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СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто сценарії розвитку інноваційної діяльності щодо підприємницького сектору економіки України, їх зміст і 
відмінності. Запропоновано сценарну модель (групу), що передбачає урахування впливу на процес активізації інноваційної ді-
яльності різних критичних факторів.
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Таран Г.В. СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассмотрены сценарии развития инновационной деятельности для предпринимательского сектора экономики Укра-

ины, их содержание и различия. Предложена сценарная модель (группа), предусматривающая учет влияния на процесс активи-
зации инновационной деятельности разных критических факторов.
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Taran G.V. SCENARIO MODELS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 
In the article the scenarios of development of innovative activity are considered in the enterprise sector of economy of Ukraine, their 

maintenance and distinctions. Offeredscenario model (group), foreseeing the account of influence on the process of activation of inno-
vative activity of different critical factors.
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Постановка проблеми. У Стратегії інноваційного 
розвитку економіки України у період до 2020 р. 
засвідчено, що за умов проведення цілеспрямованої 
інноваційної політики, приведення у відповідність до 
неї підприємницької діяльності, здійснення реальних 
кроків у напрямку реалізації необхідних структур-
них змін в економіці та технологічної модернізації 
виробництва приріст ВВП від інноваційної діяль-
ності складе 7–8%, тобто 7565 млн. грн. (94571*0,08) 
[1]. Тому основним завданням розвитку інновацій-
ної діяльності підприємницького сектору економіки 
України є визначення ймовірних змін інноваційного 
контексту підприємницької діяльності у рамках най-
більш вірогідних сценаріїв економічного розвитку та 
впровадження у життя найпрогресивніших з них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування і розвитку інноваційних систем 
від мікро- до макрорівня, а також питання активіза-
ції інноваційної діяльності розглядаються у ряді праць 
зарубіжних учених – Д. Белла, Б. Лундвалла, Р. Нель-
сона, Б. Твісса, Д. Фрімена, Й. Шумпетера та ін. 
Дані питання знайшли відображення в дослідженнях 
вітчизняних учених, серед яких відмітимо роботи по 
теоретико-технологічним аспектам технологічних змін 
Ю.М. Бажала, методологічні основи розробки держав-
них науково-технічних програм і створення національ-
них інноваційних систем О.І. Амоши, В.М. Геєця, 
М.М. Якубовского, В.П. Семиноженка, А.С. Галь-
чинського, прогнозні розробки науково-технічного та 
інноваційного розвитку України колективом авторів 
Інституту досліджень науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, тех-
нологічний імператив стратегії соціально-економічного 
розвитку України Л.І. Федулової тощо.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, незважаючи на численні дослі-
дження проблем інноваційного розвитку систем різ-
ного рівня, у вітчизняній економічній науці досі має 
місце недостатня розробленість інструментарію реа-
лізації інноваційного сценарію розвитку економіки 
країни, особливо підприємницького сектору.

Мета статті полягає у запропонуванні сценарної 
моделі (групи), що враховує вплив критичних фак-
торів на процес активізації інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У рам-
ках дослідження розглянуто декілька потенційних 
сценаріїв (моделей) у складі сценарних груп (СГ)* 
прогнозів розвитку світової та вітчизняної економіки 
щодо інноватизації до 2020–2030 рр. (табл. 1). 

Наведені вище СГ представляють різні варіанти 
розвитку подій і включають дві-три сценарні моделі. 
Усі моделі (сценарії) можна поєднати у три категорії: 
оптимістичну, песимістичну і середню (як правило, 
найбільш ймовірну). До песимістичної можна відне-
сти інерційне (СГ № № III, IV), консервативне (СГ 
№ V), інфляційне відновлення (СГ № I); до серед-
нього – комплексний (СГ № IV) сценарій фінансової 
реструктуризації (СГ № I), соціально-консерватив-
ний сценарій (СГ № II), мобілізаційний (СГ № III), 
помірно-інтенсивний; до оптимістичного – сценарій 
індустріальної модернізації (СГ № II), інноваційний 
(СГ № IV), інтенсивний (СГ № V).

З точки зору активізації інноваційної діяльності 
у підприємницькому секторі економіки та подолання 
асиметрії у контексті реалізації концепції сталого роз-
витку держави найбільш релевантними сценарними 
групами є II, IV й V. З них найбільш перспективними 
та цікавими, на нашу думку, є IV і V, з яких можна 
виділити інерційний, комплексний та інноваційний 
(інтенсивний) сценарії, об'єднав їх із удосконаленням, 
згідно з метою нашого дослідження, у VI сценарну 
групу «Активізації підприємницького сектору еконо-
міки щодо інноваційної діяльності» (табл. 2).

