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Роботу присвячено дослідженню структури національної інноваційної системи. 
Запропоновано визначення поняття національної інноваційної системи (НІС) як сукупності 
взаємопов'язаних організацій, які безпосередньо здійснюють виробництво і комерційну 
реалізацію наукових знань, технологій, а також комплекс правових, фінансових і соціальних 
інститутів, що забезпечують функціонування інноваційних структур. Досліджено існуючі 
підходи до визначення поняття НІС. З позиції системного аспекту концепції НІС, який 
передбачає, що саме сукупність взаємопов'язаних інституційних структур (малі та великі 
фірми, університети та державні науково-дослідні центри, уряд і регіональні адміністрації, 
об'єкти інноваційної структури, фінансові ринки, тощо) впливає на інноваційний розвиток 
визначена мета, завдання та функції формування національної інноваційної системи.  
Визначено, що структура національної інноваційної системи включає науково-дослідну, 
виробничу, освітню, фінансову, інфраструктурну складові, систему громадських організацій 
і міжнародних інститутів, сектор знання тощо. Кожна зі складових покликана 
реалізовувати певний блок завдань і функцій, забезпечуючи тим самим досягнення заданих 
результатів системи в цілому. 
Запропоновано модель структури НІС. В рамках цієї загальної моделі формуються 
національні особливості НІС: більша або менша роль держави і приватного сектора у 
виконанні зазначених функцій; відносне значення великого і дрібного бізнесу; співвідношення 
фундаментальних і прикладних досліджень та розробок; динаміка розвитку та галузева 
структура інноваційної діяльності.  
Доведено, що для ефективного функціонування НІС потрібні певні інституційні умови. По-
перше, конкурентоспроможний підприємницький сектор. По-друге, наявність сильних науки 
та освіти, пріоритет в них державної політики, а також технологічного розвитку, 
створення сприятливих інституційних умов для інноваційного зростання, збалансований 
розвиток всіх елементів НІС. По-третє, інтеграція в глобальну інноваційну сферу як 



найважливіша умова розвитку національного наукового та технологічного потенціалу в 
рамках стратегії технологічного взаємодоповнення. 
 
The work deals with the research of structure of the national innovative system. The national 
innovative system (NIS) is determined as a complex of organizations, that carry out a production 
and commercial realization of scientific knowledge, technologies, and also a complex of 
legal, financial and social institutions which provide functioning of innovative structures directly. 
The existent approaches to the concept are investigated. From position of systemic aspect, NIS 
conception as a complex of interconnected institutional structures (small and large firms, 
universities and state research centers, government and regional administrations, objects of 
innovative structure, financial markets, etc) is influenced on innovative development by certain goal 
and functions of forming of national innovative system. 
The structure of the national innovative system includes research, productive, educational, 
financial, infrastructural components, a system of public organizations and international institutes, 
a sector of knowledge, etc. Each of constituents is called to execute the certain block of tasks and 
functions, providing achievement of the set results of the system.  
The pattern of NIS structure is offered. Within the framework of this general model national 
features of NIS are formed: greater or less role of the state and private sector in execution the 
marked functions; relative value of large and small business; correlation of fundamental and 
applied researches and developments; dynamics of development and branch structure of innovative 
activity. It is proven that for NIS effective functioning, the following institutional conditions are 
required: firstly, competitive enterprise sector; secondly, presence of strong sciences and 
education, and also technological development, creation of institutional conditions for innovative 
development of all elements of NIS; thirdly, integration into global innovative sphere as a condition 
for national scientific and technological development. 
 
Ключові слова: національна інноваційна система, підхід, функції, формування, структура, 
модель. 
 
Key words: national innovative system, approach, function, formation, structure, pattern. 

 
 
Постановка проблеми. Щоб повною мірою використати можливості інновацій для розвитку 

національної економіки, необхідно заохочувати та зосереджувати інноваційну діяльність та інвестиції на тих 
напрямках, які мають вирішальне значення для розвитку, а також стимулювати швидке та широке 
впровадження інновацій в таких областях. При відсутності заходів політики, які активно направляють 
інноваційну діяльність в області, які мають вирішальне значення для сталого розвитку, просування в цьому 
питанні може не відбутися, оскільки інновації, які пов'язані з стійкими технологіями і продуктами, не можуть 
розвиватися швидше, ніж інновації, пов'язані з традиційними технологіями та продуктами. Ці бар'єри можуть 
перешкоджати інноваціям, здатним зробити значний позитивний вплив на стійкість. Важливо визначити такі 
перешкоди, щоб виробити дієві заходи політики щодо їх подолання.  

