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Рудаченко О. О., Єсіна В. О., Тараруєв Ю. О. Пропозиції щодо розробки дорожньої мапи інноваційного розвитку 
галузей національної економіки

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо розробки дорожньої мапи інноваційного розвитку галузей національної економіки. Дорожню 
мапу описано як візуалізацію стратегії, яка відображає зв’язок між стратегічними цілями і тактичними рішеннями за певний період часу. При 
цьому основою такої мапи є саме впровадження інновацій та інноваційних технологій. Розглядаючи саму інтерпретацію такої стратегії, можна 
дійти висновку, що дорожня мапа – це алгоритм з послідовними діями (етапами), що й наведено в статті. Запропоновано розподіл пріоритет-
них галузей національної економіки України на чотири сектори: промисловий; життєзабезпечувальний; сільськогосподарський; торговельний. 
Авторами виділено чотири ключові фактори, що безпосередньо впливають на інноваційний розвиток галузей національної економіки, а саме: 
розвиток людського потенціалу; взаємодія науково-освітніх установ з промисловістю; удосконалення нормативно-правової бази; розвиток ін-
новаційної екосистеми. Обґрунтовано перелік учасників інноваційного розвитку галузей національної економіки, які можуть бути залученими до 
стратегічного планування та участі в запланованих заходах: уряд; науково-дослідні й освітні установи; служби підтримки та впровадження 
інновацій; суб’єкти господарювання; інвестори. Розроблено дорожню мапу інноваційного розвитку галузей національної економіки, яка дає мож-
ливість безпосереднім учасникам інноваційного розвитку формувати, контролювати та впливати на коротко-, середньо та довгострокові дії, 
що направлені на досягнення стратегічних цілей держави, міста та громади.
Ключові слова: дорожня мапа, інноваційний розвиток, галузі національної економіки, стратегія розвитку.
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Rudachenko O. O., Yesina V. O., Tararuiev I. O. Proposals for the Creation of a Roadmap for Innovative Development of Sectors of the National Economy
The article is aimed at substantiating proposals for the development of a roadmap for innovative development of sectors of the national economy. The roadmap 
is described as a visualization of a strategy that reflects the relation between strategic goals and tactical decisions over a defined period of time. The basis of 
such a map is the introduction of innovations and innovative technologies. Considering the very interpretation of such a strategy, we can conclude that the 
roadmap is an algorithm with sequential actions (stages), as presented in the article. The distribution of priority sectors of the national economy of Ukraine into 
four sectors is proposed: industrial; life-supporting; agricultural; trade. The authors identify four key factors that directly influence the innovative development 
of sectors of the national economy, i. e.: development of human potential; interaction of scientific and educational institutions with industry; improvement of 
the regulatory framework; development of the innovative ecosystem. The list of participants in the innovative development of sectors of the national economy 
that may be involved in strategic planning and participation in planned events is substantiated as follows: government; research and educational institutions; 
support and innovation services; economic entities; investors. A roadmap for innovative development of sectors of the national economy is developed, which 
enables direct participants of innovative development to form, control and influence short-term, medium and long-term actions aimed at achieving the strategic 
goals of the State, city, and community.
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Формування переліку пріоритетних галузей, 
упровадження системних інновацій у їх роз-
виток з метою підвищення конкурентоспро-

можності національної економіки є одним із голо-
вних стратегічних завдань державної політики роз-
витку національної економіки. 

Виділення пріоритетних галузей національної 
економіки дозволить акумулювати зусилля держави 
та бізнесу щодо підтримки та підвищення їх іннова-
ційної активності, сприятиме виведенню їх на міжна-
родні ринки та участі в міжнародній кооперації. 

Аналіз документів щодо стратегічного плану-
вання розвитку національної економіки, пріоритет-
них галузей економіки та стратегії розвитку сфери ін-
новаційної діяльності дав можливість розробити до-
рожню мапу, яка структуровано, у вигляді комплексу 
послідовних дій, допоможе керівництву держави, 
міста та територіальної громади розробити страте-
гію розвитку цих галузей, яка спрямована на реаліза-
цію визначеної мети та досягнення бажаних ефектів 
в умовах невизначеності їх майбутнього, що і робить 
дослідження особливо актуальним.