VI СГ. Запропонована шоста сценарна група перед-
бачає урахування впливу на розвиток подій декіль-
кох важливих критичних факторів на процес активі-
зації інноваційної діяльності у підприємництві. Це: 
1) наявність державної підтримки та ефективність 
впливу заходів підтримки та держрегулювання на 
інноваційну спрямованість підприємництва; 2) інвес-
тиційна політика, інвестиційний клімат, доступ до 
фінансових ресурсів; 3) наявність і ступінь розви-
тку інноваційної та підприємницької інфраструктур; 
4) ступінь інтеграції у світову економіку. 

Комбінації виділених критичних факторів відо-
бражають конкурентні переваги щодо розвитку інно-
ваційної активності підприємницького сектора Укра-
їни, з одного боку, та існуючі перешкоди – з іншого. 
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У рамках СГ передбачається реалізація трьох сцена-
ріїв (послідовно або вибірково):

1. Інерційний. Приймаючи до уваги сучасну 
економічну кризу, для цього варіанту характерні 
фактична відсутність державної підтримки під-
приємництва щодо інноваційної діяльності, відсут-
ність діючих механізмів фінансування і залучення 
фінансових ресурсів, що сприяє зниженню приват-
ної ініціативи та активності інвесторів (фондів). 

Маючи на увазі курс інтеграції у світову еконо-
міку як споживача, і на умовах, коли низька ефек-
тивність заходів державної підтримки не сприяє 
реалізації інноваційного потенціалу, країна втра-
чає потенціал «експорту інновацій», і транснаціо-
нальні компанії починають повністю контролювати 
вітчизняний ринок. Припускає, що подальший 
розвиток української економіки не орієнтований 
на інноваційний шлях.

Таблиця 1
Сценарії активізації підприємницького сектору економіки щодо інноваційної діяльності

СГ1 № Назва сценарію Джерело Короткий зміст

І

1 Сценарій «інфляцій-
ного відновлення» Сценарні прогнози 

розвитку глобальної 
економіки до 2030 р. 
[2; 3, c. 522]

Припускає прискорений економічний ріст і технологічну 
модернізацію на базі проведення політики «дешевих грошей».

2 Сценарій «фінансової 
реструктуризації»

Припускає проведення політики фінансового оздоровлення в 
ключових країнах, що веде до вповільнення росту в найближ-
чому десятилітті й перенесенню початку нової технологічної 
хвилі на середину 2020 рр.

ІІ

1 Сценарій індустріаль-
ної модернізації

Сценарії стійкого 
збалансованого росту 
економіки [4]

Передбачає активізацію державних інвестицій, у першу чергу 
в створення інфраструктури, підтримку системи інститутів роз-
витку; проведення помірно-активної політики запозичень; від-
мова від підвищення податків на несировинний бізнес. 

2 Соціально-консерва-
тивний сценарій

Передбачає проведення помірно твердої бюджетної політики, 
податкової реформи, що забезпечує підвищення навантаження 
на доходи й споживання населення; факторами стабільності 
платіжного балансу стають одночасно приплив прямих інозем-
них інвестицій і більший обсяг експорту сировини у порівнянні 
зі сценарієм індустріальної модернізації.

ІІІ

1 Інерційний

Концепція соціальної 
держави [5]

Зберігає всі сформовані негативні й позитивні тенденції розви-
тку (падіння)

2 Мобілізаційний
Припускає реактивну адаптацію до екстенсивних методів 
ведення господарства, зберігаючи застарілу техніко-техноло-
гічну базу виробництва

3 Інноваційний

Орієнтований на постійне нарощування інвестицій у новації, 
розробку й упровадження нової техніки, технології, наукові 
дослідження, а також принципове відновлення всієї системи 
трудових відносин, перетворення їх у партнерські.

IV

1 Інерційний

Стратегія регіональ-
ної промислової полі-
тики розвитку малих 
та середніх підпри-
ємств [6]

Темпи розвитку малих підприємств у промисловому секторі збе-
рігаються, а проблеми, що стримують їхній ріст, залишаються.

2 Комплексний
Темпи розвитку малих виробничих підприємств збільшуються 
за рахунок системної підтримки з боку регіональної та місцевої 
влади.

3 Інноваційний

Темпи розвитку малих виробничих підприємств збільшуються 
завдяки комплексному розвитку інноваційної інфраструктури 
малого й середнього бізнесу та реалізації регіональних і муні-
ципальних цільових програм підтримки на системній основі.

V
1 Консервативний Базові сценарії роз-

витку регіональної 
іннова-ційної сис-
теми до 2020 р. [7–9]

Не передбачається радикального рішення хронічних проблем та 
зміни темпів інноваційного розвитку. 

2 Інтенсивний Передбачається постійне нарощування потенціалу інновацій-
ного розвитку регіону.

1 СГ – сценарна група – множина вірогідних сценаріїв (сценарних прогнозів), об'єднаних загальною концепцією, спрямо-
ваних на рішення (тлумачення, прогноз розвитку) певної проблеми (авт. ред.)

