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Саліхова О. Б., Курченко О.  O. Концептуальні засади Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів  
в інтересах інноваційного розвитку економіки України

Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад Стратегії розбудови технологоорієнтованих стартапів (ТОС) в інтер-
есах інноваційного розвитку економіки України, виходячи із сучасних викликів і загроз, а також загальносвітових тенденцій роз-
витку технологій. Спираючись на аналіз та узагальнення наукових здобутків українських учених і практиків, а також попередні 
результати та висновки авторських досліджень, у статті наведено ендогенні та екзогенні бар’єри, що перешкоджають роз-
будові ТОС в Україні. Вперше обґрунтовано, що стартап – це не лише людський інститут, що створює нові продукти чи послуги 
в умовах крайньої невизначеності, а багатоаспектний механізм, що: забезпечує трансфер технологій із академічної, освітньої 
та наукової сфер у бізнес-середовище через започаткування господарюючого суб’єкта; прискорює комерціалізацію технології та 
виведення на ринок нового продукту, процесу, послуги; забезпечує міжнародний трансфер технологій через залучення іноземних 
підприємців-новаторів для започаткування та розвитку стартапу в іншій країні, а також через придбання діючого стартапу 
іноземною компанією (злиття та поглинання, іноземні інвестиції); надає доступ до іноземних технологій, інфраструктури, баз 
даних. Показано, як технологоорієнтовані стартапи здатні перетворити обмежені можливості компанії-початківця на переваги 
в конкурентній боротьбі із лідерами та привести до структурних зрушень в економіці. Визначено мету, пріоритети, ключові 
завдання розбудови ТОС в Україні, а також шляхи їх реалізації, націлені на: формування кадрового та науково-технологічного ре-
сурсу; заохочення започаткування ТОС; започаткування корпоративних інкубаторів та акселераторів; забезпечення стабільних 
джерел фінансування створення та розвитку ТОС; просування технологічних інновацій та сприяння виходу ТОС на ринок публічних 
закупівель та зовнішні ринки; захист ТОС від «недружніх» інвесторів; запровадження моніторингу діяльності ТОС і популяризацію 
інноваційного підприємництва.
Ключові слова: стартап, технологоорієнтований стартап, підприємництво, технологічні інновації, державна політика, стра-
тегія.
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Salikhova O. B., Kurchenko О. O. The Conceptual Bases of the Strategy for the Advancing of Technology-Oriented Startups in the Interests 

of Innovative Development of Ukrainian Economy
The purpose of the article is to define the conceptual bases of the Strategy for the advancing of technology-oriented startups (TOS) in the inter-
ests of innovative development of Ukrainian economy, based on modern challenges and threats, as well as global tendencies in the development 
of technologies. In view of the findings of an analysis and on generalization of scientific achievements of Ukrainian scholars and practitioners, 
as well as taking into consideration the preliminary results and conclusions of the authors’ own researches, the article provides both the endog-
enous and the exogenous barriers that prevent the development of TOS in Ukraine. It is substantiated for the first time that a startup is not only 
a human institution that creates new products or services in the face of extreme uncertainty, but a multi-device mechanism that provides tech-
nology transfer from the academic, educational and scientific spheres to the business environment through the establishment of an economic 
entity; accelerates the commercialization of technology and the introduction of the new product, process, service to the market; ensures the 
international technology transfer through the involvement of foreign pioneering entrepreneurs to commence and develop a startup in another 
country, as well as through the acquisition of a current startup by a foreign company (mergers and acquisitions, foreign investments); provides 
access to foreign technologies, infrastructure, databases. It is shown how technology-oriented startups are able to turn the limited opportuni-
ties of a novice company into advantages in a competitive struggle with leaders and lead to structural changes in the economy. The goals, 
priorities, key tasks of TOS development in Ukraine, as well as ways of their implementation are defined, aimed at: formation of personnel and 



66

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2020
www.business-inform.net

scientific-technological resources; encouraging the commencement of TOS; launching corporate incubators and accelerators; ensuring stable 
sources of funding for the establishment and development of TOS; promoting technological innovations and facilitating the TOS’s access to the 
public procurement market and foreign markets; protection of TOS from «unfriendly» investors; introduction of monitoring of TOS activities and 
popularization of innovative entrepreneurship.
Keywords: startup, technology-oriented startup, entrepreneurship, technological innovations, government policy, strategy.
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Президентка Європейської комісії Урсула 
фон дер Ляєн у жовтні 2019 р. у Порядку 
денному для Європи вказала на необхід-

ність запровадження спеціалізованої стратегії 
для малих і середніх підприємств (dedicated SME 
strategy), що сприятиме поліпшенню доступу до 
ринків та підтримці масштабованих стартапів: 
«Нам потрібно більше молодих і спритних нова-
торів (nimble innovators) з проривними техноло-
гіями, якими були теперішні технологічні гіганти 
лише десять років тому» [1, р. 8]. У березні 2020 р. « 
Стратегію МСП для сталої та цифрової Європи» 
було схвалено [2].

В Україні Стратегію розвитку малого та се-
реднього підприємництва (МСП) на період до 
2020 року прийнято ще у 2017 р. У документі 
передбачено, серед іншого, інтенсифікацію пере-
дачі знань і технологій із сфери науки та вищої 
освіти в сектор підприємництва. Термін її дії до-
бігає кінця, проте не запроваджено жодного ме-
ханізму сприяння ані технологічним інноваціям, 
ані розширення ринків для стартапів в інтересах 
економіки України. 

