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Інноваційні пріоритети: реалізація,
проблеми та шляхи їх розв’язання
Резюме. Стаття присвячена дослідженню того, як розпорядники бюджетних коштів реалізовували середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня в Україні. Виявлено основні
проблеми та шляхи їх розв’язання для можливого використання результатів дослідження при визначенні та
коригуванні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Наведено результати дослідження, які свідчать,
що у 2017 р. із 41 затвердженого на 2017–2021 рр. середньострокового пріоритету фінансувалося 82,9%
(у 2016 р. — 71,7%) за всіма стратегічними пріоритетами. Найбільше бюджетних коштів виділено на середньострокові пріоритети за стратегічним пріоритетом 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” (72,1%), найменше — за пріоритетом 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для
високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” (0,6%). У 2017 р. порівняно з 2016 р.
відбулося збільшення обсягів фінансування середньострокових пріоритетів за чотирма стратегічними: нові
речовини та матеріали — 187,3%, АПК — 127,4%, охорона природного середовища — 165,6% та сфера ІКТ —
у 4,3 разу, що свідчить про активізацію інноваційної діяльності у цих сферах. Видатки на середньострокові
пріоритети здійснено за рахунок загального (0,7%) та спеціального (99,3%) фондів трьома розпорядниками
бюджетних коштів: МОН, Мінприроди та НААН, у 2016 р. — лише за рахунок спеціального фонду. Виявлено,
що основною проблемою фінансової підтримки середньострокових пріоритетів є недостатнє використання
державного замовлення, інноваційних проектів і державних цільових програм. Для подолання цієї проблеми
запропоновано щорічно враховувати середньострокові пріоритети при формуванні замовлень за рахунок
коштів державного бюджету та розробленні державних цільових програм на відповідний рік, як це передбачено Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.
Ключові слова: фінансова підтримка, бюджетне фінансування, інноваційна діяльність, пріоритетні напрями, середньострокові пріоритети, проблеми.

Вступ
Інноваційна модель розвитку економіки
України забезпечується через державну підтримку пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності, спрямованих на посилення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно
чистої продукції, надання високоякісних послуг
і збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних
і світових науково-технічних досягнень [1]. Це
є одним із важливих завдань державної інноваційної політики, основна мета якої — створення
умов для ефективного відтворення, розвитку
й використання науково-технічного потенціалу
країни, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих
технологій [2].
Постановка проблеми
Основою реалізації державної інноваційної
політики є моніторинг стану інноваційної діяльності, зокрема, реалізації пріоритетних напрямів, які поділяються на стратегічні (до 10 років)
та середньострокові (до п’яти років). Важливою
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є оцінка результатів реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, виявлення
основних проблем і шляхів їх розв’язання. Адже
на основі стратегічних пріоритетів і середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня визначаються та/або коригуються галузеві та
регіональні середньострокові пріоритети [1].
Мета дослідження — оцінити стан реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного
рівня в Україні, виявити основні проблеми та
шляхи їх розв’язання для можливого використання результатів дослідження при визначенні
та коригуванні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
Аналіз використаних публікацій
Тема інноваційної діяльності досліджується багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями, серед яких: П. Кріскуоло, К. Лаурсен [3], Н. Корокер [4], К. Камбіні, Ф. Кавіолі
[5], Д. Гальяно, С. Надель [6], К. Щегельський,
В. Грабовський [7] М. Коломбо [8], В.С. Шовкалюк, Д.Ю. Чайка, [9] Є.В. Руденко, В.В. Кунець,
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головними розпорядниками бюджетних коштів [16].
За даними головних розпорядників (Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України і Національна академія аграрних наук України) загальний
обсяг бюджетного фінансування стратегічних
пріоритетів у 2017 р. становив 259129,71 тис. грн,
що на 33,2% більше порівняно з 2016 р. Загаль
ний обсяг бюджетного фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня (далі — середньострокові пріоритети) становить
197261,62 тис. грн, або 76,1% від загального
обсягу фінансування стратегічних пріоритетів
та на 31,7% більше порівняно з 2016 р. При цьому частка фінансування у загальних обсягах
стратегічних пріоритетів знизилася на 0,9 в. п.
(у 2016 р. — 77%).
У 2017 р. фінансувалося 34 або 82,9% із затверджених урядом на 2017–2021 рр. середньо
строкових пріоритетів за всіма сімома стратеВиклад основного матеріалу
гічними пріоритетами. У 2016 р. частка профінансованих середньострокових пріоритетів
Дослідження державної фінансової підтримстановила 71,7% (від затверджених на 2012–
ки пріоритетних напрямів інноваційної діяльно
2016 рр.).
