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Постановка проблеми. Актуальність проблеми ви-
значення інноваційної стратегії України обумовлена 
потребою у створенні інноваційної моделі економіки, 
впровадження, розвитку та застосування в економіці 
високих технологій та інновацій задля підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
Стратегічні напрямки забезпечення інноваційного 
розвитку економіки України потребують втілення у 
конкретні управлінські рішення та оформлення їх у 
вигляді змін до відповідних законодавчих актів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мами забезпечення інноваційного розвитку економіки 
займались такі західні науковці, як J. Li, Z. Xie [1], 
B. Godin, C. Dorй [2], R. Griffith [3], Z. Griliches [4], а 
також спеціалісти міжнародних фінансово-економіч-
них організацій E. Edworthy, G. Wallis, D. Guellec,  
B. van Pottelsberghe de la Potterie та інші [5-7].

В Україні вдосконалення інноваційного розвитку 
національної економіки було предметом досліджень 
таких провідних учених як В. М. Геєць, В. В. Семи-
ноженко [8], В. В. Дємєнт’єв, В. П. Вишневський [9], 
І. Стойко, Л. Мельник [10], Л. Федулова [11].

Постановка завдання. Проте, низка проблемних 
питань наразі залишаються невирішеними. Зокрема, 
стосовно національної економіки не запропоновано 

чітких механізмів забезпечення інноваційного роз-
витку економіки України, а наявні підходи не мож-
на вважати такими, що враховують усі інституційні 
нюанси української економіки.

Тому метою пропонованого дослідження було об-
рано вдосконалення механізму забезпечення іннова-
ційного розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реко-
мендації з удосконалення забезпечення інноваційно-
го розвитку стосуються змін на національному рівні, 
проте їх об’єктом є не лише держава – як суб’єкт 
макроекономічного рівня, а й економічні агенти мі-
крорівня: виробничі підприємства, науково-дослідні 
установи та заклади вищої освіти. Також предметом 
рекомендацій стане збільшення ефективності співп-
раці різнотипних суб’єктів мікроекономічного рівня 
(рис. 1).

Більш змістовно пропоновані рекомендації поля-
гають у такому.

Забезпечення інноваційного розвитку на макро-
економічному рівні.

1. Впровадження для державних інститутів євро-
пейських стандартів управління в сфері інноваційної 
політики. Аналіз стандартів і норм ефективного дер-
жавного управління, використовуваних у країнах ЄС 
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[12], та адаптація їх до інституцій-
них умов України дозволив визна-
чити основні принципи управління в 
сфері інноваційної політики.

Відкритість. Державні інститу-
ти мусять працювати у більш від-
критій манері. Оскільки інноваційна 
політика знаходиться на стику бага-
тьох сфер політики, то особливу ува-
гу варто приділити покращенню на-
дійності системного функціонування 
інститутів державної влади.

Фінансова відповідальність ін-
ститутів, що мають відношення до 
впровадження та моніторингу інно-
ваційної політики.

Ефективність. Для інноваційної 
політики це полягає у сукупності 
таких заходів: встановлення чітких 
пріоритетів державної політики у 
сфері досліджень, розробок й іннова-
цій в Україні, а також програмах із 
трансферу технологій з урахуванням 
прогнозних досліджень і світових 
техніко-технологічних й економіч-
них тенденцій; залучення інозем-
них експертів із метою підвищення 
об’єктивності оцінок інноваційних 
програм та проектів, а також прогно-
зів їх виконання; створення ефектив-
ної системи моніторингу результатів 
з чітким розмежуванням відпові-
дальності керуючих розробкою та/
або реалізацією інноваційної політи-
ки в Україні органів; забезпечення 
захисту прав власності відповідно до 
міжнародних стандартів.

Узгодженість. Інноваційна по-
літика потребує вирішення великої кількості різно-
манітних завдань, що відносяться до різних сфер ді-
яльності. Також необхідна узгодженість у проведенні 
інноваційної політики на різних рівнях, насамперед, 
національному та регіональному.

