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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ*
 

 

В статті здійснено аналіз, вивченні проблеми та розроблено шляхи їх  

вирішення відносно інноваційної діяльності промислової економіки в 

Україні. 
 

В статье проведен анализ, изучении проблемы и разработаны пути их 

решения относительно инновационной деятельности  

промышленной экономики в Украине. 
 

An analysis is carried out in the article, problems are studied and the ways 

of their decision are developed in relation to innovative activity of industrial 

economy in Ukraine. 

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки пріоритетний розвиток 

інноваційної діяльності є найважливішим чинником суспільного відтворен-

ня, оскільки визначає рівень конкурентоспроможності національної еконо-

міки і забезпечує її стійке зростання. В умовах формування інноваційної 

моделі розвитку стрімко зростає значущість державної інноваційної політи-

ки, яка стає основою системи регулювання реального сектору економіки. 

Необхідність розробки ефективних механізмів державного регулювання ін-

новаційного розвитку країни в ринкових умовах визначається тим, що па-

раметри цього розвитку усе більше стають вирішальними для національної 

економіки. 

Особливості розвитку та проблеми державного регулювання іннова-

ційної діяльності висвітлювали у своїх наукових працях такі видатні фахів-

ці, як В. Александрова, Ю. Бажал, А. Бєляєв, Є. Дж. Блейклі, С. Воєводін, 

А. Гальчинський, А. Гапоненко, В. Геєць, В. Гунський, О. Денщик, М. До-

лішній, Г. Дробинко, С. Ілляшенко, О. Оболонський, В. Роговий, Д. Стече-

нко, С. Хорошухін, Н. Чухрай, А. Щеголь, Є. Юдін та ін. Зазначимо, що 

державне регулювання інноваційної діяльності потребує подальшого дослі-

дження та генезису. 

Незважаючи на актуальність дослідження вивчення проблем, тенден-

цій та шляхів їх вирішення відносно інноваційної діяльності промислової 
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економіки в Україні, вітчизняними науковцями приділяється недостатньо 

уваги. 

Мета написання даної статті полягає у визначенні тенденцій, вивченні 

існуючих проблем та розробці шляхів їх вирішення відносно інноваційної 

діяльності промислової економіки в Україні. 

У період реформування економіки інноваційна діяльність в Україні за-

знала суттєвої стагнації. За останні десятиріччя нагромаджено багато не-

розв’язаних проблем, які загрожують перерости у тенденцію спроможну 

зупинити розвиток інноваційної сфери і навіть призвести до її руйнування в 

рамках країни. До основних проблем, які потребують вирішення відносять-

ся: недостатнє виділення коштів із державного бюджету на наукові і науко-

во-технологічні роботи та невиконання вимог законодавства з цих питань; 

недосконалість системи державного регулювання та організації науково-

технологічної сфери та її розрив з виробництвом; відсутність належної ці-

льової підтримки комерціалізації та широкого практичного використання 

результатів виконання державних наукових і науково-технічних програм; 

недостатня узгодженість планів наукових досліджень, що проводяться за 

бюджетні кошти, з програмами економічного розвитку країни; недостатній 

попит виробництва на результати наукових досліджень і розробок; слабка 

диверсифікованість джерел фінансування науково-технологічної та іннова-

ційної діяльності; вкрай незадовільне забезпечення наукових організацій 

матеріально-технічними ресурсами, і насамперед сучасними науковими 

приладами; відсутність дієвих механізмів охорони прав інтелектуальної 

власності; старіння наукових кадрів та відтік молодих науковців за кордон 

та ін. 

Результативність державної політики в інноваційній сфері промислового 

сектору економіки залежить від її послідовності, ефективності механізму 

функціонування та принципів її реалізації. Державне регулювання у сфері 

інноваційної діяльності повинно орієнтуватися насамперед на довгостроко-

ву перспективу, на здійснення структурних зрушень і технологічну модер-

нізацію. Ринкові механізми повинні гнучко реагувати на сьогоднішні пот-

реби, у достатній мірі їх задовольняти і сприяти досягненню цілей іннова-

ційного розвитку промислового сектору економіки країни. При цьому не-

обхідно враховувати, що особливо суперечливими є проблеми надання ефе-

ктивної прямої й опосередкованої підтримки сфери наукових та науково-

технічних робіт. Багатоканальність формування ресурсної бази, відсутність 

чітких принципів вибору пріоритетів національного інноваційного розвит-

ку, акумуляції значних фінансових ресурсів на їх розвиток. Актуальним є 

одержання проривних, довгострокових стратегічних ефектів, здатних зме-

ншити ризики і забезпечити прискорений соціально-економічний і іннова-

ційний розвиток промисловості в Україні. 