сті здійснено відповідно до Закону України “Про
У 2017 р. із Державного бюджету України
інноваційну діяльність” [1], Закону України “Про
видатки на середньострокові пріоритети здійс
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
нено за рахунок загального (0,7%) та спеціУкраїні”, яким визначено сім стратегічних пріального (99,3%) фондів, у 2016 р. — лише за
оритетних напрямів інноваційної діяльності [2];
рахунок спеціального фонду. Частка обсягу фіпостанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1056, якою
нансування середньострокових пріоритетів у
затверджено 41 середньостроковий пріоритетномінальному (абсолютному) ВВП у 2017 р. станий напрям інноваційної діяльності загальноновила 0,0066%, у 2016 р. — 0,0063%, тобто у
державного рівня на 2017–2021 рр. та запро2017 р. відбулося зростання обсягів бюджетного
ваджено проведення моніторингу їх реалізації
фінансування середньострокових
пріоритетів інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня.
Загалом із 34 профінансованих у 2017 р. середньострокових
пріоритетів переважні обсяги фінансування (183648,84 тис. грн,
або 93,1%) спрямовано на 14 середньострокових пріоритетів за
шістьма (крім 5 — сфера медицини) стратегічними пріоритетами, з яких 148867,7 тис. грн, або
76,7% — на шість середньострокових пріоритетів за 4 стратегічним
напрямом (АПК) (рис. 1).
Більш детальний аналіз фінансування середньострокових пріо
ритетів за кожним стратегічним
Рис. 1. Топ-14 середньострокових пріоритетних напрямів
наведено нижче.
інноваційної діяльності у 2017 р.*
За стратегічним пріоритетним
* Примітка: Середньострокові пріоритети інноваційної діяльності занапрямом 1 “Освоєння нових техгальнодержавного рівня затверджені постановою КМУ від 28.12.2016
нологій транспортування енергії,
№ 1056.
І.Є. Седюк, М.С. Мандигра [10], І.Ю.Єгоров [11],
Ю.А Даниленко [12], Т.К. Кваша [13], Л.В. Рожкова [14], Т.В. Полозова [15].
У роботах зарубіжних авторів висвітлено
питання стратегій дослідження інноваційного
розвитку [3], інноваційної діяльності у сферах:
захисту навколишнього середовища [4]; енергетики [5]; промисловості [6], послуг [7]; інноваційної продукції [8]. У роботах вітчизняних авторів розглянуто: стан, проблеми і перспективи
розвитку інноваційної діяльності [9]; пріоритети
аграрної біотехнології [10]; правового забезпечення інноваційної діяльності [11]; класифікації
інновацій та інноваційного процесу [12]; реалізації інноваційних пріоритетів регіонального
та галузевого рівнів [13; 14]; інноваційної діяльності підприємства [15].
При цьому питання державної фінансової
підтримки пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня, визначених на 2017–2021 рр.,
в Україні досліджено вперше.

28

Science, technologies, innovations • 2018, № 4

Інноваційна економіка
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних
джерел енергії” затверджено сім середньострокових загальнодержавних пріоритетів такими, як на 2012–2016 рр. У 2017 р. фінансувалися шість (у 2016 р. — п’ять) пріоритетів,
на які виділено 9657,75 тис. грн, або 63,5% від
обсягу фінансування стратегічного пріоритету
та 94,3% порівняно з 2016 р. і з часткою 4,9%
(у 2016 р. — 6,9%) у загальному обсязі фінансування середньострокових пріоритетів за 2017 р.
Переважна частина коштів (83%) спрямована
за двома середньостроковими пріоритетами
1.1 “Освоєння нових технологій удосконалення
енергетичних мереж та обладнання з урахуванням намірів їх гармонізації з енергетичною системою країн ЄС” (4985,10 тис. грн — найбільші
обсяги фінансування) та 1.4 “Освоєння нових
технологій будівництва енергоефективних житлових та комунально-побутових будівель і приміщень” (3031,45 тис. грн). Найменше (2,1%)
профінансовано три середньострокові пріоритети: 1.3 “Освоєння нових технологій отримання
альтернативних видів палива”; 1.6 “Освоєння
нових технологій енергоефективного спалювання різних видів палива”; 1.7 “Освоєння нових технологій використання теплових насосів”.
