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Четверта промислова

революція – вже на марші. Як і 

всі революції, вона швидка, 

підривна і деструктивна. І у неї

немає шляху назад. Питання в 

тому, хто буде першим на 

цьому шляху, а хто – останнім

Roland Berger
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МЕТА: РОЗКРИТИ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ 

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ЗАВДАННЯ: Ознайомитися із міжнародним

досвідом стимулювання інноваційної

активності у сфері підприємництва, 

інструментами та методиками, які можна 

запровадити в Україні для соціально-

економічного прогресу
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результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності
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Словник термінів

Механізм – це сукупність важелів впливу,

які забезпечують рух системи в цілому

Механізм стимулювання інноваційної 

діяльності (МСІД) – сукупність методів, 

інструментів і важелів впливу на інноваційну 

активність підприємств

Інноваційна активність підприємництва

– це масштаби і спрямованість здійснюваних 

підприємствами інновацій, їх регулярність, 

темпи зростання
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Механізм стимулювання інноваційної 

діяльності - КОНЦЕРТ ОЕ

забезпечення

Інформаційно-

аналітичне

Фінансове

Організаційне 

(інфра-

структурне)

Нормативно-

правове
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концерт до 360-ліття ЛНУ
Колишні випускники-спонсори:

Віт. Антонов засновник OKKO Group

Тар. Кицмей засновник IT-компанії  SoftServe

Яр. Любінець голова ради директорів IT-компанії  

SoftServe

Анд. Павлів керівник IT-компанії  N-iX

Віт. Седлер менеджер IT-компанії  Intellias

Анд. Худо співзасновник Холдингу емоцій Fest!

Тар. Барщовський засновник компании T.B. Fruit 

(вертикально інтегрована міжнародна група компаній із замкнутим 

циклом виробництва, яка має землі, 7 заводів з виробництва соків і 

соків, фруктових пюре, заморожених фруктів і овочів в Україні, 

Польщі, Молдові, транспортно-логістичний та інжиніринговий 

бізнес).
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Серед найбагатших людей ми

бачимо домінування софтверних

та сервісних компаній, – а не тих,

хто виробляє нафту, газ чи метал.

Хоча саме так це було ще декілька

років тому

11



1. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ 

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Прямі методи підтримки інноваційної

діяльності
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Головні принципи механізму стимулювання

інноваційної діяльності підприємств на макрорівні :

• пріоритетність інтересів

національної безпеки

• підвищення стандартів

якості життя (соціальний 

захист, соціальне 

забезпечення, рівень 

зарплат тощо)
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Головні принципи механізму стимулювання

інноваційної діяльності підприємств на макрорівні :

• розвиток економіки замкненого циклу 

(циркулярної економіки) - модель 

економічного розвитку, заснована на 

відновленні та раціональному

споживанні ресурсів, альтернатива 

традиційній, лінійній економіці.
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Загальні принципи стимулювання інноваційної 

активності :

✵заохочення ініціативи;

✵ всебічна підтримка новаторства;

✵ простота і чіткість патентних 

процедур;

✵ швидкість і прозорість розгляду 

заявок на підтримку проектів тощо;

✵ заохочення подання як 

індивідуальних, так і групових заявок 

щодо нагородження, присвоєння 

почесних титулів і звань; публікації  

результатів тощо)
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Таблиця 1.Державні методи підтримки інноваційної 

діяльності 

Прямі Непрямі

 фінансування наук.-дослідн., 

технологіч. робіт

 фін.підтримка іннова-ційних

проєктів, програм для підприємств і 

суб'єктів інфраструктури з Інн.Д.

 фін. допомога для патен-тування

винаходів і пром. зразків в інших

країнах

 інвестування у розвиток об'єктів

інфраструктури з Інн.Д.

 державне замовлення на 

інноваційну продукцію
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Таблиця 1 (продовж.)

Державні методи підтримки інноваційної 

діяльності 
Прямі Непрямі

 надання субсидій на 

реалізацію інноваційних

проєктів

 порука перед кредиторами 

та інвесторами за 

зобов'язаннями суб'єктів

господарювання Інн. Д.
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Прямі методи підтримки інноваційної діяльності

Пряма державна підтримка 

надається лише на період 

здійснення інн-ї д -сті

Державна підтримка проєкту

надається на нормативний термін 

окупності, але не більше 3 років з 

моменту початку виробництва. 