У сучасних ринкових умовах одним з ключових чинників стабільного зростання економіки країни 
виступає національна інноваційна система, найважливішими завданнями якої є забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності на світовій арені, поліпшення ділового клімату в країні та повна модернізація 
економіки. Одним з основних завдань на сьогоднішній день є створення ефективно функціонуючого ринкового 
сектора шляхом залучення в економіку матеріальних і фінансових ресурсів, заміни зношених основних засобів і 
підвищення ефективності їх використання, створення комфортного інвестиційного клімату для залучення 
приватних, в тому числі зарубіжних інвесторів, збереження та примноження інтелектуального капіталу. Саме 
національна інноваційна система, що характеризується на сьогоднішній день невизначеністю, повинна стати 
домінантою і вивести економіку країни на якісно новий рівень. У країні має відбутися подальше зближення 
бізнесу та науки, створення ринку наукомісткої продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив інновацій на національну економіку одним з перших 
детально дослідив в першій половині XX в. австрійський економіст Й. Шумпетер. У своїх наукових працях він 
показав, що інновації, сприяючи виведенню на ринок нових технологій, товарів і послуг, ведуть не просто до 
зростання економіки, а до якісного поліпшення її структури, переведення на більш високий рівень розвитку.  

Значний внесок у вивчення впливу інновацій на макроекономічну динаміку внесли в 1950-1960 рр. 
американські економісти неокласичної школи: Р. Солоу, Дж. Кендрік, С. Кузнець.  



Важливий внесок у створення моделей економічного зростання внесли, зокрема, такі економісти, як П. 
Ромер, Р. Лукас, Ф. Агійон, П. Хоувітт, Дж. Гроссман, Е. Хелпман. Ці моделі дозволили довести, що завдяки 
інвестиціям в людський капітал, який стимулює зростання інноваційної активності, економіка здатна 
розвиватися динамічніше при одних і тих же витратах праці і капіталу.  

У наукових роботах Е.В. Балацького відзначено, що інновації, забезпечуючи підприємцям економію на 
витратах і отримання вищої норми прибутку, створюють додаткові фінансові можливості для модернізації 
виробничої бази економіки і нарощування обсягів ВВП. 

Формування цілей статті. Метою статті є дослідження підходів до визначення поняття національної 
інноваційної системи (НІС), завдань та функцій формування її структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Національна інноваційна система (НІС) – відносно стійка в часі та в просторі частина навколишнього 

світу, що володіє властивостями зовнішньої єдності, внутрішнього різноманіття та гносеологічної цілісності. 
НІС сприймається як досліджуване та пізнаване єдине в часі та просторі.  

Національна інноваційна система в вузькому сенсі – сукупність взаємопов'язаних елементів, діяльність 
яких спрямована на створення інновацій, в широкому – особливі відносини, який сприяє переведенню 
економіки країни на інноваційний шлях розвитку. 

На сьогоднішній день існує значна кількість визначень НІС, що так чи інакше прагнуть розкрити 
сутність інноваційного процесу та його спрямування в межах економічних систем (табл. 1). Означені 
визначення дають підстави охарактеризувати деякі загальні особливості НІС:  

виступає підсистемою національною економіки;  
в основі лежить інноваційний процес;  
є сукупністю взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих інститутів та інституцій національного 

господарства;  
знання – найбільш продуктивна сила, що складається з наукової та хаотичної (повсякденної) складових;  
основна мета функціонування – продукування, накопичення, розповсюдження нових знань, техніки та 

технологій, продуктів з метою підвищення конкурентоздатності національного господарства та учасників НІС; 
 

Таблиця 1. 
Підходи до визначення поняття НІС 

Автор  Визначення  
1 2 

Фрімен Е. [1] Мережа інститутів у суспільному та приватному секторах, діяльність та взаємозвязки 
яких сприяють розробці, імпорту та проникненню нових технологій 

Лундвалл Б. [2] Сукупність елементів та їх взаємозвязків, що забезпечують створення, 
розповсюдження та використання нових і економічно корисних знань, які 
локалізовані в межах національних кордонів 