А. Касич, О. Мрихіна, Н. Івашова, А. Cтель-
мащук, О. Шевченко та інші вчені пропонували 
заходи політики з розбудови стартапів України. 
Науковий інтерес авторів до цієї проблемати-
ки пов’язаний із пошуком шляхів реалізації на-
станови академіка В. Гейця щодо ендогенізації 
економіки України та запровадження нової еко-
номічної стратегії, де державна політика підпо-
рядкована завданням модернізації [3]. Це обумо-
вило мету статті – визначення концептуальних 

Публікацію підготовлено за виконання цільової комплекс-
ної програми наукових досліджень НАН України «Макро-
перспективи ендогенізації економічного розвитку України» 
(державний реєстраційний № 0117U006435).

засад Стратегії розбудови технологоорієнто-
ваних стартапів в інтересах інноваційного роз-
витку економіки України, виходячи із сучасних 
викликів та загроз в Україні, а також загальносві-
тових тенденцій у державній політиці в частині 
інноваційного підприємництва. 

З-поміж розмаїття стартапів особливу роль 
в інноваційному розвитку економіки віді-
грають технологоорієнтовані стартапи 

(ТОС), націлені на отримання нового продук-
ту та/чи процесу на базі передових технологій. 
Вони здатні обмежені можливості компанії-по-
чатківця перетворити на переваги в конкурент-
ній боротьбі з лідерами та привести до структур-
них зрушень завдяки такому: 
 не маючи ще певного ринку, а отже – уста-

леного кола клієнтів (потреби яких необ-
хідно задовольняти через удосконалення 
та покращення), ТОС можуть «з нуля» 
пропонувати інноваційні рішення; 

 не маючи ще виведених на ринок продук-
тів, ТОС у своїх інноваціях не обмежуєть-
ся необхідністю забезпечення сумісності 
з ними, а відтак – «прив’язки» до створе-
них раніше технологій; 

 не маючи ще власної технологічної бази, 
ТОС не обмежений необхідністю фінан-
сувати та підтримувати її на відповідному 
рівні, а також витрачати час і ресурси на 
одночасну реалізацію раніше започатко-
ваних досліджень і запровадження нових 
ініціатив; а отже, ТОС може спрямовува-
ти свої ресурси виключно на розробку но-
вих технологій; 

 маючи обмежені ресурси, ТОС вимуше-
ний зосередити увагу на технологіях з 
найбільшим потенціалом; його не стри-
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мує організаційна інерція, яка характерна 
для великих діючих фірм із власними ДіР-
підрозділами;

 ТОС не має психологічного багажу ви-
щого керівництва, яке у своїх стратегіях 
здебільшого спирається на вже існуючі 
технологічні рішення, уявлення про орга-
нізацію, ринок і клієнтів; ТОС здебільшо-
го керують молоді підприємці, які, хоча і 
мають менший досвід роботи, але не об-
тяжені усталеними методами ведення 
бізнесу; команду ТОС формують молоді 
випускники ВНЗ, що здебільшого мають 
сучасну освіту в галузі природничих, ін-
женерних та інформаційно-комунікацій-
них спеціальностей;

 для ТОС рушійною силою є «нове» та 
«цікаве»; на відміну від існуючих великих 
компаній, діяльність яких орієнтована, 
передусім, на задоволення ринкового по-
питу, ТОС скеровується ідеями техноло-
гічного «поштовху», їхні інновації більш 
ризиковані та, здебільшого, не спирають-
ся на дослідження ринку – для їхніх інно-
ваційних продуктів ринку може не існува-
ти, а отже, ТОС скоріше здатні здійснити 
проривні інновації, створити нові ринки 
та нові високотехнологічні індустрії з пер-
спективою світового лідерства.

Як показали результати висновки попе-
редніх авторських досліджень та напра-
цювань [4; 5], а також висновки, зроблені 

в рамках виконання цільової комплексної про-
грами наукових досліджень НАН України «Ма-
кроперспективи ендогенізації економічного 
розвитку України» (державний реєстраційний  
№ 0117U006435) при визначенні концептуальних 
засад Стратегії розбудови технологоорієнтованих 
стартапів в інтересах інноваційного розвитку еко-
номіки України, необхідно взяти до уваги таке.

Інвестиції у людей стали ключовим іннова-
ційним пріоритетом у світі. Уряди розвинених 
країн слідують переконанням архітектора інно-
ваційної політики Сінгапуру Ф. Йо, який вважав, 
що інновації йдуть від людей, а не від продуктів 
та розробок: «Ми не вкладаємо в інновації, ми 
інвестуємо в людей. Люди створюють іннова-
ції. Всі наші фонди посівного фінансування та 
державні агентства підтримки підприємництва 
є лише засобом для досягнення більш важливої 
мети. Вони служать підтримкою людей, які хо-

чуть розпочати власну справу» [6]. Ф. Йо розгля-
дає залучення іноземних талантів і компаній як 
«крадіжку» ідей. Цю стратегію використовують 
багато країн, на державному рівні запроваджу-
ючи програми та механізми, які впливають на 
відтік «мізків» з України, зменшуючи кадровий 
ресурс для розбудови стартапів.