Не фінансувався (як і у 2016 р.) середньостроковий пріоритет 1.2 “Освоєння нових технологій
створення енергогенеруючих потужностей на
основі когенераційних установок” (рис. 2).
За видами інноваційної діяльності у 2017 р.
кошти спрямовано переважно на НДДКР. Фінансування середньострокових пріоритетів здійс
нено одним розпорядником — МОН.
За стратегічним напрямом 2 “Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку
транспортної системи, ракетно-космічної галузі,
авіа- і суднобудування, озброєння та військової
техніки” затверджено чотири середньострокових пріоритети, які зазнали змін порівняно із
затвердженими на 2012–2016 рр. У 2017 р. усі
середньострокові пріоритети фінансувалися в
обсягах 4924,22 тис. грн, або 42,1% (у 2016 р. —
86,2%) від обсягу фінансування стратегічного
пріоритету та 91,1% порівняно з 2016 р. і з часткою 2,5% (у 2016 р. — 3,6%) у загальному обсязі
фінансування середньострокових пріоритетів
за 2017 р. Переважну частину коштів (72%) виділено на два середньострокових пріоритети:
2.2. “Розвиток транспортної логістики, розроблення та впровадження інтелектуальних та
цифрових систем” (1958,22 тис. грн — найбільші видатки) та 2.3. “Створення нових поколінь
техніки і технологій в авіа-, судно- та ракетнокосмічній галузі” (1587,90 тис. грн). Найменше
коштів використано за середньостроковим пріо
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Рис. 2. Розподіл фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом
“Освоєння нових технологій транспортування
енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії” у 2017 р., %
ритетом 2.1. “Розроблення агрегатів і систем
нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту” (рис. 3).
За видами інноваційної діяльності кошти
спрямовано на “придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення” (3,5%) та переважна частка (96,5%) — на проведення НДДКР.
Бюджетне фінансування середньострокових
пріоритетів здійснено у незначних обсягах із

Рис. 3. Фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом “Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-кос
мічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки” у 2017 р., %
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загального фонду (2,7% на середньостроковий
пріоритет 2.2) та зі спеціального фонду (97,3%)
одним розпорядником — МОН.
За стратегічним пріоритетом 3 “Освоєння
нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій” затверджено вісім
середньострокових пріоритетів, які порівняно
із затвердженими на 2012–2016 рр. осучаснені
за тематикою, при цьому їх кількість не змінилася. У 2017 р. фінансувалися всі (у 2016 р. —
також усі) середньострокові пріоритети з обсягами 22719,85 тис. грн або 63,2% від обсягу фінансування стратегічного пріоритету та
187,3% порівняно з 2016 р. і з часткою 11,5% у
загальному обсязі фінансування середньострокових пріоритетів за 2017 р. (на 3,4 в. п. більше
порівняно з 2016 р.).
У 2017 р. переважну частину коштів
(15757,97 тис. грн, або 69,4%) виділено на один
середньостроковий пріоритет — 3.3 “Промислове освоєння нових технологій отримання,
оброблення і з’єднання конструкційних, функціональних та інструментальних матеріалів”.
Незначні обсяги фінансування (5,5%) майже
рівними частками спрямовано за двома середньостроковими пріоритетами: 3.4 “Створення
індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них” та 3.6 “Створення
нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій”. Найменший обсяг коштів виділено на
напрям 3.8 “Створення матеріалів та технологій
для 3D-прототипування (рис. 4).
За видами інноваційної діяльності у 2017 р.
кошти спрямовано на “придбання машин, об-

Рис. 4. Фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом “Освоєння нових технологій виробництва матеріалів,
їх оброблення і з’єднання, створення індустрії
наноматеріалів та нанотехнологій” у 2017 р., %
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ладнання та програмного забезпечення” (1,1%
майже в однакових обсягах за напрямами 3.1
та 3.5) та майже всі кошти (98,9%) — на НДДКР
за всіма середньостроковими пріоритетами.
Фінансування середньострокових пріоритетів
здійснено зі спеціального фонду одним розпорядником коштів — МОН.
За стратегічним напрямом 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу” затверджено сім середньострокових пріоритетів, що всі фінансувалися у 2017 р.,
як і всі вісім середньострокових пріоритетів,
затверджених на 2012-2016 рр. Затверджені
на 2017-2021 рр. середньострокові пріоритети оптимізовано за тематикою та кількістю, і їх
реалізація у 2017 р. порівнюється з 2016 р. за
загальним обсягом фінансування.