2. Розвиток непрямих форм підтримки іннова-
цій. Попри відносну простоту надання прямих форм 
підтримки, слід також розвивати і непрямі форми 
стимулювання НДДКР. Найчастіше серед непрямих 
форм підтримки інновацій країни світу використо-
вують різноманітні податкові пільги. Податковим 
кодексом України передбачено, що податкова пільга 
надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що змен-
шує базу оподаткування до нарахування податку та 
збору;

б) зменшення податкового зобов’язання після на-
рахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.
Головні переваги податкових пільг для стимулю-

вання інноваційної активності в Україні полягають 
у такому:

• податкові пільги – більш нейтральний інстру-
мент для стимулювання НДДКР за безпосередні 
гранти з точки зору компаній-отримувачів і відносно 
розподілення видатків на НДДКР;

• податкові пільги є більш доступними для їх 
отримувачів, порівняно з грантами, що важливо для 
підприємств малого та середнього бізнесу;

• непрямі методи стимулювання більш орієнто-
вані на ринок, бо вони не чинять викривлень при 

Рис. 1. Напрями забезпечення інноваційного розвитку національної 
економіки за різними рівнями

 

розподіленні фондів між різними напрямками дослі-
джень і між різними компаніями;

• використання непрямих методів стимулювання 
інновацій, порівняно з методами прямої фінансової 
підтримки, потребує менших адміністративних ви-
трат;

• податкові пільги ефективніші у випадку зрос-
тання видатків на інновації.

3. Впровадження єдиних правил відбору і оцінки 
інноваційних проектів для отримання ними непря-
мої фінансової підтримки. Для забезпечення ефек-
тивності відбору і оцінки інноваційних програм і 
проектів пропонується використовувати принципи 
оцінки методів фінансової підтримки для інновацій, 
розроблені Європейською комісією (CREST Expert 
Group on Fiscal Measures), адаптовані до українсько-
го інституційно-економічного середовища.

1. Чіткість (прозорість) визначення цілей. На-
дання податкових пільг для здійснення інноваційних 
програм і проектів має бути спрямоване на вирішен-
ня найважливіших проблем в інноваційній сфері.

2. Фокусування на безпосередньому прирості, 
тобто на тій вигоді, яку принесе реалізація пропо-
нованого інноваційного проекту. Успіх від надання 
податкової пільги для здійснення інноваційного про-
екту значним чином залежить від того, який вплив 
ця пільга має на інноваційну активність, тобто скіль-
ки додаткових НДДКР було створено внаслідок одер-
жання пільги.

3. Врахування змін у стратегії компаній, пове-
дінкових змін, зокрема, змін у стратегії компанії, 
викликаних застосуванням податкових пільг на ін-
новації.
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4. Оцінка макроекономічного впливу в контексті 
комплексу заходів у сфері інноваційної політики. 
Врахування соціально-економічних вигід на макрое-
кономічному рівні (підвищення продуктивності фак-
торів виробництва, інноваційне зростання тощо). У 
табл. 1 визначено основні напрями впливу, методи та 
джерела інформації для оцінки впливу податкових 
пільг на зростання інноваційної активності.

5. Ідентифікація та збір даних, необхідних для 
оцінки впливу пільг на рівень інноваційної актив-
ності. Враховуючи інституційні та економічні умови 
України, варто визначити, що цей процес має врахо-
вувати такі основні аспекти:

- забезпечення сумісності технології відбору та 
формування баз даних стосовно інноваційної актив-
ності з іншими національними базами даних;

- виключення можливості зміни питань анкету-
вання в процесі роботи з компаніями;

- встановлення ліміту даних, які можна отриму-
вати від компаній із застосуванням адміністративно-
го ресурсу (особливо, це стосується підприємств ма-
лого та середнього бізнесу);

- забезпечення доступу до якомога повніших баз 
даних, оскільки наразі в Україні вибір методу оцін-
ки часто залежить не від того, який метод найкра-
щий, а від того, які дані доступні.

6. Незалежність експертів та процесів оціню-
вання. Для запобігання неоднозначних результатів 
експерти мають бути незалежними (в тому числі, і з 
інших країн) від органів влади, що відповідають за 
надання пільг на реалізацію інноваційних проектів, 
і від компаній, які ці пільги отримують.

4. Заходи з удосконалення інноваційної культу-
ри. В Україні вдосконалення інноваційної культури 
доцільно проводити за такими аспектами.

Людський капітал. Наразі основним елементом 
вдосконалення цього аспекту є запровадження про-
грам підвищення кваліфікації керівного складу під-
приємств, науково-дослідних установ та закладів 
вищої освіти з питань розробки та реалізації іннова-
ційної політики.

Інформування із правових питань. В інститутах 
та організаціях варто запровадити програми з інфор-
мування підприємств, науково-дослідних установ і 
закладів вищої освіти щодо питань охорони інтелек-
туальної власності та захисту інтелектуального капі-
талу (семінари, тренінги тощо).