Реалізація державної політики у сфері науки, технологій та інновацій 

вимагає наявності відпрацьованої комплексної, взаємопов'язаної в усіх еле-
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ментах системи регулювання розвитком науково-технічного потенціалу 

держави та повного узгодження її механізмів з основними засадами держа-

вної економічної політики і визначеними пріоритетами інноваційного шля-

ху розвитку. Відсутність впродовж тривалого проміжку часу організаційно-

економічних механізмів, орієнтованих на інтенсивне використання іннова-

ційного потенціалу, призводить в останні роки до цілого ряду негативних 

наслідків, зокрема, до штучної взаємної ізоляції науки й виробництва при 

вирішенні не лише поточних завдань технологічного переозброєння вироб-

ництва, а й при визначенні та реалізації цих завдань на тривалу перспекти-

ву. Фактичне зменшення зацікавленості виробництва у запровадженні ре-

зультатів інноваційної діяльності та послаблення зворотнього зв'язку приз-

водить до зниження рівня придатності розробок до інноваційного впрова-

дження, що відбивається на можливостях отримання суспільством економі-

чного ефекту від такої діяльності. 

З досвіду інших країн визначається, що в державній економічній політи-

ці розвинутих країн приділяється значна увага розвитку національної сфери 

науки та технологій, особливо в напрямах фінансування та визначення 

стратегічних пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери здійснення 

послідовної цільової державної політики та посилення інноваційної політи-

ки, спрямованої на законодавче та фінансове забезпечення розвитку проми-

слової сфери економіки. 

Необхідними заходами щодо реалізації державної інноваційної політики 

у сфері розвитку промисловості мають бути: відновлення та модернізація 

науково-технологічної бази та інноваційного потенціалу промислової еко-

номіки з урахуванням зарубіжного досвіду; створення інституціональних 

умов для ефективної комерціалізації результатів досліджень у інноваційній 

сфері в реальному секторі економіки; реалізація інноваційної політики че-

рез комплекс заходів у конкретних інвестиційних та інфраструктурних про-

ектах; збільшення ролі держави в економічних процесах - створення умов 

для збільшення попиту на вітчизняну інноваційну конкурентоспроможну 

продукцію за рахунок бюджетних коштів або державних гарантій; сприяння 

розвитку конкурентного середовища у інноваційній діяльності промислової 

сфери економіки країни; пріоритетна підтримка науки, освіти та виробниц-

тва, яка забезпечує економічне зростання за рахунок активного викорис-

тання інноваційних факторів, та припинення необґрунтованої практики 

державної підтримки за рахунок погашення неплатежів, виділення дотацій 

та надання інших пільг; оптимізація співвідношення обсягів фінансових 

пільг та стимулів, які сприяють економічному зростанню, активізації підп-

риємництва в інноваційній діяльності промислової сфери; формування ефе-

ктивного внутрішнього ринку високих технологій, випереджувальне збіль-

шення обсягів внутрішнього споживання, нарощування його питомої ваги у 

структурі валового внутрішнього продукту, забезпечення зростання вироб-
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ництва наукоємної, високотехнологічної продукції за рахунок широкого 

впровадження інновацій, екологічно чистих та ресурсозберігаючих техно-

логій; формування цілісної системи організаційно-правових, економічних і 

інших норм стимулювання, підтримки й регулювання інноваційної діяльно-

сті у промисловості, зокрема встановлення порядку закріплення й передачі 

прав на результати інтелектуальної діяльності цивільного й подвійного 

призначення, створені за рахунок засобів державного бюджету, з метою їх 

уведення у економічний обіг. 

