 

Традиційно в Бразилії питання координації та контролю підготовки 
науковців та викладачів вузів покладені на державну фундацію «Коорди
наційна рада підвищення кваліфікації в системі вищої освіти» (КРПК, 
CAPES*), яка діє при Міністерстві освіти та «Національну раду з роз
витку науки і технології» (НРРУ, CNPq**) — при Міністерстві науки й 
технології. Обидві інституції були засновані у 1951 році і за свою історію 
зробили вагомий внесок у розбудову вищої школи, підготовку кадрів для 
національної науки, реалізацію визначних науковотехнічних проектів, 
зокрема, в ядерній енергетиці, авіакосмічній галузі, сільському госпо
дарстві тощо.

 Головним завданням Координаційної ради підвищення кваліфікації 
в системі вищої освіти є проведення атестації вищих навчальних зак
ладів країни на предмет відповідності складу і рівню підготовки профе
сорськовикладацького складу. Крім цього, КРПК, в тісній співпраці з 
Національною радою з розвитку науки і технології, проводить роботу 
з відбору та направлення на навчання й підвищення кваліфікації моло
дих викладачів, аспірантів, докторів наук, чисельність яких, як свідчить 
статистика, з року в рік зростає. Так, наприклад, якщо в 1996 році КРПК 
провів апробацію 1083 факультетських програм з підготовки магістрів 
і 541 програму з підготовки докторів наук, то у 2007 році ці показники 
подвоїлися. Це, в свою чергу, дозволило значно збільшити чисельність на
уковців та викладачів з науковим ступенем. Зокрема, якщо чисельність 
випускниківмагістрів і докторів наук у 1996 році становила відповідно 
42 і 21 тис., то у 2004 році ця цифра зросла втричі.

На це, значною мірою, націлена й нещодавно прийнята постанова най
вищого законодавчого органу країни — Національної Асамблеї Бразилії, 
щодо Координаційної ради підвищення кваліфікації в системі вищої освіти, 
яка шляхом розширення її повноважень та поліпшення фінансування пок
ликана сприяти вдосконаленню рівня підготовки викладачів, розширенню 
географії вузів, введенню нових форм підготовки викладацьких кадрів, 
зокрема, заочної та дистанційної освіти, заохоченню молодих науковців. 
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Національна рада з розвитку науки і технології — державний фонд 
при Міністерстві науки і технології Бразилії, служить підтримці науко
водослідницької роботи та сприяє формуванню кадрів бразильських 
науковців в різних сферах науки і виробництва шляхом надання бра
зильським студентам вузів, спеціалістам післядипломної підготовки, які 
нещодавно захистили наукові ступені та досвідченим вченим та науков
цям як персональних стипендій для навчання в Бразилії і закордоном, 
так і стипендій за квотами, які виділяються для національних вузів та 
науководослідницьких центрів. 

Найвищим керівним органом НРРУ є Рада НРРУ, до якої входить 
її Президент*** і Віцепрезидент, президенти Фонду фінансування нав
чання і проектів (Finep) — спеціального фінансового органу при Мініс
терстві Науки і технології Бразилії, та президент Національної програми 
післядипломної підготовки в системі вищої освіти Міністерства освіти 
Бразилії. Крім того, членами Ради є Виконавчий секретар Міністерства 
науки і технології Бразилії та 14 представників найбільш авторитетних 
вузів країни, науководослідних закладів, підприємств промисловості та 
бізнесу. 

Виконавча дирекція НРРУ складається з Президента, Віцепрези
дента і трьох директорів, всі призначаються Президентом Республіки. 
Їй допомагає Комітет міждисциплінарних зв’язків у складі 15 радників, 
призначених Радою НРРУ.

В НРРУ діє цілий корпус експертів, у складі якого більш як 300 рад
ників з числа науковців, керівників підприємств, фінансистів, частина 
з яких є штатною. В свою чергу, проведення попереднього аналізу, скла
дання оцінки та технічної апробації проектів досліджень та підготовки 
науковотехнічних кадрів покладається на спеціальні науковотехнічні 
комісії та комітети: тематичний та дорадчий.

Розміри стипендій, в залежності від рівня, спеціальності, місця навчан
ня для стипендіатів національних вузів та центрів підготовки коливають
ся від 200 до 2000 дол. США, а закордонних — від 1400 до 2600 дол. США. 
Добові для стипендіатів, які навчаються за кордоном за індивідуальним 
контрактом, в залежності від регіону, становлять 150–250 дол. США.

Персональні стипендії пошукачі отримують безпосередньо від 
НРРУ шляхом подачі заяви на конкурс відповідно з визначеними 
умовами. Стипендії за квотами розподіляються між навчальними та 
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науководослідними закладами країни. Через свої філіали в штатах 
Національна рада з розвитку науки і технології сприяє також відбору 
здібних учнів середніх шкіл для подальшого залучення їх до пошукової 
роботи. 

Держава сприяє розвиткові та підвищенню кваліфікації молодих 
науковців. Так, серед великого розмаїття видів стипендій («Дослідник 
за запрошенням», «Старший постдокторант», «Докторант за спільними 
програмами», «Постдокторант прикладних досліджень», «Докторант за 
спільними програмами — «сандвіч», тощо), НРРУ надає спеціальні сти
пендії «Доктор, який щойно отримав науковий ступінь» і «Молодший 
постдокторант». Головне призначення цих стипендії полягає у стимулю
ванні молодих перспективних науковців, які отримали науковий ступінь 
не пізніше 7 років тому, та залучення їх до розвитку міждисциплінарних 
наук, пошуку нових напрямків дослідження та спеціалізації кандидата. 
Передбачається, що за стипендіатом, який навчатиметься впродовж  
6–12 місяців, крім отримання щомісячної винагороди від НРРУ, збе 
рігається також заробітна плата за основним місцем роботи. Крім того, 
він має право на безкоштовний переліт, якщо відстань до центру підго
товки перевищує 500 км.

Як свідчить статистика, з кожним роком росте чисельність стипенді 
атів НРРУ. Так, якщо в перший рік свого існування Рада надала лише  
48 стипендій, то у 2007 році цей показник сягнув майже 60 тисяч, з яких 
500 склали стипендії для навчання та практики бразильців за кордоном. 

Позитивну динаміку росту державних інвестицій у науковотехнічну 
галузь підтверджують і розміри коштів, виділених Радою за останнє деся
тиліття на різного роду стипендії та дослідження. Так, якщо у 1996 році 
загальна сума на ці цілі склала 532 млн. реалів (1 реал = 2,20 дол. США 
станом на 30 квітня 2009 року), з яких 430 млн. реалів становило фінансу
вання стипендій, у 2000 році ці показники були 494 млн. реалів і 354 млн. 
реалів, то у 2006 році — 908 млн. реалів і 650 млн. реалів відповідно.

Необхідно відзначити, що останнім часом помітно зменшується 
питома вага асигнувань на стипендії та підтримку досліджень за кор
доном і зростають розміри фінансування програм підтримки вчених, 
які здійснюють свої дослідження в Бразилії. Так, якщо у 1996 році на 
закордонні стипендії було виділено близько 50 млн. реалів, у 2000 році —  
24 млн. реалів, то у 2006 — 25 млн. реалів.
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У структурі асигнувань в наукові дослідження перше місце посіда
ють прикладні і точні науки, серед яких виділяються інженерна справа 
та обчислювальна техніка — 36 %, на другому місці стоять природничі 
науки: сільське господарство, біологія, медицина — 35 %, третя позиція 
за гуманітарними розділами людських знань: соціальні науки, вивчення 
мов, мистецтво тощо — 21 %.

Географія країн, в яких навчаються та ведуть дослідження бразильські 
стипендіатинауковці зберігається майже незмінною протягом всього 
періоду існування НРРУ і може бути представлена наступним чином: на 
Сполучені Штати Америки припадають 35 %, Велику Британію — 15 %, 
Францію — 12 %, Німеччину — 12 %, Канаду — 7 %, Іспанію — 5 % від за
гальної кількості стипендіатів, що навчаються за кордоном.

Інноваційна політика країн азії

гонконг 

Однією із структур Уряду САР Сянган є Комітет з інновацій та тех
нологій, який розробляє стратегію, програми та заходи щодо підтримки 
розвитку інноваційних технологій, сприяє прикладним дослідженням 
і розробкам та впровадженню інноваційних винаходів у виробництво, на
дає підтримку у забезпеченні інфраструктури і людського потенціалу для 
здійснення інноваційних проектів та заохочує підприємництво в області 
інноваційних технологій.

Серед установ САР Сянган, безпосередньо задіяних в інноваційній 
діяльності, виділяються Корпорація наукових і технологічних парків 
Гонконгу, Гонконгська Рада з продуктивності праці, Гонконгський 
дослідницький інститут з прикладних наук та технологій.

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності у САР 
Сянган виступає Фонд інновацій та технологій, який підпорядковується 
Комітету з інновацій та технологій САР Сянган.

Фонд інновацій та технологій САР Сянган фінансує спеціальну 
Програму з підтримки інновацій та технологій, яка охоплює науководо
слідницькі інститути, університети, галузеві організації, конструкторські 
бюро, торговельні та виробничі асоціації. Перевага у фінансуванні на
дається проектам, які значно підвищують рівень інноваційного і техно
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логічного розвитку у конкретних галузях економіки та мають фінансову 
підтримку відповідних галузей, або потенційних користувачів іннова
ційних розробок. Пріоритет віддається також тим інноваційним проек
там, які мають більш ніж одного спонсора.

Крім того, Фонд інновацій і технологій САР Сянган фінансує декіль
ка інших програм, спрямованих на підтримку інноваційних розробок, 
зокрема Програму технологічного співробітництва між САР Сянган 
і провінцією Гуандун (південний Китай), Програму співробітництва між 
університетами і підприємствами САР Сянган, Програму підтримки ма
лих підприємств у сфері інноваційних досліджень, Програму підтримки 
центрів проектноконструкторських робіт САР Сянган. 

республІка ІндІЯ 

У сфері інноваційної політики уряд Республіки Індія (РІ) задеклару
вав намір перетворити Індію у глобальну інформаційну супердержаву — 
лідера інформаційної революції в усьому світі. У рамках цієї стратегії 
у країні створено розгалужену науковотехнологічну (надалі — НТ) мере
жу, що базується на публічноприватному партнерстві. В цілому індійсь
ка інноваційна система складається з таких основних компонентів:

• НТ департаменти центрального уряду РІ;
• НТ департаменти соціальноекономічних міністерств центрально

го уряду РІ;
• НТ департаменти урядів штатів;
• НТ неурядові організації;
• науководослідні заклади приватного сектору;
• незалежні науководослідні інститути.
Відповідно до звіту Світового банку «Глобальна конкурентоспро

можність — 2008» Індія посідає загальне 26е місце в рейтингу інновацій
них факторів. 

