
Рекомендації VІ Міжнародного форуму «Трансфер технологій та 

інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки»                   
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Заслухавши та обговоривши доповіді представників науки, центральних 

органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, вищих 

навчальних закладів, підприємців з проблем розвитку інноваційної 

діяльності, трансферу технологій, формування інноваційної культури, 

створення «зеленої» економіки та виходячи з необхідності створення в 

Україні сприятливих умов у інноваційній сфері задля подальшого її розвитку, 

учасники форуму зазначають: 

1. Змістом і метою модернізації економіки є покращення насамперед 

добробуту людей як безальтернативний шлях досягнення збалансованого 

соціально-економічного розвитку України та її виходу на траєкторію сталого 

розвитку, що передбачає подолання бідності, забезпечення і відновлення 

екологічної рівноваги довкілля, підвищення ресурсоефективності й 

конкурентоспроможності національної економіки шляхом упровадження 

інноваційних ресурсозберігаючих й екологічно безпечних технологій. 

2. З метою розвитку інноваційних процесів у національній економіці 

учасники форуму рекомендують: 

а) створити сприятливе нормативно-правове середовище для 

інноваційної діяльності й трансферу технологій, особливо в частині 

механізмів підтримки й стимулювання; 

б) передбачити в змінах до Податкового кодексу України податкові 

стимули для суб’єктів інноваційної діяльності. 

в) здійснити заходи з підвищення ролі держави в підтримці 

інноваційного підприємництва, а саме: 

– затвердити відомчі програми, що спрямовані на підвищення 

інноваційної активності бізнесу; 

– запровадити практику державних замовлень, переважно у формі 

контрактів на проведення НДДКР; 

– запровадити непрямі методи державного регулювання, що формують 

стимулюючий вплив зовнішнього середовища; 

– здійснити заходи з посилення ролі посередника в організації 

ефективної взаємодії академічної і прикладної науки, стимулювання 

кооперації у сфері НДДКР промислових корпорацій та університетів, 

спрямованих на активізацію інноваційного підприємництва; 

г) створити сприятливі правові й організаційні умови для створення 

підприємств малого інноваційного бізнесу, особливо в наукоємних галузях; 

ґ) упровадити механізм мотивації учасників на основі збільшення рівня 



їх зацікавленості в передачі прав власності як у вигляді ліцензійних угод, 

інжинірингових послуг й участі у створенні стартап-компаній; 

д) передбачити в Законі України «Про вищу освіту» права ВНЗ на 

створення прибуткових науково-виробничо-упроваджувальних структур з 

випуску продукції, створеної в результаті виконання наукової тематики; 

е) розробити механізм інвентаризації науково-технічних розробок НДІ та 

ВНЗ; 

є) створити механізм стимулювання вітчизняних підприємств для 

впровадження науково-технічних розробок і технологій, створених НДІ та 

ВНЗ; 

ж) забезпечити координацію дій державних і регіональних органів 

виконавчої влади з метою забезпечення комплексного підходу при 

формуванні та функціонуванні інноваційної системи й реалізації державної 

інноваційної політики; 

з) сформувати на регіональному рівні базові мережі фінансово-кредитної 

і навчально-консультативної підтримки для забезпечення потреб малого 

бізнесу; 

и) розробляти й запроваджувати сучасні інструменти підтримки 

інноваційних структур, як то технопарків, кластерів, технологічних 

платформ; 

і) створити сприятливі економічні умови й нові організаційні структури 

для забезпечення комерціалізації результатів науково-технічної діяльності; 

ї) посилити відповідальність обласних державних адміністрацій за стан і 

розвиток інноваційного потенціалу в регіонах; 

й) сформувати стимулююче економіко-правове середовище для суб’єктів 

господарювання в циклі наука – техніка – виробництво з метою забезпечення 

масового випуску конкурентоспроможної продукції; 

к) запровадити програмно-цільовий метод фінансування науково-

технологічної діяльності, який дасть можливість забезпечити ресурсами 

розвиток виробництв п’ятого й шостого технологічних укладів; 

л) забезпечити систематичне проведення форсайтних досліджень і 

затвердити для цього державну програму прогнозування науково-

технологічного та інноваційного розвитку на середньострокову й 

довгострокову перспективу з метою визначення перспективних напрямів 

інноваційної діяльності, розроблення новітніх інноваційних ресурсо- 

зберігаючих й екологічно безпечних технологій, а також оцінювання ризиків 

їх упровадження; 

м) запровадити для суб’єктів господарювання стимули до впровадження 

маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, випуску екологічно чистих 



(«зелених») товарів, поширення екологічного менеджменту; 

н) модернізувати житлово-комунальне господарство України з 

упровадженням енергоощадних технологій у приватному секторі; 

о) перевести на енергоощадні технології бюджетні установи та 

організації; 

п) розробити й запровадити програми системного впровадження 

інновацій з метою зниження енерго- й ресурсоємності промислового 

виробництва; 

р) запровадити сучасні системи контролю якості, сертифікації продукції 

та її виробництва, удосконалити систему стандартизації і метрології на 

основі міжнародних норм і розширити сфери дії міжнародних екологічних 

стандартів з метою створення умов для впровадження інноваційних й 

екологічно чистих технологій; 

с) нарощувати використання альтернативних джерел енергії в економіці; 

т) формувати у суспільній свідомості глибоке розуміння 

безальтернативності реалізації в Україні інноваційної моделі розвитку 

економіки з використанням різних механізмів впливу; 

у) розробити систему показників оцінки інноваційної культури 

організацій, підприємств, суспільства; 

ф) здійснити заходи з популяризації наукової і винахідницької 

діяльності; 

х) сприяти формуванню позитивного ставлення до інновацій у 

суспільстві; 

ц) розвивати міжнародне співробітництво з питань дослідження проблем 

формування інноваційної культури і використовувати кращу світову 

практику з цього питання; 

ч) упровадити навчальні програми, що спрямовані на виховання в дітей і 

молоді творчого мислення і позитивного ставлення до інновацій 

(Рекомендації VІ Міжнародного форуму «Трансфер технологій та 

інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки». 20–21 

грудня 2012 року, м. Київ // Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 
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