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Інноваційність 

Відповідно до Статті 1  Закону України «Про інноваційну діяльність»: 
Інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або 
соціальної сфери.  
Інноваційний продукт  – результат науково-дослідної або дослідно-
конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим 
цим Законом. 
Інноваційна продукція  – нові конкурентоздатні товари чи послуги, 
що відповідають вимогам, встановленим цим Законом 



Процес забезпечення інноваційності 



Регулювання у сфері інноваційної діяльності та 
трансферу технологій в Україні: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність». 

2. Закон України «Про державне регулювання трансферу технологій в Україні». 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

4. Постанови Кабінету Міністрів України 2013 року №300, №472, №351 щодо: 

 -  порядку реєстрації технологій; 

 -  використання коштів, отриманих у результаті трансферу технологій; 

 -  здійснення контролю за виплатою винагороди. 

4. Типові положення та документи про політику в сфері інтелектуальної власності для 
університетів і науково-дослідних установ 



МОН України в 2019 році підготовлені: 

1.Проект закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про наукові парки»». 

2.Проект закону України «Про внесення змін  до Закону України 
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій»». 

3.Стратегія інноваційного розвитку України до 2030 р. 



Підтримка інноваційної діяльності в України: 

1. Державне агентство з інвестицій та інновацій. 

2. Державно-інвестиційна фінансово-кредитна установа 
України Міністерства економіки розвитку і торгівлі. 

3. Директорат інновацій та трансферу технологій МОН 
України. 

4. Національний інформаційний центр зі співробітництва з 
ЄС у сфері науки та технологій (NIP UKRAINE). 

5. Enterprise Europe Network (EEN) – Європейська мережа 
підприємництва 

 



6. Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна   
програма «EUREKA». 

7. Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку (SFII). 

8. Національний офіс інтелектуальної власності   
Мінекономрозвитку України (мережа TISCs) 



Концепція інноваційних розробок 

3. Проектно-

конструкторські роботи 

(ДКР) 

4. Впровадження продукту  

у виробництві 

5. Дрібносерійне 

виробництво.  

Стадія розробки 

ринкового товару 

6. Стадія зростання. 

Серійне виробництво 

7. Стадія зрілості. 

Перерозподіл і 

оптимізація ринку 

8. Стадія занепаду 

1. Розробка  

концепції (ідеї) 

2. Наукові дослідження 

(НДР) 



Завдання: 

1. Створити в НАУ сприятливе середовище для реалізації 
інноваційних проектів комерціалізації об'єктів 
інтелектуальної власності на основі поєднання інтересів   
усіх учасників. 

2. Забезпечити методичну, організаційну та технічну допомогу 
науковцям НАУ у створенні та реалізації інноваційних 
технологій, продуктів та послуг: семінари, маркетинг тощо. 

3. Створити профільні наукові групи розробників 
інноваційного продукту на кафедрах. 

4. Створити центри та лабораторії колективного користування 
науковим обладнанням в НАУ. 

 



5. Забезпечити механізми збільшення джерел фінансування 
інноваційних розробок. 

6. Реалізувати в рамках наукового парку можливості для 
творчої реалізації студентів та молодих учених 



Дякую за увагу 


