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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Побудова сучасної інноваційної економіки в кра-
їні не можлива без системних скоординованих дій 
освітньо-наукових, дослідних організацій і під-
приємств, здатних до комерціалізації інновацій-
них продуктів і послуг на ринку. Дана співпраця 
повинна забезпечувати трансфер знань і технологій 
між так званими опорними точками «трикутника 
знань», які включають в себе освіту, дослідження 
та реципієнтів інновацій. Нормативно-правове 
середовище, законодавчо визначені правила та 
інструменти виступають важливими передумовами 
фінансового забезпечення «трикутника знань», його 
розгортання та підвищення ефективності, особливо 
за умов обмеженості ресурсної бази, несприятливого 
інвестиційного середовища та надзвичайно низької 
інноваційної активності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
законодавства України у сфері досліджень, розро-
бок та інноваційної діяльності здійснювався групою 
українських та європейських фахівців проекту ЄС 
«Вдосконалення стратегій, політики та регулювання 
інновацій в Україні», що виконувався в 2011 році. 
Також даному питанню багато уваги було приділено 
у національній доповіді «Інноваційна Україна 2020», 
яка підготовлена науковцями НАН України на чолі 
з академіком В.М. Гейцем у 2015 році. Аналізу жит-
тєздатності «трикутника знань» в Україні, в світо-
вій практиці та на регіональному рівні присвячені 
роботи Бажала Ю.М., Бутурлакіної Т.О., Семів Л.К., 
Слави С.С. та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є аналіз законодавства України в інноваційній, нау-
ково-дослідницькій, освітній та господарській сфе-
рах діяльності з виділенням основних фінансових 
інструментів для підтримки та супроводу «трикут-
ника знань», визначення ефективності та практики 
їх використання в реаліях сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність «трикутника знань» полягає в тому, що роз-
виток конкурентоспроможної економіки країни в 
цілому та її регіонів можливий за рахунок постій-
ної багатосторонньої взаємодії між вищою освітою, 
дослідженнями та реципієнтами інновацій (бізне-
сом). Активна співпраця та постійні комунікації між 
даними опорними точками трикутника, а саме – без-
перервний трансфер знань між ними, полегшує пере-
творення наукових досліджень у ринкові інновації, 
що забезпечує економічне зростання та формування 
дієвого інноваційного середовища, в тому числі на 
мезорівні. 

Опрацювання діючої в країні законодавчої бази 
дало можливість виділити ряд фінансових інстру-
ментів, застосування яких є важливим для ефектив-
ної реалізації співпраці між опорними точками «три-
кутника знань» (рис. 1).

На рис. 1 перше число відображає кількість 
фінансових інструментів, які дають можливість ство-
рювати та комерціалізовувати інновації певною опо-
рною точкою чи зв’язками між ними, друге число – 
кількість нормативно-законодавчих документів, що 
регламентують використання даних інструментів.

Відмінною рисою економіки, заснованої на транс-
фері знань, є те, що інтелект нації визначає конку-
рентоспроможність сучасного суспільства. Центром 
відтворення інтелектуального потенціалу суспільства 
в багатьох країнах світу є університет, як єдина орга-
нізація, де відбувається формування інтелектуальної 
еліти, яка потім працює в інших галузях виробни-
цтва знань [2, с. 119].