Бутнік-Сіверський 
О. [3] 

Законодавчо встановлений комплекс правових, економічних, організаціних, 
логістичних та інших механізмів державної підтримки і стимулювання інноваційних 
процесів на кожному з етапів, а також структура інститутів та інфорструктура, які 
мають залучити ці механізми до відповідних сфер наукової, науково-технічної та 
виробничої діяльності, а також до ринкового сектора 

Нельсон Р.,  
Росенберг Н. [4] 

Сукупність інститутів, взаємодія яких детермінує інноваційність національних фірм 

Ніосі Дж. [5] Система взаємодіючих суспільних та приватних фірм, університетів, державних 
усанов, діяльність яких спрямована на розвито науки і технологій в межвх 
національних кордонів 

Кузьменко О. [6] Історично, культурно, економічно, науково-технічно й інформаційно-обумовлена 
сукупність відносин між субєктами інноваційної діяльності з приводу створення, 
розповсюдження та використання інновацій, яка має місце в межах певної країни 

Голіченко О. [7] Система відмінних взаємоповязаних інституів, що виробляють, зберігають і 
передають знання, майстерність та створенні людиною продукти, які 
використовуються для створення нових знань і технологій 

Федулова Л. [8] Сукупність взаємозалежних організацій, занятих виробництвом і комерційною 
реалізацією наукових знань і технологій, у межах національних кордонів – малі і 
великі компанії, університети, державні лабораторії, установи, технопарки і бізнес-
інкубатори 

Меткальф С. [9] Сукупність різних інститутів, які спільно та індивідуально роблять свій внесок у 
створення і дифузію нових технологій, створюють конструкцію, в межах якої уряд 
формує і реалізує інноваційну політику 

Іванов В. [10]  Сукупність взаємопов'язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і 
комерційною реалізацією наукових знань і технологій в межах національних 
кордонів: дрібних і великих компаній, університетів, держлабораторію, технопарків та 



інкубаторів.  
Філін С. [11] Сукупність взаємопов'язаних структур, що включає: комплекс національних 

організацій приватного, державного і громадського секторів економіки; 
інфраструктуру у вигляді сукупності інститутів, що здійснюють стратегічне 
управління та фінансування, інноваційних процесів; інституційне середовище у 
вигляді сукупності законодавчо-нормативних актів, норм та правил, що визначають 
взаємодії зайнятих інноваційною діяльністю організацій між собою та з іншими 
структурними сегментами національної економіки 

Шарко М. [12] економічний механізм, заснований на розробці і експлуатації нових знань, 
підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки і прискореному розвитку 
конкурентоспроможності країни та її регіонів 

Яремко Л. [13] сукупність взаємопов'язаних організацій (структур), які займаються виробництвом і 
комерційною реалізацією наукових знань і технологій в межах національних 
кордонів.  

 
характеризує технологічний уклад країни і є основою для формування інноваційної політики держави. 
Економіка інновацій базується на системному підході, що охоплює всі суб'єкти господарювання з 

позиції інтересу у використанні нових технологій, і передбачає нову систему економічних відносин, 
формування якої має загальну для всіх країн послідовність. Названа послідовність може бути описана в рамках 
наступного логічного ланцюжка: 

поява нових технологій; 
збільшення підприємницьких витрат на перманентну перепідготовку працівників; 
зниження витрат виробництва і цін на споживчі товари і послуги; 
зміна структури попиту на товари і послуги; 
збільшення витрат домогосподарств на освіту; 
підвищення якісного складу населення; 
зміна структури національного багатства; 
формування нової системи інтересів; 
перегляд критеріїв ефективності економічного зростання. 
На рис. 1. представлені вихідні дані, мета, завдання та основні функції формування НІС. Системний 

аспект концепції НІС полягає в тому, що саме сукупність взаємопов'язаних інституційних структур (малі та 
великі фірми, університети та державні науково-дослідні центри, уряд і регіональні адміністрації, об'єкти 
інноваційної структури, фінансові ринки, тощо) впливає на інноваційний розвиток. 

Сучасна НІС формується, виходячи із загальної державної політики та нормативно-правової бази, що 
забезпечує реалізацію даної політики. Держава має основний інтерес ініціатором створення національної 
інноваційної системи та всебічно забезпечує її розвиток ресурсами на основі щорічного вибору пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності. 