У цьому контексті слід виділити наступні фактори вказаного рейтингу:
• Наявність науковців та інженерів — 4е місце;
• Якість науководослідних інституцій — 22е місце;
• Витрати корпорацій на науководослідні роботи — 28е місце;
• Можливості втілення інновацій — 31е місце;
• Співробітництво університетів з промисловістю — 44е місце;
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• Патенти — 62е місце;
• Урядова підтримка новітніх технологій — 71е місце.
На сьогодні розвинута науководослідна (надалі НД) інфраструкту

ра є ключовим фактором, що робить Індію привабливою для провідних 
світових компаній. Із загальної кількості 3960 НД інституцій, розташо
ваних в РІ, 51 % належать приватним компаніям, 21 % — урядам штатів, 
18 % — центральному уряду РІ, 7 % — освітнім закладам, 3 % — громадсь
ким організаціям. 

Індія належить до тієї невеликої кількості країн, що розвиваються, 
які постійно витрачають ресурси на створення додаткових можливостей 
в сфері НТ. Так, індійський уряд має 6 департаментів, до пріоритетних 
завдань яких відносяться питання НТ:

• Атомної енергії;
• Біотехнології;
• Навколишнього середовища;
• Науки та технології;
• Науковотехнічних досліджень;
• Космосу.
Крім того, питаннями НТ також займаються інші державні установи, 

зокрема, Міністерство оборони, Міністерство сільського господарства та 
Міністерство хімічної промисловості та міндобрив. Урядові асигнування 
на НТ, передусім, сконцентровані в сфері оборони (25,6 %) та космосу 
(18 %). На НТ в сфері промисловості та транспорту спрямовується, 
відповідно, 6,3 % та 1,5 % відповідних бюджетних асигнувань.

У 2003 р. урядом РІ прийнята «Наукова та технічна політика», основ
ним елементом якої є стратегія інноваційного розвитку країни. Розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері НТ декларується в якості одного 
з основних завдань зовнішньої політики країни, що має забезпечити 
стабільний розвиток та безпеку Індії. Ефективну підтримку з боку уря
ду одержали такі провідні сектори НТ, як біотехнології, нанотехнології, 
інформаційні технології (надалі ІТ) та фармацевтика. У зазначених сфе
рах створені технопарки з особливими умовами, активно заохочується 
передача технології та наукових знань з розвинутих країн. При реалізації 
державних економічних програм за участю іноземних підрядників 
обов’язковою вимогою державних закупівель товарів, робіт та послуг є 
оффсетні вимоги та передача відповідних технологій. Згідно з вимогами 
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індійського законодавства, на сьогодні оффсет складає до 60 % міжнарод
ного ВТС РІ.

Уряд Індії активно розвиває законодавчу базу, сприятливу для роз
витку НТ. Зокрема, в сфері ІТ Індія ще в 1998 р. підписала «Акт про 
електронну комерцію», а в 2000 р. — «Акт про інформаційні технології», 
які забезпечили офіційне визнання трансакцій, проведених за допомогою 
електронних засобів. 

У листопаді 2008 року Федерація індійських торговельнопромис
лових палат розробила проект Індійського інноваційного акту «India 
Innovation Act», (копія додається) та передала його на розгляд уряду 
Індії. Прийняття цього нормативноправого акту спрямовано на збіль
шення інвестицій у наукові дослідження, зміцнення освітянських можли
востей у галузях математики, науки і технологій та розвиток інноваційної 
інфраструктури країни.

За останні роки урядом РІ створена розгалужена інституційна інфра
структура в інформаційній галузі, зокрема:

• Підрозділ розробки та запровадження електронного права;
• Орган контролю сертифікації;
• Апеляційний трибунал у галузі програмних продуктів;
• Регістр проектів інтегральних мікросхем;
• Директорат з питань сертифікації, стандартизації та контролю 

якості в галузі ІТ.
У галузі біотехнології у 2006 р. було створено Наглядовий комітет 

за обігом генетичних продуктів та розробки процедур заборони вироб
ництва, продажі, імпорту та використання генетично модифікованих 
продуктів, що можуть заподіяти потенційну шкоду. У 2007 р. уряд Індії 
ухвалив «Національну стратегію розвитку біотехнології», яка закладає 
підвалини для проведення новітніх досліджень у цій галузі та практич
ного втілення їхніх результатів. Того ж року для забезпечення механізму 
«єдиного вікна» щодо отримання дозволів на використання біологічно 
безпечних генетично модифікованих продуктів було створено Національ
ну адміністрацію з регулювання біотехнологій. 

Важливим фактором функціонування та розвитку національних 
інноваційних систем є ступінь захисту інтелектуальної власності. Як дер
жавачлен СОТ, Індія є стороною Угоди про права інтелектуальної влас
ності, пов’язані з торгівлею. РІ також є стороною основних міжнародних 
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конвенцій у сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема: Па
ризька конвенція щодо захисту промислової власності та Мадридський 
протокол щодо міжнародної реєстрації торговельних марок.

Індія також уклала низку двосторонніх угод у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності, зокрема, з Великою Британією, США, Швей
царією, Францією, Японією та Європейським Союзом. Індійська пате
нтна служба активно співпрацює з Європейською патентною службою 
стосовно стандартизації процесу реєстрації винаходів. Таким чином, 
режим захисту інтелектуальної власності в Індії не поступається такому 
в розвинутих країнах світу.

Уряд Індії запровадив декілька програм для фінансової підтримки ін 
 новацій. Зокрема, за програмою підтримки підприємництва в галузі НТ у 
країні відкрито 20 центрів, що проводять роботу з місцевими підприємця
ми. Як повідомляють офіційні джерела, жодне предметне звернення в такі 
центри не відкидається за формальною мотивацією відсутності коштів.

Серед основних напрямів діяльності Національного інноваційного 
фонду (НІФ) (http://www.nif.org.in), який було засновано в 2000 р., 
можна згадати такі: створення бази даних попередньо відібраних інно
ваційних проектів, під які виділяється відповідне фінансування; під 
тримка наукових досліджень; розвиток зв’язків між науковими колами, 
виробниками та підприємцями; створення позитивного іміджу Індії, як 
країни з високим рівнем досягнень в інноваційній сфері. 

китайська народна республІка 

Однією із структур китайського уряду є Державний комітету КНР 
з розвитку та реформ, у складі якого існує Департамент високих техно
логій, який відповідає за стратегію та планування розвитку високотех
нологічної промисловості Китаю, просування інноваційних технологій, 
сприяє організації великих інноваційних проектів із залученням інозем
них інвестицій, координує та узгоджує інноваційні проекти з планами 
економічного та соціального розвитку країни, відповідає за інтеграцію та 
взаємодію науководослідних інститутів та підприємств щодо впроважен
ня інноваційних розробок у виробництво.

Механізм сприяння розвитку інновацій в Китаї полягає у державній 
підтримці підприємств з інноваційними технологіями, цілеспрямованій 
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програмі заохочення технологічних інновацій шляхом пільгового оподат
кування підприємств з інноваційними технологіями та надання пільго
вих кредитів для впровадження цих технологій у виробництво. В Китаї 
існують також галузеві технологічні центри, які спільно з науководо
слідними інститутами займаються науковими розробками з метою їх 
впровадження у виробництво для підвищення конкурентоспроможності 
основних галузей промисловості Китаю.

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Китаї 
виступає Державний інноваційний фонд підтримки малих підприємств, 
що впроваджують нові технології.

Державний інноваційний фонд підтримки малих підприємств надає 
фінансову підтримку китайським підприємствам усіх форм власності, які 
задіяні у сфері виробництва або послуг, займаються науководослідними 
та конструкторськими роботами, мають достатній рівень інноваційних 
розробок і є конкурентоспроможними на ринку високих технологій. 
Перевага у фінансуванні надається також фірмам, заснованим науков
цями і дослідниками, а також колишніми студентами та аспірантами з 
відповідною освітою, що повернулись у Китай після навчання за кордо
ном. Особлива увага приділяється також спільним проектам, створеним 
за участю підприємств, університетів та науководослідних інститутів.

МалайзІЯ 

З метою розвитку національної економіки, залучення та опанування 
нових технологій, у 1988 року прийнято «Централізовану програму сис
теми грантів та фінансування науководослідницької та інноваційної 
діяльності».

Головним державним органом, відповідальним за впровадження 
та розвиток програми є Міністерство науки, технологій та інновації 
Малайзії. Для підвищення ефективності впровадження науководослід
ницької та інноваційної діяльності у 1990 році під егідою міністерства 
було створено Інформаційний центр науки та технологій Малайзії до 
обов’язків якого входить розподілення державного фінансування, збір, 
аналіз інформації щодо пропозицій національних компаній по впро
вадженню науководослідницьких та інноваційних досліджень, огляд 
державних та комерційних джерел фінансування цієї діяльності та роз
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повсюдження обробленої інформації у Національному огляді інновацій 
(з 1990 року публікується кожні 2 та 3 роки) та у Компіляційному огляді 
знань (вперше опубліковано у 2003 році).

Відповідно до Національного огляду інновацій за 2008 рік в Малайзії 
в галузі впровадження нових технологій та інновацій працюють 45 дер 
 жавних науководослідних організацій, 28 науководослідних інститутів, 
та 204 приватних компанії, які також працюють у вказаній галузі. За
гальна чисельність проектів, які розробляються вищезазначеними ком
паніями та установами — 9,997.

Фінансування науководослідницької діяльності переважно здійсню
ється приватним сектором, так відповідно до статистичної інформації, у 
2006 році науководослідні та інноваційні роботи били профінансовані 
наступним чином: Державні науководослідні компанії — 54,76 млн. дол. 
США, державні науководослідні інститути — 104,27 млн. дол. США, при
ватні науководослідні установи — 894,91 млн. дол. США. Відповідно до 
пріоритетів науководослідної та інноваційної діяльності Міністерством 
науки, технологій та інновації Малайзії засновано наступні фонди фінан
сування:

• фонд придбання технологій — часткове відшкодування витрат ком
паній на придбання ліцензій, для вдосконалення виробництва;

• індустріальний науководослідницький грант — надання грантів 
на адаптування існуючих технологій, або розробка нових технологій 
в ключових сегментах виробництва (біотехнологія, нові виробничі тех
нології, нові матеріали, автоматизація, комп’ютерні, енергетичні та аеро
космічні технології);

• грант на розвиток мультимедійних технологій — надання стимулю
ючих грантів на розвиток мультимедійних технологій для малайзійських 
компаній (малайзійське володіння не менш ніж 51 % акцій компанії);

• фонд комерціалізації науководослідних винаходів — надання 
часткового фінансування комерційним фірмам для впровадження нових 
технологій.

