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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Як свідчить світовий досвід, визначення національних пріоритетних напрямів 

розвитку науки і технологій складається з трьох взаємозалежних процесів: 
формування головної стратегічної мети держави, облік загальновизнаних світових 
пріоритетів та відображення національних особливостей, специфіки країни. 
Урахування досвіду розвинених країн у той час, коли Україна перебуває на шляху 
пошуку підходів та інструментів, що змогли б забезпечити стійкий економічний 
розвиток, має надзвичайно велике значення.[3] 

Ефективна державна інноваційна політика є однією з передумов успішного 
впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки. 

Головною метою державної інноваційної політики в Україні є створення 
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.[2] 

Основними принципами державної інноваційної політики є:  
1) орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  
2) визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  
3) формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної  

діяльності;  
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4) створення умов для збереження, розвитку і використання  
вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;  

5) забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 
сфери у розвитку інноваційної діяльності;  

6) ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 
діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; 

7) здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 
кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому 
ринку та її просування на зовнішній ринок [3]. 

Державна інноваційна політика повинна стати найважливішою підоймою 
діяльності та створити умови для активізації національного науково-технічного 
потенціалу. В зв’язку з цим за підтримки Прем’єр-Міністра та Уряду України 
запущено «1991 Open Data Incubator» – перший в Україні некомерційний інкубатор 
ІТ-проектів на основі відкритих державних даних.  

Мета проекту – трансформувати великі обсяги відкритих державних даних у 
ресурс для створення стартапів, що надають сервіси українським громадянам, 
компаніям і державним органам.  

Проект покликаний «оцифрувати» такі сектори економіки як агробізнес, 
енергетику, інфраструктурні проекти, державні послуги для громадян і створити 
внутрішні аналітичні системи в державі, налагодивши взаємодію ІТ-розробників, 
громадських організацій та аналітичних центрів з органами державної влади.[4] 
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