Таблиця 2
VI сценарна група активізації підприємницького сектору економіки щодо інноваційної діяльності

СГ № Назва 
сценарію Джерело Короткий зміст

VI

1 Інерційний

Акти-
візація 
підприєм-
ницького 
сектору 
еконо-
міки щодо 
інновацій-
ної діяль-
ності (авт. 
розробка)

Безсистемна неефективна державна підтримка підприємницького сектору або її 
відсутність, курс інтеграції у світову економіку як споживача не сприяє реалізації 
інноваційного потенціалу, країна втрачає потенціал «експорту інновацій». Припус-
кає, що подальший розвиток української економіки не буде інноваційним.

2 Помірно-інтен-
сивний

Передбачає реальну підтримку з боку держави, діючі механізми фінансування й 
захист інвестицій, пільгові умови здійснення інноваційної діяльності; проведення 
протекціоністської політики стосовно вітчизняних виробників та інноваторів, 
активну реалізацію програми імпортозаміщення, посилення регуляторної функції 
держави, уведення ряду заходів, що обмежують поглинання глобальними компа-
ніями вітчизняного інноваційного потенціалу. 

3 Інноваційний

Передбачає активний розвиток інноваційної інфраструктури, дієву державну під-
тримку зі створенням сприятливого середовища для ведення бізнесу й активіза-
ції інноваційної діяльності, розвиток сфери венчурного фінансування; створення 
інкубаторів, стартапів і спінофф-компаній і фондів при ВНЗ; підвищення уваги 
до питань захисту інтелектуальної власності й зростання доходів від продажу 
ліцензій; ріст доходу від експорту продуктів, що тиражуються, і розширення гло-
бальної присутності українських інноваційних розробок, товарів, компаній і т. д.
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2. Помірно-інтенсивний, або комплексний, при-
пускає активну реальну підтримку з боку влади, 
діючі механізми фінансування і захист інвестицій, 
пільгові умови здійснення інноваційної діяльності, 
а також проведення протекціоністської політики 
до вітчизняних виробників та інноваторів, реаліза-
цію програми імпортозаміщення, посилення регуля-
торної функції держави, уведення ряду заходів, що 
обмежують поглинання глобальними компаніями 
вітчизняних інноваційного потенціалу й економіки. 

3. Інноваційний, або проривний, передбачає роз-
виток інноваційної інфраструктури, дієву державну 
підтримку зі створенням сприятливого середовища 
для ведення бізнесу та активізації інноваційної 
діяльності, стимулювання приватної ініціативи, 
інвестиції у R&D, збільшення видатків на ство-
рення, реалізацію імпортозаміщення у формі під-
тримки державою нових продуктів у видах еко-
номічної діяльності, що мають перспективи на 
глобальному ринку; розвиток сфери венчурного 
фінансування; створення інкубаторів, акселерато-
рів і фондів при ВНЗ; підвищення уваги до питань 
захисту інтелектуальної власності та зростання 
доходів від продажу ліцензій; збільшення доходу 
від експорту нових продуктів і розширення гло-
бальної присутності українських інноваційних роз-
робок, товарів, компаній тощо.

Одна з основних ідей інноваційно-оптимістичного 
сценарію полягає в тому, що держава використовує 
заходи комплексної підтримки, поступово скорочує 
свою присутність на ринку інноваційних товарів і 
послуг, зростання видів економічної діяльності від-
бувається надалі за рахунок ринкових механізмів. 
У межах даного сценарію зусилля держави повинні 
бути зосереджені на створенні прозорого й конку-
рентного середовища ведення бізнесу, на освітніх 
ініціативах, на комплексних та адресних заходах. 
Базовою умовою для реалізації даного сценарію є 
послідовність у реалізації стратегії поліпшення 
умов ведення бізнесу та підвищення позиції Укра-
їни у відповідних міжнародних рейтингах. Стабіль-
ність національної фінансової системи і довіра до 
ключових державних інститутів – необхідна умова 
залучення інвестицій для в інноваційну діяльність. 
В умовах сприятливої макроекономічної ситуації 
вартість залучення капіталу і позикового фінан-
сування знижується, підприємства зможуть збіль-
шити видатки на R&D, розробку й реалізацію нових 
інноваційних проектів.

Висновки. Інноваційний варіант розвитку Укра-
їни це, безумовно, найбільш сприятливий простір 

для реалізації положень концепцій сталого розвитку 
й процвітаючої цивілізованої держави.

Запропоновані сценарії реалізації концепції і 
стратегії інноваційного розвитку дозволяють кон-
струювати різні моделі функціонування виробничої 
та інноваційної діяльності. На основі сценарного про-
гнозу пропонується модель поведінки економічних 
агентів в Україні з урахуванням їхньої взаємодії.

Наслідування рекомендаціям щодо побудови VI СГ 
буде сприяти реалізації кращого інноваційно-оптиміс-
тичного сценарію активізації підприємницького сек-
тору економіки щодо інноваційної діяльності.
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