 



Вихідні данні для формування національної інноваційної системи:
- макроекономічний прогноз соціально-економічного розвитку держави;
- стан і напрями розвитку нормативного правового забезпечення інноваційної сфери;
- форми прямого та опосередкованого державного регулювання інноваційної сфери;
- стан і напрями розвитку науково-технологічного та промислового потенціалу країни;
- стан і прогноз розвитку внутрішнього товарного ринку ті ринку праці

Національна інноваційна система
Мета створення – формування з позиції державної інноваційної політики 
благосприятливих правових, організаційних та економічних умов для ефективного 
використання у виробництві нових науково-технологічних та технічних досягнень

Задачі

Впровадження у 
виробництво та 

створення ринкових 
передумов реалізації 
високотехнологічної 

конкурентоспроможної 
продукції (послуг)

Створення умов для 
динамічного та 

ефективного оновлення 
морально та фізично 

зношених основних фондів 
у сфері розробки 

високотехнологічної 
конкурентоспроможної 
продукції (послуг) 

Створення умов для 
формування інтегрованої 
тріади «наука – освіта – 

промислове 
виробництво» в 

інтересах розвитку 
інноваційного 
потенціалу

Основні функції - забезпечення сталого економічного розвитку країни та підвищення 
якості життя населення за рахунок;
- створення додаткових робочих місць у сфері науки, виробництва та послуг;
- збільшення надходжень до бюджету різних рівнів за рахунок зростання обсягів 
виробництва наукоємної конкурентоспроможної продукції;
- збільшення освітнього рівня населення країни;
- рішення національних екологічних та соціальних проблем шляхом використання 
сучасних технологій  

 
Рис. 1. Мета, завдання та функції формування національної інноваційної системи 

 
Структура національної інноваційної системи включає науково-дослідну, виробничу, освітню, 

фінансову, інфраструктурну складові, систему громадських організацій і міжнародних інститутів, сектор 
знання тощо. Кожна зі складових покликана реалізовувати певний блок завдань і функцій, забезпечуючи тим 
самим досягнення заданих результатів системи в цілому (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура національної інноваційної системи 

 
Специфічні властивості НІС визначаються стратегіями соціально-економічного розвитку країни, 

особливостями національної моделі управління та історичними обставинами, в яких формується НІС. Будь-яка 
НІС створюється в рамках науково певних і обґрунтованих цілей соціально-економічного розвитку і науково 
сформульованої ролі інноваційного розвитку в досягненні цих цілей. У разі відсутності або дефектів наукового 
визначення мети соціально-економічного розвитку створення в країні ефективної НІС представляється 
малоймовірним.  

З огляду на те, що функціонування НІС будується, виходячи з умов ринкової економіки, ринок 
наукоємної продукції та послуг може розглядатися як один з елементів НІС. 

Оскільки НІС повинна виступати сполучною ланкою між державою, науково-технічною сферою, 
освітою, приватним підприємницьким сектором і банківською системою, при цьому будучи «фундаментом» 
для створення умов, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, підвищенню 
рівня інноваційної активності вітчизняних товаровиробників, впровадження передових технологій і 
забезпечення стабільного економічного зростання добробуту населення та економіки країни в цілому, 
проаналізуємо основні структурні елементи, що створюють НІС. 

Структура НІС представлена основними шістьма структурними елементами, головними з яких є – 
державний (представлений урядом) і підприємницький (бізнес-сектор) сектори, кожен з яких виконує покладені 
на нього функції і завдання. 

Організатором розвитку ефективно працюючої НІС виступає держава як представник національних 
інтересів і «провідник» довгостроковій концепції соціально-економічного розвитку країни, яке в своїй 
діяльності нерідко використовує неринкові підходи і методи. Бізнес-сектор, в свою чергу, виступає головною 
рушійною силою та виконавцем інновацій, орієнтуючись на ринок і можливість отримання комерційної вигоди. 
Ці дві складові, як показує практика, можуть і повинні успішно співпрацювати, доповнюючи один одного.  