Підтримка, що надається на 

конкурсній основі, здійснюється, як 

правило, на умовах повернення. 
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Інструменти 

державної підтримки 

інноваційної 

діяльності

грантидержавні 

замовлення

контрактне 

фінансування

Прямі методи МСІД 19



Договір (контракт):

• предмет 

договору;

• термін 

завершення;

• винагорода тощо

підрядникзамовник

Прямі методи МСІД. 

Контракт (госпдоговірна тема)
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 Розширення асортименту

хлібобулочних виробів оздоровчого

спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» 

Наприклад, за таким договором викладачами

кафедри виконувалася науково-дослідна прикладна

тема:
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Прямі методи МСІД. ГРАНТ

Грант використовують для підтримки державою 

досліджень і розробок, результати яких не можуть

дати безпосередню вигоду чи користь в 

найближчий час
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Прямі методи МСІД. ГРАНТ

Cтуденти Економічного факультету Львівського

університету мають можливості для участі у 

програмах міжнародної академічної мобільності

ERASMUS+. European Region Action Scheme for the 

Mobility of University Students

Університет Париж XII Валь-де-Марн

Варшавський університет Варшавська школа 

економіки, Жешувський університет, Державна

вища техніко-економічна школа ім. Кс. 

Броніслава Маркевича

Віденський університет

Університет Валенсії

Університет Мінью

Тосканський університет

Університет Турку
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Університет Гронінгена в 

Нідерландах 

Прямі методи МСІД. ГРАНТ
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Університет Пардубіце в Чехії 

Прямі методи МСІД. ГРАНТ

European Region Action Scheme for the

Mobility of University Students
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Прямі методи МСІД.
Державне замовлення, цільові програми

-

Забезпечують зв‘язок планів проведення
наукових досліджень і розробок з 
програмами соціально-економічного
розвитку країни

Основу замовлення держави на науково-
технічну продукцію складають цільові
програми у сфері науки і технологій,  
військової безпеки
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Прямі методи МСІД. 

Держзамовлення

ЦИКЛ етапів 

інноваційного 

процесу

пошукові

науково-

дослідні роботи

прикладні

науково-дослідні

та дослідно-

конструкторські

роботитехнології

вироб-

ництво

ринкова

реалізація

фундаментальні

дослідження
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Прямі методи МСІД. Цільові програми.

Проблематика науково-дослідних бюджетних тем ЕФТема Кафедра Науковий керівник

Економіка України у системі

міжнародної

конкурентоспроможності

аналітичної

економії та

міжнародної

економіки

д. е. н., проф. Панчишин

С.М.

Тенденції використання сучасного

маркетингового інструментарію в

Україні

маркетингу д. е. н., проф. Майовець

Є.Й.

Макроекономічне середовище

розвитку бізнесу в Україні

економічної

теорії

к. е. наук, проф.

Островерх П.І.

Економічна політика, розвиток

конкуренто-спроможного підприєм-

ництва та біржової діяльності в

умовах глобальних викликів

економіки

підприємства

д. е. н., проф. Михасюк

І.Р.
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Прямі методи МСІД. Цільові програми.

Проблематика науково-дослідних бюджетних тем ЕФТема Кафедра Науковий керівник

Управління

конкурентоспроможністю

агропродовольчої продукції в

господарській системі України

менеджменту д. е. н., проф. Кундицький

О. О.

Удосконалення статистичних та

інформаційно-економічних

інструментів прийняття рішень в

умовах розвитку цифрової економіки

статистики канд. екон. наук, проф.

Матковський С.О.

Проблеми теорії і практики обліково-

аналітичних наук в умовах

гармонізації до стандартів ЄС

обліку і аудиту д. е. н., проф. Ковалюк

О.М.

Фінансовий бізнес України в умовах

поглиблення євроінтеграції

банківського і

страхового

бізнесу

д. е. н., проф. Реверчук

С.К.
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Дослідження проблем

систем управління якістю

продукції, процесів і послуг:

нормативно-технічне

регулювання, формування

якості, екологічної

безпечності в контексті

європейської інтеграції

України

управ-

ління і

експерти-

зи товарів

к.тех.н.,

доц.

Павлишин

М.Л.