Актуальність даного дослідження підтверджу-
ється також наявністю сучасних наукових робіт, де 
велику увагу приділено саме теоретичним осно-
вам розробки й обґрунтування дорожніх мап у різ-
них сферах діяльності. До них можна віднести пра-
ці таких авторів, як: М. Джемала [1], В. Іщенко [4],  
Дж. Кауфман [14], В. Ковальов [5], Ю. Кузик [6],  
А. Поддєрьогін [9], В. Хаустова [11], Д. Цыганков [12],  
М. Черепанов [13] та інших. 

Проте обґрунтування і розробка дорожніх мап 
у сфері інноваційного розвитку галузей національної 
економіки, які б відповідали вимогам сучасності, за-
лишаються актуальними та потребують комплексно-
го дослідження. 

З урахуванням наведеного вище метою цієї 
статті є обґрунтування пропозицій щодо розробки 
дорожньої мапи інноваційного розвитку галузей на-
ціональної економіки.

Загалом до категорії «дорожня мапа» належить 
планування шляхів або маршрутів, які існують або 
можуть існувати в певному місці, щоб допомогти 
спланувати мандрівнику поїздку та досягти певної 
мети [10].

У цілому дорожню мапу можна описати як ві-
зуалізацію стратегії, яка відображає зв’язок між стра-
тегічними цілями і тактичними рішеннями за певний 
період часу. При цьому основою такої мапи є саме 
впровадження інновацій та інноваційних техноло-
гій. Розглядаючи саму інтерпретацію такої стратегії, 
можна дійти висновку, що дорожня мапа – це алго-
ритм з послідовними діями (етапами). 

У сучасній літературі можна знайти поняття 
«дорожня мапа», «стратегічна мапа» та «роудмепінг» 
(roadmapping), які по суті є синонімами. Однак ана-
ліз наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів 
[1; 4; 5; 15] показав, що результатом дорожньої мапи 
є подання стратегії [9; 14] як схематичного додатка. 
На сьогоднішній день існує велика кількість варіантів 
побудови дорожніх мап, тобто відсутні узгоджені на-
бори візуальних звичаїв, правил. Також існують і різ-
ні шаблони дорожніх мап (рис. 1).

Етапи побудови стратегічної мапи відповідають 
відповідним етапам стратегії та тісно пов’язані 
між собою, саме тому їх варто інтегрувати в 

етапи для уникнення дублювання дій. Перевагою до-
рожньої мапи є використання основи, яка структуро-
вана в часі (і часто графічно) для розробки, подання 
та передачі стратегічних планів.

Для подальшої візуалізації дорожньої мапи ін-
новаційного розвитку галузей економіки пропонуємо 
використовувати табличну форму розробки (табл. 1).

Таблиця 1

Основні розділи дорожньої мапи

Учас-
ники Ціль

Коротко-
строкові 

дії

Серед-
ньостро-

кові дії

Довго-
строко-

ві дії

Така форма систематизації дає можливість [10]:
ефективно та максимально повно планувати 

цілі, нічого не випускаючи з уваги; 
 під час впровадження орієнтуватися та розу-

міти, на якій стадії перебуває процес, якими 
мають бути наступні дії та як їх робити;

 об’єктивно та прозоро контролювати процес 
впровадження змін; 

 фіксувати проведення подій упровадження 
для подальшого аналізу, вдосконалення, по-
кращення та наслідування.
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За метою 
створення

За форматом 
розробки

Планування 
продукту/

послуги

Планування 
розвитку

Стратегічне 
планування

Довгострокове 
планування

Програмне 
планування

Планування 
процесів

Інтеграційне 
планування

Стовпчикові

Багатошарові

Табличні

Графічні

Текстові

Моношарові

Блок-схеми

Малюнки

Рис. 1. Класифікація дорожніх мап
Джерело: складено на основі [5–7].

