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лена на покупку импортных товаров, чему немало 
способствовала банковская кредитная политика, а  
отечественная экономика не работала, поэтому 
финансово-экономический кризис резко ударил по 
уровню жизни населения, поставив заёмщиков в 
кабальные условия. 

4. Последние политические решения по 
повышению социальных стандартов не помогут росту 
производительности труда, но частично поспо-
собствуют детенизации заработной платы. 

5. Только реальное соотношение размера 

заработной платы и эффективности результатов труда 
будет способствовать развитию экономики, её 
расширенному воспроизводству на основе новых 
технико-технологических, организационно-экономи-
ческих и социальных подходов. 

6. Механизм регулирования заработной 
платы связан с социальными стандартами в зави-
симости от эффективности труда и внесения изме-
нений в законодательную базу о внедрении единого 
социального налога. 
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Вступ. Розвиток цивілізації у ХХ сторіччі та 

на початку ХХІ сторіччя,  його постіндустріальний 

вектор, переконливо підтвердили, що головним 
чинником стійкого економічного розвитку будь-якої 
країни можуть бути лише зростання інтелектуального 
потенціалу нації та науково-технологічні інновації, 
застосування яких суттєво змінює обсяги та якість 
виробництва і споживання.  

Зменшення нижче критичної межі рівня 
фінансування науки з державного бюджету, фактична 
відсутність стимулювання науково-технічних розро-
бок та інноваційної діяльності призвели наукові 
установи, дослідно-конструкторські організації та їх 
дослідні виробництва до стану глибокої кризи.  

Відсутність дійових заходів по збереженню 
наукового потенціалу, його розвитку та ефективному 
використанню, завдає значної шкоди національним 
інтересам України, стає реальною загрозою її націо-
нальній безпеці.  

Значний внесок у розробку проблем інно-
ваційного розвитку економіки внесли  вітчизняні вчені 
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Василенко В.О., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах 
А.К., Семиноженко В.П., Іляшенко С.М., Лапко О.О.,  
Новицький Н.А., Шматько В.Г., Харківський Д.Ф.  та 
деякі інші [1, 2, 3, 4, 5, 6  та ін.]. 

Постановка завдання. Необхідна розробка 
сучасної концепції інноваційного розвитку, в вер-
шину кута якої мають бути поставлені: інститут 
приватної власності на об’єкти інтелектуальної 
власності; пріоритет на них автора, а не держави; 
гарантія захисту інвестицій; страхування ризиків у 
сфері інноваційної діяльності, можливості швидкого і 
справедливого судового захисту від порушень у сфері 
інтелектуальної власності, починаючи з суду 
найнижчої інстанції; можливість припинення пору-
шення через органи правопорядку за відсутності 
суперечки. Нову концепцію необхідно розробляти з 
врахуванням досвіду патентних повірених. Доцільно 
методично, системно і цілеспрямовано створювати 
інфраструктуру інноваційної діяльності та систему 
трансферту і комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності. 

Методологічну основу розробки концепції 
інноваційного розвитку склало використання ком-
плексного, системного та логічного методів дослі-
дження. 

Результати. Важливою складовою органі-
заційно-економічного механізму інноваційної діяль-
ності підприємства є створення ефективної системи 
охорони інтелектуальної власності. На наш погляд, на 
підприємстві, яке орієнтоване на системний підхід 
щодо організації інноваційної діяльності, повинен 
бути затверджений певний порядок з охорони 
інновацій та інтелектуальної власності. Для цього 
доцільно видати відповідний наказ по підприємству, 
яким має бути затверджене положення про охорону 
інтелектуальної власності та «ноу-хау» (тобто ори-
гінального виробничого, організаційного та управ-
лінського досвіду). Як приклади конкретних кроків у 
цьому напрямку можуть бути рекомендовані такі: 

 обмеження доступу до ключового облад-
нання; 

 інструктаж працівників на предмет існу-
вання секретів; 

 визначення для кожного працівника 
фрагментів проектів, які є службовою і комерційною 
таємницею; 

 закриття безпосереднього доступу до 
конфіденційної інформації; 

 укладання договорів з працівниками про 
нерозголошення конфіденційної інформації. 

