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У статті розглянуто основні нормативно-правові акти у сфері регулювання наукової та науково-технічної 
діяльності, їх сутність та недоліки. Ідентифіковано ключові проблеми й переваги впровадження та викорис-
тання рейтингової системи оцінки діяльності, зокрема, молодих учених, в якій наукові здобутки оцінювалися 
б за визначеною шкалою балів, та безпосередньо закладів вищої освіти у цілому. Крім того, запропоновано 
структурувати нормативно-правову базу розвитку наукової діяльності за основними напрямами.
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В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты в сфере регулирования научной и научно-
технической деятельности, их сущность и недостатки. Идентифицированы ключевые проблемы и преимуще-
ства внедрения и использования рейтинговой системы оценки деятельности, в частности, молодых ученых, 
в которой научные достижения оценивались бы по определенной шкале баллов, и непосредственно учреж-
дений высшего образования в целом. Кроме того, предложено структурировать нормативно-правовую базу в 
сфере развития научной деятельности по основным направлениям.
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The article considers with the main normative and legal acts in the field of regulation of scientific and scientif-
ic-technical activity, their essence and disadvantages. The key problems and advantages of introducing and using a 
rating system for the assessment of the activity of young scientists in particular, in which the scientific achievements 
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were identified. In addition, it is proposed to structure the legal and regulatory framework in the field of development 
of scientific activity in the main directions.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Найголовнішим джерелом зрос-
тання якості вищої освіти залишається її 
науковий складник. Наука в закладах освіти 
є обов’язковою та невід’ємним складником 
освітньої діяльності, визначає її зміст і відпо-
відність сучасним вимогам часу та потребам 
суспільства [1]. Науковці університетів забез-

печують власне наукове зростання саме через 
виконання актуальних досліджень і науково-
технічних розробок, а отримані нові знання 
науковців і студентів університетів є основою 
для забезпечення виходу нашої держави на 
новий рівень міжнародної інтеграції, прогресу 
інноваційного розвитку економіки України, 
тому першочерговими стають завдання, спря-
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мовані на збереження науково-технологічного 
потенціалу країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ціла плеяда вчених значну увагу у своїх 
працях приділила питанню дослідження 
вітчизняного і міжнародного досвіду функці-
онування та організації наукової діяльності, 
проблемам та перспективам рейтингування 
наукової діяльності навчальних закладів, удо-
сконаленню нормативно-правової бази у цій 
сфері, зокрема: Л. Антонюк, В. Бесчастний, 
І. Драч, В. Московкін, В. Сацик, Н. Христин-
ченко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
чисельність наявних розробок та досліджень, 
основними проблемами та перешкодами на 
шляху трансформації наукової сфери до між-
народних стандартів залишається питання 
систематизації законодавчих актів та поста-
нов у рамках єдиного закону, вдосконалення 
існуючого законодавства, створення надійної 
та ефективної правової охорони інтелекту-
альної власності, дієвого механізму та мето-
дики рейтингування наукової діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є системати-
зація наявного зарубіжного та вітчизняного 
досвіду структурування та змісту нормативно-
правової бази у сфері розвитку наукової діяль-
ності, що дасть змогу на цій основі обґрун-
тувати і запропонувати необхідні напрями її 
вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження законодавчого підґрунтя 
розвитку наукової діяльності доцільно розпо-
чати з класифікації установ, які здійснюють 
організацію наукової діяльності в Україні та є 
законодавцями в науковій сфері. Отже, роз-
глянемо сім взаємопов’язаних секторів науки 
України та їх основні види досліджень [2]:

1) Міністерство освіти і науки України здій-
снює організацію та фінансування української 
науки; Національна рада України з питань 
розвитку науки і технології забезпечує ефек-
тивну взаємодію представників наукової 
громадськості, органів виконавчої влади та 
реального сектору економіки у формуванні та 
реалізації єдиної державної політики у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності;

2) Національна академія наук України як 
вища державна наукова самоврядна уста-
нова, яка організовує і здійснює фундамен-
тальні та прикладні дослідження з найважли-
віших природничих, технічних, суспільних та 
гуманітарних наук; 