До державної системи розвитку науководослідної та інноваційної 
діяльності також залучено Малайзійську корпорацію розвитку малого та 
середнього бізнесу, яка також має повноваження забезпечувати фінансуван
ня цієї діяльності шляхом надання наступних грантів, наведених нижче.
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типи програм 
фінансової допомоги опис Форми допомоги

Грант на бізнесплан 
та розвиток 

Схема забезпечує  
фінансову підтримку 
малих та середніх компаній 
(МСК) для проведення 
навчань, планування, 
розвитку технологій та 
вивченню ринку

Допомога надається у 
вигляді дотацій 50% вартості 
затвердженого проекту  
сплачується урядом,  
остаточна вартість – компанією. 
Максимальна вартість дотації  
для однієї компанії може складати 
11,56 тис. дол. США

Грант на поліпшення 
продукції та процесу 
виробництва 

Схема забезпечує 
фінансову допомогу 
МСК для поліпшення 
існуючого продукту, або 
започаткування нового 
проекту та поліпшення 
виробництва

Допомога надасться у 
вигляді дотацій 50% вартості 
затвердженого проекту  
сплачується урядом,  
остаточна вартість – компанією. 
Максимальна вартість дотації  
для однієї компанії може складати 
144,5 тис. дол. США

Грант на поліпшення 
продуктивності, 
якості та сертифікації 
продукції 

Схема забезпечує  
фінансову допомогу 
МСК для проведення 
сертифікації продукту, 
поліпшення процесів 
виробництва, досягнення 
відповідності міжнародним 
стандартам кінцевого 
продукту виробництва

Допомога надасться у 
вигляді дотацій 50% вартості 
затвердженого проекту  
сплачується урядом,  
остаточна вартість – компанією. 
Максимальна вартість дотації 
для однієї компанії може складати 
72,25 тис. дол. США

Окрім прямого фінансування, Малайзійська корпорація розвитку ма
лого та середнього бізнесу передбачає також можливість надання наступ
них податкових привілей:

• звільнення від оподаткування на придбання основних засобів для 
компанії, яка впроваджує нові технології;

• звільнення від митного збору на обладнання, запасні частини та 
сировину для виробництва, що впроваджує нові технології;

• звільнення від податків на витрати, пов’язані з придбанням нових 
технології.

Відповідно до статистичної інформації завдяки впровадженню 
«Централізовану програму системи грантів та фінансування науко
водослідницької та інноваційної діяльності» виробничому сектору 
економіки Малайзії вдалось досягнути суттєвих результатів, співвідно
шення підприємств, які успішно впровадили нові технології становить 
21–42 % від загальної кількості (в залежності від галузі виробництва).

490



республІка сІнгапур 

державна інфраструктура з підтримки інноваційної діяльності та 
задіяні у ній інститути.

Формуванням інноваційної політики Сінгапуру займається Рада з 
досліджень інновацій та підприємництва (Research, Innovation and Enter
prise Council, RIEC), очолювана безпосередньо Прем’єрміністром краї
ни. До складу Ради входять як державні службовці, так і представники 
приватних компаній. 

До функцій Ради, окрім розробки відповідної урядової політики і зако
нодавчих ініціатив, входить також відстеження всіх наявних перспектив
них досліджень і програм та всебічне стимулювання приватного і держав
ного секторів економіки щодо їх реалізації та впровадження відповідних 
інноваційних продуктів.

Крім того, 1 січня 2006 року засновано Національний дослідницький 
фонд (The National Research Foundation, NRF), який фактично є окре
мим департаментом офісу Прем’єрміністра країни. До основних завдань 
NRF входять:

1. виконання функцій секретаріату Ради з досліджень інновацій та 
підприємництва;

2. координація співробітництва наукових агентств та інституцій з 
іншими державними структурами з метою забезпечення послідовного 
стратегічного інноваційного розвитку;

3. забезпечення реалізації основних стратегічних пріоритетів національ
ної науководослідної програми;

4. забезпечення реалізації стратегічних завдань з дослідництва, 
інновацій і підприємництва, затверджених RIEC, та фінансування 
відповідних програм. 

Довідково: національна науководослідна програма включає такі ос
новні пріоритети:

• доведення рівня фінансування науководослідної та інноваційної 
діяльності до 3 % ВВП до 2010 року;

• визначення стратегічних напрямів науководослідної та інно
ваційної діяльності та їхнє фінансування;

• визначення балансу фундаментальних і прикладних досліджень за 
затвердженими стратегічними напрямами;
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• заохочення приватного сектору до здійснення науководослідної та 
інноваційної діяльності;

• посилення зв’язків між державним і приватним секторами у сфері 
науководослідної та інноваційної діяльності. 

Іншою державною структурою, що бере активну участь у формуванні 
і реалізації державної науковотехнічної політики країни, є Агентство 
з науки, технологій та досліджень (Agency For Science, Technology And 
Research, ASTAR), яке, по суті, є аналогом НАН України. 

Агентство ASTAR координує відповідну роботу інших державних 
науковоосвітянських та інноваційних центрів, серед яких Національний 
університет Сінгапуру (National University of Singapore (NUS)), Сінга
пурська Політехніка (Singapore Polytechnic), Політехнічний інститут ім. 
Нджі Ен (Ngee Ann Polytechnic), Наньянгський технологічний універси
тет (Nanyang Technological University) тощо.

Організацію і міжвідомчу координацію наукових досліджень та 
інноваційної діяльності в оборонній сфері покладено на Оборонне 
науковотехнічне агентство (Defence Science and Technology Agency, 
DSTA), яке тісно взаємодіє з провідними державними науковими цент
рами цивільної спрямованості. Крім того, розробкою інноваційних про
дуктів в інтересах оборонної сфери і виконанням відповідних наукових 
досліджень займається Державний науководослідний центр «DSO 
National Laboratories» (DSO). 

Механізми сприяння розвитку інновацій.
Міжвідомча програма підтримки підприємств на основі технологічного 

розвитку «GETUp» (Growing Enterprises with Technology Upgrade). 
GETUp є міжвідомчою програмою, ініційованою Агентством ASTAR, 

Управлінням економічного розвитку Сінгапуру (Economic Development 
Board), Управлінням зі стандартів, продуктивності та інновацій Сінгапу
ру (SPRING Singapore) та державною компанією з підтримки національ
них експортерів International Enterprise Singapore (IE Singapore). 

Метою програми є посилення світової конкурентоспроможності міс
цевих технологічних компаній через забезпечення фінансової підтримки 
їхньої інноваційної діяльності і надання технічної допомоги. 

Програма реалізується за чотирма основними напрямами:
1. Розробка стратегій управлінського та технологічного розвитку 

компаній. У рамках цього напряму фахівці Агентства ASTAR надають 
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компаніям сприяння у розробці технологічної «дорожньої карти» для 
низки продуктів або послуг, з якими виробник бажає вийти на ринок. 
Така «дорожня карта» надає повне розуміння технологічної сторони 
реалізації того чи іншого проекту, розкриває критичні системні вимоги 
і ключові напрями технологічного розвитку для досягнення оптималь
них виробничих показників. Таким чином, «дорожня карта» гарантує, 
що нова технологія, яка адаптується підприємством є адекватною пос
тавленим завданням і позитивно вплине на його розвиток. При цьому 
окремим підприємстам надається фінансова допомога з метою їхнього 
технологічного переозброєння.

2. Надання технічної підтримки. У рамках цього напряму провідні 
дослідники Агентства ASTAR надають компаніям консультаційні послу
ги з питань технологічного розвитку.

3. Відрядження дослідників Агентства ASTAR у інноваційних техно
логічних компаніях з метою безпосереднього виконання в їхніх інтересах 
науководослідних проектів, надання сприяння технологічному розвит
ку і розробки нових інноваційних продуктів. При цьому окремим підпри
ємствам надається фінансова допомога з метою забезпечення відповідної 
оплати праці таким дослідникамстажерам (до 2х дослідників зі строком 
стажування до 2х років).

4. Програма надання науковотехнічної інфраструктурної підтрим
ки. У рамках цього напряму Агентство ASTAR надає можливість 
підприємствам малого та середнього бізнесу користуватися своєю нау
ководослідною інфраструктурою (включно з навчання роботі на сучас
ному дослідницькому обладнанні та сертифікацією фахівців) з метою 
активізації їхньої інноваційної діяльності та НДДКР. 

Довідково: станом на березень 2009 року учасниками програми 
GETUp стали 251 підприємство малого та середнього бізнесу. 208 нау
ковцівдослідників Агентства ASTAR було відряджено до 138 компаній. 
При цьому 28 з відряджених фахівців Агентства залишились у подальшо
му працювати у компаніях на постійній основі. Було розроблено 112 тех
нологічних «дорожніх карт» для 97 компаній. 69 компаніям було надано 
консультації з питань технологічного розвитку. 

Сприяння комерціалізації перспективних інноваційних розробок.
Державним інструментом сприяння комерціалізації новітніх техно

логічних рішень є компанія Exploit Technologies Pte Ltd, яка входить до 
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структури Агентства ASTAR. Основним завданням компанії є рання 
ідентифікація перспективних інноваційних розробок науководослідних 
інститутів Агентства, їхній інтелектуальний захист (ліцензування і па
тентування) і подальша комерціалізація (виведення на ринок готового 
продукту). 

Як правило, з метою освоєння нової технології компанія Exploit 
Technologies Pte Ltd намагається створити спільні підприємства з інши
ми фірмамипартнерами (як місцевими, так і іноземними), що мають 
досвід роботи в тій чи іншій виробничій сфері. 

Довідково: з моменту заснування (2002 р.) компанією Exploit Techno
logies Pte Ltd було запатентовано і виведено на ринок близько 3000 нау
ковотехнічних розробок, підписано понад 200 ліцензійних угод з промис
ловими підприємствами. У рамках комерціалізації розробок Агентства 
створено понад 20 нових виробничих компаній.

Крім того, 12 лютого 2008 року за ініціативи Агентства ASTAR та 
при безпосередній участі компанії Exploit Technologies Pte Ltd заснова
но Мережу трансферу технологій (Transfer Technology Network) Сінга
пуру. З цією метою підписано Меморандум про взаєморозуміння між сь
ома провідними національними науководослідними та інноваційними 
центрами: компанією Exploit Technologies Pte Ltd (від ім’я Агентства 
ASTAR), Наньянгської політехніки (Nanyang Polytechnic), Наньянгсь
кого технологічного університету (Nanyang Technological University), 
Політехнічного інституту ім. Нджі Енн (Ngee Ann Polytechnic), Рес
публіканської політехніки (Republic Polytechnic), Сінгапурської 
політехніки (Singapore Polytechnic) і Політехніки Темасек (Temasek 
Polytechnic).

Метою проекту є забезпечення постійно діючої бази технологічного 
трансферу її учасників і, відтак, максимізації комерційного потенціалу 
напрацьованої інтелектуальної власності.

Основними функціями TTN є:
• забезпечення обміну знаннями і досвідом щодо технологічного 

трансферу через регулярні зустрічі уповноважених представників ор
ганізацій учасниць;

• загальне управління портфелем активів інтелектуальної власності 
через їхній облік та ефективне використання як серед учасників мережі, 
так і поза нею;
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• розширення можливостей доступу на ринок через спільні мар
кетингові дії і діяльність спеціально створеної Технологічної консуль
таційної служби (Technology Advisory Services (TAS));

• забезпечення персоналу компанійучасників мережі необхідними 
навичками і можливостями через їхнє систематичне залучення до відпо
відних навчальних і тренувальних програм.