В процесі управління інноваційною діяль-
ністю слід забезпечити достовірну оцінку вартості 
об’єктів інтелектуальної власності. 

Спеціально створена на підприємстві комісія, 
крім інших функцій, має постійно проводити оцінку 
ефективності інноваційних проектів та об’єктів інте-
лектуальної власності.  

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності, 
придбаних у інших підприємств або фізичних осіб, 
здійснюється на основі витрат, пов'язаних із 
платежами за ліцензійним договором. 

Важливими є принципи або методи створен-
ня інформаційної бази даних для формування 

портфеля новацій (або портфеля інтелектуальної 
власності) підприємства. При цьому в основу 
формування цього портфеля або інформаційної бази  
даних інноваційної діяльності доцільно покласти такі 
методи. 

1. Метод структурно-морфологічного аналізу 
- заключається у фіксації появи  нових ідей, розробок, 
проектів і напрямів їх застосування в інноваційній 
діяльності фірми. Цей метод з успіхом може бути 
застосований як на окремому підприємстві, так і, 
особливо, на підгалузевому рівні. 

2. Метод визначення характеристик публі-
каційної активності. Цей метод базується на аналізі 
інформаційного потоку. Потік публікацій по різно-
манітним напрямкам науки і техніки підкоряється 
циклічному розвитку і може розглядатися як орга-
нізована система. Метод дозволяє пропонувати 
конкретні рекомендації по формуванню науково-
технічної політики як на рівні підприємства, так і на 
рівні всього промислового комплексу України. 

3. Метод виявлення груп патентів з сімей-
ствами патентів-аналогів, який заснований на тому, 
що фірми патентують за кордоном тільки ті інно-
ваційні ідеї, які мають практичну значимість. 

4. Метод показників – базується на аналізі 
показників технічних систем. Вивчаючи динамічні 
характеристики показників технічних систем, можна 
скласти достатньо повне уявлення про напрями 
інноваційних процесів. 

Надзвичайно важливим аспектом створення 
ефективного механізму інноваційної діяльності на 
підприємстві є створення постійно обновлюваної 
інформаційної бази даних інноваційної діяльності. 

Слід особливо відмітити, що сучасні  інфор-
маційні технології надають практично необмежені 
можливості керівництву підприємств у формуванні та 
постійному оновленні інформаційної бази даних 
інноваційної діяльності. Так, інтернет-ресурси є 
практично невичерпним джерелом таких  даних щодо 
науково-технічної діяльності не тільки в Україні, але й 
у всьому світі. Сьогодні, навіть в академічній 
літературі, публікуються інтернет-адреси [7], по яким 
можна черпати відповідну  науково-технічну інфор-
мацію. Як приклад, наведемо такі дані. 

Європейське патентне відомство (ЕПВ) надає 
доступ до БД ЕПВ, що містить інформацію про 
патентні документи Франції, Німеччини, Швейцарії, 
США, ЕПВ і ВОИС (бібліографічні дані, реферати 
англійською мовою й повні описи винаходів), Китаю і 
Японії (бібліографічні дані, реферати англійською 
мовою), а також до бібліографічних БД патентних 
документів 47 національних й 3 регіональних патент-
них відомств, включаючи РФ, ряд країн СНД й 
Євразійське патентне відомство (ЕАПВ) (адреса в 
Інтернет: http://www.european-patent-office.org). 

Патентне відомство США надає 
безкоштовний доступ до БД рефератів і повних описів 
винаходів США з 1976 року, рефератів описів вина-
ходів англійською мовою до патентів ЕПВ й Японії 
(адреса в Інтернет: http://www.uspto.gov). 

Патентне відомство Японії оголосило про 
відкриття доступу до масивів своєї електронно-
цифрової бібліотеки по промисловій власності. Із 



 

 20 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ 
квітня 1998 року був відкритий доступ до масиву 
рефератів англійською мовою (Patent Abstracts of 
Japan). У березні 1999 року до нього додалися БД 
заявок на товарні знаки, а з 1999 року підключені нові 
БД (адреса в Інтернет: http://www.jpo-mitLgoJp). 