3) національні галузеві академії наук, у 
коло їх компетенцій входить координація, 
організація і проведення досліджень у відпо-
відних галузях науки і техніки, взаємодія з від-
повідними органами державної влади;

4) громадські спеціалізовані академії, які 
здійснюють наукові дослідження на громад-
ських засадах за профілем наукової діяль-
ності вчених;

5) відомчі галузеві академії, галузеві нау-
ково-дослідні інститути, підпорядковані мініс-
терствам і відомствам;

6) наукові товариства – громадські спеціа-
лізовані організації;

7) заклади вищої освіти – університети, 
академії, інститути, що мають науковий під-
розділ, частину, відділ, сектор, які займаються 
науково-дослідною роботою.

У праці І.Є. Драча [3] визначено види дослі-
джень відповідно до сектору науки: акаде-
мічний (установи Національної академії наук 
України, інші державні галузеві академії), галу-
зевий (наукові підрозділив відомств і організа-
цій різних сфер народного господарства), осві-
тянський (заклади вищої освіти), заводський 
(науково-дослідні підрозділи, що входять до 
складу виробничих об’єднань), підприємниць-
кий (недержавні наукові організації – інкубатор, 
технопарк, технополіс). Кожен із цих секторів 
науки спрямований на вирішення конкретних 
проблем залежно від приналежності до пев-
ного ієрархічного рівня [3; 4]. Так, академічний 
сектор науки проводить переважно фундамен-
тальні дослідження, незначною мірою – при-
кладні, а підприємницький сектор – виключно 
прикладні розробки.

Кожен сектор науки потребує законодав-
чого підґрунтя для ефективного функціону-
вання та розвитку. І.Є. Драч та Н.П. Христенко 
[3; 4], які ґрунтовно займаються проблемами 
законодавчого регулювання науково-техніч-
ної сфери, вважають, що зміни у сфері дер-
жавного управління мають спрямовуватися 
на побудову ієрархічної, горизонтально розга-
луженої, функціонально відповідальної сис-
теми центральних органів виконавчої влади 
на засадах програмно-цільового підходу. 
Вченими доведено необхідність гармонізації 
чинної нормативно-правової бази наукової та 
науково-технічної діяльності зі стандартами 
європейської наукової спільноти. 

Існуюче законодавство України, яке регу-
лює наукову сферу, включає сукупність зако-
нів та інших підвідомчих нормативно-право-
вих актів, що спрямовані на упорядкування та 
організацію суспільних відносин у сфері науки 
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та техніки. Як зазначає Н. Христинченко [4], 
класифікація нормативно-правових актів за 
юридичною силою правового акту дає змогу 
визначити місце та роль акту у цій системі, 
важливість його нормативного та правового 
регулювання. 

Безперечно, найвищим законодавчим актом 
є Конституція України [5], яка встановлює 
загальні засади здійснення наукової, технічної 
та іншої діяльності, положення, відповідно до 
якого така діяльність захищається на рівні дер-
жави, та визначає загальні положення щодо 
відповідальності за порушення у цій сфері. 

Наступною ланкою є закони України. Осно-
вними законами, які регулюють наукову та 
науково-технічну діяльність, є закони України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність», 
«Про наукову та науково-технічну експер-
тизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в України» тощо.

Одним із перших кроків України на шляху 
до євроінтеграції стало ухвалення на початку 
90-х років ХХ ст. Закону України «Про основи 
державної політики у сфері науки і науково-
технічної діяльності», який 1998 р. було замі-
нено Законом України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність». Цей Закон було 
кардинально оновлено в 2015 р. [2]. 