Реалізуючи Директиву (ЄС) 2016/801 Євро-
пейського Парламенту, «майже половина 
всіх держав-членів вважають залучення й 

утримання (attracting and retaining) іноземних сту-
дентів одним із пріоритетів своєї політики» [7, р. 5],  
а отже, кількість іноземних студентів, які їдуть 
в ЄС навчатися та проводити дослідження, що-
річно зростає. Поряд зі студентами уряди бага-
тьох країн залучають науковців, запроваджуючи 
для них сприятливі умови. Наприклад, Франція 
ініціювала довгострокову візу «паспорт талано-
витого дослідника» (passeport talent-chercheur), 
що дозволяє іноземцям отримати докторський 
ступінь, проводити дослідження або викладати 
як професор-дослідник. Разом із тим, у рамках 
Стратегії «Європа-2020» прийнято План дій під-
приємництва 2020 «Відродження духу підпри-
ємництва в Європі», де вказано на необхідність 
залучення іммігрантів, особливо молодих лю-
дей – засновників стартапів, і використання їх 
творчого та інноваційного потенціалу [8]. Низка 
країн ЄС, а також інші країни – США, Сінгапур, 
Ізраїль тощо запровадили «стартап-візи» [9], які 
передбачають привабливі умови для підприєм-
ців-новаторів з інших країн. 

Зазначені вище дії впливають на «відтік міз-
ків» з України. Але, окрім «крадіжки мізків», для 
економіки України є загроза іноземних «мис-
ливців» на ідеї, які створюють майданчики для 
стартапів з перспективою володіння їх іннова-
ційним продуктом. Ще одна загроза – придбання 
іноземними компаніями запущених українських 
ТОС, що вже мають унікальні технології. 

Уряди багатьох країн розглядають при-
дбання іноземних ТОС як пріоритет державної 
політики. Але найбільш агресивну політику в 
цій частині проводить Китай. Прийнятий «План 
Сприяння розвитку МСП (2016–2020)» прямо 
вказує на такі цілі: «заохочувати кваліфіковані 
китайські МСП до створення науково-дослідних 
і проєктних баз за кордоном, підтримувати МСП 
у придбанні зарубіжних передових технологій і 
останніх результатів наукових досліджень, здій-
снювати злиття і поглинання, брати участь у за-
рубіжних інноваційних МСП» [10].
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Виходячи з викладеного вище, ключовими 
екзогенними загрозами, що ускладнюють 
розбудову ТОС в Україні, є цілеспрямова-

на політика урядів інших держав, спрямована на: 
 залучення іноземних студентів, науковців, 

підприємців-новаторів, бізнес-ангелів;
 створення на території інших держав 

об’єктів інноваційної інфраструктури (ін-
кубаторів, акселераторів тощо) з метою 
контролю за запущеними ТОС;

 злиття та поглинання успішних іноземних 
ТОС.

Разом із тим є низка ендогенних бар’єрів, що 
перешкоджають розбудові ТОС в Україні:

1. Брак фахівців зі STEM-освітою та техніч-
ного персоналу для реалізації всіх етапів 
інноваційного процесу – від розробки до 
впровадження в масове виробництво.

2. Брак державної фінансової підтримки 
прикладних досліджень і розробок акаде-
мічного, освітнього та наукового секторів.

3. Брак галузевих наукових установ, як дер-
жавних, так і приватних, і фахівців, здат-
них трансформувати нові розробки в ін-
новаційні продукти, процеси та послуги. 

4. Застаріла матеріально-технічна база до-
сліджень освітньої, академічної та науко-
вої сфер; брак сучасного дослідницького 
устаткування, брак коштів на його при-
дбання за кордоном і підприємств, що 
могли б його розробляти та виготовляти 
в Україні. 

5. Нерозвинена інноваційна інфраструкту-
ра, брак корпоративних і державних інку-
баторів та акселераторів для ТОС. 

6. Залежність від іноземних технологій, 
проміжних товарів та засобів виробни-
цтва для досліджень та інновацій ТОС. 

7. Низька абсорбційна здатність економіки 
України до інновацій та сучасних техно-
логій; відсутність механізмів державної 
підтримки технологічних інновацій та 
впровадження в масове виробництво 
створених інноваційних продуктів.

8. Брак державних і приватних венчурних 
інвесторів, готових фінансувати початко-
ві етапи життєвого циклу ТОС.

9. Відсутність механізмів державної під-
тримки просування продукту ТОС на вну-
трішньому ринку через систему публічних 
закупівель та на зовнішні ринки через ін-
струменти стимулювання експорту.

10. Недосконалість законодавства у сфері 
охорони прав на об’єкти інтелектуальної 
власності та недотримання чинних норм.

11. Несприятливі умови для заснування та 
ведення бізнесу ТОС; негативний імідж 
держави, яка «лише заважає».

З огляду на зазначене вище, стартап – це 
не лише людський інститут (human institution), 
що створює нові продукти або послуги в умовах 
крайньої невизначеності (extreme uncertainty), як 
вказано у відомій роботі Еріка Ріса [11]. 

Стартап, орієнтований на технологічні ін-
новації, або технологоорієнтований стартап (ТОС), –  
це багатоаспектний механізм, що забезпечує: 
 трансфер технологій із освітньої, наукової 

та академічної сфер у бізнес-середовище 
через започаткування господарюючого 
суб’єкта;

 прискорення комерціалізації технології 
та виведення на ринок нового продукту, 
процесу, послуги;

 міжнародний трансфер технологій через 
залучення іноземних підприємців-нова-
торів для започаткування та розвитку 
стартапу в іншій країні;

 міжнародний трансфер технологій через 
придбання стартапу іноземною компані-
єю (злиття та поглинання, іноземні інвес-
тиції);

 отримання доступу до іноземних техно-
логій, інфраструктури, даних.