ТTN відкрита для приєднання інших як місцевих, так і закордонних 
науководослідних та інноваційних центрів, технопарків, технологічних 
інкубаторів тощо.

Довідково: наразі до TTN, окрім засновників, вже приєдналися аме
риканський Офіс технологічних альянсів Ірвіновського Каліфорнійсь
кого університету (The Office of Technology Alliances, University of 
California Irvine); американська Інноваційна компанія «CONNECT», яка 
є, по суті, технопарком штату СанДієго на базі місцевого університе
ту; американська компанія Larta Institute (спеціалізується у сфері ко
мерціалізації високотехнологічних розробок); канадський Інноваційний 
центр MaRS; новозеландський Технопарк Аукландського університету 
технологій (AUT Technology Park); новозеландська компанія WaikatoLink 
Limited (спеціалізується у сфері трансферу і комерціалізації технологій, 
входить до структури університету Вайкато (Waikato University)); 
американський Бінгемптонський університет (Binghamton University);  
канадська Агенція з ракових захворювань Британської Колумбії (BC Can 
cer Agency); німецька компанія INIGraphicsNet (спеціалізується у сфері 
комерціалізації інформаційнокомунікаційних технологій); американська 
компанія Motorola (у якості асоційованого члену TTN).

Деякі фінансові стимули інноваційної діяльності компаній.
З метою стимулювання інноваційної діяльності як місцевих, так і 

іноземних компаній, передбачено їхнє звільнення від податку на прибу
ток (але річна сума податкового відшкодування не може перевищувати 
S$150 тис., що дорівнює 50 % оподаткованого мінімального прибутку 
інноваційної фірми). Ці кошти повертаються компанії за умови, якщо 
вона кожен наступний рік збільшує витрати на НДДКР. 

Крім того, бюджетом країни передбачено схему стимулювання ут
ворення нових інноваційних компаній (R&D Incentive for Startup 
Enterprises, або RISE), відповідно до якої компанії, що протягом року 
витратили щонайменше S$150 тис. на виконання НДДКР на території 
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Сінгапуру, мають можливість протягом перших трьох років свого існу
вання конвертувати свої щорічні податкові видатки у готівкові гранти 
розміром до S$20,25 тис. 

Свідченням сприятливого для інноваційної діяльності клімату, ство
реного у Сінгапурі у результаті втілення послідовної державної політи
ки з її підтримки, може слугувати факт заснування на території країни 
науководослідних центрів багатьма провідними світовими компаніями, 
серед яких Boeing, EADS, Pratt&Whitney, Rolls Royce. Крім того, у 2008 
році Іллінойський університет (посідає п’яту сходинку у рейтингу найп
рестижніших вищих навчальних закладів США і є одним з провідних 
світових центрів у сфері інформаційних технологій) прийняв рішення 
заснувати у Сінгапурі свою першу закордонну філію.

Довідково: слід відзначити, що за результатами останнього дослі
дження Вашингтонської національної асоціації виробників і Бостонської 
консалтингової групи (лютий 2009 року) Сінгапур визнано країною з 
найкращим у світі інноваційним кліматом (тобто найкращими умова
ми для реалізації приватними і державними компаніями інноваційної 
діяльності). 

Джерела фінансування інноваційної діяльності.
Згідно національної науководослідної програми Сінгапуру до 2010 

року загальні витрати на інноваційну діяльність та відповідні НДДКР 
складатимуть S$13.55 млрд. (або 3 % від ВВП, у 2008 році — 2,6 %),  
з яких S$5,4 млрд. спрямовуватимуться на фінансування діяльності 
Агентства ASTAR, S$5 млрд. — Ради з досліджень інновацій та під при
ємництва, S$1,05 млрд. — академічних досліджень Міністерства освіти 
Сінгапуру, S$2,1 млрд. — відповідної діяльності Ради економічного роз
витку Сінгапуру. 

Подальший розподіл зазначених бюджетних коштів виглядає таким 
чином: витрати на утримання науководослідного персоналу — 43 %, по
точні витрати — 39 %, капітальні витрати — 18 %.

Крім того, для фінансування Трастового науководослідного фонду 
(R&D Trust Fund), створеного при Національному дослідницькому фонді 
з метою стимулювання науководослідної діяльності у країні, у 2009 році 
додатково буде перераховано S$ 400 млн. бюджетних коштів. 

Деякі критерії оцінки ефективності діяльності установ, що надають 
інноваційну підтримку та підприємств, що її отримують.
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З метою оцінки ефективності міжвідомчої програми GETUp Цент
ром з питань підприємництва Національного університету Сінгапуру 
було проведено дослідження результатів її реалізації у період з грудня 
2008 року по лютий 2009 року. 

У рамках дослідження були задіяні 100 компанійучасниць програми 
та 100 компаній, які не беруть участі у GETUp, але приблизно еквіва
лентні першій групі за розміром, віком, капіталом, виробничою спрямо
ваністю, інноваційними пріоритетами тощо. 

турецька республІка 

Одним з пріоритетів діяльності нинішнього уряду ТР є виробни
цтво високотехнологічної, конкурентоспроможної на світових ринках 
продукції з метою її використання та експорту. Це не просто декла
рації, а системна послідовна робота, зокрема, створення відповідної 
договірноправової бази, великі інвестиції в розвиток інноваційних 
структур. Національна стратегія розвитку сфери науки і технологій 
«Бачення — 2023» (в 2023 році святкуватиметься 100річний ювілей 
заснування ТР) визначає провідну роль науки і технологій в процесі роз
витку турецького суспільства та підвищення рівня життя. Відповідно, 
на державному рівні здійснюються комплексні заходи, спрямовані на 
підтримку місцевих компаній, які працюють в даному напрямку. Одним 
з механізмів такої підтримки є розвиток національної системи техно
парків та інших інноваційних об’єктів.

Лідери правлячої Партії справедливості і прогресу безпосередньо 
координують процес розвитку національної сфери освіти, науки і тех
нологій. Активізація розвитку даної сфери ґрунтується, перш за все, на 
достатній юридичній базі та суттєвому збільшенні обсягів державного 
фінансування. 

1. Діяльність інноваційних об’єктів (технопарків або зон технологіч
ного розвитку, функціональні особливості яких значною мірою співпа
дають) у Туреччині регламентується Законом ТР № 4691 «Про зони 
розвитку технологій», який набув чинності у 2001 році.

Цей Закон, спрямований на забезпечення ефективної співпраці між 
закладами вищої освіти і об’єктами промисловості з метою створення 
конкурентоспроможного на світових ринках промислового комплексу 
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країни. Закон фіксує умови створення в ТР інноваційних структур, які 
накопичують науковотехнічні знання та здійснюють економізацію цих 
знань; підвищують стандарти і якість наукомісткої продукції; розробля
ють нововведення з метою підвищення продуктивності та зменшення 
собівартості виробництва; здійснюють імплементацію інноваційних 
розробок підприємствами малого та середнього бізнесу; забезпечують 
необхідними умовами дослідників; сприяють активізації інвестування 
іноземного капіталу в національну інноваційну сферу тощо.

Фірмам, що функціонують на базі інноваційних об’єктів, надають
ся певні переваги: забезпечення земельними ділянками; фінансова та 
технічна допомога при будівництві адміністративної та функціональ
ної інфраструктури; звільнення від сплати окремих податків (зокрема, 
корпоративного податку та податку на прибуток на діяльність ДР та 
програмного забезпечення); пільги при відрахуванні з заробітної платні 
працівників та при сплаті комунальних послуг тощо.

Важливим кроком щодо створення більш сприятливих умов для інно
ваційної діяльності стало прийняття 1 квітня 2008 р. Закону ТР № 5746 
«Про підтримку діяльності в сфері досліджень та розвитку», яким вста
новлюються спеціальний правовий режим пільгового оподаткування 
підприємств, що здійснюють розробку та виробництво інноваційної про
дукції.

Дія цього Закону розповсюджується на незалежні підприємства з 
кількістю персоналу не менш ніж 50 осіб, та дослідницькі центри із за
гальною кількістю працевлаштованих не менше ніж 500 осіб. Згідно із За
коном, витрати підприємств на науководослідницька діяльність повніс 
тю звільняються від оподаткування; податок на прибуток персоналу (за
робітна платня, інші виплати) цих структур зменшується на 80 % від за
гального по ТР рівня, а для персоналу з науковим ступенем — на 90 %.

Протягом перших 5 років діяльності страхові та пенсійні виплати 
для персоналу покриваються з держбюджету, а особи, що мають задуми 
стосовно реалізації інноваційних проектів, або потребують підтримки на 
продовження технічної освіти можуть отримати відповідний грант на су
му, що не перевищуватиме 100 тис. нових турецьких лір.

Згідно з регулюючими документами, головною метою діяльності 
технопарків в Туреччині є забезпечення взаємодії між університетами, 
науководослідними організаціями та промисловою сферою. Ставиться  
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також завдання створення сучасної інфраструктури та умов для діяль
ності фірм та організацій, які розробляють нові та удосконалюють 
існуючі технології, відповідно, спроможні підвищити конкурентоспро
можність вітчизняних товарів на міжнародному ринку. 

Починаючи з моменту набуття чинності зазначеним Законом № 4691, 
в Туреччині створено декілька зон розвитку технологій, дві з яких (тех
нопарки м.Гебзе та м. Ескішехір) функціонують на базі впорядкованих 
промислових зон, а решта, — на базі провідних місцевих університетів. 

Тематика, над якою переважно працюють місцеві інноваційні структу
ри, це програмне забезпечення, комунікації, технології матеріалів елект
ронної техніки, проектування, нанотехнології, біотехнології та технології 
поновлюваних енергетичних джерел.

Наприклад, станом на сьогодні в Анкарі функціонує три потужних 
технопарки з досить розвиненою інфраструктурою, а саме: приватний 
«Кіберпарк» на базі Бількентського університету, Технопарк при Се
редньосхідному технічному університеті (СТУ) та Технопарк при уні 
верситеті Хаджеттепе. На базі «Кіберпарку» функціонує близько 200 під 
приємств. За кількістю фірм та обсягами фінансових операцій він є 
однією з найбільших такого роду структур в Туреччині та має найбільшу 
динаміку розвитку, у порівняні з аналогічними об’єктами.