Так, Законом визнаються правові, органі-
заційні та фінансові засади функціонування 
та розвитку у сфері наукової і науково-техніч-
ної діяльності, створюються умови для її про-
вадження, задоволення потреб суспільства і 
держави у технологічному розвитку шляхом 
взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. 
Передбачено врегулювання відносин та ство-
рення умов для підвищення ефективності 
наукових досліджень і використання їх резуль-
татів для забезпечення розвитку всіх сфер 
суспільного життя. Значною перевагою і своє-
рідним проривом у галузі науки є той факт, що 
в Законі видатки на наукову і науково-технічну 
діяльність за рахунок державного бюджету 
є захищеними статтями видатків бюджету. 
Крім того, держава гарантує забезпечення 
бюджетного фінансування наукової і науково-
технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% 
валового внутрішнього продукту України. 

Досить велике значення для розвитку 
наукової сфери має Закон України «Про прі-
оритетні напрями розвитку науки та техніки» 
[6], відповідно до якого визначено пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки на період до 
2020 р. (до 10 років).

У Законі зазначається, що реалізація прі-
оритетних напрямів розвитку науки і техніки 

забезпечується шляхом розроблення та вико-
нання за визначеними пріоритетними тема-
тичними напрямами. Пріоритетні тематичні 
напрями наукових досліджень і науково-тех-
нічних розробок законодавство тлумачить як 
напрями фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень та науково-технічних розро-
бок, що визначаються на середньостроковий 
період (до п’яти років) у рамках пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки для забез-
печення їх реалізації [6]. 

Своєю чергою, більш детально та обґрун-
товано підійшли до проблеми аналізу законо-
давства України та ЄС у сфері інноваційної 
діяльності група українських та європейських 
фахівців у рамках діяльності проекту ЄС «Вдо-
сконалення стратегій, політики та регулю-
вання інновацій в Україні» [7]. У своїй роботі 
вчені звертають увагу на актуальність упрова-
дження Закону «Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки» та стверджують про ігно-
рування здебільшого на практиці нецільового 
спрямовування коштів на реалізацію кожного з 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
обсяг яких щорічно визначається законом про 
державний бюджет України. Поза увагою нау-
ковців не залишилися питання про державні 
цільові науково-технічні програми. З одного 
боку, їхня роль під час реалізації пріоритет-
них напрямів розвитку науки і техніки шляхом 
концентрації науково-технічного потенціалу 
держави для розв'язання найважливіших при-
родничих, технічних і гуманітарних проблем, з 
іншого – завищене фінансування їх виконання 
для формування позитивного іміджу організа-
ції – виконавця НДДКР [2].

Наступна група нормативно-правових 
актів у сфері науки включає відповідні поста-
нови КМУ, акти президента України, акти МОН 
України тощо. 

Міністерство освіти та науки як вищий 
центральний орган виконавчої влади вправі 
видавати свої акти на виконання держав-
ної політики у сфері науки. Варто зазначити, 
що саме на МОН та його органи покладений 
основний тягар з утілення державної наукової 
політики у життя [3; 9].

Відповідно до Закону «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність», поняття «наукова 
діяльність» – це інтелектуальна творча діяль-
ність, спрямована на одержання нових знань 
та (або) пошук шляхів їх застосування, осно-
вними видами якої є фундаментальні та при-
кладні наукові дослідження. Тобто поняття 
складне та багатоємне, передбачає послі-
довність процедур від створення наукового 
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результату, захисту прав, мотивації публіка-
ційної активності до комерціалізації продукту 
та міжнародного визнання. 

У межах дослідження проводився ана-
ліз постанов, розпоряджень КМУ та наказів 
МОН, спрямованих на виконання державної 
політики у сфері науки щодо: захисту й оцінки 
вартості об’єктів права інтелектуальної влас-
ності; інноваційної діяльності та трансферу 
науково-технічних розробок; міжнародної 
наукової діяльності; сприяння розвитку обда-
рованої молоді, розвитку наукової активності.