Опорна точка «освіта». Надання освітніх послуг 
в Україні, згідно ЗУ «Про вищу освіту» [3], забез-
печуються вищими навчальними закладами (ВНЗ), 
інститутами післядипломної освіти, а також дер-
жавними науковими установами, що підпорядковані 
НАНУ та національним галузевим академіям (у час-
тині аспірантури та докторантури). На сьогоднішній 
день ситуація склалася таким чином, що фінансу-
вання даних організацій здійснюється в основному 
за рахунок державного (розпорядником коштів, що 
виділяються окремими статтями у бюджеті Укра-
їни щороку, є МОН або НАН України) та місцевих 
бюджетів (розпорядники – місцеві органи влади), а 
також спецфондів (оплата за навчання, підготовку, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або 
за надання освітніх послуг). Аналізуючи законо-
давчу базу, слід відмітити, що фінансування освіт-
ніх послуг може здійснюватись також за допомогою 
інструментів благодійництва (благодійні пожертви, 
благодійні гранти, благодійні ендавменти), що регу-
люються через норми ЗУ «Про благодійну діяль-
ність та благодійні організації» [4]. На жаль, дані 
інструменти в Україні практично не використо-
вуються, хоча в економічно розвинених країнах є 
досить розповсюдженими. До прикладу, у США, 
Канаді, країнах Європи, Австралії, Японії досить 
активно застосовуються саме благодійні ендавменти 
(цільові ендавмент-фонди Гарвардського, Осак-
ського, Торонтського, Кембріджського, Центрально-
Європейського та ін. університетів), оскільки це 
практично невичерпне джерело додаткового фінан-
сування. Суть даних фондів полягає в тому, що бла-
годійні внески інвестуються, а вже прибутки від них 
використовуються ВНЗ чи науково-дослідними уста-
новами (НДУ) для задоволення відповідних потреб. 
Обсяги фондів ендавментів інколи можуть сягати до 
40% загального бюджету ВНЗ і використовуються, 
в основному, для фінансування окремих кафедр та 
виділення додаткових виплат і стипендій для викла-
дачів, дослідників і студентів [5].

Опорна точка «дослідження». У високорозви-
нених країнах основними розробниками іннова-
цій являються університети. Проте в нашій країні 
це традиційно науково-дослідні установи, в першу 
чергу, структури НАН України. Однак, на сьогод-
нішній день в Україні спостерігається обмежене 
фінансування цих витрат з боку держави. Згідно ЗУ 
«Про інноваційну діяльність» [6] та ЗУ «Про нау-
кову і науково-технічну діяльність» [7], окрім виді-
лених вище організацій, дослідною роботою мають 
право займатися також ВНЗ, державні ключові 
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Рис. 1. Нормативне забезпечення «трикутника 
знань» фінансовими інструментами 

Джерело: удосконалено та доповнено авторами на основі 
джерела [1, c. 199]
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лабораторії та центри колективного користування 
науковим обладнанням. Для заохочення здійснення 
інноваційних досліджень даним організаціям додат-
ково надається можливість використання коштів 
від надання платних послуг, а також отримувати у 
тимчасове безоплатне користування наукове облад-
нання. Додатково у законодавстві виділяється мож-
ливість використання коштів цільових програм 
Національного фонду досліджень, однак на даний 
момент цей фонд не діє.

У відповідності з Митним та Податковим кодек-
сами України (редакція від 01.01.2018р.) та Угодою 
між Україною та Європейським Співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво учасники 
інноваційних досліджень звільняються від сплати 
ввізного мита та податку на додану вартість з науко-
вих приладів, обладнання, запасних частин і витрат-
них матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової 
літератури в паперовому та електронному вигляді, 
що ввозяться в Україну для забезпечення власної 
наукової та науково-технічної діяльності (крім під-
акцизних товарів), а також звільняються від сплати 
податку на прибуток та всіх інших аналогічних 
податків і зборів з грантів що надаються Європей-
ським Співтовариством учасникам Української Сто-
рони для підтримки їхньої наукової та технологіч-
ної діяльності, отриманої вартості фундаментальних 
досліджень, науково-дослідних і дослідницько-кон-
структорських робіт [8, 9, 10, 11].

Ще одним додатковим джерелом коштів для нау-
кових досліджень НДУ та ВНЗ є Державний фонд 
фундаментальних досліджень, який на конкурсній 
основі (через гранти) здійснює їх підтримку. Кошто-
рис видатків даного фонду затверджуються МОН за 
погодженням з Мінфіном (Постанова КМУ «Про дер-
жавний фонд фундаментальних досліджень») [12]