У 2017 р. обсяг фінансування середньострокових пріоритетів становив 142123,90 тис. грн,
або 93,9% (у 2016 р. — 96,6%) від обсягу фінансування стратегічного пріоритету та 127,4%
порівняно з 2016 р. Частка обсягу фінансування
середньострокових пріоритетів стратегічного
напряму в загальному обсязі фінансування середньострокових пріоритетів за 2017 р. традиційно є найбільшою (72,1%), при цьому вона на
2,4 в. п. зменшилася порівняно з 2016 р.
Переважну частину коштів (77,8%) спрямо
вано за двома середньостроковими пріоритетами: 4.1 “Розроблення та впровадження технологій виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції” — найбільша
частка фінансування як серед середньострокових пріоритетів стратегічного напряму (59,8%),
так і серед усіх середньострокових пріоритетів
(43,1%); та 4.2 “Розроблення та впровадження
технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства”. Найменше коштів (1256,20 тис. грн)
спрямовано за напрямом 4.7 “Розроблення та
впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин” (рис. 5).
За видами інноваційної діяльності у 2017 р.
кошти спрямовано на “маркетинг, рекламу”
(12,8% — за всіма середньостроковими пріоритетами) та НДДКР (87,2%) — також за всіма
пріоритетами. Бюджетне фінансування середньострокових пріоритетів здійснено зі спеціального фонду двома розпорядниками коштів:
МОН (1%) — за всіма середньостроковими пріо
ритетами (крім 4.6), та НААН (99%) за всіма
середньостроковими пріоритетами.
За стратегічним пріоритетом 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для
високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” затверджено два середньострокових пріоритети, з яких у 2017 р.
профінансовано лише 5.2 “Розроблення нових
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методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини”
(1208,20 тис. грн), що становить 24,8% в обсягах фінансування стратегічного пріоритету
та 42% порівняно з 2016 р. і з найменшою часткою (0,6%) у загальному обсязі фінансування
середньострокових пріоритетів за 2017 р. За
видами інноваційної діяльності всі кошти виділено зі спеціального фонду на НДДКР одним
розпорядником — МОН.
За стратегічним пріоритетом 6 “Широке
застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища” затверджено п’ять середньострокових пріоритетів, що залишилися без змін
порівняно з визначеними на 2012–2016 рр. та
які всі фінансувалися у 2017 р. (у 2016 р. — чотири).
У 2017 р. обсяг фінансування середньострокових пріоритетів становив 9746,20 тис. грн,
або 33,4% (у 2016 р. — 24,8%) від обсягу фінансування стратегічного пріоритету та 165,6%
порівняно з 2016 р. Частка обсягу фінансування
середньострокових пріоритетів стратегічного
напряму в загальному обсязі фінансування середньострокових пріоритетів за 2017 р. стано
вить 4,9% і збільшилася на 1,0 в. п. порівняно
з 2016 р.
Переважну частину коштів (8602,5 тис. грн,
або 88,2%) у 2017 р. спрямовано за двома середньостроковими пріоритетами: 6.1 “Застосування технологій раціонального надро- та
землекористування” (найбільша частка) та 6.3
“Застосування технологій замкненого циклу,
технологій очищення, переробки та утилізації
промислових і побутових відходів” (рис. 6). Слід
зазначити, що у 2016 р. напрям 6.3 був найменш
профінансованим (113,02 тис. грн, або 1,9%).
Отже, у 2017 р. відбулося суттєве покращення
(збільшення обсягів фінансування у 25,6 разу
порівняно з 2016 р.) реалізації вкрай необхідних
та актуальних технологій очищення, переробки
та утилізації промислових і побутових відходів,
визначених за цим напрямом.
За видами інноваційної діяльності у 2017 р.
кошти спрямовано на “придбання машин, обладнання та програмного забезпечення” (2,8%)
та майже всі (97,2%) — на НДДКР за всіма середньостроковими пріоритетами. Фінансування середньострокових пріоритетів здійснено
із загального фонду (6,2%) за середньостроковими пріоритетами 6.2 (2,2%) і 6.3 (4,0%) та
спеціального фонду (93,8%) — за всіма середньостроковими пріоритетами одним розпорядником коштів — МОН.
За стратегічним пріоритетом 7 “Розвиток
сучасних інформаційних, комунікаційних техInnovative economy

Рис. 5. Фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” у 2017 р., %
нологій, робототехніки” затверджено вісім середньострокових пріоритетів, з яких у 2017 р.