Інституційні зміни в інноваційній сфері були започатковані з 1991 р. пі-

сля прийняття Закону України "Про основи державної політики у сфері на-

уки і науково-технічної діяльності", де визначені правові основи державної 

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності, що базувалися на 

Декларації про державний суверенітет України та Законів України щодо 

корпоратизації та приватизації державних підприємств. У виробничому се-

кторі економіки була проведена корпоратизація та акціонування державних 

підприємств, приватизовані об'єкти комунальної сфери, значна частина жи-

тлового фонду, малі та більшість середніх підприємств. За роки трансфор-

мації економіки в інноваційній сфері корпоратизована більшість галузевих 

науково-дослідних та проектних організацій, створені акціонерні товарист-

ва. Для задоволення ринкових потреб економіки утворилися приватні прое-

ктно-конструкторські, консалтингові фірми. Не змінили форму власності 

лише науково-дослідні інститути НАН України та інших галузевих акаде-

мій, хоча розширились їх права щодо застосування господарчого розрахун-

ку у виконанні наукових досліджень. Зберегли статус державних установ 

більшість вищих навчальних закладів, частина яких розширила свої функції 

в статусі університетів, у складі яких були сформовані госпрозрахункові 

наукові лабораторії, наукові комплекси. Утворилися навчальні заклади III 

та IV категорій недержавної форми власності. Прийнятий Закон України 

“Про наукову і науково-технічну діяльність” (№1977-ХІІ від 13.12.1991р.), 

Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” 

(№2623-ІІІ від 11.07.2001р.), Закон України “Про наукову та науково-

технічну експертизу” (№51/95-ВР від 10.02.1995р.) та ряд інших поліпшу-

ють результативність наукової діяльності в народногосподарському ком-

плексі країни. Ядром правової бази економіки знань є комплекс законів та 

інших правових актів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності та 

захисту прав їх власників. Конституція України, Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закони України (“Про авторське право і 

суміжні права”, “Про видавничу справу”, “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про наукову і науково-

технічну експертизу”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та 

ін.), яких нараховується понад 22 одиниці. Регулювання правовідносин у 

сфері надання правової охорони та використання результатів інтелектуаль-

ної творчої діяльності в Україні розпочато Основним Законом України 
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"Про власність" (№697-ХІІ від 07.02.1991р.), який втратив чинність на підс-

таві Закону України №997-V (997-16) від 27.04.2007р. Створено законодав-

чу базу з питань охорони інтелектуальної власності, яка в цілому забезпе-

чує нагальні потреби суспільства у цій сфері. Під проголошені пріоритетні 

напрями передбачено розроблення і освоєння технологічних, технічних, на-

уково-організаційних та інших інвестиційних проектів в рамках ряду цільо-

вих програм. На фінансування цих програм передбачено щорічно виділяти 

35% коштів з державного бюджету на фінансування науки, а також до 

50.0% коштів щорічних надходжень до інноваційних фондів зацікавлених 

міністерств і відомств. На виконання цих рішень було підготовлено ряд ме-

тодичних документів, затверджених відповідно Кабінетом Міністрів Украї-

ни, міністерствами і відомствами. Передбачено низка заходів по стимулю-

ванню інноваційної діяльності, технічного та технологічного переозброєння 

виробництва, забезпечення пріоритетного фінансування науково-технічної 

діяльності з державного бюджету в обсязі не менше 1,7% ВВП. Передбача-

лась також адресна пріоритетна державна підтримка наукових установ, які 

працюють над новітніми науково-технічними розробками. 

В
 
останні роки під проголошені пріоритетні напрями запропоновано де-

сятки державних, інноваційних програм по розробці і впровадженню нових 

технологій, але організаційно-фінансовий механізм вирішення цих проблем 

був запущений в дію лише частково, що привело до затримки на роки, а в 

багатьох випадках і до згортання намічених науково-технічних програм. 

Фактичний обсяг фінансування державних науково-технічних програм в 

2000-2010 р. складає 5,0-7,0% від загальних обсягів бюджетного фінансу-

вання науки і не відповідає визначеному статусу їх пріоритетності. 