Опорна точка «реципієнти» представлена еконо-
мічними суб’єктами – підприємствами, промисло-
вими та технологічними парками, а також бізнес-
інкубаторами. В основному всі вони фінансуються за 
рахунок власних коштів підприємств та засновників 
парків, трохи рідше позиками інших юридичних чи 
фізичних осіб. На жаль, додаткові фінансові інстру-
менти, що передбачені в правовому полі, використо-
вуються досить рідко. Хоча, аналізуючи законодавчу 
базу, слід зазначити, що альтернатив отримання дер-
жавної фінансової підтримки є досить багато. Так, 
згідно із ЗУ «Про інноваційну діяльність», підпри-
ємства та технологічні парки мають можливість 
скористатися коштами Державного бюджету Укра-
їни та місцевих бюджетів (державні та регіональні 
програми), які використовуються для часткового 
(до 50%) безвідсоткового кредитування (на умовах 
інфляційної індексації) інноваційних проектів (на 
умовах співфінансування), повної чи часткової ком-
пенсації відсотків, сплачуваних суб'єктами інно-
ваційної діяльності комерційним банкам та іншим 
фінансово-кредитним установам за кредитування 
інноваційних проектів; надання державних гарантій 
комерційним банкам, що здійснюють кредитування 
пріоритетних інноваційних проектів; майнового 
страхування реалізації інноваційних проектів у стра-
ховиків. Фінансова підтримка реципієнтів додатково 
здійснюється на конкурсній основі спеціалізованими 
державними небанківськими інноваційними фінан-
сово-кредитними установами з урахуванням пріори-
тетів державної інноваційної політики. Як правило, 
кошти на функціонування даних установ розподіляє 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни [6]. Також, згідно ЗУ «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Укра-
їні» створено ряд фондів підтримки малого бізнесу, 
в т.ч. інноваційного спрямування, які на грантовій 
основі здійснюють цю діяльність [13]. На конкурсній 
основі підтримує реципієнтів й Українська державна 
інноваційна компанія та її регіональні відділення, 
діяльність яких регулюється ЗУ «Про інноваційну 
діяльність» [6]. За наявності багатьох, визначених 
законодавчо, джерел і можливостей фінансування 
суб’єктами економіки інноваційних заходів і про-
ектів, діє значний стримуючий і навіть гальмуючий 
фактор цих процесів, який полягає в тому, що, дер-
жава, створюючи фонди, спеціалізовані фінансово-
кредитні установи, затверджуючи державні чи регі-
ональні програми, завжди робить застереження про 
їх фінансування в межах наявних коштів. Таким 
чином, за умов обмеженого фінансування постійної 
системної підтримки суб’єкти інноваційного про-
цесу не отримують, що робить його фрагментарним, 
малим за масштабами та неефективним. 

Для технологічних парків, згідно ЗУ «Про інду-
стріальні парки» та Митного кодексу України 
надаються цільові субсидії у вигляді сум ввізного 
мита при ввезенні в Україну для реалізації проек-
тів нового устаткування, обладнання та комплекту-
ючих, а також матеріалів, які не виробляються в 
Україні [8, 14]

Важливим і доступним фінансовим інструмен-
том, який намагаються активно використовувати 
підприємства в Україні, є прискорена амортизація, 
механізм якої передбачений Податковим кодексом 
України [9]. За рахунок неї у розвинених країнах 
фінансується близько 65-70% усіх інвестицій на під-
приємстві [15].

Ще одним джерелом фінансування ризикованих 
інноваційних проектів для підприємств різних форм 
господарювання може і повинно стати венчурне 
інвестування, яке нормативно визначено Господар-
ським кодексом України, ЗУ «Про інститути спіль-
ного інвестування», ЗУ «Про наукові парки» [16, 17, 
18]. Проте у даних нормативних документах не роз-
роблено конкретного механізму дії венчурних фон-
дів, що суттєво сповільнює їх розвиток і діяльність, 
хоча даний тип фінансування за кордоном є одним 
з основних інструментів активізації інноваційних 
процесів, технологічного оновлення інноваційних 
підприємств. Головна перевага венчурного фінансу-
вання полягає в готовності інвесторів переймати на 
себе високі ризики інноваційної діяльності.

Проведене дослідження дає підстави зробити 
висновки, що такі опорні точки «трикутника знань», 
як «дослідження» та «реципієнти» мають набагато 
більші можливості у застосуванні фінансових інстру-
ментів (рис. 1, табл. 1). Для них виділяється по 
8/9 інструментів та 7/10 нормативних документів 
відповідно. Помітно відстає опорна точка «освіта», 
для якої виділено всього три фінансові інструменти 
(втричі менше від двох інших точок) та два законо-
давчо-нормативні документи. 

Доцільно наголосити на тому, що ефективне 
функціонування «трикутника знань» передбачає 
обов’язкову безперервну взаємодію та трансфер 
знань між його опорними точками. Більше того, 
слід визнати, що без системної ефективної взаємо-
дії опорних точок, які здебільшого виконують лише 
окремі функції в інноваційному ланцюгу, процеси 
не будуть успішними, оскільки для цього важли-
вою є постійна взаємоузгоджена діяльність в сферах 
освіти, науки і бізнесу, спрямована на досягнення 
спільної мети – виробництво інноваційного продукту 
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та отримання прибутків від його реалізації в промис-
лових масштабах.