Проведене авторами [2; 3; 8] дослідження інно-
ваційного розвитку галузей національної економіки 
дозволяє стверджувати, що необхідною умовою роз-
витку є обов’язкове залучення до стратегічного пла-
нування та участі в запланованих заходах основних 
зацікавлених сторін. До основних учасників іннова-
ційного розвитку галузей економіки належать:

1. Уряд (У): органи державної та місцевої влади, 
профільні галузеві міністерства тощо.

2. Науково-дослідні та освітні установи (НДОУ): 
дослідницькі установи країни, а також закла-
ди освіти різних рівнів.

3. Служби підтримки та впровадження іннова-
цій (СПВІ): внутрішня організація підтримки, 
трансформації та диджиталізації.

4. Суб’єкти господарювання (СГ): галузеві асоці-
ації, промислові палати, великі експортери та 
виробники, транснаціональні корпорації, малі 
та середні підприємства (МСП) і стартами. 

5. Інвестори (І): вітчизняні інвестори, які забез-
печують фінансування інновацій з приватно-
го та державного секторів, а також прямі іно-
земні інвестори та спонсори.

Авторами пропонується пріоритетні галузі на-
ціональної економіки України розподілити на 
чотири сектори:

 промисловий сектор, до якого належать: пере-
робна промисловість; добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів; постачання електро - 
енергії, газу, пари та кондиційованого пові-
тря; водопостачання, каналізація, поводжен-
ня з відходами, будівництво та ін.;

 життєзабезпечувальний сектор, до якого 
належать: освіта; охорона здоров'я та надан-
ня соціальної допомоги, житлово-комунальне 
господарство;

 сільськогосподарський сектор, до якого нале-
жать: сільське господарство, лісове господар-
ство, рибне господарство та ін.;

 торговельний сектор, до якого належать: 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів та ін.

І саме для цих пріоритетних секторів націо-
нальної економіки в дослідженні виділено чотири 
ключові фактори, що безпосередньо впливають на їх 
інноваційний розвиток:

1. Розвиток людського потенціалу.
2. Взаємодія науково-освітніх установ з промис-

ловістю.
3. Удосконалення нормативно-правової бази.
4. Розвиток інноваційної екосистеми. 
Взаємодію цих факторів зображено на рис. 2.
Таким чином, для кожного з наведених факторів 

пропонується ряд заходів. Кожний вид діяльності має 
учасника із основною відповідальністю за його ви-
конання, а також інші додаткові дії, які сприятимуть 
реалізації. Дорожня мапа відображає діяльність для 
кожного з чотирьох ключових факторів. Коротко-,  
середньо- та довгострокові дії наведені в кожній 
таб лиці. 

Часові рамки діяльності розподіляються таким 
чином: 
 короткострокові (дії, на виконання яких по-

трібно 1–3 роки); 
 середньострокові (дії, на виконання яких по-

трібно 3–5 років);
 довгострокові (дії, на виконання яких потріб-

но 5 років або більше).
Для кожного з чотирьох факторів є сформова-

на дорожня мапа у вигляді таблиці. Дорожня мапа 
демонструє коротко-, середньо- та довгострокові дії, 
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Інноваційний 
розвиток галузей 

національної 
економіки 



Розвиток людського 
потенціалу

Удосконалення 
нормативно-

правової бази

Розвиток інноваційної 
екосистеми

Взаємодія 
науково-освітніх 

установ 
з промисловістю

Рис. 2. Взаємодія ключових факторів інноваційного розвитку галузей економіки

що спираються одна на одну, для забезпечення досяг-
нення визначеної цілі. Учасники, перелічені в кожно-
му виді діяльності, відіграють певну роль у виконанні 
дії. Учасник, виділений напівжирним шрифтом, є го-
ловним, відповідальним за координацію ролей і від-
повідальність усіх учасників.