Встановлення зв’язків і взаємодія. Доцільно 
створити умови для вигідної співпраці між підпри-
ємствами та науково-дослідними установами, спря-
мованої на розвиток інноваційного потенціалу.

Забезпечення інноваційного розвитку на мікро-
економічному рівні.

Виробничі підприємства.
1. Стимулювання надання непрямих форм під-

тримки. Надання непрямих форм підтримки, зо-
крема, податкових пільг, перш за все, призведе до 
скорочення адміністративних витрат. Для того щоб 
отримати пряму фінансову підтримку, наприклад, 
у формі гранту, компанія має підготувати проект, 
заповнити форми документів тощо і чекати резуль-
тату. Якщо результат буде негативним, компанія не 
отримує ані гранту, ані компенсації за витрачений 
час та ресурси. Навіть якщо грант отримано, процес 
підготовки відповідної документації і подальшого 
виділення коштів, є досить тривалим унаслідок його 
великої забюрократизованості.

До того ж, ще однією перевагою користування по-
датковими пільгами є можливість самостійного пла-
нування компаніями видатків на НДДКР, не підпо-
рядковуючись державному плануванню видатків на 
інновації.

2. Податкове стимулювання інноваційної діяль-
ності створених нових підприємств, малих та серед-
ніх підприємств. В рамках цього аспекту доцільно 
запровадити на певний період часу пільгове опо-
даткування доходів інноваційних, наукомістких та 
високотехнологічних підприємств («start-up»), що 
утворенні на основі використання результатів на-
укових досліджень і розробок як базова форма ко-
мерціалізації інноваційних технологій. Пільгове 
оподаткування пропонується, якщо ці новостворені 
підприємства займаються реалізацією та експортом 
високотехнологічної продукції, придбанням нових 
технологій та одержанням доходів в результаті ви-
користання інноваційної продукції.

3. Виключення патентного доходу з бази оподатку-
вання з метою скорочення ефективної ставки подат-
ку на прибуток. Для України можна запропонувати 
виключити оподаткування доходу для патентів, що 
або розроблені у вітчизняних компаніях, або для них 
передбачається подальша розробка винаходу на ві-
тчизняних підприємствах. Відповідно, доходами, які 
можуть бути виключеними з оподаткування, вважа-
тимуться ліцензійні платежі та частка від загального 
обсягу реалізації запатентованих товарів або послуг.

4. Самостійне обрання методу кваліфікування ви-
датків на інновації для отримання податкових пільг. 
В залежності від того, яку мету переслідує компанія, 
видатки на інновації можуть кваліфікуватися за та-
кими групами.

Видатки на заробітну платню працівників, що 
беруть участь у НДККР. Такий тип кваліфікування 
видатків доцільний, якщо компанія має потребу у ви-
сококваліфікованих трудових ресурсах, слугуючи додат-
ковим стимулом для інвестування у людський капітал.

Таблиця 1
Інструментарій оцінки впливу податкових пільг на інноваційний розвиток

Напрям впливу Методи оцінки Джерела інформації

Безпосередній приріст (зростання інно-
ваційної активності компаній внаслі-
док застосування податкових пільг)

Економетричні та/або кількіс-
ні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній, дані податкового аудиту

Непрямий приріст (зростання іннова-
ційної активності за рахунок зростан-
ня компетентності компаній завдяки 
більшим обсягам досліджень та роз-
робок та їх якості)

Економетричні та/або кількіс-
ні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній (в тому числі, агреговані 
показники макрорівня) та результати спосте-
реження

Зміни у стратегії компаній Ситуаційні дослідження; кіль-
кісні та/або якісні методи

Результати спостережень та анкетувань, дані 
податкового аудиту

Вигоди для компаній та суспільства 
(вплив на рівень прибутковості компа-
ній та суспільні вигоди, заснований на 
пільгах на інноваційну діяльність)

Економетричні методи, ситу-
аційні дослідження, кількісні 
та/або якісні методи

Дані щодо обсягів податкових пільг, показни-
ки рівня інноваційної активності та НДДКР, 
звітність компаній (в тому числі, агреговані 
показники макрорівня), національні рахунки
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Поточні видатки на НДДКР. 