Зв'язок «освіта-реципієнти». Спеціальних фінан-
сових інструментів, які б давали додаткові можли-
вості для стимулювання інноваційної діяльності без-
посередньо у даному зв’язку, окремо не виділяється. 
Фінансування здійснюється виключно на договірних 
засадах між закладами освіти та підприємствами і 
передбачає використання як державних, так і при-
ватних коштів. 

Зв'язок «освіта-дослідження» забезпечується ана-
логічними фінансовими інструментами, що і відпо-
відні опорні точки. Однак додатково наукові парки 
можуть використовувати кошти Державних іннова-
ційних фінансово-кредитних установ, що зазначено 
у Постанові КМУ «Питання Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи» [19]. 

Найбільшою кількістю організацій, які можуть 
впроваджувати інновації, забезпечується зв'язок 
«дослідження-підприємства». До них належать нау-
кові та технологічні парки, основними джерелами 
фінансових ресурсів та інструментами їх викорис-
тання є кошти замовників, фінансові надходження 
від діяльності парків; вітчизняні та іноземні інвести-
ції; благодійні внески; кошти державного та місце-

вих бюджетів; кошти, отримані від оренди держав-
ного майна; венчурне фінансування та прискорена 
амортизація. Також учасники парків звільняються 
від сплати ввізного мита на інноваційні технології, 
обладнання. Дані інструменти регулюються тими 
ж нормативними документами, що і опорні точки 
«дослідження» та «реципієнти». 

Згідно ЗУ «Про спеціальний режим інновацій-
ної діяльності технологічних парків» технологічні 
парки додатково можуть скористатися фінансовою 
підтримкою виконання інноваційних проектів (у 
межах коштів бюджетів розвитку відповідних рів-
нів) на повне безвідсоткове кредитування, часткове 
(до 50 %) безвідсоткове кредитування, повну або 
часткову компенсацію відсотків, надання державних 
гарантій комерційним банкам, що здійснюють кре-
дитування пріоритетних інноваційних проектів [20]

Структурами забезпечення зв’язку «дослідження-
реципієнти» є бізнес-інкубатори, інноваційні цен-
три та центри трансферу технологій (ЦТТ). Осно-
вним документом, що регулює їх діяльність, є наказ 
від 27.12.2010р. № 1 Державного комітету України 
з питань науки, інновацій та інформатизації «Про 
затвердження примірних статутів та методичних 
рекомендацій» [21]. Згідно даного документу джере-

Таблиця 1
Нормативне забезпечення фінансових інструментів опорних точок «трикутника знань»

Опорні точки ТЗ / фінансові інструменти, джерела / нормативні, законодавчі акти

Освіта Дослідження Реципієнти інновацій (підприємства)

Кошти державного та місцевих бюджетів
ЗУ «Про вищу освіту»

Державне (комунальне) інвестування, іноземне 
інвестування
Господарський кодекс України 

Приватні кошти (спеці-
альний фонд ВНЗ, кошти 
засновників)
ЗУ «Про вищу освіту»

Приватні кошти (спец. фонд ВНЗ, 
кошти засновників)
ЗУ «Про вищу освіту» 
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 

Кошти Державних інноваційних фінансово-кредит-
них установ 
ЗУ «Про інноваційну діяльність»
Постанова КМУ «Питання Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи»

Благодійні пожертви, благо-
дійні гранти,
благодійні ендавменти
ЗУ «Про благодійну діяль-
ність та благодійні 
організації»

Благодійні пожертви, 
благодійні ендавменти, гранти
ЗУ «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації»
ЗУ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

Власні чи запозичені кошти 
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 

Фінансування через цільові програми 
Національного фонду досліджень
ЗУ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

Венчурні фонди
ЗУ «Про інститути спільного інвестування»
ЗУ «Про наукові парки» 

Тимчасове безоплатне користування 
науковим обладнанням
ЗУ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

Податкові пільги (ввізне мито)
ЗУ «Про індустріальні парки»
Митний кодекс України 

Плата за надавані платні послуги
ЗУ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