Відомості про патенти Великобританії можна 
одержати за адресою: http://www.patent.gov.UK. Із 
грудня  1998 року діють сайти наступних патентних 
відомств: 

Австрії (at.dips.org.patent.bmwa.gv.at), 
Бельгії (be.dips.org), 
Данії (dips.dkpto.dk), 
Фінляндії (mc.dips.org), 
Португалії (www.dips.inpi.pt), 
Іспанії (www.dips.oepm.es), 
Швейцарії (www.dips.ch). 
Сайти фірми IBM забезпечують 

безкоштовний доступ до мережі Intellectual Property 
Network, що дозволяє проводити пошук і переглядати 
формули винаходів і повні описи винаходів до 
патентів США, патентів і заявок ЕПВ, японські 
патентні документи й заявки ВОИС за адресою в 
Інтернет: http://www.ibm.com. 

Важливо забезпечити безперервний процес 
ефективного управління портфелем інновацій, 
притримуючись певних принципів. Зокрема, слід 
дотримуватись стратегічних напрямків оновлення 
портфеля інновацій згідно затвердженої загальної 
стратегії розвитку підприємства, критеріїв його 
економічної ефективності. Оновлення портфеля 
інновацій (або об’єктів інтелектуальної власності), в 
склад якого можуть входити як власні ідеї та 
розробки, так і придбані патенти, ліцензії, нема-
теріальні активи, одержані по франчайзингу, «ноу-
хау», має проходити на систематичній основі з 
використанням критеріїв доцільності та економічної 
ефективності. 

Слід мати також на увазі, що цінність 
зарубіжних інвестицій для українських підприємств 
визначається перш за все не  додатковим залученням 
коштів, хоч це і має певне значення, а   тим передовим 
технічним, управлінським та виробничим досвідом, 
який вони з собою приносять. 

Важливим для організації інноваційної 
діяльності є також кадрове забезпечення управління 
цією діяльністю.  Підприємствам, чисельність яких не 
перевищує 500 чол., можна рекомендувати введення в 
штат посади інноваційного менеджера, який може 
бути підпорядкованим безпосередньо керівнику 
підприємства або входити в структуру підрозділу  
маркетингу. Для малих підприємств  може бути 
введена посада  маркетолога – інноваційного мене-
джера за сумісництвом, або функції інноваційного 
менеджера покладаються на самого керівника 
підприємства. Формування, ведення та оновлення 
інформаційної бази даних інтелектуальної власності 
підприємства здійснюється програмістом під  
керівництвом інноваційного менеджера.  На наш 
погляд, наказом керівника по підприємству має бути 
створена  комісія з інтелектуальної власності та 
оцінки ефективності інноваційних проектів, куди 

бажано включити технічних спеціалістів, марке-
тологів та економістів. 

Подальший розвиток підприємства може 
відбуватися лише за умови активної участі всіх 
працівників підприємства у заходах по раціоналізації 
та оновленню виробництва. В радянські часи, як 
відомо, рух раціоналізаторів мав неабиякий вплив  на 
прискорення розвитку виробництва. Саме тому, 
маючи на меті підвищення ефективності інноваційної 
діяльності підприємства,  доцільно проводити ціле-
спрямовану роботу с кадрами. В перелік заходів в 
цьому аспекті мають входити: 

 преміювання працівників за раціо-
налізаторські та новаторські ідеї, удосконалення 
технологічних процесів, пропозиції у сфері «ноу-
хау». Для цього необхідно розробити та затвердити 
наказом керівника по підприємству спеціальне 
положення по заохоченню працівників, які вносять 
вклад в інноваційну діяльність підприємства; 

  застосування системи штрафів за 
приховування інформації, яка може бути інтеле-
ктуальною власністю підприємства; 

 проведення семінарів, «круглих столів», 
«мозкових штурмів» для виявлення нових ідей та 
пропозицій, а також постійний моніторинг дослі-
джень і аналіз патентів і публікацій конкурентів; 

 підвищення ступеня освіченості праців-
ників, в тому числі і у сфері інновацій, інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності. 