Державному (урядовому) сектору відведено особливе місце в структурі НІС, зумовлено це тим, що він 
є системоутворюючим елементом, який створює умови для ефективного функціонування всіх інших елементів 
всередині НІС. Особливе місце держави в структурі НІС зумовлено тим, що однією з головних внутрішніх 
функцій держави виступає економічна функція, її реалізація передбачає здійснення державою діяльності за 
різними напрямками, зокрема, реальна підтримка вітчизняних товаровиробників, демонополізація 
конкурентоспроможних виробництв, створення умов стимулювання, забезпечення та підтримки інноваційної 
діяльності, охорона та захист інтересів суб'єктів такої діяльності. Тобто можна говорити про те, що інноваційна 
діяльність є окремою функцією всередині загальноекономічної функції держави.  

В сучасних умовах інновації є обов'язковим фактором виробництва і конкурентоспроможності, по-
цьому на державу покладено завдання впровадження таких механізмів та інструментів, які б були спрямовані 
на використання підприємством у своїй діяльності будь-яких інновацій. Тобто в межах виконання інноваційної 
функції держава повинна стимулювати суб'єктів господарювання до ведення їх діяльності інноваційним 
способом, а саме, з використанням, впровадженням, реалізацією нових рішень, розробок, способів, методів, 
процесів і технологій. Роль держави проявляється в тому, що вона виступає в ролі і споживача, і виробника 
інновацій, надає регулятивний вплив за допомогою обмежень (заохочень) свободи економічного вибору для 
бізнес-сектора, якості правової бази інноваційної діяльності та інше. 

Таким чином, національна інноваційна система – це сукупність взаємопов'язаних організацій, які 
безпосередньо здійснюють виробництво і комерційну реалізацію наукових знань, технологій, а також комплекс 
правових, фінансових і соціальних інститутів, що забезпечують функціонування інноваційних структур. 

Спрощена загальна модель, що описує взаємодію елементів НІС і отримала найбільшого поширення, 
визначає роль приватного сектора і роль держави. Роль приватного сектора полягає в розробці технологій на 



основі власних досліджень і в ринковому освоєнні інновацій, роль держави – у сприянні виробництву 
фундаментального знання (в університетах) і комплексу технологій стратегічного характеру, а також у 
створенні інфраструктури і сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності приватних компаній. 
Таким чином, індивідуальну специфіку конкретних моделей інноваційних систем складають варіації 
переважної участі державного та приватного сектора у виконанні тих чи інших функцій в інноваційному 
процесі. 

В рамках цієї загальної моделі формуються національні особливості НІС: більша або менша роль 
держави і приватного сектора у виконанні зазначених функцій; відносне значення великого і дрібного бізнесу; 
співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень та розробок; динаміка розвитку та галузева 
структура інноваційної діяльності (рис. 3).  

Залежно від стратегії інноваційного розвитку держави НІС може бути визначена як така що виробляє 
інновації або трансферна, при цьому в останній можуть домінувати як експортні, так й імпортні аспекти. 

У складі будь-якої НІС присутні елементи, які стосуються усіх аспектів її діяльності. Так, трансферна 
інноваційна система імпортного типу зазвичай орієнтована на технічні стандарти, що знаходяться за межами її 
території.  
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Рис. 3. Інструменти НІС 

 
Вона вступає в конкуренцію з виробниками інновацій на своїй резидентної території. Така конкуренція, 

як правило, йде за двома напрямками: продаж інновацій та впровадження стандартів і правил діяльності, що 
діють на території, яка поставляє інновації. 

Висновки. Для ефективного функціонування НІС потрібні певні інституційні умови. По-перше, 
конкурентоспроможний підприємницький сектор. Дослідницький потенціал, обсяги концентрації ресурсів, 
гнучкість у перерозподілі коштів на пріоритетні напрямки в залежності від ступеня їх пріоритетності в процесі 
створення та комерційної реалізації нововведень.  

По-друге, наявність сильних науки та освіти, пріоритет в них державної політики, а також 
технологічного розвитку, створення сприятливих інституційних умов для інноваційного зростання, 
збалансований розвиток всіх елементів НІС. 

По-третє, інтеграція в глобальну інноваційну сферу як найважливіша умова розвитку національного 
наукового та технологічного потенціалу в рамках стратегії технологічного взаємодоповнення. Дана концепція 
передбачає стратегічне співробітництво та взаємозалежність спеціалізованих компаній однієї або декількох 
країн з метою поділу витрат, зменшення ризику нововведень, концентрації необхідного потенціалу знань і 
кваліфікації в процесі розробки нової продукції для ефективної боротьби з конкурентами. 
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