Фінансова підтримка виконання інноваційних про-
ектів (у межах коштів бюджетів розвитку відповід-
них рівнів: повне безвідсоткове кредитування, част-
кове (до 50 %) безвідсоткове кредитування, повна чи 
часткова компенсація відсотків, надання державних 
гарантій комерційним банкам, що здійснюють кре-
дитування пріоритетних інноваційних проектів
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 

Податкові пільги (ввізне мито, ПДВ, 
податок на прибуток)
Митний кодекс України 
Податковий кодекс України
Угода між Україною та Європей-
ським Співтовариством про наукове 
і технологічне співробітництво

Кошти Фонду сприяння розвитку малих підприємств 
ЗУ «Про Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні» 
Кошти Української державної інноваційної компанії 
(раніше Державний інноваційний фонд)
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
Постанова КМУ «Питання Державного інновацій-
ного фонду» 

Адресне фінансування за рахунок 
коштів Державного фонду фундамен-
тальних досліджень 
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
Постанова КМУ «Про державний 
фонд фундаментальних досліджень»

Прискорена амортизація
Податковий кодекс України 

Джерело: складено авторами за результатами опрацювання законодавчих і нормативних документів
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Таблиця 2
Нормативне забезпечення фінансових інструментів зв’язків між опорними точками у «трикутнику знань»

Зв’язки у ТЗ / фінансові інструменти, джерела / нормативні, законодавчі акти

Освіта-підприємства Освіта-дослідження Дослідження – підприємства

Кошти державного та міс-
цевих бюджетів, приватні 
кошти (спец. фонд ВНЗ, 
кошти засновників)
ЗУ «Про вищу освіту»

Кошти державного та місцевих 
бюджетів
ЗУ «Про вищу освіту»
ЗУ «Про наукові парки» 

Державне (комунальне) інвестування, іноземне 
інвестування
Господарський кодекс України 

Кошти державного та місцевих бюджетів; кошти 
спеціалізованих державних і комунальних іннова-
ційних фінансово-кредитних установ
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 

Кошти Державних інноваційних фінансово-кредитних установ 
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
Постанова КМУ «Питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи»

Власні кошти чи запози-
чені кошти
ЗУ «Про інноваційну 
діяльність» 

Приватні кошти (спец. фонд ВНЗ, 
кошти засновників)
ЗУ «Про вищу освіту».
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
ЗУ «Про наукові парки» 

Власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної 
діяльності
ЗУ «Про інноваційну діяльність»

Благодійні пожертви, благодійні 
гранти,
благодійні ендавменти
ЗУ «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації»
Благодійні внески
ЗУ «Про наукові парки»  

Благодійні внески
ЗУ «Про наукові парки» 

Гранти
ЗУ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність»

Податкові пільги (ввізне мито, ПДВ, 
податок на прибуток)
Митний кодекс України, 
Податковий кодекс України
Угода між Україною та Європей-
ським Співтовариством про наукове 
і технологічне співробітництво

Венчурне фінансування
ЗУ «Про наукові парки» 

Податкові пільги (ввізне мито)
ЗУ «Про індустріальні парки»
Митний кодекс України

Кошти ДПП
ЗУ «Про індустріальні парки»

Фінансова підтримка виконання інноваційних про-
ектів (у межах коштів бюджетів розвитку відпо-
відних рівнів: повне безвідсоткове кредитування, 
часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування, 
повна чи часткова компенсація відсотків, надання 
державних гарантій комерційним банкам,  що здій-
снюють кредитування пріоритетних інноваційних 
проектів
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
ЗУ «Про спеціальний режим інноваційної діяль-
ності технологічних парків» 

Кошти Української державної інноваційної компа-
нії (раніше Державний інноваційний фонд)
ЗУ «Про інноваційну діяльність» 
Постанова КМУ «Питання Державного інновацій-
ного фонду»

Державні гарантії щодо погашення кредитів комер-
ційних банків, наданих для придбання технологій 
та їх складових (для окр. груп підприємств)
ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» 

Пряме бюджетне фінансування та співфінансу-
вання; відшкодування відсоткових ставок за кре-
дитами, отриманими суб'єктами господарювання 
у банках; кредити за рахунок коштів державного 
бюджету, кредитів (позик) і грантів міжнарод-
них фінансових організацій, залучених державою 
або під державні гарантії; субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам;
податкові, митні та валютні преференції.
ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні» 