Завдання держави – усунути бар’єри та міні-
мізувати загрози на шляху створення ТОС 
і сприяти зростанню та локалізації ви-

робництва їх інноваційних продуктів в Україні. 
Мета Стратегії має полягати у: 
 заохоченні інноваційного підприємни-

цтва та працевлаштування молодих фа-
хівців природничих та інженерних спеці-
альностей;

 започаткування компаній, орієнтованих 
на розробку нових товарів, процесів, по-
слуг, продукування яких:

– матиме високий (щонайменше 40%) рі-
вень локалізації в Україні;

– забезпечуватиме потреби національних 
виробників у проміжних товарах і засобах ви-
робництва; 

– матиме перспективи виходу на зовнішні 
ринки.
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Виходячи з цього, ключовими пріорите
тами Стратегії мають стати:
 втілення нових ідей у технології та проду-

кування інноваційних товарів, процесів, 
послуг;

 забезпечення потреб національних ви-
робників у технологічних інноваціях, 
зменшення залежності від імпорту та по-
силення конкурентоспроможності їх то-
варів;

 вихід на зовнішні ринки високих техноло-
гій.

Реалізації визначеної мети та пріоритетів 
зумовлює необхідність вирішення таких за
вдань:

1. Формування кадрового ресурсу ТОС.
2. Зміцнення науково-технологічного під-

ґрунтя розбудови ТОС. 
3. Заохочення започаткування ТОС.
4. Інкубація та акселерація ТОС.
5. Фінансування створення та розвитку ТОС.
6. Просування технологічних інновацій ТОС.
7. Сприяння виходу ТОС на ринок публіч-

них закупівель та зовнішні ринки. 
8. Захист ТОС від «недружніх» інвесторів.
9. Моніторинг діяльності ТОС.
10. Популяризація інноваційного підприєм-

ництва.

Їх реалізація вимагатиме покращення норма-
тивно-правових та інституційних засад роз-
будови ТОС, а також формування стабільних 

джерел фінансування програм на засадах дер-
жавно-приватного партнерства. 

1. Формування кадрового ресурсу ТОС. 
Відродження позитивного іміджу природничих 
і технічних наук і створення нового покоління 
інженерів, механіків, радіотехніків, дизайнерів, 
спеціалістів з енергетики, тобто спеціалістів зі 
STEM-освітою є запорукою розбудови націо-
нальної стартап-екосистеми. Важливість цього 
питання обумовили отримані результати анкету-
вання стартапів [5], а також зроблені висновки, 
що в Україні нині за бюджетні кошти спеціаліс-
тів у сфері економіки та права щорічно готують 
в рази більше, ніж фахівців, чия освіта є запо-
рукою технологічних інновацій. Також у роботі 
2016 р. було вказано на пріоритетність у розбу-
дові стартапів «підвищення якості STEM-освіти 
в Україні» і, зокрема, необхідності «формування 
нової генерації інноваторів, що мають освіту в 
галузі природничих наук, технологій, інженерії, 

математики, які здатні створювати нові знан-
ня, продукувати, адаптувати та використо-
вувати передові технології» [4]. В ухваленій 
урядом 5 серпня 2020 р. Концепції розвитку при-
родничо-математичної освіти (STEM-освіти) 
[12], у частині «Очікувані результати», на думку 
авторів, поза увагою розробників залишилася 
ключова мета нарощування інвестицій держави 
у STEM-освіту – посилення кадрового ресурсу 
інноваційного розвитку української економіки. 
Розширення пропозиції STEM-фахівців на ринку 
праці без «прив’язки» до розбудови інноваційно-
го підприємництва в Україні та створення ТОС 
лише прискорить відтік кадрів, а отже, державні 
інвестиції за рахунок коштів платників податків 
у STEM-освіту будуть сприяти створенню робо-
чих місць та економічному зростанню не Украї-
ни, а інших держав. Таким чином, реалізація 
пріоритету STEM-освіти має бути спрямована 
на інноваційний розвиток економіки України, 
зокрема розбудову ТОС.

Створенню кадрового ресурсу для ТОС, 
зокрема набуття студентами практично-
го фахового та підприємницького досві-

ду, сприятиме реалізація Концепції підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття освіти, 
ухваленої урядом України. Посилити взаємодію 
із реальним сектором економіки в процесі під-
готовки кадрового ресурсу для ТОС, на нашу 
думку, може запровадження державою стимулів. 
Зокрема, бюджетної програми часткової ком-
пенсації витрат бізнесу на проведення спільних 
досліджень із університетами та коледжами в 
рамках підготовки дипломних, кандидатських і 
докторських наукових робіт на базі господарю-
ючих суб’єктів з наданням їм права брати участь 
у визначенні тематики та за погодженням із на-
уковим керівником/науковим консультантом від 
навчального закладу реалізації дослідження в ін-
тересах розвитку компанії, галузі, економіки.