Спостерігається інтенсифікація розвитку університетського техно
парку «Технокент» при СТУ як ефективного механізму імплементації 
результатів наукових досліджень в індустріальне виробництво. На 
даний час в «Технокенті» функціонує близько 300 підприємств, більш 
ніж половина з яких працюють у галузі електроніки, програмного забез
печення та комунікації Цей технопарк розростається не лише кількісно, 
а й якісно: останнім часом серед фірм, що відкрили «інкубатори» на те
риторії технопарку СТУ, провідні компанії та виробничі підприємства 
Туреччини. Так, з приходом в «Технокент» представництв лише двох 
провідних місцевих компаній, таких як «Тюрктелеком» та «Вестель» 
кількість персоналу технопарку збільшується вдвічі. У рамках цієї діяль
ності місцевим малим та середнім «хайтех» компаніям надаються без
коштовні інформаційні та консультаційні послуги. 

У Технопарку при університеті Хаджеттепе функціонує близько 
140 фірм, основна частка яких, з урахуванням специфіки університету, 
спеціалізується в сфері медичних технологій, а також програмного забез
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печення, інформаційних технологій та електроніки. У 2007 р. технопарк 
завершив будівництво нового центру площею 14 000 кв. м., що створило 
додаткові можливості для залучення до структури технопарку приблиз
но 100 нових фірм. 

2. Фіскальним бюджетом ТР на 2006–2008 роки передбачалось 
виділення Міністерству національної освіти та Раді з питань науко
вотехнічних досліджень Туреччини найбільші, у порівнянні з іншими 
міністерствами та відомствами, частки фінансування. До 2010 року 
обсяги фінансування сфери досліджень та розвитку ТР планується 
збільшити до 2 % від ВНП (у 2008 р. ВНП склав 750 млрд. дол. США). 
За рівнем інвестицій в науку і технології в ТР в 2008 році (близько 
5 млрд. дол. США) Туреччина випереджає низку країн, наприклад, Нор
вегію, Чеську Республіку, Сінгапур і Польщу. Планується подальше 
реформування національної сфери досліджень та розвитку Турецької 
Республіки шляхом збільшення обсягів її фінансування, розвитку сис
теми інноваційних об’єктів, підтримки перспективних та стратегічних 
напрямків досліджень, залучення до міжнародних програм.

Для того, щоб приблизно половина загальної суми фінансування 
сектору досліджень і розвитку ТР здійснювалась приватним сектором, 
урядовими структурами удосконалюється нормативноправова система 
регулювання і стимулювання інноваційної діяльності.

Відповідно розвивається система державних та громадських установ, 
які надають фінансову та технічну підтримку місцевим дослідницьким 
структурам та компаніям, що працюють на базі інноваційних об’єктів: 
Комітет з питань розвитку та підтримки малого та середнього бізне
су (KOSGEB), ТЮБІТАК, Центр досліджень та розвитку експорту 
(IGEME), Фонд розвитку технологій Туреччини (TTGV), Турецький 
патентний інститут, Союз експортерів, Комітет з питань зовнішньої 
торгівлі тощо.

У зв’язку з цим, велика увага приділяється створенню орга ні за цій
нофінансової інфраструктури інноваційній діяльності по забезпеченню 
ефективної роботи ланцюжка: «наука — технологія — виробництво», основ
ним механізмом якого є технопарки та зони технологічного розвитку.

3. Наразі в ТР створено систему досить потужних інноваційних струк
тур, які відповідаючи міжнародним стандартам, взаємодіють та конку
рують між собою в плані обсягів фінансування та якості наукомісткої 
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продукції. Це є індикатором переходу Туреччини в якісно нову фазу 
науковотехнологічного розвитку.

Дане питання набуває особливої актуальності в ході євроінтег
раційних процесів Туреччини. Тому, високі посадові особи та лідери 
правлячої партії у публічних заявах та виступах послідовно відстоюють 
точку зору щодо необхідності подальшої активізації розвитку науко
водослідної сфери ТР як необхідної умови створення більш досконалої 
структури економіки, характерної для високорозвинених країн світу.

В результаті, на даному етапі, за даними звіту «Global R&D Report 
2008», Туреччина займає 25те місце в передовій групі країн світу, які 
характеризуються найвищою якістю сектору досліджень і розвитку (до 
першої десятки таких країн входять США, Китай, Японія, Німеччина, 
Франція, Індія, Велика Британія, Південна Корея, Канада і Тайвань). 

За оцінками місцевих спеціалістів сьогодні в Туреччині спостерігаєть 
ся активізація процесу розширення функціональних можливостей ство
рених в країні протягом останніх років технопарків та центрів розвитку 
технологій. Перш за все, це стосується створення умов для проведення 
більш ефективних прикладних досліджень на базі інноваційних структур. 
Цей сектор досліджень та розвитку розглядається в якості важливого еле
мента національного науководослідного потенціалу. 

У програмних документах уряду ТР відзначається, що подальший 
розвиток економіки країни напряму залежить від динаміки її техно
логічного розвитку. Сьогодні технологічний розвиток базових галузей 
та оптимізація наукової сфери вважається головним фактором, що визна
чає майбутнє ТР як впливової на міжнародній арені держави. До того ж, 
підвищення рівня конкуренції в умовах глобалізації світової економіки 
вимагає організації виробництва, основаного на технологічних знаннях. 

На думку керівництва профільних місцевих установ, у 21 столітті 
конкуренція між розвинутими країнами фактично перетворилась на кон
куренцію в сфері науки та технологій. Разом з класичними факторами, 
які безпосередньо впливають на собівартість продукції (характеристики 
сировини, вартість робочої сили тощо) та визначають її конкурентоспро
можність, дедалі більш вагомими стають передові та спеціальні вироб
ничі чинники. 

Серед передових чинників виробництва відзначається наявність 
кваліфікованої робочої сила та досконалої інфраструктури сектору 
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досліджень і розвитку, впровадження сучасних інформаційних систем та 
використання комунікаційних технологій.

З метою підтримки попиту на дослідження, спрямованого на розви
ток співпраці на рівні університетпромисловість; комерціалізацію науко
вих робіт, що проводяться на базі університетів; створення технологічної 
продукції з високою часткою доданої вартості; вирішення технологічних 
проблем, з якими стикаються місцеві промисловці, в ТР започатковано 
програму «Промислові положення». Підготовлені в рамках цієї програми 
проекти, направляються на розгляд ТЮБІТАК з метою забезпечення їх 
фінансування. Така практика із забезпечення підготовки нових науко
водослідних програм, була раніше започаткована Міністерством промис
ловості і торгівлі ТР. З 2006 року в реалізації конкретних проектів беруть 
участь профільні організації, розташовані по всій країні. 

Ще одна подібна програма — «Інформаційні промислової системи», 
яка має на меті визначення промислової стратегії та політики Туреччи
ни; вирішення проблем промисловців; визначення пріоритетних інвес
тиційних сфер; першочергову підтримку національних сфер, які є конку
рентоспроможними на світових ринках. 

Наразі в Туреччині функціонує 30 технопарків, 18 зон розвитку тех
нологій, інкубатори тощо, окремі з яких працюють на базі промислових 
впорядкованих зон та університетів. Як випливає з даних, наведених 
нижче в таблиці, кількість технопарків при університетах державної та 
приватної форм власності збільшується. Відповідно, суттєво зростає 
кількість кваліфікованих персоналу та проектів, що виконуються в струк
турах інноваційної спрямованості.

Активізації розвитку інфраструктури турецького науководослідниць
кого простору сприяло забезпечення участі країни в якості повноправно
го (асоційованого) члена в рамкових європейських програмах РП 6 та 
РП 7. Завдяки здобутому країною в ході реалізації РП 6 досвіду та масш
табним заходам, вжитим керівництвом країни для інформування та зао
хочення до участі в програмі академічних, освітніх та підприємницьких 
структур, ТР спромоглась досягти позитивних результатів в РП 7.

Усвідомлюючи, що становлення національної науковотехнологічної 
сфери без відповідного людського потенціалу є неможливим, уряд ТР 
сприяє реалізації низки програм, спрямованих на підтримку науковців, 
студентів, заохочення турецьких фахівців, які працюють за кордоном, 
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до повернення до Туреччини. Одним з напрямків досягнення зазначеної 
цілі є реалізація в ТР спеціальної програми повернення на батьківщину 
провідних вчених турецького походження, які з тих чи інших причин пра
цюють за кордоном у відомих науководослідних центрах і університетах 
США, ЄС та інших розвинутих країн. Керівництво ТЮБІТАК планує 
розширяти цей напрямок діяльності, зокрема, з використанням переваг 
та можливостей міжнародного науковотехнічного співробітництва.

Особлива увага на урядовому рівні приділяється розвитку стра
тегічноважливих галузей: космічні та інформаційні технології, нано
технології, проектування приладів та створення матеріалів електронної 
техніки. Наприклад, аерокосмічна сфера ТР акумулює в собі потенціал 
державних, приватних та військових науководослідних структур. Про
тягом останніх років продовжується реалізація проекту зі створення 
місцевого супутника; у травні 2006 р. відбулася реорганізація Інсти
туту космічних технологій (TUB?TAKUZAY); турецький парламент 
ратифікував укладену у 2004 році Угоду щодо співпраці з Європейсь 
ким космічним агентством (ESA), у червні 2006 р. проведено відповідне 
засідання в головному офісі ESA тощо. У рамках запланованих на  
найближчі роки масштабних програм уряду ТР, привертають до се
бе увагу такі проекти, як відкриття Центру ядерних технологій в 
провінції Сіноп, створення при Анкарському університеті Національ
ного ядерного науководослідного центру — прискорювача елементар
них частинок, розробка силами місцевих науководослідних установ 
та виробничих підприємств елементної бази першого національного 
супутника «Ґьоктурк2».

ЯпонІЯ 

1. Складові частини державної інфраструктури з підтримки інно
ваційної діяльності. 

Відповідно до основного Закону Японії про розвиток науки і техніки 
питаннями планування, формування та загальної координації науко
вотехнічної політики опікується Рада з питань політики у сфері науки 
і техніки. Раду очолює Прем’єрміністр Японії, до складу якої входять  
14 членів, включаючи державного міністра Японії з питань науки і 
техніки та вчені, які працюють у найбільш важливих галузях країни.
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Як правило на розгляді зазначеної Ради знаходяться питання глобаль
ного масштабу та характеру, а саме — проблеми зростання популяції 
населення, проблеми нестачі їжі, захист навколишнього природного сере
довища, пошук альтернативних джерел енергії. Крім того, Рада чітко фор
мулює національні пріоритети розвитку країни на найближчу перспекти
ву, насамперед, виходячи із загальносвітової позиції Японії та постійно 
наростаючої конкуренції з боку інших Азіатських країн.

До процесу формування інноваційної політики та підтримки інно
ваційної діяльності в Японії залучені Міністерство освіти, культури, 
спорту, науки та техніки (МЕХТ), Міністерство економіки, торгівлі та 
промисловості (МЕТІ), а також державні науководослідницькі інститу
ти, університети та різноманітні приватні корпорації.

2. Інститути безпосередньо задіяні у інноваційній діяльності. 
Відповідно до адміністративної реформи у 2001 р. юридичний ста

тус багатьох національних дослідницьких інститутів було змінено на 
незалежні адміністративні агенції (НАА). Це значно підняло рівень сво
боди прийняття рішень стосовно персоналу та фінансового управління, 
а також дало можливість отримувати фінансування від приватних кор
порацій. 