Прискорена амортизація
Податковий кодекс України

Джерело: складено авторами за результатами опрацювання законодавчих і нормативних документів
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лами фінансування їх діяльності є: кошти міжнарод-
них фондів, програм грантів і кредитів; кошти заці-
кавлених міністерств, місцевих адміністрацій (через 
механізми державних, регіональних і місцевих про-
грам розвитку малого і середнього підприємництва); 
кошти учасників інкубаторів; кошти спонсорів та 
інвесторів; кошти комерційних структур і приватних 
осіб, зацікавлених у роботі інноваційних центрів; 
венчурне фінансування. Що стосується ЦТТ, то вони 
додатково можуть використовувати доходи від реалі-
зації товарів, робіт, послуг; доходи від господарської 
діяльності; дивіденди (доходи, відсотки), отримані 
по акціях, облігаціях, інших цінних паперах і вкла-
дах; доходи, отримані від власності ЦТТ.

Окремо слід виділити такі організаційні струк-
тури, як науково-дослідні підприємства та організа-
ції, дослідно-конструкторські підприємства та орга-
нізації, конструкторсько-технологічні підприємства 
та організації, дослідно-технологічні підприємства та 
організації, проектно-конструкторські підприємства 
та організації. Дані підприємства, окрім приватних 
коштів засновників, можуть претендувати на участь 
у бюджетних програмах сприяння їх розвитку, які 
щорічно передбачаються у Державному бюджеті 
України, а також користування коштами спеціа-
лізованих державних і комунальних інноваційних 
фінансово-кредитних установ.

Узагальнюючи вище наведену інформацію, слід 
відзначити, що зв'язок «освіта-реципієнти іннова-
цій» практично не охоплений законодавчою базою, і 
це певною мірою пояснює недостатність комунікацій 
між навчальними закладами та підприємствами в 
Україні та виступає фактором невідповідності рівня 
підготовки й компетенцій фахівців сучасним потре-
бам роботодавців. Найбільше охоплення фінансовим 
інструментарієм притаманно для зв’язку «дослі-
дження-підприємства», адже в даному випадку 
11-ма законодавчо-нормативними документами 
передбачено 13 фінансових інструментів, що слід 
визнати позитивною характеристикою, яка пови-
нна сприяти інтенсифікації інноваційних процесів в 
країні (проте на практиці таке потужне нормативне 
забезпечення не спрацьовує). Зв'язок «освіта-дослі-
дження» покритий удвічі меншою кількістю інстру-
ментів – 5 фінансових інструментів та 9 норматив-
них документів (табл. 2).

Для забезпечення ефективного розвитку «трикут-
ника знань» важливим є інституціонально-організа-
ційне середовище та територіальна близькість між 
його учасниками, що в контексті проведення іннова-
ційної діяльності виводить цей трикутник на рівень 
регіонів. Саме на цьому рівні формуються комуніка-
тивні та виробничі зв’язки між опорними точками, 
приймаються управлінські рішення. У зв’язку з цим 
регіональним органам влади теж необхідно активно 
брати участь у розбудові сприятливого бізнес-клімату 
і забезпечувати підтримку відповідної інноваційної 
інфраструктури: створення інкубаторів, кластерів 
різних типів і наукових парків з метою полегшення 
комерціалізації інновацій в регіоні; затвердження і 
виконання регіональних інноваційних програм; здій-
снення організаційної та ресурсної підтримки під-
приємств, що провадять інноваційну діяльність, в 
тому числі за рахунок такого організаційно-фінансо-
вого механізму, як державно-приватне партнерство 
(ДПП). Опорні точки самі по собі, які б розвинуті та 
активні вони не були, не зможуть гарантувати повно-
масштабного, якісного та інтенсивного інноваційного 
процесу. Забезпечення цього можливе лише завдяки 
постійно діючим зв’язкам між ними. 