Прямі методи МСІД. Цільові програми.31



1.2. Непрямі методи підтримки 

інноваційної діяльності

-
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Непрямі методи підтримки 

інновацій

-

використовуються в реалізації

державної інноваційної політики.

Націлені на:

стимулювання інноваційних процесів, 

створення сприятливого (соціального, 

економічного, психологічного) клімату
для новаторської діяльності
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Методи підтримки інноваційної діяльності 
Прямі Непрямі

 фінансування наук.-

дослідн., технологіч. робіт

 податкові пільги та 

знижки

 фін.підтримка іннова-

ційних проєктів, програм

для підприємств і суб'єктів

інфраструктури з Інн.Д.

 кредитні пільги

 фін. допомога для патен-

тування винаходів і пром. 

зразків в інших країнах

 інвестування у розвиток

об'єктів інфраструктури з 

Інн.Д.

 державне замовлення на 

інноваційну продукцію
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Непрямі методи МСІД.

Податкові пільги 

• звільнення від оподаткування частини

прибутку підприємств і організацій, яку 

застосовують для науково-технічних

досліджень і розробок; 

• зменшення оподатковуваних доходів

на суму коштів наукових організацій і 

вузів, отриманих від реалізації науково-

технічної (інноваційної) продукції і 

спрямованих на придбання

обладнання; 
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Непрямі методи МСІД. 

Податкові пільги 

• зменшення податкових ставок на 

додану вартість, землю і майно для 

науково-технічних організацій; 

• зменшення податку на прибуток на 

певний період часу, одержуваного від

використання винаходів та інших

нововведень суб`єктами

господарювання. 
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Ресторанні заклади. Лондон.

Кампанія "Eat Out Help Out« -

"Їжте, щоб допомогти" 

У серпні поточного року Урядова

програма. Взяло участь 73 000 закладів. 

У Великобританії у гастрономії працює понад 

1,8 мільйона людей.

Щопонеділка, щовівторка та щосереди клієнти 

могли їсти за половину ціни. Максимальна 

знижка на людину становила 10 фунтів 

стерлінгів. Знижка поширювалася лише на їжу, 

спожиту на місці. 
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Непрямі методи МСІД.

Кредитні пільги 

• надання кредитів з низькою

процентною ставкою – потенційним

споживачам результатів інноваційних

розробок чи новацій. 
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Непрямі методи МСІД. Формування 

сприятливого інноваційного клімату

• патентування та ліцензування,

• діяльність служби науково-технічної

інформації, сертифікації, 

стандартизації, статистики;

• аналітичні центри;

• заходи сприяння співпраці підприємств, 

університетів і дослідних центрів.
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ТЕХНО ПАРК

? з 25 найбільших

університетів США є 

технопарками. Це

надзвичайно ефективна

форма академічного

підприємництва
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Академічне підприємництво 

є способом передачі знань і технологій 

від наукової та освітньої сфер до 

приватного бізнесу, що, у свою чергу, 

сприяє підвищенню інноваційності та 

конкурентоспроможності економіки.
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Непрямі методи МСІД. Формування 

сприятливого інноваційного клімату

ДУАЛЬНА форма здобуття освіти -

поєднання навчання осіб в закладах 

освіти з навчанням на робочих місцях для 

придбання певної кваліфікації

42



Непрямі методи МСІД. Формування 

сприятливого інноваційного клімату

з 2019 року факультет електроніки і

комп’ютерних технологій Львівського

університету співпрацює із Львівським

ІТ-Кластером

Lviv Tech Angels
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освітня програма залучення студентів до 

співпраці з ІТ-компаніями за спец.  121 

“Інженерія програмного забезпечення”
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Дуальна освіта. Інноваційні освітні програми

• Кібербезпека

• Статистичний аналіз даних

• Інженерія програмного забезпечення

• Високопродуктивний комп’ютинг

• Квантові комп’ютери та квантове

програмування

• Комп’ютерний аналіз математичних

моделей

• Сенсорні та діагностичні електронні

системи
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Непрямі методи МСІД. Формування сприятливого 

інноваційного клімату

За 5 років завдяки місцевій та державній 

підтримці IT-галузь у Львові виросла у 

тричі за чисельністю персоналу.