У результаті таких змін було реструктуризовано та утворено нові 
інституції. Зокрема, найбільшими науководослідницькими інститутами 
на державному рівні є Національний інститут матеріалознавства, який 
підпорядковується МЕХТ, Національний інститут сучасної промислової 
науки та технології і Організація розвитку нових видів енергії та про
мислових технологій, які підпорядковується МЕТІ, Японське агентство 
дослідження космосу (ДЖАКСА), яке утворилось через об’єднання 
Інституту космосу та астронавтики, Національної космічної лабораторії 
Японії та Національної агенції досліджень космосу тощо. 

3. Механізми сприяння розвитку інновацій.
Механізми сприяння розвитку інновацій в Японії регулюються Зако

ном з науковотехнічного розвитку, який був прийнятий Парламентом 
цієї країни у 1995 році. Цей закон був покликаний зміцнити національ
ну економіку та покращити стан всієї нації, яка на той час знаходилась 
у стані довготривалої рецесії. Крім того, цей законодавчий акт націлений 
на розвиток науковотехнічної галузі, яка б забезпечувала сталий розви
ток країни та світове лідерство у зазначеній сфері. Законом також перед
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бачено обов’язкову розробку та підтримку з боку Ради з питань політики 
у сфері науки і техніки (РПНТЯ) при Кабінеті міністрів Японії так 
званих «Базових Планів розвитку науки і технологій в Японії». У Плані 
повністю викладається політика розвитку основних науководослідних 
розробок та їх застосування у суспільстві і економіці країни. Відповідно 
до основного Закону Базові Плани приймаються кожні п’ять років. 

перший базовий план
Перший Базовий План був встановлений у 1996 році і був розрахова

ний на п’ять років. Цим Планом передбачалось державне фінансування 
науковотехнічної галузі Японії на суму 17 трлн. ієн, а саме досліджень 
та подальшого розвитку основних напрямків зазначеної сфери країни 
з метою покращення економічної ситуації. Основним об’єктом цього 
фінансування були роботи дослідників в національних університетах 
Японії. Такого роду політика дозволяла Уряду підвищити конкурентосп
роможність серед науководослідних установ та призводила до встанов
лення сталого діалогу виробництвонаукадержава.

другий базовий план
Другий Базовий План розпочав свою дію з квітня 2001 року і завер

шився у березні 2006 року. У ньому були закладені три основні принципи  
розвитку галузі та визначені чотири пріоритетні сфери. Зазначеними 
принципами були: 1) створення нових наук; 2) створення міцної еко
номіки і суспільства шляхом застосування цих наук; 3) створення здоро
вого процвітаючого суспільства із застосування цих наук. Ці три прин
ципи визначають основний підхід Японії у майбутньому як нації, яка 
робить свій внесок у світовий розвиток шляхом застосування наявних 
наукових досліджень, утримання своє світової конкурентоспроможності 
у якісному рівні життя. 

У Другому Базовому Плані особлива увага приділялась важливості 
стратегічного розвитку науки і техніки з метою забезпечення державно
го фінансування основних (базових) наукових досліджень у наступних 
чотирьох пріоритетних сферах: 1) біологічні науки; 2) інформаційні та ко
мунікаційні технології; 3) науки з вивчення навколишнього середовища; 
4) нанотехнології та природознавство. Додатково до цих чотирьох сфер 
було визначено ще чотири так звані «інші сфери»: енергетика; виробничі 
технології; інфраструктура; дослідження космосу та океану. Зазначені 
реформи науковотехнічного сектору передбачали подвійне збільшення 
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фінансування з 300 млрд. ієн до 600 млрд. ієн та призводили до встанов
лення ще більш міцного діалогу виробництвонаукадержава. Крім того, 
одним з головних завдань також ставилось збільшення фінансування до 
24 трлн. ієн (близько 1 % ВВП країни) при умові щорічного зростання 
ВВП на рівні 3.5 %.

третій базовий план
Наразі, в Японії діє Третій Базовий План, який розпочався у 2006 

фіскальному році і завершиться у 2010 фіскальному році. 
Цей План базується на таких основних позиціях:
1. Наука і технології мають бути підтримані спільнотою та бути корис

ними суспільству.
2. Зосередження на розвитку людських ресурсів та розвитку конкурен

тоспроможних наук з вивчення навколишнього природного середовища.
Відповідно до Плану основними безперебійними сферами фінансуван

ня мають стати галузі науки, які покликані протидіяти наступним фак
там: зменшенню народжуваності та старінню нації; безпеці та протидії 
глобальним змінам клімату, а також світовому зростанню населення. До 
того ж у Плані чітко відображена позиція, що Японії необхідно більше 
фінансування для виживання у науковотехнічному конкурентному сере
довищі у боротьбі з швидкозростаючими країнами Азії (Китай та Корея) 
ніж США та іншим Європейським країнам.

Планом затверджено чіткий розподіл та підзвітність наданого фінан
сування протягом всього фінансового року. По мірі виконання цього 
Плану на РПНТЯ покладено обов’язки отримання найбільшого ефекту 
від наданого фінансування. Крім того РПНТЯ впроваджує систему, яка 
б визначала об’єкти фінансування в залежності від їх користі суспільству 
та подальшої якості виконання тих чи інших науководослідних робіт. 
Ефективність фінансування може забезпечуватись, наприклад, виклю
ченням дублювання однакових проектів, які фінансуються та замовля
ються різними міністерствами і ще більшим зміцненням співробітництва 
між державними відомствами країни.

Необхідно зазначити, що Третій Базовий План продовжує розвиток 
досліджень у чотирьох пріоритетних сферах, визначених у Другому Базово
му Плані: біологічні науки; інформаційні та комунікаційні технології; наука 
з вивчення навколишнього середовища; нанотехнології та природознавство. 
Так звані «інші чотири пріоритетні сфери», такі як енергетика; виробничі 
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технології; інфраструктура; розвиток космосу та океану були модернізова 
ні до «другорядних пріоритетних сфер», тому що вони також включають 
достатньо важливі проекти, які потребують постійної підвищеної уваги.

Відповідно до одного з основних принципів Плану, який полягає у ви
борі конкретного об’єкта дослідження та подальшої концентрації на ньому 
Третій Базовий План вимагає від РПНТЯ визначити відповідні Стратегії 
Розвитку для кожної з восьми вищезазначених сфер. Кожна із Стратегій 
повинна включати в себе «основні науководослідні тематики», на основі 
яких визначається фінансування на подальші п’ять років. Для кожної та
кої «науководослідної тематики» у період дії Плану мають бути показані 
конкретні результати її виконання та застосування у виробничій чи іншій 
сферах. Такі «тематики» місять в собі «стратегічно орієнтовані науки і тех
нології», які мають швидко реагувати на соціальні виклики такі як захист 
від загроз та бути повністю конкурентоспроможними в світі.

На даний час РНТЯ вже визначило 273 «основні науководослідні 
тематики» та 62 «стратегічно орієнтовані науки» у всіх восьми сферах. 
Серед цих 62х знаходяться п’ять довгограючих проектів, які носять 
характер загальнонаціональних: 1) розвиток космічних транспортних 
технологій; 2) розвиток реакторів на швидких нейтронах; 3) розробка 
суперкомп’ютерів наступного покоління; 4) система контролю і зондуван
ня землі та океану; 5) розробка електронного лазеру без використання 
ядерного вибуху. Відповідно до рішення РНТЯ ці п’ять проектів будуть 
щорічно підлягати звітності про виконання та, у разі необхідності, їх пе
регляду та доповненню.

Слід зазначити, що розвитку людських ресурсів у програмі Третього 
Базового Плану приділяється більше уваги ніж розвитку інфраструкту
ри та обладнанню. Урядом країни забезпечуються необхідні умови та 
у повній мірі забезпечується мотивація молодих вчених в інститутах 
країни. Особливо це стосується гендерної політики. Науководослідні 
Інститути повинні забезпечити частку жінок, які займаються дослідниць
кою роботою у природознавчих сферах на рівні 11 %–25 % від загальної 
кількості вчених.

Крім того, реформа науковоінноваційної системи Японії торкається 
також спрощення візового режиму для іноземних науковців, надаєть
ся підтримка останнім у створенні якомогакращих умов проведення 
дослідницької діяльності, проводиться інформаційна політика серед 
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зазначеної категорії громадян, яка націлена на підвищення іміджу країни 
як однієї з науковотехнічно розвинутої держави світу.

4. Джерела фінансування та умови підтримки інноваційної діяльності. 
Відповідно до затвердженого Третім Базовим Планом фінансування 

на розвиток науковотехнічної галузі, Урядом Японії передбачається 
витратити близько 25 трлн. ієн протягом 5 років. Ця сума становитиме 
близько 1 % ВВП країни, при умові 3,1 % щорічного зростання ВВП. Але 
згодом Уряд Японії вирішив залишити вказану суму (1 % ВВП) незва
жаючи на рівень зростання ВВП в країні, яка повністю відповідає рівню 
коштів, що витрачаються на розвиток науковотехнічної сфери у всіх 
розвинутих країнах.

Майже дві третіх витрат державного бюджету на науку та технології 
розподіляється через МЕХТ, 17 % — через МЕТІ. 

Міністерства, які відповідають за інноваційну політику використову
ють однакові інструменти для її впровадження:

• пряме фінансування своїх дослідницьких організації;
• пряме фінансування окремих дослідницьких проектів та програм; 
• фінансування окремих дослідницьких проектів та програм через 

спеціалізовані агенції при міністерствах;
Урядом можуть фінансуватись як держані проекти, так і проекти при

ватних дослідницьких організацій та університетів. 
5. Критерії оцінки ефективності діяльності установ, що надають інно

ваційну підтримку, та підприємств, що її отримують.
Оцінкою ефективності діяльності науководослідницьких установ зай

мається Рада з питань політики у сфері науки і техніки. Наприклад, при 
Раді створений Комітет по оцінці діяльності Національного інституту су
часної промислової науки та технології, який складається з позаштатних 
оцінників — професорів, голів НАА та компаній, журналістів, а також 
штатних співробітників. Діяльність організації та ефективність проектів 
оцінюється за наступними критеріями:

1. Оцінка дорожньої карти проекту, зокрема, соціальноекономічні 
ефекти від впровадження проекту, план реалізації заходів по впроваджен
ню проекту, технічні елементи, порівняння з іншими проектами;

2. Оцінка наслідків реалізації проекту, зокрема, кількість та якість нау
кових статей та пресрелізів, написаних про проект, кількість отриманих 
патентів та призів, створення прототипів проекту;
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3. Оцінка менеджменту проекту, зокрема, лідерство та людські ресур
си, задіяні в проекті, процес формування проекту, бюджет проекту, інте
лектуальна власність, трансфер технологій, співробітництво з іншими 
науководослідницькими інститутами тощо. 