Пропозиції та ідеї мають подаватися 
працівниками підприємства в письмовій формі та 
мати візу керівника відповідного підрозділу. І справа 
не тільки в тому, що письмова форма необхідна для 
обґрунтування заходів заохочувального характеру – 
вони можуть мати велике значення у випадку 
виникнення судових спорів з конкурентами та й з 
самими працівниками. 

Керівництву підприємства доцільно звернути 
увагу на людський або психологічний фактор, який 
нерідко є сильними гальмами для запровадження 
інновацій, оскільки інновації приводять до частих 
змін умов роботи та деяких негативних наслідків для 
окремих працівників (навіть до їх звільнення), що 
нерідко викликає шалений опір з їх боку. 

Висновки. На підприємствах України має 
бути створений постійно діючий механізм інно-
ваційної діяльності як фактор виживання фірм в 
сучасних конкурентних умовах. Він має включати: 

а) розробку інноваційної стратегії розвитку 
підприємства; 

б) створення внутрішньої нормативної доку-
ментації інноваційної діяльності; 

в) створення дієвої системи захисту інтеле-
ктуальних ресурсів підприємства; 

г) створення постійно обновлюваної інфор-
маційної бази даних; 

д) створення постійно обновлюваного порт-
феля об’єктів інтелектуальної власності та інно-
ваційних проектів; 

е) кадрове та організаційне забезпечення 
інноваційної діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Розглянуто проблеми управління ефекти-

вністю інноваційного розвитку регіонів країни на 
сьогодні та можливі шляхи їх вирішення. Зокрема 
приділено увагу питанню вдосконалення забезпе-
чення державного регулювання інноваційної діяль-
ності та формування її інфраструктури, розробки 
регіональних інноваційних стратегій розвитку.   

Ключові слова: інноваційний розвиток, 
інноваційна діяльність, механізм управління інно-
ваційною діяльністю, інноваційна стратегія, інно-
ваційно активні підприємства, науково-технічний 
потенціал регіону. 

 
The innovation development efficacy 

management problems of country regions for today and 
possibility ways of their solution have been considered. 
The attention to improve state regulation guarantee 
question of innovation activity and forming its 
infrastructure,  to work out innovation development 
strategies of regions has been spared at this article. 

 Key words: innovation development way, 
innovation activity, management innovation development 
mechanism, innovation strategy, innovation active 
enterprises,  scienty-technical potential of region. 

 
Вступ.  У сучасному світі якість управління 

інноваційними процесами стала визначальним 
фактором конкурентоспроможності національних 
економік. Зростання інтелектуальної складової в 
економіці та її забезпечення інноваціями і 
інформацією, зростання значущості знань як 

основного фактора розвитку та розвиток науко-
містких та високотехнологічних галузей є загально-
світовою тенденцією. За останні десятиліття розвиток 
світової економіки відбувався за рахунок інвестицій в 
інтелектуальні технології [1]. В Україні ж, на жаль, на 
протязі останніх півтора десятка років спосте-
рігається технологічне відставання від розвинених 
країн, і, як наслідок, зниження конкуренто-
спроможності економіки нашої країни, гальмування 
розвитку високотехнологічних галузей проми-
словості, зниження якості робочої сили.  

Науково-технологічний та інноваційний 
розвиток є невід’ємною складовою частиною 
задоволення широкого комплексу національних 
інтересів держави,  що забезпечує її реальну неза-
лежність і безпеку. До того ж у сучасних умовах 
глобалізації саме наука стала одним із головних 
економіко-відтворюючих чинників, що забезпечують 
розвиток країни за рахунок вдосконалення існуючих 
технологій, техніки та використання принципово 
нових досягнень [2]. Проте за роки незалежності 
науково-технічний потенціал країни, за дослі-
дженнями науковців, зменшився у 2,5–3 рази, 
оскільки у перехідний період основний акцент було 
зміщено на розвиток сировинного сектору економіки, 
в той час як негативних тенденцій зазнали 
фундаментальна та прикладна науки. Але, якщо 
звернутись до класиків теорії довгих хвиль та теорії 
інновацій М.І. Туган-Барановського, М. Кондратьєва, 
Й.А. Шумпетера, К. Фрідмена та ін. (хоча і можна 
прослідкувати деякі розбіжності у поглядах учених на 