Отже, розглянемо дорожню мапу за першим 
ключовим фактором – розвиток людського потенціа-
лу (табл. 2).

Людський потенціал є основою інноваційної 
екосистеми країни. Інновації в промисловос-
ті, у приватному секторі, стартапах, наукових 

дослідженнях, державному секторі та в суспільстві 
починаються з людини, її рівня освіти, компетенцій, 
досвіду та можливостей реалізувати свій потенціал. 
Це вимагає послідовного поєднання змісту всіх рів-
нів освіти із упровадженням системи STEM-освіти 
та можливостями для творчого та наукового пошуку. 
Україна знаходиться на шляху реформування систе-
ми освіти, але на теперішній час належить до країн із 
низьким рівнем фінансування закладів освіти та нау-
ки. Тому вдосконалення освіти та науки має вирішаль-
не значення для створення інноваційної екосистеми. 

До основних цілей для поліпшення людського 
капіталу та основи екосистеми можна віднести:
 посилення/сприяння, метою якого є покра-

щення шкільної та середньої освіти, особливо 
у сферах інновацій і підприємництва;

 удосконалення та просування STEM-освіти 
на початковому та середньому рівнях освіти;

 удосконалення та просування STEM-освіти 
на професійно-технічному та вищому рівнях 
освіти. Стимулювання залучення й утримання 
аспірантів та докторантів для технологічних 
та інших професій на основі вивчених потреб 
галузей національної економіки.

Наступний ключовий фактор – це взаємодія 
нау ково-освітніх установ з промисловістю 
(табл. 3). Суб’єкти господарювання (СГ), 

пов’язані з університетами, як правило, мають висо-
кий рівень продуктивності, займають більшу част-
ку ринку, виробляють продукцію та послуги високої 
якості та мають достатньо стабільний рівень конку-
рентоспроможності порівняно з подібними учасника-
ми ринкових відносин без таких типів зв’язків. Взає-
модія між науково-дослідними та освітніми установа-
ми та суб’єктами господарювання сприяє поліпшенню 
розвитку людського капіталу, передачі технологій, 
розширенню спектра галузевих досліджень, розвитку 
бізнес-інкубаторів та неформальній передачі знань 
між науковим і промисловим секторами. 

До основних цілей взаємодії науково-освітніх 
установ з промисловістю можна віднести:
 створення національної платформи для 

трансферу технологій університетських до-
сліджень для забезпечення площини для вза-
ємодії та отримання якісного прямого зв’язку 
з промисловим сектором;

 підвищення дієвих та ефективних механіз-
мів надання університетами дослідницьких 
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Таблиця 2

Дорожня мапа розвитку людського потенціалу як фактора впливу на інноваційній розвиток галузей економіки

Учасники Ціль Короткострокові дії Середньострокові дії Довгострокові дії

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Посилення/сприяння, 
метою якого є по-
ліпшення початкової 
та середньої освіти, 
особливо у сферах 
інновацій та підпри-
ємництва

• Запропонувати під-
приємцям різних 
галузей виступити в 
закладах освіти, щоб 
надихнути молодь 
побачити себе в ролі 
доповідача.  
• Вивчити потреби та 
недоліки навчальних 
освітніх програм в 
Україні, а також най-
кращі світові практики 
щодо впровадження 
в освітній процес ін-
формації інновацій та 
підприємництва

• Розробити навчальну 
освітню програму  
та план з інновацій  
та підприємництва.   
• Пілотна навчальна 
освітня програма з 
інновацій та підпри-
ємництва в закладах 
освіти

• Розробити графік 
роботи пілотних за-
кладів середньої 
освіти протягом що-
найменше 3–5 років 
після впровадження 
навчального плану.   
• Звернути увагу на 
необхідні поліпшення 
в навчальній освітній 
програмі.  
• Впроваджувати на-
вчальні предмети з 
інновацій і підприєм-
ництва в навчальний 
план по всій країні

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Удосконалення та 
просування STEM-
освіти на початко-
вому та середньому 
рівнях