Якщо виробничий процес на під-
приємстві є добре налагодженим, 
склад поточних витрат на НДДКР є 
ретельно спланованим, то підприєм-
ство може відносити як видатки на 
НДДКР витрати на заробітну платню 
та витратні матеріали, використову-
вані у проектах та спожиті протягом 
року з моменту придбання. До того 
ж цей метод краще відображає ре-
альні структури видатків компанії.

Включення поточних та капі-
тальних видатків на НДДКР до-
зволяє з метою отримання пільги 
враховувати всі видатки, пов’язані з 
НДДКР. Зокрема, цим методом мо-
жуть користуватися підприємства 
малого та середнього бізнесу з метою 
включення у витрати на НДККР ви-
трат, пов’язаних з патентуванням 
винаходів та примусовим здійснен-
ням патентних прав, а також для 
стимулювання співпраці між закла-
дами вищої освіти та підприємства-
ми за допомогою включення витрат 
на аутсорсинг (залучення сторонніх 
ресурсів).

5. Активізація участі у націо-
нальній мережі трансферу техноло-
гій – NTTN з метою пошуку техно-
логічних рішень, нових технологій 
і продуктів та співробітництва з міжнародними ме-
режами трансферу технологій, зокрема Європейської 
мережі передачі інновацій (EEN), Російською мере-
жею трансферу технологій (RTTN) та Національним 
банком технологій України.

6. Активізація впровадження стандартів Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), що 
стосуються інформації та документації в галузі про-
мислової власності і містять правила та рекомендації 
щодо уніфікованих методів представлення патентної 
інформації на різних носіях. Цими Стандартами ре-
гламентуються: форма та зміст патентних докумен-
тів; правила їх індексування, класифікування і ко-
дування; зміст та структура офіційних бюлетенів і 
покажчиків до них; характеристики матеріальних 
носіїв інформації тощо.

Науково-дослідні установи.
1. Використання прямих методів фінансової під-

тримки. Виконання цього пункту безпосередньо за-
лежить від впровадження ефективної стратегії пла-
нування бюджетних видатків держави на НДДКР на 
довгострокову перспективу. Одним з напрямів цього 
є долучення до положень Лісабонської стратегії, яка 
рекомендує надання 3% ВВП в формі державних ін-
вестицій на виконання досліджень і розробок [13]. В 
Україні ці цифри за 2009-2012 рр. склали 0,39-0,4% 
ВВП [14].

Варто зазначити, що прямі методи фінансової 
підтримки в умовах України для науково-дослідних 
установ є більш доцільними внаслідок особливостей 
національного інституційного середовища.

По-перше, на відміну від підприємств всіх форм 
власності, науково-дослідні установи в Україні є бю-
джетними організаціями, які займаються виключно 
науковою діяльністю, тому ризик використання отри-
маних коштів не за призначенням є мінімальним.

По-друге, науково-дослідні установи в Україні 
є неприбутковими організаціями. Це означає, що 

Рис. 2. Організація розповсюдження наукових результатів

 

вони, відміну від виробничих підприємств, не спла-
чують податок на прибуток, до якого найчастіше за-
стосовуються податкові пільги на НДДКР.

2. Впровадження ефективної стратегії розповсю-
дження наукових результатів. Європейським союзом 
було розроблено Сьому (2007-2013 рр.) [15] та Восьму 
(2014-2020 рр.) [16] рамкові програми, спрямовані 
на прискорення економічного зростання, підвищен-
ня конкурентоспроможності та інтенсифікацію інно-
ваційного розвитку країн об’єднаної Європи. Визна-
чено правила участі у цих програмах підприємств, 
науково-дослідних установ і закладів вищої освіти, а 
також умови розповсюдження наукових результатів. 
Попри те, що зазначені рамкові програми є європей-
ськими, в них активно заохочується участь організа-
цій і установ із країн, що не є членами ЄС.

З метою долучення України до норм і стандар-
тів цих програм, підвищення рівня інформованості 
суспільства та бізнесу стосовно результатів науково-
дослідних розробок, як в Україні так і за її меж-
ами, і відтак, до можливої участі у спільних проек-
тах й отримання фінансування, запропоновано схему 
організації розповсюдження наукових результатів 
(рис. 2), застосування якої покликане підвищити 
економічну та соціальну «прибутковість» інновацій 
та НДДКР.