200 IT-компаній, працює 15 тис.

спеціалістів, середня зарплата в 

еквіваленті 1800 доларів

У структурі економіки Львова, ІТ займає

понад 21%, тобто в рік оборот галузі

становить приблизно 700 млн доларів.
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Дуальна освіта. Інноваційні

освітні програми

• Львівський національний 

університет імені Івана Франка

• НУ «Львівська політехніка»

• Київський політехнічний інститут

• Івано-Франківського національного

технічного університету нафти і газу
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Проект «Відкрите небо»
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2. Міжнародний досвід 

стимулювання інноваційної 

активності у сфері підприємництва

-
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4. Міжнародний досвід стимулювання інноваційної 

активності у сфері підприємництва

Успішні приклади інноваційної політики 

оприлюднюються у збірнику трендів 

інновацій Європи (The Trend Chart on

Innovation in Europe), який є практичним 

інструментом для організації інноваційної 

діяльності в Європі.
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Основні методи передових країн 

щодо підтримки інновацій

1. Пряма участь держави в організації науково-дослідних (у т. ч.

приватних) установ у сфері оборони, космічної техніки, енергетики, біології,

медицини, сільського господарства на засадах бюджетного фінансування.

2. Надання субсидій вченим університетів на проведення

фундаментальних наукових досліджень за умови передачі авторських прав

державі.

3. Надання податкових пільг або субсидій приватному бізнесу, який

вкладає кошти в НДДКР. При цьому економічна відповідальність повністю

покладається на компанії приватного сектора і держава не претендує на

авторські права.
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Міжнародний досвід стимулювання. Рамкові програми 

(Framework Program, FP)

основний інструмент ЄС для

фінансування наукових досліджень і

розробок, що охоплюють майже всі

науки, розраховані на 5-6 років

(«рамки»).

Бюджет

FP7 (2007–2013) = €50 млрд.

FP8 Horizon 2020 (2014–2020) = €80 млрд.
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Європейський 

науковий 

простір

Ідеї
Люди

Співпраця

Міжнародний досвід стимулювання. Рамкові програми 

(Framework Program, FP)

Можливості

Сьомою рамковою програмою FP7 визначено

пріоритетних напрямки розвитку :
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Рамкова програма ЄС

HORIZON EUROPE (2021-2027)

Smart Specialization

Digital Innovation Hubs (DIHs)

HЕInnovate (Higher Education

Innovation): Заохочення підприємництва 

через вищу освіту

Академічне підприємництво
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Міжнародний досвід стимулювання. Рамкові програми 

(Framework Program, FP)

FP9 HORIZON EUROPE  (2021-2027)
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Євроінтеграційні процеси у сфері 

освіти і науки 

Ширші можливості 

через участь у 

європейських освітніх та 

науково-технологічних 

програмах

o збільшення українських 

студентів, які вибрали 

для навчання зарубіжні 

університети;

o еміграція молодих 

науковців
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Головні завдання 

академічного підприємництва
продукування і капіталізація нових 

знань; 

широке розповсюдження нових знань і 

прогресивних технологій; 

розвиток інноваційної діяльності 

закладів вищої освіти; 
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Головні завдання 

академічного підприємництва
сприяння ефективному навчанню 

підприємців і розвитку підприємницької 

освіти; 

сприяння фінансовій самодостатності і 

незалежності закладів вищої освіти, 

підвищенню рівня матеріального 

забезпечення професорсько-

викладацького складу та інших 

співробітників закладів вищої освіти.
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Форми 

академічного 

підприємництва

Академічні 

стартапи 

Академічні 

підприємці 

Академічні 

спінофи

59
Міжнародний досвід стимулювання



Міжнародний досвід стимулювання

Стартапи, засновані на використанні

результатів науково-технічних

розробок

Наука 

Мале та

середнє

підприємництво

трансфер технологій

60



German-Ukrainian Transfer Technology University
Partnership (GUTT.UP) is a joint project within the
DAAD Program «DIES-Partnerships «Dialogue on
Innovative Higher Education Strategies»

Іmplemented by the Julius-Maximilians-Universität
Würzburg together with Ukrainian partners - Kyiv
Academic University and Ivan Franko National
University of Lviv.

Funded by the German Academic Exchange Service
(DAAD) 

Аims at promoting the development of efficient and
open universities in Germany and Ukraine.

Партнерство Німецько-Українського 

Університету Трансферних Технологій 

(GUTT.UP) – спільний проект у рамках 

програми DAAD «DIES-Partnerships 

«Діалог про інноваційні стратегії вищої 

освіти».