2. Створення науково-технологічного під-
ґрунтя розбудови ТОС. Підготовка бакалавр-
ських і магістерських робіт, дисертаційних робіт 
аспірантів та докторантів; діяльність науково-
технічного персоналу університетів, академічних 
і галузевих науково-дослідних установ має бути 
орієнтована на тематику досліджень, пов’язану 
із технологічними інноваціями у стратегічних 
галузях, визначених відповідно до Положення 
про Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості України (Мінстратегпрому). Ре-



70

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2020
www.business-inform.net

алізація цієї настанови вимагатиме узгодження 
пріоритетів Мінстратегпрому та Міносвіти для 
забезпечення синергетичного ефекту. Зокрема, 
у чинній «Стратегії розвитку сфери інноваційної 
діяльності на період до 2030 року» зазначається 
необхідність переходу до високотехнологічної ін-
новаційної економіки, проте не визначено пріо-
ритетні напрями. Водночас, наприклад, у Німеч-
чині, уряд, підтримуючи створення стартапів че-
рез Федеральне Міністерство економіки та енер-
гії за Програмою EXIST, фокусує їх на реалізацію 
пріоритетів «Високотехнологічної стратегії для 
Німеччини 2025». Серед них: оцифрування еко-
номіки для підвищення доданої вартості; ресур-
соефективність; мобільність (людей, вантажів); 
безпека (енергозабезпечення, зв’язок, логістика) 
тощо. До того ж, Федеральне Міністерство еко-
номіки та енергетики в «Національній промисло-
вій стратегії 2030» визначило пріоритетні секто-
ри промисловості, як-от: сталеливарна і хімічна, 
машинобудування, автомобілебудування, опти-
ка, медичні прилади, екологічно чисті техноло-
гії, озброєння, аерокосмічна індустрія, 3D-друк, 
електромобілі, оцифровки і штучний інтелект, 
що також є визначальним при ухваленні рішень 
щодо надання державної підтримки у створенні 
та розвитку стартапів у Німеччині.

Отже, науково-технічне підґрунтя ста-
новлення та розвитку ТОС в Україні 
має формуватися виходячи із задекла-

рованих державою пріоритетів промислово-ін-
новаційного розвитку та визначених, виходячи 
з цього, технологічних орієнтирів. Їх реалізації 
сприятиме нарощуванню бюджетного фінансу-
вання відповідних прикладних і дослідно-кон-
структорських робіт, а також запровадженню 
державно-приватного партнерства в реалізації 
інноваційних проєктів бізнесу.

3. Заохочення започаткування ТОС.  
З метою реалізації цієї ініціативи необхідно за-
провадити державну програму сприяння ство-
ренню ТОС в інтересах національної економіки 
із наданням грантів на розробку ТЕО та створен-
ня прототипу для запуску стартапу (за прикла-
дом американської програми SBIR чи німецької 
EXIST, які реалізуються у два етапи). Виходячи 
з положення про Мінстратегпром його основни-
ми завданнями є: забезпечення формування та 
реалізація державної політики у сфері промис-
ловості та оборонно-промислового комплек-
су, а також інноваційної діяльності у стратегіч-

них галузях промисловості. Беручи до уваги це,  
а також Постанову КМУ «Про утворення Між-
відомчої координаційної комісії з питань імпор-
тозаміщення» від 04 квітня 2018 р. № 251, основ-
ними завданнями комісії є: «визначення шляхів, 
заходів та механізмів подолання залежності 
оборонно-промислового комплексу від імпорту 
товарів, постачання яких повністю або частково 
зупинене, а також вирішення питань, що стосу-
ються створення належних умов для своєчасно-
го і повного задоволення потреб оборонної про-
мисловості», рекомендується запустити пілот-
ний проєкт «Розбудова технологоорієнтованих 
стартапів для інноваційного розвитку ОПК» 
(далі – пілотний проєкт). Оператором програми 
визначити Мінстратегпром. Для відбору проєк-
тів, на реалізацію яких надаватиметься держав-
на допомога, необхідно створити Уповноваже-
ний інвестиційний комітет, який здійснюватиме 
оцінку доцільності та ризиків вкладання коштів 
у майбутній ТОС. Рішення про надання фінансу-
вання ТОС має ґрунтуватися як на можливос-
тях реалізації проєкту та перспективах, так і на 
ризиках. При оцінці проєктів ТОС на предмет 
інвестування необхідно взяти до уваги, що на 
практиці жодні формальні критерії не охоплять 
всі потенційні аспекти, які можуть визначити, чи 
слід у рамках державної програми інвестувати 
в ТОС. Експерти можуть використовувати ви-
значені параметри як орієнтири, але приймати 
остаточне рішення, виходячи з реальних потреб, 
загроз (у частині залежності від імпорту) та ін-
тересів національної економіки та безпеки. Для 
реалізації пілотного проєкту Мінстратегпрому, 
як оператора, разом із Міжвідомчою координа-
ційною комісією необхідно визначити техноло-
гічні пріоритети, а також окремі товарні позиції, 
в яких є потреба, виходячи з останніх науково-
технічних здобутків у світі та потреб українських 
виробників та споживачів у сфері ОПК.