3. Активізація участі у національній мережі 
трансферу технологій – NTTN та Національному бан-
ку технологій України з метою пошуку партнерів і ін-
весторів для кооперації при розробці та впровадженні 
високотехнологічного продукту як в Україні, так і за 
її межами; активізації співробітництва з міжнародни-
ми мережами трансферу технологій, зокрема Європей-
ської мережі передачі інновацій (EEN) та Російською 
мережею трансферу технологій (RTTN); забезпечення 
дотримання прав інтелектуальної власності для роз-
робників на всіх стадіях НДДКР та в процесі подаль-
шого трансферу технологій у виробництво.
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4. Імплементація, відповідно до Закону України 
«Про Загальнодержавну програму адаптації зако-
нодавства України до законодавства Європейського 
Союзу», норм законодавства ЄС щодо захисту автор-
ського права та суміжних прав, зокрема таких Ди-
ректив ЄС.

Директиви Європейського парламенту та Ради 
2001/29/ЄС від 22.05.2001 р. про гармонізацію де-
яких аспектів авторського права та суміжних прав 
у інформаційному суспільстві (зокрема ст.5., яка 
встановлює виключення із заборони на об’єктів інте-
лектуальної власності, якщо вони використовуються 
виключно з метою ілюстрування освітнього процесу 
або наукового дослідження).

Директиви 2006/116/ЄС Європейського парла-
менту та Ради від 12.12.2006 р. року про гармоніза-
цію терміну охорони авторських і деяких суміжних 
прав (зокрема, ст. 5 щодо захисту наукових публіка-
цій, яка фіксує пролонгацію терміну захисту прав 
інтелектуальної власності на наукові твори).

Заклади вищої освіти
Доцільно розширити фінансову автономію вишів. 

Лісабонська декларація 2007 р. [17], до якої приєд-
налися всі країни ЄС, визначає положення фінансо-
вої автономії університетів. Аналіз декларації засвід-
чив, що із п’яти положень, що визначають фінансову 
автономію закладів вищої освіти, наразі в Україні 
виконуються два: можливість самостійно встановлю-
вати та змінювати плату за навчання (1) українських 
та (2) іноземних студентів.

Наразі в Україні надходження, отримані за надан-
ня платних освітніх та інших послуг, зараховуються 
до доходів спеціального фонду державного бюджету 
університету як плата за послуги, що надаються бю-
джетними установами згідно з їх функціональними 
повноваженнями, або як надходження бюджетних 
установ від господарської та/або виробничої діяль-
ності, якщо такі надходження отримані внаслідок 
зазначеної діяльності [18].

Пропонується дозволити закладам вищої освіти 
в Україні самостійно розпоряджатись власними над-
ходженнями із здійсненням розрахунково-касового 
обслуговування банківськими установами. Також 
ще одним аспектом фінансової автономії може стати 
право використовувати кошти, що надаються в якос-
ті грантів, спонсорської допомоги, ліцензування ін-
телектуальної власності, патентування винаходів та 
інших внесків, не дотримуючись процедур держав-
них закупівель, передбачених українським законо-
давством.

Також, подібно до більшості розвинених країн, 
із метою стимулювання інноваційної активності до-
цільно дозволити закладам вищої освіти самостійно 
визначати потреби для витрачання зазначених над-
ходжень: створення відділів трансферу технологій 
у ВНЗ, організацію наукових і науково-практичних 
конференцій, оновлення обладнання лабораторій за-
кладів вищої освіти, публікації статей і журналів, 
сприяння науково-дослідним програмам ВНЗ, випла-
та стипендій обдарованим студентам тощо. Проте з 
метою запобігання нецільового використання коштів 
слід ввести обмеження самостійності вишів, зокрема, 
затверджувати їх рішення вищестоящим органом.

В рамках реалізації самостійного розпорядження 
коштами слід також передбачити, щоби заклади ви-
щої освіти мали можливість виконувати фінансові 
операції, оминаючи процедури подачі заяв до Дер-
жавного Казначейства України.

Впровадження подібних змін сприятиме більш 
гнучкій інноваційній активності закладів вищої осві-

ти внаслідок скорочення часу й адміністративних 
витрат на співпрацю з Державним Казначейством 
України.

Поєднання потенціалу.
Збільшення ефективності співпраці різнотипних 

суб’єктів мікроекономічного рівня включатиме заходи, 
спрямовані на поєднання їх потенціалу, зокрема, такі.

1. Розробка програм співпраці науково-дослідних 
установ, закладів вищої освіти та виробничих під-
приємств, якими передбачено фінансування їх діяль-
ності, спрямованої на розробку та впровадження у 
виробництво продуктів та технологій, важливих для 
розвитку національної економіки.