Запровадити про-
граму наставництва 
науковців та інже-
нерів для учнів, щоб 
надихнути молодь 
побачити себе в ролі 
наставника

Розвивати/зміцнювати 
програми та заходи 
на основі STEM, які 
виховують інтерес до 
STEM, розвивати нау-
ковців-прикладників 
та сприяти створенню 
наукової спільноти 
шляхом проведення 
конкурсів, наукових 
ярмарок, щоб під-
готувати потенційних 
здобувачів освіти до 
подальшої освіти

• Створити офіційну, 
регулярну програму 
наставництва між 
науковцями та інже-
нерами з провідних 
українських компаній 
і цільових шкіл.   
• Збільшити фінансу-
вання STEM-освіти 
для закладів почат-
кової та середньої 
освіти

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Удосконалення та 
просування STEM-
освіти в закладах 
середньої та вищої 
освіти

Створити спільноту 
для студентів STEM, 
яка залучає, підтримує 
та заохочує їх утриму-
ватись у STEM-освіті 
на тривалий термін

• Налагодити заходи  
з набору та працевла-
штування здобувачів 
STEM-освіти на укра-
їнські підприємства 
різних форм власності, 
де роботодавець буде 
зацікавлений саме у 
профільних знаннях 
молодого спеціаліста.  
• Визначати та залуча-
ти компанії для спон-
сорування стипендій  
і грантів для здобува-
чів вищої освіти різних 
рівнів у сферах їх на-
укових інтересів

• Найняти спеціалі-
зованих викладачів 
у сфері STEM-освіти, 
інновацій і підприєм-
ництва.  
• Збільшити фінансу-
вання STEM-освіти, 
інновацій і підприєм-
ництва для закладів 
вищої освіти

послуг промисловому сектору. Наприклад, 
для надання дослідницьких послуг потрібна 
інша бізнес-модель, ніж навчання студентів 
або проведення фінансованих державою до-
сліджень. Такі бізнес-процеси, як управління 
проєктами, надання послуг, оплата та контр-
акти, мають бути розроблені так, щоб прино-
сити користь промисловості; 

 створення та впровадження університетсько-
промислових кластерів в пріоритетні галузі 
національної економіки для стимулювання 
економічного зростання, конкурентоспро-
можності та інноваційного розвитку. 

Наступний ключовий фактор – це вдосконален-
ня нормативно-правової бази інноваційної діяльно-
сті (табл. 4). 
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Таблиця 3

Дорожня мапа розвитку взаємодії науково-освітніх установ з промисловістю як фактора впливу на інноваційній 
розвиток галузей економіки

Учасники Ціль Короткострокові дії Середньострокові дії Довгострокові дії

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Створення націо-
нальної платформи 
для трансферу тех-
нологій університет-
ських досліджень, 
для забезпечення 
площини для вза-
ємодії та отримання 
якісного прямого 
зв’язку з промисло-
вим сектором

• Обліковувати та 
класифікувати активи 
кожного університету. 
Визначити технології, 
готові до трансферу. 
Визначити можли-
вості трансферу 
технологій кожного 
університету.  
• Провести пілотний 
тренінг щодо найкра-
щих практик офісу  
з трансферу знань  
і технологій

Розширити навчання з 
трансферу технологій 
у більшості універси-
тетів

Створити мережу 
офісів трансферу 
знань і технологій, 
щоб сформувати 
спільноту практики, 
обмінюватися прак-
тиками та знаннями

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Підвищення дієвих  
та ефективних  
механізмів надання 
університетами  
дослідницьких  
послуг промисловому 
сектору

Визначити коло осіб 
у провідних універ-
ситетах, які відповіда-
ють за дослідження. 
Проаналізувати про-
блеми з визначенням 
галузевих партнерів і 
потреб 

Навчити та підготу-
вати співробітників 
закладів вищої освіти 
варіантам роботи з 
промисловістю (тобто 
спонсоровані дослі-
дження, дослідження 
як послуга)