Важливою частиною правового забезпечення інноваційної діяльності є 

правові акти стосовно стимулювання її результативності у промисловості та 

інших сферах суспільної діяльності. В Україні правові засади щодо стиму-

лювання використання знань передбачені в окремих законодавчих актах з 

питань використання результатів інтелектуальної діяльності, а деякі пільги 

підприємствам – у законодавчих актах щодо розвитку інноваційної діяльно-

сті й функціонування технологічних парків. Це Закони України “Про інно-

ваційну діяльність” (№40-ІV від04.07.2002 р.), “Про спеціальний режим ін-

новаційної діяльності технологічних парків” (№991-ХІV від 16.07.1999 р.), 

“Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності України” (№433-ІV від 

16.01.2003 р.), “Про загальнодержавну комплексну програму розвитку ви-

соких наукоємних технологій” (№1676-ІV від 09.04.2004 р.) та інші норма-

тивно-правові акти. Разом з цим системна правова база щодо стимулювання 

використання наукових знань у країні поки що не створена. Більш повно-

цінний системний підхід щодо стимулювання інноваційної діяльності був 

задекларований у Концепції науково-технологічного та інноваційного роз-

витку України (1999 р.), що визначає концептуальні основи інноваційного 
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розвитку. В наступних законодавчих актах положення Концепції не знайш-

ли належного відображення, тому не розроблені механізми економічного 

стимулювання цієї діяльності. 

Незначні пільги, що закладені у законодавчих актах майже не реалізо-

вуються з огляду на надмірну адміністративну зарегульованість в їх прак-

тичній діяльності, що негативно впливає на всі процеси суспільно-

економічного розвитку. Прийняті впродовж останнього часу доповнення до 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" підвищують 

статус науковців, працівників вищої освіти і престижність їх праці. Разом з 

цим слід звернути увагу на незадовільне виконання Закону України "Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки", який був прийнятий ще у 

2001 р. Не виконується норма цього Закону щодо щорічного фінансування 

державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напря-

мками науки і техніки в розмірі не менше 30,0% загального обсягу фінансу-

вання видатків на науку з Державного бюджету України. 

Реалізація державної науково-технологічної політики повинна базува-

тись не на звичному адміністративно-командному, директивному підході, а 

на міцному законодавчому забезпеченні науково-технологічного прогресу, 

який поєднується зі світовою практикою. В США, наприклад, діє близько 

100 законів, які врегульовують відносини у сфері науки і техніки. 

З метою створення правового, соціального захисту українських вчених 

та спеціалістів необхідно підготувати і терміново прийняти низку Законів 

України, Наказів Президента України та інших нормативних актів, які без-

посередньо пов’язані зі сферою науково-технологічної діяльності (пакет за-

конів про інноваційні організації щодо стимулювання інноваційної діяльно-

сті; державної програми відносно посилення соціального захисту вчених та 

скорочення відтоку з країни висококваліфікованих спеціалістів; про розви-

ток державного пенсійного забезпечення працівників науки; страхування 

інноваційної діяльності, щодо організації та проведення експертиз науково-

технологічних програм і проектів, стимулювання досліджень у соціальній 

та економічній сферах та ін. 

Вся законодавча база в галузі інноваційної діяльності фактично в певній 

мірі стосується трансферу технологій. Рух в напрямку її створення розпоча-

вся ще в першій половині 90-х рр., коли було ухвалено ряд законодавчих 

актів про основи державної політики у сфері інноваційної діяльності про-

мисловості, про інститути спільного інвестування та інші. На сьогодні за-

конодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу тех-

нологій складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

України, Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про на-

укову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", 

"Про інвестиційну діяльність", "Про власність", "Про охорону прав на ви-

находи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про авторське право 
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і суміжні права", "Про фінансовий лізинг", "Про інноваційну діяльність", 

"Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоєм-

них технологій", "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної дія-

льності технологічних парків", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки України", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні", інших нормативно-правових актів. Не що давно було внесено змі-

ни до Законів України "Про державне регулювання діяльності у сфері тран-

сферу технологій", Закону України “Про інноваційну діяльність”, “Про ін-

вестиційну діяльність”, “Про зовнішню економічну діяльність”. 