4. Інкубація та акселерація ТОС. Вико-
ристання практики формування інкубаторів та 
акселераторів на базі університетів, як це поши-
рено в економічно розвинених країнах, в Україні 
вимагає зваженого підходу. Адже, як показали 
дослідження, на етапі становлення стартап-еко-
системи у США університети мали значну мате-
ріально-технічну базу, велику кількість здобутків 
у результаті військових ДіР, велику кількість фа-
хівців у галузі природничих та інженерних наук,  
а також активну підтримку промисловців. У тепе-
рішніх умовах України, на наш погляд, у політиці 
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розбудови ТОС акцент слід зробити на започат-
куванні інкубаторів та акселераторів на базі ком-
паній – інноваційних лідерів, як державних, так 
і приватних, а також сприяти створенню цими 
компаніями корпоративних фондів венчурного 
капіталу для інвестицій у ТОС. Це дозволить ви-
користовувати наявний в Україні виробничий, 
науково-технологічний і кадровий потенціал для 
реалізації проєктів ТОС і налагодити зв’язки для 
подальшої співпраці. Наприклад, у Німеччині сьо-
годні основна увага корпоративних акселераторів 
зосереджена на стартапах, які створюють техно-
логії Індустрії 4.0, Інтернету речей (IoT), технології 
мобільності та логістики, а також промислові тех-
нології та займаються виробничим інжинірингом.

Реалізація цієї ініціативи вимагає внесення 
змін до Закону про «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні». У статті 14 «Інфраструктура підтримки 
малого і середнього підприємництва» до пере-
лічених елементів інфраструктури доцільно до-
дати «інкубатори технологоорієнтованих старт-
апів» та «акселератори технологоорієнтованих 
стартапів», а також визначення цих понять. 

Стимулом для започаткування корпора-
тивних інкубаторів та акселераторів мо-
же бути внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо часткового звільнення від 
сплати податку на земельні ділянки підприємств 
промисловості, на яких розташовані виробни-
чі приміщення, цехи, адміністративні будівлі, 
складські приміщення тощо. Зокрема, кошти в 
розмірі 70% податку, що не сплачуються до бю-
джету, залишаються в розпорядженні платника 
податку, на потужностях якого створено корпо-
ративний інкубатор та/чи акселератор, та вико-
ристовуються ним у розмірі 35% – на діяльність, 
пов’язану з інкубатором та/чи акселератором, 
35% – на інвестиції в ТОС. Кошти, що не спла-
чуються до бюджету, обліковуються як цільове 
фінансування та цільові надходження, відповід-
но до національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

Для реалізації пілотного проєкту Мінстра-
тегпрому разом із Міноборони необхідно визна-
чити підвідомчі організації/підприємства, що 
виконуватимуть функцію інкубаторів та акселе-
раторів ТОС.

5. Фінансування створення та розвитку 
ТОС. Для реалізації пілотного проєкту «Розбудо-

ва технологоорієнтованих стартапів для іннова-
ційного розвитку ОПК» Мінстратегпрому реко-
мендується ініціювати розробку Проєкту Закону 
України «Про державний фонд технологічних ін-
новацій», де буде вказано, що у складі спеціаль-
ного фонду Державного бюджету України ство-
рюється фонд, дохідна частина якого формуєть-
ся за рахунок сплати експортного мита на сиро-
вині товари у розмірі 0,5% (за даними Світового 
банку, обсяг експорту сировинних товарів (raw 
material) України становив у 2018 р. 14,5 млрд 
дол., отже, фонд сягатиме близько 2 млрд грн),  
із внесенням відповідних змін до Митного Ко-
дексу та Бюджетного Кодексу України. Видат-
кова частина фонду має спрямовуватися на ре-
алізацію науково-дослідних, інноваційних та 
інвестиційних проєктів для прискореної модер-
нізації та розвитку господарюючих суб’єктів із 
залученням технологій ТОС; а також реалізацію 
проєктів ТОС з технологічних інновацій і запус-
ку власних продуктів, процесів, послуг. Також 
рекомендується розробити Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку спрямування коштів державного фонду 
технологічних інновацій».

6. Просування технологічних інновацій 
ТОС. Для реалізації ініціативи щодо розбудови 
ТОС (від запуску до комерціалізації) Мінстратег-
прому необхідно визначити уповноважену орга-
нізацію, яка буде розпорядником коштів фонду 
та здійснюватиме заходи, пов’язані з: 1) органі-
зацією відбору проєктів технологічних інновацій 
та надання фінансування на заснування ТОС (на 
ТЕО та створення прототипу); 2) організацією 
відбору та супроводу проєктів технологічних 
інновацій ТОС; фінансуванням проектів; контр-
олем за їх реалізацією та цільовим використан-
ням державної підтримки, наданої на реалізацію 
проектів; моніторингом отриманих результатів. 
Державний фонд технологічних інновацій має 
інвестувати в ТОС самостійно або з партнерами 
за допомогою конвертованих позик або шляхом 
придбання акцій ТОС. Для фінансового сприян-
ня розбудови ТОС рекомендується надавати за-
сновникам (після відбору проєкту) до 1 млн грн  
у вигляді комбінації акціонерного капіталу та 
конвертованих позик і отримувати від 15 до 40% 
акцій компанії. Внесок ТОС у фінансування про-
єкту не є обов’язковим, але має заохочуватися.