Висновки з проведеного дослідження. Опрацю-
вання та систематизація законодавчих і норматив-
них документів вказує на наявність досить великої 
кількості фінансових інструментів, здатних сприяти 
ефективному функціонуванню «трикутника знань» 
в країні. Серед опорних точок найбільшою мірою 
такими інструментами забезпечені реципієнти інно-
вацій (підприємства), а серед зв’язків – «реципієнти-
дослідження». Найменше інструментами «покрита» 
освіта та її зв’язки як з підприємствами, так і з 
дослідженнями. Виділений дисбаланс можна пояс-
нити тим, що ще з радянських часів на ВНЗ пере-
важно покладалась освітня функція, вони практично 
не займались науковими дослідженнями, як це 
характерно для західної практики. 

Задля активізації існуючого фінансового інструмен-
тарію слід змінювати підходи до державного фінансу-
вання досліджень та підтримки інноваційного розви-
тку, в тому числі на рівні регіонів. При застосуванні 
пільг і преференцій для суб’єктів інноваційних про-
цесів доцільно наголос робити не на фіскальній ком-
поненті, в якій зацікавлена держава, а на стимулюю-
чій (преференції з оподаткування, пільгові кредити, 
компенсація відсоткових ставок тощо), усвідомлюючи 
високі ризики, що переймають на себе реципієнти 
інновацій, а також високу витратність наукових, в 
першу чергу, фундаментальних, досліджень.

Важливим кроком спрощення та прискорення 
комерціалізації інновацій повинен стати подальший 
розвиток ринку венчурного капіталу та функціону-
вання венчурних фондів, механізмів краутфандингу 
та ендамнентів, міжнародних та національних гран-
тів, сучасних інноваційних платформ, за допомогою 
яких можна акумульовувати фінансові ресурси для 
реалізації проектів і стратапів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах сьогодення актуальним питанням постає удосконалення системи оплати праці, яка є одним з головних чинників 
впливу на ефективність діяльності промислового підприємства. Статтю присвячено особливостям та трансформації оплати пра-
ці на підприємствах адекватно до змін їх кадрової політики в сучасних умовах господарювання. 
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Тонюк М.О. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современном мире актуальным вопросом является совершенствование системы оплаты труда, которая является одним 

из главных факторов повышения эффективности деятельности промышленного предприятия. Статья посвящена особенностям 
кадровой политики и трансформации оплаты труда на предприятиях в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: кaдрoвaя политика предприятия, оплaтa труда, современные условия хозяйствования, государственное 
управление, заработная плата, кадровый потенциал.

Tonuik M.O. THE TRANSFORMATION OF WAGES IN THE CONTEXT OF MODERN PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE
Today important issue is improve the wage system, which is one of the main factors increasing the efficiency of industrial enterprises. 

The article refers to features of personnel policies and transformation wages in enterprises under current economic conditions.
Keywords: labourfirm'spolicy, labourpayment, modern economic terms, government regulation, sallary, Human Resources pros-

pects.

Постановка проблеми. Для підвищення темпів 
розвитку економіки України необхідно зробити рішу-
чий крок щодо розбудови соціально-орієнтованої еко-
номіки, основною метою якої є найбільш повне задо-
волення потреб людини та забезпечення гідної якості 
життя кожного громадянина країни. Значну роль у 
формуванні економіки нового типу відіграють доко-
рінні перетворення у соціально-трудових відносинах 
на підприємствах. Такі перетворення потрібні тому, 
що в даний час відбувається освоєння проривних 
технологій виробництва та реалізація інноваційних 
управлінських рішень в промисловості та сільському 
господарстві, що потребує висoкoквaліфікoвaних 
кaдрів і зміни кадрової політики національних 
підприємств.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Різні 
аспекти формування і розвитку кадрової полі-
тики на підприємствах останнім часом досліджу-

вались багатьма науковцями. Особливої уваги у 
цьому напрямі заслуговують роботи Ковбасюк Ю.В., 
Ващенко К.О. [1] та Дериховської В. І. [2]. Але в 
цих дослідженнях майже не зосереджено увагу на 
трансформації оплати праці, хоча цей аспект є одним 
з основних при впровадженні будь-яких нововве-
день, що орієнтовано на підвищення ефективності 
суб`єктів господарювання.

Постановка завдання:
– визначити основні причини недосконалості 

оплати праці;
– розглянути основні проблеми раціональної 

oплaти праці та запропонувати шляхи їх вирішення;
– встановити вплив державної та регіональної 

політики на вдосконалення систем oплaти праці.
Основною метою даної статті є винесення для 

загального обговорення результатів дослідження 
щодо вдoскoнaлення системи oплaти прaці. Об'єктом 


