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Інтелект, наука та інновації визначають сьогодні не тільки процес 

суспільного розвитку, а й напрямок еволюції людства в цілому. У зв'язку з цим 

проблему виробництва, передачі та утилізації знань доводиться розглядати як 

стрижневу компоненту технології соціально економічного розвитку. Не 

викликає сумнівів, що динаміка наукового та інноваційного розвитку 

визначається організацією процесу передачі знань і технологій. Цей процес 

називають ще трансфером технологій (об’єктів інтелектуальної власності), 

маючи на увазі під терміном «технології» не тільки виробничі процеси, а й 

процеси соціального розвитку, ринкових відносин, управління в політичній 

сфері і т.п. Тому важливо знайти єдиний методичний підхід до всіх основних і 

супутніх явищ і подій, пов'язаних з появою, передачею та утилізацією знань, 

втілених в нововведення та в об’єкти інтелектуальної власності.  

Остання третина ХХ та початок ХХІ ст. ознаменувалися інформаційно-

технологічною революцією, в результаті якої відбулися корінні зміни в 

продуктивних силах суспільства. Нині загальносвітовою тенденцією є 

зростання ролі інформації та знань в економічній та інших сферах суспільного 

життя, перехід до творчого характеру трудової діяльності, а відтак, 

інтелектуально-інноваційний фактор стає визначальним у розвитку 

національної та світової економіки. В таких умовах дослідження проблем 
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інноваційного розвитку економіки та шляхів їх вирішення є надзвичайно 

важливим й сприяє виконанню актуального наукового та практичного завдання 

– підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу країни. 

Перехід на інтелектуально-інноваційну модель розвитку економіки 

України є практично єдиним ефективним засобом подолання наслідків 

фінансово-економічної кризи. Саме криза продемонструвала всю небезпеку і 

безперспективність орієнтації на експортно-сировинну модель, причому 

перехід до розвитку економіки на принципах інноваційності залежить від 

ефективності зусиль як держави, так і бізнесу. 

Вплив інновацій на соціально економічний розвиток в сучасному світі 

помітно зростає. Це може привести до радикальних структурних змін в 

економіці і суспільстві, а також істотно вплинути на весь ланцюжок створення 

вартості - від постачальників до кінцевих споживачів. У той же час 

інтелектуально-інноваційна політика залежить від різних підсистем загальної 

соціально економічної системи, чиї структурні характеристики і механізми 

управління впливають на політичні процеси і багато в чому зумовлюють 

відповідні результати. Це означає, що в будь-якій державі необхідно розробити 

послідовний, міждисциплінарний, гнучкий набір політичних інструментів в 

сфері інновацій та пов'язаної з нею діяльності. Розвинені країни активно 

використовують інтелект та інновації в конкурентній боротьбі на світових 

ринках. До них поступово наближаються країни, що швидко розвиваються, 

зокрема деякі азіатські держави. 

В Україні для сприяння підвищенню ефективності використання 

інтелектуального потенціалу країни на державному рівні розроблено 

«Стратегію інтелектуально-інноваційного розвитку України в умовах 

глобалізаційних викликів». В даній стратегії висвітлено ряд проблем, що 

гальмують інтенсивний розвиток економіки на інтелектуально-інноваційних 

засадах – технологічно низькоукладна вітчизняна економіка; несприятлива 

система підприємництва; невідповідність сектору досліджень і розробок, 

освіти, винахідництва сучасним потребам та тенденціям та інше. Таким чином, 
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не дивлячись на чисельні дослідження та публікації, пошук засобів досягнення 

відповідності інтелектуально-інноваційної сфери економіки України основним 

трендам інтелектуально-інноваційного розвитку світової та європейської 

економік потребують подальшого дослідження. 

Статистичні дані свідчать про те, що найбільшу питому вагу серед 

виконувачів науково-дослідних робіт займає державний сектор – 46%; 38% 

приходиться на підприємницький сектор й 16% – сектор вищої освіти [4]. Хоча 

інноваційно активні українські підприємства здійснюють управління 

інтелектуально-інноваційною діяльністю, але їх кількість не відповідає 

сучасним світовим тенденціям. В той же час, в країнах ЄС виконавцем 

найбільшої частини науково-дослідних робіт є підприємницький сектор. 

Найінтенсивніші вкладення в науково-дослідні роботи, як правило, 

здійснюються в країнах походження глобальних корпорацій. Для активізації 

інноваційно активні українські підприємства здійснюють управління 

інтелектуально-інноваційної активності українських підприємств доцільним є 

використання світового досвіду відповідної державної підтримки за допомогою 

прямих та непрямих методів. 