фінансувалося три. Середньострокові пріоритети, затверджені на 2017-2021 рр. порівняно із
затвердженими на 2012-2016 рр., зазнали змін
за тематикою, при цьому їх кількість не змінилася, тому порівняння здійснено за обсягами їх
фінансування та частками.
У 2017 р. обсяг фінансування середньострокових пріоритетів становив 6881,20 тис. грн,
або 64% (у 2016 р. — 21,3%) від обсягу фінансування стратегічного пріоритету зі стрімким
зростанням (у 4,3 разу) порівняно з 2016 р.,
що перемістило пріоритет на п’яту позицію за
часткою (3,5%) у загальному обсязі фінансування середньострокових пріоритетів порівняно

Рис. 6. Фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом “Широке
застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного
середовища” у 2017 р., %
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Рис. 7. Фінансування середньострокових пріоритетів за стратегічним пріоритетом “Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки” у 2017 р., %
із останньою у 2016 р. (1,1%). Майже всі кошти
спрямовано на середньостроковий пріоритет
7.3 “Впровадження новітніх технологій захисту
інформації у телекомунікаційних та інформаційних системах різного призначення”, найменше — на середньостроковий пріоритет 7.2. “Розвиток систем інтелектуального моделювання
для розв’язання задач у галузях економіки; обороноздатності держави; управління складними
об’єктами в екології, біології та медицині; освіті;
робототехніки та складних техногенних систем”
(рис. 7).
Не здійснювалося у 2017 р. фінансування
п’ятьох середньострокових пріоритетів: 7.4.
“Розвиток технологій довгострокового збері
гання інформації та управління “великими даними” (big data); 7.5. “Розробка та стандартизація технологій зв’язку п’ятого покоління — 5Gтехнологій”; 7.6. “Розвиток та впровадження
систем Інтернету речей”; 7.7. “Освоєння технологій квантових обчислень”; 7.8 “Розвиток та
впровадження систем штучного інтелекту”.
За видами інноваційної діяльності у 2017 р.
кошти спрямовано на “придбання машин, обладнання та програмного забезпечення” (7,2%
за напрямом 7.3) та майже всі кошти (92,8%) —
на НДДКР за всіма трьома профінансованими
середньостроковими пріоритетами. Фінансування здійснено зі спеціального фонду одним
розпорядником — МОН.
Результати проведеного УкрІНТЕІ моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності використано МОН при підготовці відповідних щорічних матеріалів щодо
стану інноваційної діяльності та подано Кабінету
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У 2017 р. із 41 затвердженого урядом на
2017–2021 рр. середньострокового пріоритету фінансувалося 82,9% (у 2016 р. — 71,7%)
за всіма сімома стратегічними пріоритетами,
що становить 197261,62 тис. грн, або 76,1%
в обсягах фінансування стратегічних пріоритетів і 131,7% порівняно з 2016 р. Найбільше
коштів виділено на середньострокові пріоритети
за стратегічним пріоритетом 4 “Технологічне
оновлення та розвиток агропромислового комплексу” (72,1%), найменше — за пріоритетом
5 “Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” (0,6%). У 2017 р.
порівняно з 2016 р. відбулося збільшення обсягів фінансування середньострокових пріоритетів за чотирма стратегічними: третім (нові
речовини та матеріали — 187,3%), четвертим
(АПК — 127,4%), шостим (охорона природного середовища — 165,6%) та сьомим (сфера
ІКТ — у 4,3 разу), що свідчить про активізацію
інноваційної діяльності у цих сферах. Загалом
із 34 профінансованих середньострокових пріоритетів переважні обсяги фінансування (93,1%)
спрямовано на 14 пріоритетів. Не фінансувалося сім середньострокових пріоритетів за трьома
стратегічними пріоритетами: першим (сфера
енергетики — 1); п’ятим (сфера медицини — 1)
та сьомим (сфера ІКТ — 5).
Видатки на середньострокові пріоритети здійснено за рахунок загального (0,7%) та
спеціального (99,3%) фондів трьома розпорядниками коштів: МОН, Мінприроди та НААН,
у 2016 р. — лише за рахунок спеціального фонду. Частка фінансування середньострокових
пріоритетів у номінальному (абсолютному)
ВВП у 2017 р. становила 0,0066%, у 2016 р. —
0,0063%, тобто у 2017 р. відбулося зростання
обсягів бюджетного фінансування середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності
загальнодержавного рівня.