2. Розширення можливостей надання послуг, 
пов’язаних із підтримкою трансферу технологій по-
кликане забезпечити техніко-технологічну співпра-
цю науково-дослідних установ, закладів вищої освіти 
та підприємств. Метою такої співпраці є активізація 
комерційного (виробництво товарів і послуг, залу-
чення додаткових ресурсів для подальших іннова-
ційних досліджень і розробок тощо) та некомерцій-
ного (пошук нових напрямів досліджень, поширення 
та обмін знаннями тощо) використання результатів 
НДДКР. При реалізації цього заходу виділяють такі 
аспекти, як підтримка діяльності із трансферу техно-
логій нещодавно запущеної в Україні Європейської 
мережі підприємств (Enterprise Europe Network), і 
запровадження користування послугами технологіч-
них менеджерів і брокерів задля стимулювання інно-
ваційних процесів у сфері технологічного розвитку 
та створення в Україні інноваційної інфраструктури.

3. Активізація розвитку індустріально-техноло-
гічних парків із метою поєднання досягнень науки 
з виробництвом та прискорення виведення на ринок 
нових високотехнологічних продуктів. Крім того, 
вони можуть стати важливим елементом децентралі-
зації управління економікою, оскільки рішення про 
напрями розвитку конкретного виробництва, фінан-
сування окремих інноваційних проектів приймають-
ся безпосередньо на рівні індустріально-технологіч-
ного парку, а не міністерства.

До того ж, на думку експертів ЄС, що протягом 
2009-2011 рр. проводили дослідження інноваційного 
розвитку України, технопарки виявились найбільш 
успішною формою інноваційного розвитку в сучасній 
Україні.

В рамках забезпечення функціонування інсти-
туційних умов індустріально-технологічних парків 
спростити процедури утворення інноваційних ком-
паній науково-дослідними установами та закладами 
вищої освіти з визначенням: джерел формування ста-
тутних фондів інноваційної компанії з боку науково-
дослідних установ та університетів; процедур оформ-
лення та забезпечення передачі прав інтелектуальної 
власності прав на інноваційні продукти; процедур 
передачі дивідендів науково-дослідним установам та 
закладам вищої освіти.

Висновки з проведеного дослідження. З метою вті-
лення стратегічних напрямів у конкретні управлін-
ські рішення запропоновано практичні рекомендації 
щодо вдосконалення забезпечення інноваційного роз-
витку національної економіки на різних рівнях.

Визначено, що на національному рівні в сфері ін-
новаційної політики задля вдосконалення інновацій-
ного розвитку слід передовсім впровадити в державі 
засновані на принципах відкритості, узгодженості, 
ефективності, фінансової відповідальності європей-
ські стандарти управління.

Проведено адаптацію до українського інституцій-
но-економічного середовища єдиних правил відбору 
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й оцінки інноваційних проектів для отримання ними 
непрямої фінансової підтримки на засадах принци-
пів, розроблених Європейською комісією.

На мікроекономічному рівні визначено три гру-
пи економічних агентів, що безпосередньо задіяні в 
інноваційному процесі: виробничі підприємства, на-
уково-дослідні установи та заклади вищої освіти, для 
кожної групи встановлено базові напрямки вдоскона-
лення інноваційного розвитку для підприємств. Та-
кож з допомогою аналізу інституційного середовища 
функціонування науково-дослідних установ в Укра-
їні визначено специфічні напрямки вдосконалення 
інноваційного розвитку: активізацію використання 
прямих методів фінансової підтримки та впрова-
дження норми законодавства ЄС щодо захисту автор-
ського права та суміжних прав.

Задля збільшення ефективності співпраці різно-
типних суб’єктів мікроекономічного рівня обґрунто-
вано заходи, спрямовані на поєднання їх потенціалу, 
зокрема, розробку програм співпраці науково-дослід-
них установ, закладів вищої освіти та виробничих 
підприємств, що передбачають фінансування їхньої 
спільної інноваційної діяльності.

Перелічені аспекти вдосконалення інноваційного 
розвитку на різних рівнях можуть бути враховано 
при формуванні інноваційної політики України шля-
хом відображення у відповідних законодавчих актах.

Реалізація зазначених пропозицій у сфері іннова-
ційної політики в сучасних умовах інтеграції Укра-
їни до світової господарської системи сприятиме ін-
тенсифікації інноваційного розвитку національної 
економіки.
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