Інноваційна політика країн африки та близького сходу

пІвденноаФриканська республІка

Вперше інноваційний розвиток ПАР було закріплено в Офіційному 
документі щодо бачення науковотехнічного розвитку країни, який був 
розроблений Міністкерством науки та технологій від 4 вересня 1996 року 
«Підготовка до 21 століття». У главі 3 цього документа викладено бачен
ня системи інноваційного розвитку ПАР. В преамбулі згадуються цілі, а 
також коротко викладена концепція інноваційної політики країни. Зок
рема, зазначено, що науковотехнічні інституції та програми є частиною 
Національної інноваційної системи. 

Офіційний документ побудовано на двох концепціях — «інновації» 
та «національної інноваційної системи». Документ дає чіткі роз’яснення 
тому, що інноваційний розвиток не може бути офіційно закріплений в 
документах так, як це відбувається через креативні ідеї окремих людей 
та національних спільнот, а уряд країни має забезпечити належні умови 
задля такого розвитку. Стратегія інноваційного розвитку розробляється 
в рамках національної системи інноваційного розвитку, цілі і завдання 
якої викладені в цьому документі.

Згаданий вище офіційний документ можна розглядати як концепту
алізацію національної інноваційної системи, яка є диверсифікаційним 
аспектом науковотехнічного розвитку через різні дослідні інституції. 
Уряд, в сою чергу, не може керувати інноваційним процесом, але в той 
же час може підтримувати та розвивати установи, звідки і розпочинаєть
ся згаданий розвиток.

Головна мета при створенні цього документа Міністерством науки і 
технологій полягала в розробці стратегії національного бачення через 
інвестування в навчальні програми, зокрема в точні науки та технології. 
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Ціль полягає в створенні умов задля підтримки новаторства національ
ної спільноти. 

Розробка національної інноваційної системи ПАР, яку розглядають 
в призмі знань, технологій та процесів і результатів національної нау
кової системи, відбувається в контексті науковотехнічного розвитку 
країни. 

Підсумовуючи зазначений документ слід відзначити, що національну 
інноваційну систему, яка є складовою економічного та соціального роз
витку країни, складають ряд дослідницьких інститутів та організацій.

Концепція розвитку національної інноваційної системи побудована 
на трьох принципах:

• можливість подумати про засоби для послідовної інтеграції націо
нальної активності, які були недоопрацьвані в системі науковотехно
логічного розвитку ПАР в минулому;

• визначення, які дії необхідно вчинити без уваги на ті інституції, які 
наразі функціонують;

• концентрація уваги на нововведеннях.
При формуванні національної системи інноваційного розвитку уряд 

виконує функції щодо формування та зосередження ресурсів на націо
нальному рівні, а також координування розробників політики такого 
розвитку. Також існує розділення функцій в частині фінансування від
повідних інноваційних розробок, представлення цих розробок, підтрим
ка та розвиток відповідних ресурсів та належної інфраструктури.

До 1997 року головні інституції південноафриканської національної 
інноваціної системи ділились на Центральні: Офіс Президента, Мініс
терство науки та технологій, Міністерство фінансів — ці інституції віді
грають головну роль у визначенні політики інноваційного розвитку та 
зосередженні ресурсів для відповідних міністерств та департаментів і 
до цього часу. Причетні: Міністерство освіти та Міністерство оборони. 
Можуть здійснювати свій внесок у формування політики інноваційно
го розвитку. Агенції: це державні інституції, яким надаються гранти на 
виконання завдань відповідно до скторів економіки. Наукові установи, 
державні корпорації, а також приватні компанії.

14 листопада 1997 року Парламентом країни було прйнято За
кон № 55 про створення Національної ради з питань інноваційного роз
витку (НРПІР). Наразі ця інституція перебрала на себе всі функції та 
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завдання щодо розвитку Національної інноваційної системи, а також у 
своїй діяльності керується згаданим вище Офіційним документом та ря
дом інших розроблених Міністерством науки та технологій офіційними 
документами щодо науковотехнічного розвитку країни.

Склад Національної ради з питань інноваційного розвитку, до якої 
входять від 16 до 20 радників, призначаються Міністром науки та тех
нологій за погодженням в міністерських комітетах. Крім того, НРПІР 
є дорадчим органом цього Міністрества. До складу НРПІР входять: до
радчі підкомітети з питань інфраструктури, навчальноосвітніх питань, 
з питань науководослідницьких інститутів та інноваційний підрозділ; 
виконавчий комітет; національні дорадчі комітети з питань біотехно
логічного розивтку, показників. В комітетах та підкомітетах є дорадча 
ініціативна група.

Головні функції: координація і стимулювання національної системи 
інноваційного розвитку, забезпечення співпраці в рамках цього розвитку, 
структуризація, управління та координація стстеми науковотехнічного 
розвитку, ревізія інноваційної політики, розробка стратегій інноваціного 
розвитку, визначення головних пріритетів науковотехнічного розвитку, 
розробка фінансового плану науковотехнологічної системи. 

Завдання: є дорадчий орган МНТ в питаннях, які стосуються роз
витку національної інноваційної системи, включаючи науковотехно
логічний розвиток задля досягнення задань та цілей ПАР.

Функціонування: розроблена стратегія НРПІР, а також науково 
технічні пріоритети подаються на затвердження Міністерства науки та 
технологій. Після цього розглядаються на засіданні Кабінету Міністрів 
ПАР та затверджуються на слуханнях у Парламенті країни.

За період існування НРПІР було розроблено 5 стратегій інновацій 
ного розвитку, зокрема: Національна біотехнологічна стратегія (2001 р.), 
Національна стратегія пошуку та розвитку (2002 р.), Національна новіт 
ня стратегія виробництва (2003 р.), Стратегія залучення молоді до науко
вих розробок (2006 р.) та Національна новітня стратегія технологічного 
розвитку, яка передбачає розиток країни до 2014 р. Ця стратегія інно
ваційного розвитку сфокусована на шістьох групах: вода, енергетика, 
здоров’я, хімічні та біо процеси, мінеральні ресурси та гірництво, висока 
матерія і виробництво. 
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тунІська республІка 

Основні цілі національної інноваційної політики Тунісу:
1. Посилення партнерства «дослідженняпромисловість».
2. Оцінка результатів досліджень.
3. Посилення спроможності інноваційними проектами.
4. Створення інноваційних підприємств.
Стратегічні цілі національної інноваційної політики Тунісу:
1. Розвиток сектору досліджень через участь туніських науковців в 

європейських дослідницьких та інноваційних програмах.
2. Інноваційний розвиток підприємств та заохочення створення інно

ваційних підприємств.
3. Консолідація співпраці між дослідницькими структурами Тунісу та 

ЄС в усіх галузях економіки.
4. Поширення за кордоном представлення про Туніс як країну інно

ваційних товарів та технологій.
Відповідальні за реалізацію національної інноваційної політики Тунісу:
1. Відповідні департаменти міністерств та відомств (Міністерства 

вищої освіти, наукових досліджень та технологій, Міністерства охо
рони здоров’я, Міністерства сільського господарства та водних ре
сурсів, Міністерства промисловості та енергетики, Міністерства телеко
мунікацій, Міністерства навколишнього середовища).

2. Національна агенція стимулювання досліджень та інновацій.
3. Підприємства.
4. Державні агенції та інститути.
Консультативні органи:
1. Вища Рада наукових досліджень та технологій (створена 26 квітня 

1993 року).
2. Технічний комітет наукових досліджень та технологій (створений 

17 травня 1997 року).
3. Національний комітет наукових досліджень (створений 19 травня 

1997 року).
4. Національна консультативна рада наукових досліджень та техно

логій (створена 21 січня 2002 року).
5. Національна обсерваторія наук та технологій (створена 25 вересня 

2006 року).
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Дослідницькі структури:
1. Дослідницькі центри (налічується 32 центри).
2. Дослідницькі лабораторії (налічується 139).
3. Дослідницькі об’єднання (налічується 624).
Допоміжні структури:
1. Технополіси та центри (налічується 7 технополісів, ще 3 планується 

відкрити найближчим часом).
2. Національна агенція стимулювання досліджень та інновацій.
3. Національний інформаційний пункт.
4. Технічні центри.
5. Агенція з питань стимулювання промисловості.
6. Національний інститут стандартизації та промислової власності.
Юридична база:
1. Закон № 966 від 31 січня 1996 року про наукові дослідження та 

технологічний розвиток.
2. Закон № 200673 від 9 листопада 2006 року
3. Закони № № 200084, 200120, 200121, 200136
4. Декрет № 20012750 від 26 листопада 2001 року.
5. Декрет № 20021573 від 1 липня 2002 року.
Національна програма досліджень та інновацій, запроваджена у  

2003 році, направлена на:
1. Сприяння зближенню, співпраці та партнерству «під при єм ства 

технічні центридослідницькі структури».
2. Задоволення потреб промислового сектору.
3. Полегшенню переміщенню технологій.
Фінансування Національної програми досліджень та інновацій: 80 % 

за рахунок держави, 20 % за рахунок підприємств.
Програми кооперації:
Угода про наукову співпрацю ЄСТуніс 2003 року надає можливість 

Тунісу залучатися до програм підготовки кадрів ЄС.
Співпраця в галузі досліджень та інновацій проводиться Тунісом з 

ЄС, Францією, Іспанією, Німеччиною, Норвегією, США, Аргентиною, 
Японією, Індією.
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республІка Іран

1. Національна інноваційна система (НІС) Ірану складається з 
міністерств, науководослідних інститутів та великих промислових 
об’єднань країни. Особливістю НІС ІРІ є те, що всі іранські НДІ та ве
ликі промислові структури знаходяться у державній власності, отже інно
ваційні процеси в країні контролюються державою, а роль приватного 
сектору в цій сфері є обмеженою. Координуюча роль держави зумовлює 
сприятливі умови для налагодження співробітництва між основними 
учасниками інноваційного процесу і підтримки тісних зв’язків між ор
ганізаціями, які визначають стратегічні напрямки інноваційної політики, 
беруть безпосередню участь у здійсненні досліджень, а також відповіда
ють за фінансування та імплементацію нових розробок. З іншого боку, 
обмеженість участі приватного сектору в інноваційній діяльності усклад
нює комерціалізацію результатів досліджень.