Основна проблема фінансової підтримки —
недостатнє використання шляхів реалізації середньострокових пріоритетів, зокрема, державного замовлення, окремих інноваційних проектів і державних цільових програм, тобто, фінансування пріоритетів із загального фонду держбюджету, частка якого незначна.
Для подолання цієї проблеми потрібно щорічно враховувати середньострокові пріоритети
при формуванні і реалізації замовлень за рахунок коштів державного бюджету та розробленні державних цільових програм на відповідний
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рік, як це передбачено Законом України “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні”.
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INNOVATIVE PRIORITIES: IMPLEMENTATION, PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
Abstract. The article is devoted to the study of how budget funds manager’s implemented medium-term priority
directions of innovation activity at the national level in Ukraine. The main problems and ways to solve them for the
possible use of the results of the study in identifying and adjusting priority areas of innovation are identified. The
results of the study indicate that in 2017 out of 41 approved for 2017–2021 medium-term priorities were financed
82.9% (in 2016 — 71.7%) for all strategic priorities. Most of the budget funds were allocated for medium-term
priorities for strategic priority 4 “Technological renewal and development of the agro-industrial complex” (72.1%),
least of all for priority 5 “Introduction of new technologies and equipment for high-quality medical care, treatment,
pharmaceuticals” (0.6%). In 2017 compared to 2016, there was an increase in the financing of medium-term prio
rities in four strategic areas: new substances and materials — 187.3%, AIC — 127.4%, environmental protection —
165.6%, and the ICT sector — in 4.3% times, which indicates the intensification of innovation in these areas. Expenditures on medium-term priorities were made at the expense of the total (0.7%) and special (99.3%) funds
by three budget managers: Ministry of Education and Science, Ministry of Natural Resources and the National
Academy of Agrarian Sciences, and in 2016 only at the expense of a special fund. It is revealed that the main
problem of financial support for medium-term priorities is the insufficient use of government orders, innovative
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projects and government targeted programs. To overcome this problem, it was proposed to annually take into account medium-term priorities when placing orders at the expense of the state budget and developing state target
programs for the relevant year, as provided for by the Law of Ukraine "On Priority Areas of Innovation Activities in
Ukraine".
Keywords: financial support, budget financing, innovation activity, priority directions, medium-term priorities,
problems.
Т.К. Кваша, завотделом, Е.Ф. Паладченко, завсектором, И.В. Молчанова, с.н.с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Резюме. Статья посвящена исследованию того, как распорядители бюджетных средств реализовывали
среднесрочные приоритетные направления инновационной деятельности общегосударственного уровня
в Украине. Выявлены основные проблемы и пути их решения для возможного использования результатов
исследования при определении и корректировке приоритетных направлений инновационной деятельности. Приведены результаты исследования, свидетельствующие о том, что в 2017 г. из 41 утвержденного
на 2017–2021 гг. среднесрочного приоритета финансировалось 82,9% (в 2016 — 71,7%) по всем стратегическим приоритетам. Больше всего бюджетных средств выделено на среднесрочные приоритеты по
стратегическому приоритету 4 “Технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса”
(72,1%), меньше всего — по приоритету 5 “Внедрение новых технологий и оборудования для высококачественного медицинского обслуживания, лечения, фармацевтики” (0,6%). В 2017 г. по сравнению с 2016 г.
произошло увеличение объемов финансирования среднесрочных приоритетов по четырем стратегическим:
новые вещества и материалы — 187,3%, АПК — 127,4%, охрана природной среды — 165,6% и сфера ИКТ —
в 4,3% раза, что свидетельствует об активизации инновационной деятельности в этих сферах. Расходы на
среднесрочные приоритеты осуществлено за счет общего (0,7%) и специального (99,3%) фондов тремя
распорядителями бюджетных средств: МОН, Минприроды и НААН, а в 2016 г. — только за счет специального фонда. Выявлено, что основной проблемой финансовой поддержки среднесрочных приоритетов
является недостаточное использование государственного заказа, инновационных проектов и государственных целевых программ. Для преодоления этой проблемы предложено ежегодно учитывать среднесрочные приоритеты при формировании заказов за счет средств государственного бюджета и разработке
государственных целевых программ на соответствующий год, как это предусмотрено Законом Украины
“О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине”.
Ключевые слова: финансовая поддержка, бюджетное финансирование, инновационная деятельность,
приоритетные направления, среднесрочные приоритеты, проблемы.
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