Поширювати знання 
від керівників дослі-
джень і представни-
ків університетів до 
широкої спільноти  
з метою подальшого 
використання пере-
дового досвіду

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Створення та впро-
вадження універси-
тетсько-промислових 
кластерів в пріори-
тетні галузі націо-
нальної економіки з 
метою стимулювання 
економічного зрос-
тання, конкурен-
тоспроможності та 
інноваційного роз-
витку 

• Створити програму 
університетсько-про-
мислового стажуван-
ня для вирішення 
техніко-технологічних 
проблем суб’єктів гос-
подарювання.  
• Сформувати пілот-
ний кластер сільсько-
го господарства з 
університетом, про-
мисловістю та урядом.   
• Використовувати 
державне та приватне 
фінансування для 
галузевих дослідниць-
ких проєктів у пілот-
ному кластері

• Розробити в універ-
ситетах навчальні про-
грами для сільського 
господарства.  
• Розширити кластер 
університетів і про-
мисловості за межі 
сільськогосподар-
ського сектора на інші 
цільові сектори, такі 
як ІТ-сфера, виробни-
цтво, креативна інду-
стрія, робототехніка, 
фармацевтика та/або 
інші стратегічні галузі 
для України

Продовжувати 
розши рення уні-
верситетсько-про-
мислового кластера 
за межі сільського 
господарства на інші 
цільові сектори, такі 
як ІТ-сфера, виробни-
цтво, креативні інду-
стрії, робототехніка, 
фармацевтика та/або 
інші стратегічні галузі 
для України

Інноваційна політика створює сприятливе се-
редовище для захисту нових ідей і для забезпечення 
того, щоб винахідники мали доступ до ресурсів, не-
обхідних для виведення нових ідей на ринок і реаль-
ного впровадження їх у діяльність суб’єктів господа-
рювання. Удосконалення нормативно-правової бази 
інноваційної діяльності має враховувати правові за-
сади законодавчих змін щодо:
 податкових пільг для проведення досліджень 

і розробок,
 інтелектуальної власності;
 захисту інвесторів; 
 заходів оптимізації, прозорості та простоти 

ведення бізнесу;

 процесуальних практик щодо захисту інтер-
есів сторін в договірних відносинах у сфері ін-
новацій (розробка, дослідження, впроваджен-
ня, закупівля тощо). 

Винахідники та підприємці сьогодні стикаються 
зі складною правовою системою, яка перешкоджає 
розширенню університетських досліджень і впрова-
дженню їх у промисловість. Для впровадження захо-
дів щодо вдосконалення нормативної бази учасникам 
процесу інноваційного розвитку галузей національної 
економіки необхідно досягти визначені цілі, а саме:
 стимулювання проведення досліджень і роз-

робок за допомогою податкових кредитів та 
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Таблиця 4

Дорожня мапа вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної діяльності як фактора впливу  
на інноваційній розвиток галузей економіки

Учасники Ціль Короткострокові дії Середньострокові дії Довгострокові дії

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Стимулювання про-
ведення досліджень 
і розробок за допо-
могою податкових 
кредитів та інших 
механізмів, що можуть 
стимулювати процес 
розробки та впрова-
дження інновації 

Розповсюджувати 
найкращі світові 
практики стимулю-
вання досліджень і 
розробок за допомо-
гою податкових кре-
дитів та фінансових 
механізмів. 

Навчати державних 
службовців перевагам 
упровадження по-
даткових стимулів для 
провадження іннова-
ційної діяльності

Визначити сутність  
та встановити  
податковий кредит  
на НДДКР та інші  
податкові стимули для 
провадження іннова-
ційної діяльності

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Оновлення та впоряд-
кування процесу  
захисту інтелектуаль-
ної власності

• Визначити норма-
тивно-правові пере-
шкоди для трансферу 
університетських 
технологій і захист 
інтелектуальної влас-
ності. • Проводити 
просвітницьку діяль-
ність громадськості