Негативним чинником є також недостатній рівень конкуренції між ос
новними суб’єктами господарювання країни. Складна система ліцензуван
ня та активне субсидіювання різних виробництв з боку держави призвели 
до обмеження конкурентної боротьби в різних галузях промисловості, яка 
обмежуються суто ціновою політикою. Відсутність конкурентної боротьби 
стримує інноваційний та технологічний розвиток в промисловому секторі, 
оскільки компанії не є на достатньому рівні зацікавленими у розробці но
вих продуктів. З урахуванням цього, протягом останніх років уряд Ірану 
здійснює певні заходи для «відкриття» економіки для вільної конкуренції, 
проте цей процес на даний час є надто повільним. Загалом, існуюча НІС 
країни характеризується наступними недоліками:

1) відсутність розгалужених міжнародних зв’язків основних науко
водослідних інституцій країни. Складна зовнішньополітична ситуація 
навколо Ірану призвела до відмови більшості наукових та дослідницьких 
організацій провідних країн світу від налагодження співпраці з ірансь
кою стороною. Це також стосується практично повної відсутності інозем
них інвестицій у науковотехнологічний сектор ІРІ;

2) обмеженість участі у інноваційній діяльності підприємств виробни
чого сектору Ірану. Національні інноваційні системи більш розвинених 
країн світу характеризуються центральною роллю виробників у реалізації 
нових досліджень. Підприємства промислового сектору не лише фінансу
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ють нові розробки та реалізують на практиці результати досліджень, але й 
ініціюють проведення нових розробок з огляду на особливості конкурент
ного середовища та потреби споживачів, залучаючи до цього відповідні на
уководослідні структури. Щодо Ірану, то роль промислового сектору на 
даний час обмежується виділенням коштів для фінансування дослідниць
ких проектів та імплементацією нових розробок. Окремою проблемою в 
цьому контексті є домінування академічних критеріїв в якості стандартів 
для оцінки результатів досліджень. Відсутність налагодженої системи 
зв’язків між виробничим та науководослідним секторами країни призво
дить до того, що переважна більшість нових досліджень є занадто теоре
тичними і не мають перспектив швидкого втілення у виробництві;

3) відсутність налагодженої конкурентоспроможної та добре фінансова
ної інфраструктури підтримки технологічного розвитку. Лише протягом 
кількох останніх років уряд країни здійснює певні заходи по створенню 
розгалуженої системи технологічного розвитку та інновацій. В різних 
провінціях країни за участі міністерства науки, досліджень та техно
логій і міністерства промисловості і шахт створені кілька наукових та 
технологічних парків, які географічно базуються біля науководослідних 
структур. Уряд здійснює виділення коштів на функціонування цих парків 
з центрального бюджету країни та місцевих бюджетів, проте фінансування 
залишається недостатнім, що, разом із відсутністю досвіду проведення та
кої діяльності, стримує розвиток іранської технопаркової системи.

2. Відповідальним за розробку та реалізацію інноваційної політики Іра
ну є міністерство науки, досліджень та технологій (МНДТ) країни. Третім 
п’ятирічним планом економічного розвитку країни (2000–2005 рр.) впер
ше в історії було визначено, що саме МНДТ ІРІ надає пропозиції щодо 
наукової та технологічної політики держави, а також є відповідальним 
за її координацію та реалізацію. Міністерству підпорядкована Іранська 
дослідницька організація в сфері науки та технологій, яка є найбільшою 
науководослідною структурою в ІРІ (створена в 1980 р.). До її завдань 
входить безпосередня розробка стратегії і політики в сфері наукових 
досліджень, надання рекомендацій уряду країни в галузі науки та техно
логій, організація проведення окремих досліджень на замовлення МНДТ 
та інших організацій, координація питань фінансування інноваційної 
діяльності. Останнім часом одним з найбільш важливих напрямків діяль
ності цієї організації є налагодження зв’язку між науковим та виробни
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чим секторами країни, а також надання сприяння у здійсненні розробок 
новим компаніям (приватним), які виробляють високотехнологічну про
дукцію для заміщення імпорту.

Іншими важливими державними структурами в національній інно
ваційній системі ІРІ є президентський офіс з технологічного співробіт
ництва, організація промислового розвитку та реконструкції Ірану та ор
ганізація високотехнологічних виробництв (останні дві підпорядковані 
міністерству промисловості і шахт).

Президентський офіс з технологічного співробітництва був створений 
в 1984 році (перша назва — офіс наукових та промислових досліджень) з 
метою забезпечення консультування президента країни з питань науки 
та технологій (саме тому офіс називається «президентським»). Згодом 
основним напрямком діяльності цієї організації стало налагодження і 
розвиток контактів із закордонними науководослідними інституціями та 
координація міжнародного співробітництва в сфері високих технологій. 
В структурі офісу є кілька профільних департаментів і загальний депар
тамент досліджень та планування. Основну зацікавленість офісу склада
ють біо і нанотехнології, а також виготовлення композитних матеріалів. 
Діяльність організації здійснюється за двома наступними напрямками:

• пошук партнерів для здійснення спільних досліджень, в першу 
чергу за кордоном, і фінансування нових проектів в держаному та приват
ному секторах;

• сприяння у формуванні та реалізації державної політики в сфері 
науки і технологій та надання консультацій президенту країни з науко
вотехнологічних питань.

Також, до основних завдань офісу з технологічного співробітництва 
відносяться:

• дослідження інноваційної політики та планів науковотехнологічно
го розвитку розвинених країн світу;

• аналіз факторів, які впливають на інноваційний розвиток і науко
вотехнічний прогрес Ірану;

• здійснення фундаментальних наукових досліджень;
• розвиток системи трансферу технологій.
Більшість з цих завдань співпадають із напрямками діяльності іншої 

структури — центру високотехнологічних виробництв, який є напряму 
підпорядкованим міністерству промисловості та шахт ІРІ, хоча й має окре
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мий бюджет. Центр високотехнологічних виробництв був створений про
тягом 2000–2001 рр. Він має шість основних комітетів, які відповідають за 
координацію науководослідної діяльності різних державних та приватних 
структур в сфері програмного забезпечення та інформаційних технологій, 
електроніки, цивільної авіації, лазерної та оптичної продукції, нових ма
теріалів та біотехнологій. Окрім зазначених комітетів до структури центру 
входять три дослідницькі підрозділи, які здійснюють аналіз досвіду техно
логічного розвитку інших країн світу, проводять розробки з економічної 
проблематики та питань державного управління в сфері технологій.

Іншою структурою, також створеною в рамках міністерства промисло
вості та шахт є організація промислового розвитку та реконструкції ІРІ 
(створена в 1967 р. для розвитку промислового сектору і активізації проце
сів індустріалізації країни). На даний час ця структура є одним з основних 
елементів НІС країни, відповідальним за залучення іноземних інвестицій 
до національних високотехнологічних виробництв, а також за трансфер 
технологій до ненафтового промислового сектору. Згідно національної 
приватизаційної програми, організація промислового розвитку та рекон
струкції останнім часом активізувала діяльність з продажу акцій спорідне
них компаній. При цьому, перевага надається іноземним інвесторам.

Окрім зазначених структур в рамках міністерства промисловості та 
шахт функціонують також організація малих підприємств, організація 
розвитку та реконструкції гірничодобувної галузі і іранський інститут 
звичайних та промислових досліджень. Основною діяльністю цих органі
зацій є підтримка технологічного розвитку в різних галузях промисло
вості, надання фінансової допомоги через спеціальні програми та фонди 
(зокрема, фонд автомобільної індустрії, програма підтримки промисло
вих технологій, фонд розвитку електронного виробництва та ін.).

До інноваційної діяльності в ІРІ також залучені міністерство зв’язку 
та інформаційних технологій, міністерство сільськогосподарського джи
хаду (розвитку), міністерство охорони здоров’я і вищої медичної освіти, 
а також міністерство нафти, кожне з яких відповідає за проведення нових 
досліджень і технологічний розвиток відповідно до сфери компетенції.

3. Ісламська Республіка Іран є одним з основних виробників та експор
терів нафти і газу в світі. Частка продажу нафти складає близько 80 % 
у загальному експорті країни. З урахуванням цього, найбільш пріори
тетним напрямком інноваційної стратегії ІРІ є технологічний розвиток 
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нафтогазового та нафтохімічного секторів. Відмінністю організації інно
ваційного процесу в цій сфері є те, що вся діяльність нафтогазової галузі, 
в тому числі науководослідна, координується однією структурою — міні
стерством нафти ІРІ. В рамках цього міністерства створені наступні 
підрозділи, які відповідають за розвідку та розробку родовищ, забезпечен
ня процесу видобутку, переробки та транспортування нафти і газу:

• іранська національна нафтова компанія;
• іранська національна газова компанія;
• національна нафтохімічна компанія;
• іранська національна нафтопереробна компанія.
В контексті реалізації інноваційної стратегії країни важливою харак

терною рисою нафтогазової галузі ІРІ є наявність розвиненої мережі 
власних науководослідних структур, створених в рамках зазначених ор
ганізацій. Таким чином, міністерство нафти країни є здатним самостійно 
координувати процес технологічного розвитку в межах компетенції і 
розробляти власну інноваційну стратегію, виходячи з потреб галузі. 
Незважаючи на це, науководослідна діяльність в цій сфері характери
зується наявністю тих же проблем, які в цілому характерні для НІС ІРІ. 
В першу чергу, це відокремленість наукової діяльності від реальних рин
кових потреб та особливостей видобутку та переробки. За висновками 
іранських експертів, процес прийняття рішень в сфері започаткування 
нових досліджень в нафтогазовій та нафтохімічній галузях знаходиться 
під значним впливом бюрократичної системи, а самі рішення нерідко є 
політичними. Це стало особливо помітним в умовах суттєвого зниження 
цін на нафту протягом 2008–2009 рр. і відповідної стратегії ОПЕК щодо 
скорочення обсягів видобутку нафти з метою стабілізації світових цін. 
Основна частка наукових досліджень в цій галузі, які протягом трива
лого часу здійснювались в Ірані, були спрямовані саме на розширення 
обсягів видобутку (з метою збільшення експорту), проте в сучасних умо
вах вони майже втратили актуальність. Натомість, зовсім незначна увага 
приділялась розробкам в сфері виготовлення нафтохімічної продукції із 
більшою доданою вартістю, наприклад сучасних полімерних матеріалів, 
що дозволило б частково переорієнтувати видобуток сирої нафти. Додат
ковим підтвердженням цього є також постійне існування проблеми забез
печення бензином в Ірані, який вимушений імпортувати цю продукцію 
через нерозвиненість національного нафтопереробної промисловості.
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Недоліки інноваційної системи в нафтогазовому та нафтохімічному 
секторах зумовлюють неможливість подальшого розвитку в цій сфері, 
незважаючи на наявність значного потенціалу і достатнього фінансового, 
технічного та кадрового забезпечення. Домінування бюрократичної дер
жавної системи визначення пріоритетів інноваційного розвитку, відок
ремленість науководослідних процесів від виробництва та відсутність 
налагодженої системи двостороннього зв’язку між дослідниками та ви
робниками призвели до ситуації, коли кошти, які витрачаються на здійс
нення нових розробок, не повертаються через неможливість комерціалі
зації їх результатів. З огляду на викладене, більшість іранських фахівців 
вважають, що основним дієвим заходом для покращення ситуації в галузі 
має стати активізація приватизаційних процесів та поступове зменшення 
ролі держави в сфері нових розробок з метою побудови ефективної інно
ваційної системи, орієнтованої на потреби ринку. 
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