
ЕКОНОМІКА  ЗНАНЬ – 
 майбутнє української економіки   
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 За роки незалежності України зниження рівня 
випуску продукції підприємствами її економіки від 
рівня, досягнутого у 1991 році,  становить приблизно 
60% 

 Україна продовжує втрачати свої позиції у світовій 
економіці - частка України у світовому ВВП 
скоротилася майже у 3 рази: з 1,3% у 1990 році до 
0,38 % у 2014 році 

На рубежі 1990-х років рівень фінансування НДДКР в 
Україні становив 3,1% ВВП; на сьогодні він 
зменшився у 3,5 рази – нижче 0,9% ВВП. 

  

Стан економіки України 



(за даними Світового Банку) 
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Динаміка ВВП Україні у % 
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 Інвестиції в модернізацію основного виробничого 
капіталу вкладаються переважно (від 75% до 83%) в 
технології 3-го технологічного укладу 

Зменшення майже у 4 рази (з 60% до 16%) частки 
інноваційно-активних підприємств (у розвинених 
країнах – 70-80%, у Японії – 95%) 

Кадровий потенціал в науково-дослідній, інженерно-
технічній та інноваційній сферах скоротився у 4,5 
рази: з 313 тис. чол. у 1990 році до менше 70 тис. 
чол. у 2014 році 

  

Деградація виробничого, інноваційного 
та науково-технічного потенціалу 
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 Вплив нових технологій на приріст ВВП становить 
1% (в розвинених країнах – 60-90%) 

Практична відсутність високотехнологічного 
експорту (0,01% у загальних обсягах) 

Імітаційний характер переважної більшості 
інновацій (85% витрат складає вартість обладнання, 
машин та запозиченого ПЗ) 

Частка 5-го та 6-го технологічного укладів у 
виробничо-технічному потенціалі складає відповідно 
3% та 1%. 

  

Наслідки руйнації 
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 еволюційний (триватиме 20-30 років):  

передбачає технологічну модернізацію існуючих виробництв на 
основі впровадження адаптованих іноземних інновацій та 
сучасних технологій 

Результат: “наздоганяючий розвиток” з перспективою посісти, в 
кращому випадку, місце серед держав-”середняків” 

 інноваційний прорив (дасть помітні результати протягом 4-5 
років):  

передбачає створення широкомасштабних інноваційних 
виробництв продукції з принципово новими споживчими 
якостями у найбільш перспективних і конкурентоспроможних 
галузях 

Результат: “прискорений сталий розвиток” з перспективою 
суттєвого поліпшення соціально-економічних умов 
життєдіяльності та стійкості глобальним викликам. 

Можливі шляхи трансформації 
економіки України 



Основні перешкоди на шляху 
побудови економіки знань в Україні 
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 відсутність функціонально повної системи 
спеціалізованих ринкових інститутів та інструментів 
інноваційного розвитку 
 

 переважно тіньовий господарський обіг об'єктів 
інтелектуальної власності 
 

 недостатня інвестиційна активність банків та 
інших фінансових установ України в інноваційній 
сфері 
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 Розробка та ухвалення Національної науково-
технологічної та інноваційної стратегії держави 
одночасно із трансформацією місцевого самоврядування  

 створення функціонально повної системи спеціальних 
інститутів, механізмів та інструментів для організації та 
фінансування інноваційної діяльності (Національна 
науково-технологічна асоціація України, Організація 
«Інновації для України») 

  організаційна підтримка формування «точок росту 
економіки знань» (національні інноваційні кластери)  

   вдосконалення інституційно-правової бази розвитку 
інтелектуального капіталу 

 

 

Місія держави 
при формуванні економіки знань 
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 Організація «Інновації для України» - це 
некомерційна організація, що об'єднує у цілісну, 
функціонально повну систему органи управління та 
спеціалізовані інститути, що створюються на основі 
ресурсів державних і приватних фінансово-сервісних 
інститутів, які забезпечують організаційну, наукову, 
технологічну, венчурну та інвестиційну підтримку 
інноваційних процесів та функціонування  
інноваційної сфери. 

 

Інституційні механізми - І рівень 
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Діяльність Національної асоціації наукових, 
технологічних парків і інших інноваційних 
організацій України (Національна науково-технологічна 
асоціація України)* фокусується на: 

підвищенні ролі наукових та технологічних парків в 
інноваційному розвитку України, 

сприянні інтенсифікації інноваційних процесів, 

створенні широкомасштабних інноваційних 
виробництв продукції з новими споживчими якостями, 

трансформації національної економіки у економіку 
знань. 

Інституційні механізми – ІІ рівень 

*Асоціація створена за сприяння МОН і НАН України та за підтримки фінансової групи ICU 
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 Метою інноваційного розвитку економіки є 
отримання конкурентних переваг на світових 
ринках, максимізація прибутку для підприємств 
та підвищення ділової репутації країни в цілому. 

 Інноваційний розвиток країни реалізується 
шляхом створення національної мережі 
інноваційних кластерів, що є найбільш 
ефективною моделлю організації економічної 
діяльності в ринкових умовах.  

Інституційні механізми – ІІІ рівень 
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Підтримка інноваційного розвитку органами влади: 

 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  

 Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року (МЕРТ) 

 Підтримка МОН ініціативи щодо створення Національної науково-
технологічної асоціації України 

 Утворення МОНом Міжвідомчої робочої групи з моніторингу і 
організаційно-методичного забезпечення розвитку національної 
інноваційної системи України 

Підтримка інноваційного розвитку Національною академією наук 
України: 

 Постанова про наукове забезпечення формування в Україні інноваційних 
структур нового типу – національних інноваційних кластерів 

 Постанова про інноваційні кластери в Україні (рекомендації щодо порядку 
формування та функціонування інноваційних кластерів) 

 Підтримка ініціативи щодо створення Національної науково-технологічної 
асоціації України 

 Постанова про взаємодію установ НАН України з Національною науково-
технологічною асоціацією України 

 

Практичні рішення 
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Практичні рішення 



 

Національна науково-технологічна 
асоціація України 

www.nstau.org.ua 
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