Основні напрями інноваційної політики, які також стосуються трансфе-

ру технологій були першочергово визначені Концепцією науково-

технологічного та інноваційного розвитку України (1999 р.). Президентом 

України видано укази, спрямовані па підтримку інноваційної діяльності, 

зокрема "Про заходи  щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" 

(№285/2001 від 27.04.2001р.), Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України. Указ "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового 

стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для 

переходу економіки на інноваційну модель розвитку" (№640/2001 від 

20.08.2001р.), Указ Президента України №606/2006 про рішення Ради наці-

ональної безпеки і оборони України від 06.05.2006р. “Про стан науково-

технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку 

України”, Указ Президента України №444/2008 “Про додаткові заходи що-

до забезпечення розвитку наукової сфери” від 16.05.2008 та ін.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено “Концепцію 

розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власнос-

ті” (№321-Р від 13.06.2002р.). Україна заявила про приєднання до Договору 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Римської конвен-

ції, приєдналася до Женевського акту Гаазької угоди про міжнародну ре-

єстрацію промислових зразків, до Договору про патентне право (РLТ). От-

же, законів та інших регулюючих актів у сфері трансферу технологій майже 

достатньо. Але проблема в тому, що низка завдань, передбачених згадани-

ми законами, указами, постановами, не викопується в повному обсязі. 

Для обґрунтування програм і проектів інноваційного розвитку та вико-

нання Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
”
 

(ст. 9) слід розробити нормативно-правовий документ щодо уніфікованих 

методів визначення економічної ефективності результатів реалізації інно-

ваційних пріоритетів, зважаючи па ту обставину, що державна статистика 

дотепер не має інформаційних підстав для узагальнення показників та від-

повідної організаційної системи їх забезпечення. 

Враховуючи недоліки попереднього етапу впровадження правового ме-

ханізму розвитку інноваційної діяльності, необхідно забезпечити вимоги 

норм Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" щодо 
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пріоритетного фінансування науково-технічної діяльності з державного 

бюджету в обсязі не менше 1,7% ВВП та Закону України "Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки" щодо гарантування 30% загального об-

сягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України на фі-

нансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритет-

ними напрямками. Законодавчо слід передбачити ефективну систему звіль-

нення від сплати податків з тієї частини засобів підприємств, які прямують 

па розвиток, розширення виробництва, па освоєння нововведень. Разом з 

тим, в Україні малі і спільні із зарубіжними партнерами підприємства ма-

ють різного роду податкові пільги, окремі з яких за рубежем використову-

ються украй рідко. 

Згідно Закону України “Про інноваційну діяльність” (№40-ІV від 

04.07.2002р.) в розділі 1 статті 1 визначено, що інноваційна інфраструктура 

представляє собою “сукупність підприємств, організацій, установ, їх 

об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із за-

безпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетинго-

ві, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні, тощо”. 

В “Модельном Законе об инновационной деятельности” (№ 997-912 від 

16.11.2006 р.), метою якого є гармонізація законодавства держав-учасниць 

співтовариства Незалежних держав у сфері інноваційної діяльності під ін-

фраструктурою національної інноваційної системи (інноваційної інфра-

структури) необхідно розуміти “сукупність органів та установ, що здійс-

нюють в межах наданих їм повноважень керівництво і реалізацію держав-

ної політики в сфері інноваційної діяльності, а також, сукупність спеціалі-

зованих інноваційних комерційних, некомерційних підприємств та органі-

зацій, їх об'єднань, саморегулюємих організацій і професійних спілок підп-

риємств, забезпечуючи інноваційну діяльність”. Існує також й інше тлума-

чення “інноваційної інфраструктури”, визначене у “Концепції розвитку на-

ціональної інноваційної системи” (№ 680-р від 17.06.2009 р.), як складової 

підсистеми національної інноваційної системи, яка “складається з виробни-

чо-технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-

консалтингової складової, а також з технополісів, технологічних та науко-

вих парків, інноваційних центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-

інкубаторів та інноваційних структур інших типів, інформаційних мереж 

науково-технічної інформації, експертно-консалтингових та інжиніринго-

вих фірм, інституційних державних та приватних інвесторів”. Нажаль, в 

інших нормативно-правових документах не дається визначення інновацій-

ної інфраструктури та її складових. На нашу думку необхідним є доопра-

цювання нормативно-правової бази України в даному аспекті. Основними 

аспектами інноваційної інфраструктури є державні інноваційні фінансово-

кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування), ве-

нчурні компанії, фонди, зони інтелектуального науково-технологічного ро-

звитку (технополіси), технологічні парки, інноваційні центри (технологічні, 
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регіональні, галузеві), інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного 

бізнесу), консалтингові (консультаційні) фірми, лізингові компанії та 

центри, фонди підтримки підприємництва, небанківські фінансово-кредитні 

установи, біржі, аудиторські фірми, інвестиційні фонди, компанії, іннова-

ційні фонди, компанії, страхові компанії та ін. 