Навчати державних 
службовців питанням 
інтелектуальної влас-
ності

• Оновити нормативну 
базу щодо правового 
захисту інтелектуаль-
ної власності, щоб  
усунути перешкоди,  
з якими стикаються 
винахідники (автори).  
• Створити державну 
структуру для постій-
ної оцінки та вдоско-
налення ефективної 
політики

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Проведення ініціатив 
щодо законодавчих 
змін із залученням 
інвесторів та розроб-
ників стартапів для 
узгодження та захисту 
їх інтересів

Визначити перешко-
ди діяльності інвес-
торів та розробників 
стартапів, поділитися 
найкращими світови-
ми практиками 

Навчати державних 
службовців політиці 
захисту інвесторів

Оновити інвестиційне 
законодавство для 
стимулювання інвес-
тицій і захисту мінори-
тарних інвесторів

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Проведення оновлен-
ня законодавства щодо 
створення інновацій-
них бізнес-структур, 
укладання договорів 
та спрощення ведення 
венчурної господар-
ської діяльності

Визначити юридичні 
перешкоди для ство-
рення й управління 
венчурним бізнесом 

Скоротити час, необ-
хідний для відкриття 
венчурного бізнесу та 
отримання дозвільних 
документів

Оцінити результати 
нової політики, щоб 
переконатися, що 
процес створення 
венчурного бізнесу 
відбувається швидше

інших механізмів, що можуть стимулювати 
процес розробки та впровадження інновації;

 оновлення та впорядкування процес захисту 
інтелектуальної власності;

 проведення ініціатив щодо законодавчих змін 
із залученням інвесторів та розробників старт - 
апів для узгодження та захисту їх інтересів;

 оновлення законодавства щодо створення 
інноваційних бізнес-структур, укладання до-
говорів та спрощення ведення венчурної гос-
подарської діяльності.

Наступний ключовий фактор – це розвиток ін-
новаційної екосистеми (табл. 5). 

Інноваційна екосистема – це сукупність органі-
заційних, структурних і функціональних інституцій 
та їх взаємовідносин, задіяних у процесі створення та 
застосування наукових знань і технологій, що визна-

чають правові, економічні, організаційні та соціальні 
умови інноваційного процесу та забезпечують розви-
ток інноваційної діяльності як на рівні підприємства, 
так і на рівні регіону та країни в цілому за принципа-
ми самоорганізації [10]. 

Обмін знаннями через наставництво, офіційне 
навчання та практичні спільноти створює середови-
ще для поліпшення інноваційного потенціалу галузей 
національної економіки. Спираючись на людський 
капітал, знання та розбудову потенціалу, створюєть-
ся культура співпраці та довіри до влади, бізнесу та 
винахідників.

Для розвитку інноваційної екосистеми на ма-
кро-, мезо- та мікрорівнях необхідно досягти постав-
лених цілей, а саме:
 забезпечення інвестування в НДДКР для пріо  - 

ритетних галузей національної економіки, що 
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мають найбільший вплив на підвищення кон-
курентоспроможності держави;

 створення мережі наставників і спільноти 
практиків для обміну знаннями та досвідом 
провадження інноваційної діяльності;

 надавання послуг з навчання та підтримки для 
підприємців і розробників стартапів і НДДКР.

Варто зазначити, що дослідження та моніторинг 
виконання поставлених цілей і запланованих 
заходів їх досягнення є обов’язковим етапом 

розроблення будь-яких стратегічних документів.
Слідуючи дорожній мапі, безпосередні учасни-

ки інноваційного розвитку можуть переконатися, що 
вони контролюють прогрес досягнення цілей: зміц-
нення інноваційної екосистеми та подальшого збіль-
шення впливу, який наука, технології та інновації мо-
жуть мати на ВВП України. 

Працюючи над досягненням цієї мети, зацікав-
лені сторони повинні розуміти та відстежувати базо-
ві показники економічного розвитку країни, а саме: 
 частка у структурі ВВП, що можна віднести до 

науки, технологій та інновацій;
 рейтинг країни в глобальному інноваційному 

індексі;

 ключові показники, пов’язані з розвитком 
людського капіталу (за обраними методиками 
розрахунків);

 рейтинг країни в індексі глобальної конкурен-
тоспроможності.