Для реалізації пілотного проєкту та при-
скорення впровадження технологічних інно-
вацій та комерціалізації нових продуктів, про-
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цесів, послуг Мінстратегпрому рекомендується 
запровадити програму державної допомоги на 
науково-технологічні та інноваційні проєкти 
ТОС, що реалізуватимуться у співпраці з підпри-
ємствами ОПК. ТОС має бути ініціатором про-
єкту і заявником на отримання допомоги, його 
співвиконавцем – діюча на території України 
компанія-виробник, котра здійснює господар-
ську діяльність з виробництва військового (по-
двійного) призначення, що готова фінансувати 
щонайменше 25% кошторисної вартості проєкту 
та здійснюватиме освоєння технології ТОС для 
реалізації таких п’яти цілей: 
 зменшення залежності власного вироб-

ництва від іноземних технологій і компо-
нентів; 

 удосконалення технологічних процесів та 
логістики для заощадження матеріальних 
ресурсів, зниження енергоспоживання, 
скорочення відходів виробництва для 
збільшення ефективності виробництва; 

 цифровізація виробництва для вдоскона-
лення та/чи зміни бізнес-моделі для по-
кращення економічного результату; 

 посилення технічних та якісних характе-
ристик, цінових конкурентних переваг, 
збільшення експортного потенціалу наяв-
них товарних позицій; 

 запуск у виробництво нових товарів вій-
ськового (подвійного) призначення для 
задоволення внутрішніх потреб і виходу 
на зовнішні ринки.

Реалізація цієї ініціативи потребує розроб-
ки Методологічного підходу до відбору 
проєктів ТОС для інноваційного розвитку 

ОПК і моніторингу їх реалізації. За основу підхо-
ду рекомендується взяти пропозиції, викладені у 
роботі [13].

7. Сприяння виходу ТОС на ринок публіч-
них закупівель та зовнішні ринки. У США –  
країні, де вперше у світі було запроваджено меха-
нізми державної політики з розбудови стартапів, 
одним із найважливіших кроків стало відкриття 
внутрішнього ринку. У Розділі 15, п. (g) Закону 
про малий бізнес (Small Business Act 1953) ви-
значено мету – участь малих підприємства має 
становити щонайменше 23% загальної вартості 
всіх укладених основних контрактів на кожен 
фінансовий рік [14, р. 212]. У США цим питан-
ням опікується Підрозділ з публічних закупівель 
Агенції малого бізнесу (SBA). Для запроваджен-

ня аналогічної практики в Україні в рамках ре-
алізації пілотного проєкту відповідний підроз-
діл Мінстратегпрому має ініціювати визначення 
розміру резерву на ринку публічних закупівель 
для ТОС – учасників пілотного проєкту, контро-
лювати дотримання замовниками встановленої 
норми резерву та підготувати в подальшому вне-
сення змін до Закону України «Про публічні за-
купівлі», що дозволить розширити внутрішній 
ринок для ТОС. 

Для стимулювання ТОС виходити на зо-
внішні ринки рекомендується в рамках 
діяльності Експортно-кредитного агент-

ства запровадити інвестиційні гарантійні креди-
ти для фінансування експортної діяльності, що 
є одночасно і кредитом, і страхуванням даного 
кредиту. Цей кредит має покривати видатки 
ТОС, пов’язані з дослідженням ринків і презен-
тації його інноваційних продуктів потенційним 
споживачам; участь у виставках тощо. Також до-
цільно запровадити Позику для експорту ТОС –  
цільовий фінансовий інструмент для покриття 
транспортних витрат фахівців ТОС для зустрі-
чей з дистриб’юторами, потенційними клієнтами 
або партнерами-постачальниками з-за кордону. 

8. Захист ТОС від «недружніх» інвесто-
рів. Оскільки ТОС є не лише носіями техноло-
гій, але й можуть акумулювати чи мати доступ 
до певних даних чи стратегічних об’єктів, дер-
жава зобов’язана відслідковувати інвестиції в 
такі ТОС і, за необхідності, в цілях національної 
безпеки забороняти злиття та поглинання. При-
кладом такої політики є США, де ухвалено Закон 
про модернізацію аналізу ризику, пов’язаного 
з іноземним інвестуванням (Foreign Investment 
Risk Review Modernization Act – FIRRMA), котрий 
розширив повноваження Комітету з іноземних 
інвестицій (CFIUS) [15]. Якщо раніше його юрис-
дикцією були лише іноземні інвестиції, здатні 
зашкодити національній безпеці США, тепер 
до них додалися питання уразливості безпеки. 
CFIUS відслідковує угоди з інвестицій в аме-
риканські компанії, які пов’язані з критичною 
інфраструктурою, критичними технологіями,  
а також з конфіденційними особистими даними 
громадян США (про фінанси, геолокацію, стан 
здоров’я та ін.). Ці види діяльності отримали на-
зву «TID US businesses» від слів T (технології),  
I (інфраструктура) і D (дані) [16]. 

ЄС також прийняв Регламент 2019/452 
«Створення основи для перевірки (screening) 
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прямих іноземних інвестицій в Союз», де «чут-
ливими» сферами визначено: енергетику, 
транспорт, водопостачання, охорону здоров’я, 
зв’язок, обробку або зберігання даних; аерокос-
мічну, оборонну та фінансову інфраструктуру,  
а також критичні технології та наукові розробки 
подвійного призначення, пов’язані зі штучним 
інтелектом, робототехнікою, напівпровідника-
ми, кібербезпекою, ядерні технології, нанотех-
нології та біотехнології [17].

