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Степан Кубів Верховній Раді доповів про першочергові кроки для 

підтримки інновацій в Україні 

21 березня у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання на 

тему: «Національна інноваційна система України: стан та законодавче 

забезпечення розвитку» за участі першого віце-прем’єр-міністра – міністра 

економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва, міністра освіти і науки 

України Л. Гриневич, заступника голови профільного комітету парламенту 

О. Скрипника  (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). 

Ключовим завданням парламентських слухань стало визначення 

першочергових кроків для розвитку інновацій, а також координація спільних 

законодавчих ініціатив парламенту, уряду та наукової спільноти для розвитку 

інновацій в економіці та активізацію низької поточної інноваційної активності в 

Україні. 

У своєму виступі С. Кубів підкреслив, що попри значну кількість 

винаходів та винахідників в Україні досі дуже низький відсоток використання 

результатів таких винаходів у реальному секторі економіки. Так, за словами 

С. Кубіва, згідно з даними Державної служби статистики у 2014–2016 рр. 

частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю, становила 18,4 %. 

При цьому лише 11 % інноваційних технологій використовуються у реальному 

секторі. Найбільша частка технологічно інноваційних зафіксована серед 

великих підприємств – 31 %. 90 % інновацій на підприємствах здійснюються 

власним коштом бізнесу, 3,1 % – коштом іноземних інвесторів, 2,9 % – коштом 

інших джерел. 

«Відсутність стратегії та виразних пріоритетів для розвитку інновацій 

зруйнували українську систему наукових досліджень, орієнтованих подальшу 

реалізацію у виробництві, промисловості. Ми напрацювали низку системних 

рішень, але потрібна підтримка парламенту. Перш за все слід надати 

Мінекономрозвитку повноваження формувати інноваційну політику для 

реального сектору економіки тобто внести зміни до закону про інноваційну 

діяльність», –  підкреслив С. Кубів. 

Він також закликав сформувати візію державної політики у сфері 

інноваційної діяльності, та сформувати нову законодавчу базу для підтримки 

інновацій, де закріпити кращі міжнародні практики: зразки європейського 

законодавства, рекомендації Організації економічного співробітництва та 
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 Парламентські слухання, ініціатором яких виступив Комітет Верховної Ради України з 

питань науки і освіти, відбулися 21 березня 2018 р. Предметом обговорення стали нагальні 
проблеми довгострокового програмування розвитку національної економіки, скоординованої 
діяльності органів державної влади та їх спрямованості на інноваційний розвиток країни; 
механізмів реалізації пріоритетів інноваційної діяльності та пріоритетів розвитку науки і 
техніки; формування інноваційної інфраструктури та застосування механізмів державного 
впливу (фінансових, кредитних, податкових тощо) для досягнення інноваційних пріоритетів; 
підвищення рівня наукових досліджень та підготовки професійних кадрів для конкурентної 
економіки; формування ринку інтелектуальної власності та інноваційної культури суспільства. 
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розвитку (ОЕСР), напрацювання Мінекономрозвитку з експертним 

середовищем та профільним комітетом парламенту. 

«Треба впорядкувати доволі заплутане законодавче регулювання інновацій 

на бізнес-орієнтовану політику з підтримки попиту на створення інновацій для 

великих і малого бізнесу, а також стартапів, а також сформувати єдину візію 

формування та реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності в 

Україні», – підкреслив С. Кубів. 

 