ВИСНОВКИ
1. Запропоновано пріоритетні галузі національ-

ної економіки України розподілити на чотири сектори: 
 промисловий сектор, до якого належать: пере-

робна промисловість; добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів; постачання електрое-
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 
водопостачання, каналізація, поводження з 
відходами, будівництво та ін.; 

 життєзабезпечувальний сектор, до якого 
належать: освіта; охорона здоров'я та надан-
ня соціальної допомоги, житлово-комунальне 
господарство; 

 сільськогосподарський сектор, до якого нале-
жать: сільське господарство, лісове господар-
ство, рибне господарство та ін.; 

 торговельний сектор, до якого належать: 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів та ін.

Таблиця 5

Дорожня мапа розвитку інноваційної екосистеми як фактора впливу на інноваційній розвиток галузей економіки

Учасники Ціль Короткострокові дії Середньострокові дії Довгострокові дії

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Забезпечення інвес-
тування в НДДКР 
для пріоритетних 
галузей національної 
економіки, що мають 
найбільший вплив на 
підвищення конку-
рентоспроможності 
держави

• Оцінити безпе-
рервність поточних 
інвестицій у НДДКР 
і створити незалеж-
ний наглядовий ко-
мітет, який узгоджує 
фінансування НДДКР 
із національними ін-
новаційними цілями.  
• Розповсюджувати 
інформацію щодо 
кращих практик

• Контролювати та 
забезпечувати від-
повідність процесу 
узгодження витрат на 
НДДКР правилам і най-
кращим практикам.  
• Збільшити державні 
та приватні інвестиції  
в НДДКР до 0,5% ВВП

Збільшити державні 
та приватні інвестиції 
в НДДКР до 1% ВВП

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Створення мережі 
наставників і спіль-
ноти практиків для 
обміну знаннями та 
досвідом з прова-
дження інноваційної 
діяльності

Створити спільноту 
наставників з досвіду, 
який може надати 
підтримку новим 
дієвим особам в інно-
ваційній екосистемі 

Розбудовувати націо-
нальну інноваційну 
координаційну плат-
форму

Розширити мережу 
наставників  
у націо нальну спіль-
ноту практиків, які 
пов’язані із діяльніс-
тю координаційної 
платформи, для нала-
годження зв’язків із 
початківцями-вина-
хідниками та підпри-
ємцями

У/НДОУ/СПВІ/СГ/І

Надавання послуг  
з навчання та під-
тримки для підпри-
ємців і розробників 
стартапів і НДДКР

Проводити тренінги 
з розвитку та запуску 
стартапів для громад-
ськості 

• Розробити навчальну 
освітню програму для 
розвитку та запуску 
стартапів в закладах 
вищої освіти.  
• Проводити конкурси 
грантів для стартапів за 
рахунок різних джерел 
фінансування
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2. Виділено чотири ключові фактори, що безпо-
середньо впливають на інноваційний розвиток галузей 
національної економіки, а саме: розвиток людсько-
го потенціалу; взаємодія науково-освітніх установ з 
промисловістю; удосконалення нормативно-правової 
бази; розвиток інноваційної екосистеми. 

3. Обґрунтовано учасників інноваційного розви-
тку галузей національної економіки, які можуть бути 
залученими до стратегічного планування та участі 
в запланованих заходах: уряд; науково-дослідні та 
освітні установи; служби підтримки та впровадження 
інновацій; суб’єкти господарювання; інвестори.

4. Розроблено дорожню мапу інноваційного 
розвитку галузей національної економіки, яка дає 
можливість безпосереднім учасникам інноваційного 
розвитку формувати, контролювати та впливати на 
коротко-, середньо- та довгострокові ді, що спрямо-
вані на досягнення стратегічних цілей держави, міста 
та громади.                    
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