Реалізується Вюрцбургським 

університетом імені Юлія Максиміліана 

разом з українськими партнерами –

Київським академічним університетом та 

Львівським національним університетом 

імені Івана Франка. 

Фінансується Німецькою службою 

академічних обмінів (DAAD).

Прагне сприяти розвитку ефективних та 

відкритих університетів Німеччини та 

України. 
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Міжнародний досвід стимулювання

Сприяння вирішенню соціально-

економічних проблем регіону

Академічне 

підприємництво

Випускники  

залишаються в 

регіоні

Обмін знаннями

Надходження 

кадрів

Трансфер 

технологій
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Міжнародний досвід стимулювання 

Smart Specialization

(2013)

політика інноваційного регіонального 

розвитку Євросоюзу, яка сприяє 

економічному зростанню

Бізнес

Влада 

Науково-технічні заклади

Громадськість 
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Міжнародний досвід стимулювання 

влада          бізнес          люди
у квітні поточного року у Лондоні мерія 

орендувала 4-х зіркові готелі Holiday Inn, 

Holiday Inn Express та Crowne Plaza - це 300 

кімнат для бездомних протягом трьох місяців.

номери були заброньовані за істотно 

зниженими цінами. У 2018-2019 роках у 

Лондоні було приблизно 9000 безхатьків. 
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Міжнародний досвід стимулювання 

ЄС інвестує сотні мільярдів євро. Смарт-спеціалізація

виходить за рамки однієї галузі економіки

Зростає конкуренція з боку США, Китаю 

та Південно-східної Азії

Після гострої кризи, пов'язаною із 

пандемією, повертається в пріоритети

відновлення промисловості на теренах 

европейських країн
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Міжнародний досвід стимулювання 

Smart Specialization Strategy (S3)

«Керівництво по розробці дослідницьких та 

інноваційних стратегій розумної спеціалізації» 

(RIS3 Guide).
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Міжнародний досвід стимулювання 

Smart Specialization Strategy

координаційна платформа ЄС – Smart 

Specialization Platform - 170 зареєстрованих

регіонів, які представляють свої інноваційні

пріоритети

• Стратегія ЄС для регіону Балтійського моря 

(EUSBSR)

• Стратегія ЄС для Альпійського регіону

(EUSALP) 

• Стратегія ЄС для Придунайського регіону

(EUSDR)
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робототехніка
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Міжнародний досвід стимулювання 

Словенія (2015-2023)

Стратегія

розвитку
Промислова 

політика 

Стратегія

наукового

та 

інноваційно

го розвитку

Цифровий

порядок 

денний

Smart Specialization Strategy
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Міжнародний досвід стимулювання 

МСІД Словенія

Прямі : 

• податкові кредити у розмірі 100% витрат

на ДіР та 40% інвестицій в обладнання

та нематеріальні активи;

• підтримка малих інноваційних проєктів

50 - 200 тис. євро зарахунок програми

позик від Словенського банку експорту та 

розвитку;

• фінансування роботи молодих

дослідників у спільних проєктах. 
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Міжнародний досвід стимулювання 

МСІД Словенія

заходи із розбудови інноваційної

екосистеми

Непрямі методи: стратегічні

дослідницько-інноваційні партнерства. 

Сформовано 9 партнерств за 

пріоритетними напрямами «розумної

спеціалізації»
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Міжнародний досвід стимулювання 

Словенія
 «розумні» міста та 
спільноти (156 учасники); 

 «розумні» будинки, 
включаючи дерев‘яні (73 
учасники); 

 мережа для переходу до 
циркулярної економіки (67 
учасників);

 стале харчове
виробництво (182 
учасники); 

 сталий туризм (45 
учасників); 

 фабрики майбутнього
(76 учасників);

 здоров‘я – медицина (50 
учасників); 

 Мобільність : 
транспортні засоби, 
цифрові технології в 
управлінні трафіком, 
шумом, викидами газів, 
цифрові електродвигуни
(97 учасників); 

 розробка матеріалів як 
товарів (37 учасників). 
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Міжнародний досвід стимулювання 

Франція 

Напрям спеціалізації Centre-Val De

Loire

Львівська 

обл.