6 травня 2020 р. Мінекономрозвитку Украї-
ни було оприлюднено законопроєкт «Про поря-
док здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти 
господарювання, що мають стратегічне значення 
для національної безпеки України». Цей проєкт 
не враховує ані досвіду ЄС, ані досвіду США в 
частині стратегічних сфер і механізмів скринінгу 
іноземних інвестицій. Відсутність такого закону 
в Україні створює певні загрози втрати техно-
логій ТОС, що мають стратегічне значення для 
України, а також втрати контролю за доступом 
до даних, що може загрожувати національній 
безпеці. З огляду на це, необхідно розробити 
проєкт закону, котрий враховуватиме кращі 
світові практики та особливості України, її вну-
трішні та зовнішні загрози. 

9. Моніторинг діяльності ТОС. Для мо-
ніторингу результативності реалізації заходів 
державної політики з розбудови ТОС необхід-
ним є створення відповідного статистичного 
інструментарію. За основу рекомендується взя-
ти авторські пропозиції, викладені у роботі [5] 
та апробовані на українських стартапах, а та-
кож практику ЄС, що здійснює German Startup 
Monitor, European Startup Monitor тощо. Отри-
мані дані дадуть змогу оцінити особливості 
створення та функціонування ТОС в Україні, 
охарактеризувати інноваційні процеси, що від-
буваються в цих компаніях, ресурси, які їх забез-
печують, і отримані економічні результати.

10. Популяризація інноваційного підпри-
ємництва. Для формування культури іннова-
ційного підприємництва та позитивного іміджу 
ТОС рекомендується започаткувати Державну 
програму популяризації ТОС, яка передбачати-
ме механізми демонстрації освітянам і науков-
цям персональних зисків від започаткування 
ТОС на базі власних розробок; українським під-
приємцям – зисків від співпраці з ТОС для роз-
витку та посилення конкурентоспроможності їх 
бізнесу; українській громаді – внеску ТОС у со-
ціально-економічну стабільність і добробут на-

ції; іноземним партнерам – позитивного іміджу 
України як інноваційної держави. Також реко-
мендується запровадити Всеукраїнський саміт 
ТОС (по аналогії із Startup Europe Summit – SES), 
що буде об’єднувати ключових стейкхолдерів у 
пошуку шляхів прискорення імплементації ре-
зультатів ТОС в економіку України. Як Мінстра-
тегпром, так і відповідні департаменти обласних 
державних адміністрацій на місцевому рівні ма-
ють започатковувати промоції щодо ролі інно-
ваційного підприємництва у створенні робочих 
місць із гідною зарплатою та розвитку економіки 
України та її регіонів.

ВИСНОВКИ
В умовах обмежених ресурсів України ТОС 

можуть стати локомотивом структурних зру-
шень в економіці в бік високотехнологічних га-
лузей з високою продуктивністю праці та дода-
ною вартістю, діяльність яких менше залежить 
від коливань кон’юнктури зовнішнього ринку,  
а отже, є джерелом стабільного внеску у ВВП 
країни. З огляду на таку перспективу держава має 
запровадити стимулюючі механізми розбудови 
ТОС, а тому необхідна формалізація стратегіч-
них пріоритетів та шляхів їх досягнення. Наве-
дені в роботі пропозиції та рекомендації вимага-
ють, з одного боку, фахової дискусії з ключовими 
стейкхолдерами, а з іншого, – політичної волі 
щодо реформ і фокусування державної політи-
ки на інноваційне підприємництво, ендогенний 
розвитку національної економіки та зменшення 
залежності від факторів зовнішнього впливу.    
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Кузнєцова М. А., Драган К. Ю. Використання стратегічних альянсів в інноваційній економіці
Глобальні тенденції останніх десятиліть посилили конкурентну боротьбу на світових ринках, тому потрібно створити таку ор-
ганізаційну форму, яка могла б максимально швидко й ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Однією з таких но-
вих форм організації діяльності підприємств є стратегічні альянси, розвиток яких значно вплинув на зміни в структурі багатьох 
галузей. Завдяки створенню стратегічних альянсів компанії об’єднують зусилля та ресурси для збереження своїх конкурентних 
позицій і створення нових можливостей. У статті стратегічний альянс розглядається як ефективна форма об’єднання компа-
ній, що максимально відповідає критеріям стратегічних цілей. Розглянуто види стратегічних альянсів, розвиток яких повинен 
забезпечити  підприємствам доступ до тих чи інших інновацій; означено цілі створення стратегічних альянсів. Доведено, що під 
стратегічним альянсом розуміється проведення спільних досліджень, спільне використання виробничих потужностей, обмін тех-
нологіями, просування на ринок продукції один одного чи об’єднання зусиль щодо виробництва компонентів або кінцевої продукції. 
Зазначено, що партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких організаційних формах співпраці. Виділено проблеми, що 
заважають інноваціям; запропоновано дії для їх вирішення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення 
аналізу вже існуючих стратегічних альянсів в Україні, дослідження їх стану, кількості та сфери утворення. Також у перспективі 
планується виокремити проблеми визначення переваг і недоліків створення стратегічних альянсів в Україні, і головне – проаналі-
зувати готовність законодавчої бази для успішного їх розвитку в країні.
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Kuznetsova M. A., Drahan K. Yu. The Use of Strategic Alliances in an Innovative Economy
Global tendencies in recent decades have strengthened competition in world markets, so it is necessary to create such an organizational form 
that could respond as quickly and efficiently as possible to changes in the external environment. One of these new forms of organization of 
enterprises is strategic alliances, the development of which has significantly influenced changes in the structure of many industries. Through 