У Законі України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності тех-

нологічних парків” (№991-ХІV від 16.07.1999 р.) визначено правові та еко-

номічні засади щодо запровадження й функціонування спеціального режи-

му інноваційної діяльності таких технологічних парків як: “Інститут елект-

розварювання ім. Є.О. Патона” (м. Київ), “Напівпровідникові технології і 

матеріали і оптоелектроніка та сенсорна техніка” (м. Київ), “Інститут техні-

чної теплофізики” (м. Київ), “Інтелектуальні інформаційні технології”                

(м. Київ), “Укрінфотех” (м. Київ), “Агротехнопарк” (м. Київ), “Інститут мо-

нокристалів” (м. Харків), “Вуглемаш” (м. Донецьк), “Еко-Україна” (м. До-

нецьк), “Ресурси Донбасу” (м. Донецьк), “Машинобудівні технології”                

(м. Дніпропетровськ), “Наукові і навчальні прилади” (м. Суми), “Текстиль” 

(м. Херсон), “Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх тех-

нологій” (м. Одеса) та “Яворів” (львівська область). Крім того відомі накази 

Держінвестицій “Про утворення державної бюджетної установи “Східний 

регіональний центр інноваційного розвитку” № 43 від 31.05.2007 р.,  “Про 

утворення держаної бюджетної установи “Південно-західний регіональний 

центр інноваційного розвитку” № 44 від 31.05.2007 р., “Про Утворення 

державної бюджетної установи “Карпатський регіональний центр іннова-

ційного розвитку” № 45 від 31.05.2007 р., “Про утворення державної бю-

джетної установи “Київський центр інноваційного розвитку” № 46 від 

31.05.2007 р. та ін. На сьогодні діючих є 9 одиниць. Кабінетом Міністрів 

України була затверджена Державна цільова програма “Створення в Украї-

ні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 рр. № 447 від 14.05.2008 р. 

Метою Програми є створення в Україні інноваційної інфраструктури, впро-

довж 2009-2013 рр., яка спроможна забезпечити використання вітчизняного 

науково-технічного потенціалу, сприяти зростанню рівня інноваційності та 

конкурентоспроможності національної економіки. Створення інноваційної 

інфраструктури передбачається здійснити на базі наукових установ та ви-

щих навчальних закладів. Таким чином буде розвинена мережа нових еле-

ментів інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, центрів транс-

феру технологій, наукових парків, регіональних інноваційних кластерів, ін-

новаційних бізнес-інкубаторів та ін.), загальною чисельністю близько 400 

одиниць. 

З метою підвищення якісних і кількісних характеристик інноваційної 

діяльності у промисловості, доведення до рівня стандартів розвинених кра-

їн та з метою досягнення конкурентоспроможності економіки України й її 

регіонів на інноваційній основі слід розробити відповідні заходи. До пер-
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шочергових заходів підвищення ефективності функціонування інноваційної 

діяльності в промисловості України належать: суттєве покращення техніко-

економічного стану суб'єктів інфраструктури науково-дослідних установ; 

кардинальна зміна підходів щодо пріоритетів наукових досліджень відпові-

дно 6-7 технологічних укладів; ринкова дооцінка використання зазначених 

об'єктів та розробку механізмів сучасної структури фінансування дослі-

джень; аналіз ефективності і перспективності наукових досліджень інсти-

туцій науково-технологічної інфраструктури регіонів; проведення інвента-

ризації об’єктів науково-технологічної інфраструктури в кожному регіоні; 

прийняття відповідних законодавчих та нормативних документів щодо 

впровадження кластерних механізмів функціонування інституцій регіона-

льної науково-технологічної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС; 

формування регіональних програм розвитку кластерів в інноваційній сфері 

діяльності, зокрема з метою ефективного використання об’єктів науково-

технологічної інфраструктури для розвитку промислового виробництва. 
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