Енергоощадні технології

Біофармацевтична галузь

Косметична галузь

Екологічна інженерія

Туристична сфера 

74



Міжнародний досвід стимулювання 

Агровиробництво Іспанія
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Міжнародний досвід стимулювання 

Мішель Терещенко
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Міжнародний досвід стимулювання 

в Україні SMART-спеціалізація

як інноваційна система прийняття рішень у сфері регіональної

та структурної політики на практиці ще не отримала розвитку

Отже, впровадження моделі смарт-

спеціалізації є вкрай актуальним

завданням, оскільки на її засадах 

можливо розблокувати регіональний

потенціал для структурних і технологічних

змін, діючи знизу догори
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3. Моніторинг та оцінювання

результативності системи

стимулювання інноваційної

діяльності

-

79



3. Моніторинг та оцінювання результативності 

системи стимулювання інноваційної діяльності

вимірювання, порівняння

інноваційної активності

різних галузей економіки;

оцінювання і

координації дій

комплексні 

індикатори

науково-

технічного та 

інноваційного 

розвитку
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи 

стимулювання інноваційної діяльності 

типи показників
 контекстні

 ефективності

реалізованих

заходів

 результативності

порівняння

результативності регіону з 

іншими/середнім рівнем

успішність заходу / 

діяльності

прогрес від заходів, вжитих

для досягнення

поставлених цілей
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності82



3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

EUROSTAT
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

АНКЕТА Community Innovation Survey 
(порівняльна оцінка що 2 роки)
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

АНКЕТА Community Innovation Survey 
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

АНКЕТА Community Innovation Survey 
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

АНКЕТА Community Innovation Survey 
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

Community Research & Development Information Service
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності
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3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності

Європейський інноваційний рейтинг 

(European Innovation Scoreboard)

ЩОРІЧНА порівняльна оцінка досліджень 

та інноваційної діяльності країн Європи 

та світу сильних та слабких сторін 

системи досліджень та інновацій
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Показники Європейського інноваційного рейтингу 

(European Innovation Scoreboard)

Складові Індикатори

I.Умови

1) Людські 

ресурси

1.1.1 Нові випускники докторантури у 

віці 25-34 роки на 1 тис.населення

1.1.2 Частка населення віком 25-34 роки 

з вищою освітою, %

1.1.3 Частка осіб у віці 25–64 роки, що

беруть участь у навчанні, %

2) Привабливі

сфери

досліджень

1.2.1 Міжнародні спільні видання науки і 

бізнесу Science-Metrix (Scoups)

1.2.2 Кількість цитувань публікацій на 

100 науковців

1.2.3 Частка іноземних докторантів, %
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Показники Європейського інноваційного рейтингу 

(European Innovation Scoreboard)

Складові Індикатори

I.Умови

3) Інноваційне 

середовище

1.3.1 Частка широкосмугового

проникнення інтернету, %

1.3.2 Співвідношення підприємств, 

орієнтованих на можливості, до 

підприємств, орієнтованих на 

необхідність

II.Інвестиції

4) Фінанси і 

підтримка

2.1.1 Витрати на НДДКР у державному 

секторі, у % до ВВП

2.1.2 Венчурний капітал у загальному

обсязі інвестицій, %
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Показники Європейського інноваційного рейтингу 

(European Innovation Scoreboard)

Складові Індикатори

II.Інвестиції

5) Інвестиції 

підпр-ва

2.2.1 Витрати на НДДКР у бізнес-секторі, у % 
до ВВП
2.2.2 Витрати на інновації, які не належать до 
НДДКР, % до обороту
2.2.3 Частка підприємств, що надають
навчання для розвитку навичок персоналу, %

III.Інноваційна діяльність

6) 

Інноватори

3.1.1 Частка підприємств з інноваціями в 
продуктах або процесах, %
3.1.2 Частка підприємств з маркетинговими
або організаційними інноваціями, %
3.1.3 Частка підприємств, які впроваджують
інновації на підприємстві, %
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Показники Європейського інноваційного рейтингу 

(European Innovation Scoreboard)

Складові Індикатори

III.Інноваційна діяльність

7) Зв`язки 3.2.1 Частка інноваційних підприємництва, 

що співпрацюють з іншими

3.2.2 Частка державно-приватних спільних

публікацій, %

3.2.3 Частка співфінансування державного, 

приватного сектору НДДКР,%

8) Інтелекту-

альні активи

3.3.1 Патентні заявки у співвідношенні до 

ВВП

3.3.2 Застосування товарних знаків у 

співвідношенні до ВВП

3.3.3 Дизайнеські програми у співвідношенні

до ВВП
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Показники Європейського інноваційного рейтингу 