Проведені нами дослідження дозволяють визначити ключові компоненти 

сучасної інтелектуальної та інноваційно-промислової стратегії, що відповідає 

вимогам європейського співтовариства. До такого роду компонент слід 

віднести наступні [3]: 

- партнерство уряду і промисловців як інституційний механізм 

інноваційних змін в сфері інтелектуально-інноваційної діяльності; 

- визначення на основі аналізу проблемних питань середньо- і 

довгострокових цілей майбутнього розвитку в сфері інтелектуально-

інноваційної діяльності; 

- розробка стратегій по видам інтелектуально-інноваційної діяльності; 

- підтримка урядом створення об’єктів інтелектуальної власності,  нових 

технологій, їх комерціалізації, а також промислових видів діяльності, що 
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підвищують конкурентоспроможність економіки країни та її продукції на 

міжнародних ринках; 

- інвестиції в об’єкти інтелектуальної власності, інновації та підготовку 

кваліфікованої робочої сили на подальшу перспективу; 

- підтримка інтелектуально-інноваційного та венчурного бізнесу по 

всьому політичному спектру проблем, зокрема співпраця з профспілками; 

- створення і підтримка інститутів розвитку за пріоритетними видами 

діяльності; реалізація заходів щодо підвищення привабливості інновацій та 

об’єктів інтелектуальної власності для бізнесу. 

Незважаючи на наявність в Україні цілого ряду концепцій і програм з 

розвитку науки і інновацій, а також на періодичне обговорення проблем 

інноваційної та науково-технічної діяльності на парламентському рівні, 

прийняті рекомендації в більшості випадків не реалізуються, а фінансові, 

кредитні, податкові, митні та інші важелі забезпечення розвитку інноваційної 

діяльності не працюють. Це є основною причиною гальмування процесу 

передачі результатів досліджень з наукових установ і вищих навчальних 

закладів підприємствам реального сектора. В Україні практично немає 

поширених в розвинених країнах механізмів підтримки трансферу результатів 

інтелектуально-інноваційних досліджень. 

Важливим питанням залишається невиконання вже прийнятих 

законодавчих актів у сфері інтелектуально-інноваційної діяльності. Основна 

причина невиконання законодавства у сфері інтелектуальної власності, науки 

та інновацій в нашій країні, складності його розробки і прийняття пов'язані з 

тим, що нормативно-правові акти затверджуються при відсутності в Україні 

відповідної економічної стратегії інноваційного спрямування. Досвід країн - 

членів ЄС свідчить про те, що законодавче забезпечення повинно впливати на 

формування економічної політики і бути інструментом її реалізації. При цьому 

слід зазначити, що прийняття окремих законів само по собі не зможе 

кардинально змінити ситуацію в інноваційній сфері. Необхідно розробити 

довгострокову програму економічного розвитку країни, в основу якої покласти 
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застосування новітніх досягнень науки і техніки. В рамках такої довгострокової 

програми соціально-економічного розвитку країни будуть визначені індикатори 

зміни стану економіки, реструктуризації, розвитку основних галузей, в тому 

числі інноваційні індикатори та засоби, механізми забезпечення таких змін. 

В сучасному світі інноваційний фактор стає визначальним у розвитку 

національної та світової економіки. Хоча Україна має потужний науковий 

потенціал, сфера наукових досліджень і розробок, характеризується наявністю 

певних проблем, які потребують нагального вирішення. Для підвищення 

ефективності використання інтелектуального потенціалу України необхідним є 

збільшення обсягу та забезпечення стабільності фінансування інноваційної 

діяльності, особливо за рахунок державних та іноземних коштів. Для 

досягнення цієї мети доцільним є, з одного боку, збільшення частки державного 

бюджету, що виділяється на науково-дослідні роботи, те забезпечення її 

стабільності, з іншого – розробка системи заходів, що сприятимуть припливу 

коштів іноземних інвесторів. Беручи до уваги світовий досвід та ринкові основи 

функціонування української економіки, саме підприємницький сектор має стати 

локомотивом здійснення наукових досліджень і розробок в країні для 

отримання економічно значущих результатів. Для досягнення цієї мети 

необхідно розробити виважену економічну політику держави, спрямовану на 

посилення зацікавленості підприємців в інтелектуально-інноваційній 

активності, які в повній мірі буде відповідати вимогам європейського 

співтовариства та міжнародного досвіду. 
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Для запобігання зловживаннями, які можуть виникнути при здійсненні 

виключних прав на винахід (корисну модель), або в інших випадках, 

зазначених в законі, урядові органи або суди мають можливість надавати 

ліцензії на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) 

державою або третіми особами без згоди володільця патенту. Угода про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі Угода ТРІПС) (ст.31) 

та Паризька конвенція про охорону промислової власності (ст.5А) містять 

умови при наявності яких урядові органи або суди мають можливість надавати 

такі ліцензії, які в Паризькій конвенції мають назву «примусові ліцензії».  