(European Innovation Scoreboard)

Складові Індикатори

IV.Вплив

9) Вплив на 

зайнятість

4.1.1 Частка зайнятих у наукомісткій

діяльності, %

4.1.2 Частка зайнятих у швидкозростаючих

галузях, %

10) Ефект

від продаж 

(вплив на 

експорт)

4.2.1 Частка експорту середньо та 

високотехнологічної продукції, %

4.2.2 Частка експорту наукомістких послуг, %

4.2.3 Продаж нових для ринку інновацій

(частка до обороту), %

95



3. Моніторинг та оцінювання результативності системи стимулювання 

інноваційної діяльності 

European Innovation Scoreboard 2020

уперше ефективність європейських

інновацій перевищила рівень США. Однак

ЄС нижче позиції щодо Японії, Австралії,

Канади та Південної Кореї, а Китай

наздоганяє ЄС швидкими темпами.
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3. Моніторинг та оцінювання 

European Innovation Scoreboard

2020
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3. Моніторинг та оцінювання 

European Innovation Scoreboard 2020

• Innovation

Leaders

• Strong (потужні) 

Innovators

• Moderate (помірні) 

Innovators

• Modest (скромні) 

Innovators

Denmark, Finland, Luxembourg, 

the Netherlands, Sweden

Austria, Belgium, Estonia, France,

Germany, Ireland, Portugal

Croatia, Cyprus, Czechia, Greece,

Hungary, Italy, Latvia, Lithuania,

Malta, Poland, Slovakia, Slovenia,

Spain

Bulgaria and Romania
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3. Моніторинг та оцінювання 

European Innovation Scoreboard 2020

Сприятлива

система досліджень

 Інновації  в МСБ

Звязки, співпраця

Трудові ресурси

Фінансове 

середовище

 Інвестиційна 

активність

Luxembourg

Portugal

Austria

Sweden

Denmark

Germany
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3. Моніторинг та оцінювання 

European Innovation Scoreboard 2020

Lithuania

Latvia
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Європейський рейтинг 

інноваційності

Регіональний рейтинг

238 регіонів 23 країн

Найінноваційніший регіон

Європи місто Цюріх у 

Швейцарії

3. Моніторинг та оцінювання 

European Innovation Scoreboard 2020
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Висновки:

Отже, всі держави здійснюють 
систему заходів з науково-технічної та 
інноваційної діяльності, її 
стимулювання шляхом гнучкого 
поєднання двох груп методів: прямої і 
непрямої підтримки
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загальні висновки з теми

1) Розширили поняттєвий 

апарат : механізм стимулювання 
інноваційної діяльності (МСІД) 
- сукупність методів, 
інструментів і важелів впливу на 
інноваційну активність 
підприємств
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загальні висновки з теми

2) обґрунтували складові МСІД: 
організаційне, нормативно-правове, 
інформаційно-аналітичне, фінансове
забезпечення
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загальні висновки з теми

3)  охарактеризувати нормативно-
правове, фінансове забезпечення 
інноваційної моделі розвитку в країнах 
європейської співдружності: рамкові 
програми, стратегії «розумної 
спеціалізації» 
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загальні висновки з теми

4) охарактеризувати інституційне 
(організаційне) забезпечення 
інноваційної моделі розвитку в країнах 
європейської співдружності: Eurostat, 
CORDIS
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загальні висновки з теми

5) охарактеризувати інформаційно-
аналітичне забезпечення інноваційної 
моделі розвитку в країнах європейської 
співдружності: Oslo Manual, European 
Innovation Scoreboard
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загальні висновки з теми

6) розвинули інструментарій 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення підтримки рішень в 
державному регулюванні інноваційним 
розвитком з урахуванням 
міжнародного досвіду
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загальні висновки з теми

7) виявили домінантні тенденції 
стратегії ЄС, напрями її державної 
підтримки в окремих країнах, регіонах
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загальні висновки з теми

8) ознайомилися із методикою 
визначення рівня інноваційного 
розвитку, результатами відповідної 
порівняльної оцінки держав світу
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knowledge triangle
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Додаткова інформація
112