Так, було визначено, що сучасні умови 
розвитку країни потребують суттєвих змін 
та структурних перетворень законодавства 
України в питаннях захисту і оцінки вартості 
об’єктів права інтелектуальної власності, 
включаючи реалізацію механізмів виплат авто-
рам винагород за їхні новітні розробки. Проте 
справедливо відзначити, що з 2016 р. було 
розпочато всеукраїнське громадське обгово-
рення реформи державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Укра-
їні за участі віце-прем’єра Степана Кубіва, 
першого віце-прем’єр-міністра економічного 
розвитку та торгівлі України. Першочерговим 
завданням проведення змін у сфері інтелек-
туальної власності є створення умов, за яких 
інтелектуальна власність (ІВ) стимулюва-
тиме зростання економіки, а також створення 
ефективної та оптимальної системи право-
вого захисту інтелектуальної власності, зміну 
устрою колективного управління майновим 
авторськими і суміжними правами. 

Реформування у сфері ІВ включає гармоні-
зацію національного законодавства з правом 
ЄС, що передбачає створення нормативно-
правової бази, яка матиме на контролі вико-
нання: Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС в українському законодавстві та адапта-
цію до сучасних економічних та політичних 
умов; акту про збільшення кари за порушення 
прав у сфері інтелектуальної власності та її 
охорони. Крім того, спрощена система дер-
жавної влади з питань ІВ сприятиме про-
зорості, якості та ефективності процедур 
набуття та розпорядження правами інтелек-
туальної власності.

Наукова діяльність виступає у стійкому 
взаємозв’язку з інноваційною політикою. Виро-
блення та реалізація ефективної державної 
науково-технічної та інноваційної політики 
щодо активізації наукової діяльності ЗВО 
потребують певного вдосконалення управ-
ління у сфері науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт та реалізації інновацій. 

Правові основи розвитку інноваційної 
діяльності в Україні становить система зако-
нодавчих і підзаконних актів, які регулюють 
різнобічні суспільні відносини в процесі жит-
тєвого циклу інновацій, у тому числі й під час 
створення технопарків.

Перелік напрямів інноваційної сфери міс-
титься в Законі України «Про пріоритетні 
напрями інноваційній діяльності» (остання 
редакція від 05.12.2012 до цих пріоритетів, які 
затверджені до 2021 р.). 

У ст. 1 Закону [9] вказано, що інноваційна 
діяльність – це діяльність, яка спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок. На реаліза-
цію цього положення спрямовані норми Закону 
[10], в якому введено поняття про цільові суб-
сидії на трансфер технологій (ст. 1): це фінан-
сове сприяння, що надається державою для 
реалізації трансферу технологій. Проте на 
практиці відбувається протилежна ситуація: 
вилучаються науково-технічні розробки, здій-
снені за кошти державного бюджету, та під-
лягають зарахуванню до спеціального фонду 
державного бюджету України, на рахунки голо-
вних розпорядників бюджетних коштів, при 
цьому нехтуються інтереси та мотиваційні 
фактори наукових організацій та вчених. 

Аналіз сучасного стану законодавства за 
напрямом «інноваційна діяльність та транс-
фер науково-технічних розробок» дає змогу 
зробити такі висновки.

Відсутня обґрунтована і дійова інноваційна 
політика, декларативний та непослідовний 
характер чинної з 1999 р. Концепції інновацій-
ного розвитку України, відсутність мотивацій-
них механізмів та невиконання загально-дер-
жавних заходів у встановлені терміни у цьому 
напрямі [9]. 

Наявна в Україні система інноваційної 
інфраструктури є функціонально неповною 
та недостатньо розвинутою, в інноваційному 
середовищі практично відсутні такі структурні 
утворення, як венчурні фонди та реально 
функціонуючі центри трансферу технологій. 
Єдиною інноваційною структурою в Україні 
фактично залишалися технологічні парки, які 
майже не працюють. 

Сьогодення вимагає проведення дієвої і 
компетентної державної політики у сфері між-
народної наукової діяльності. Ст. 66 Закону 
України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» гарантує державну підтримку 
міжнародного наукового та науково-техніч-
ного співробітництва, створює необхідні 
правові та економічні умови для здійснення 
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суб’єктами наукової і науково-технічної діяль-
ності вільних та рівноправних відносин із 
науковими та науково-технічними організаці-
ями, іноземними юридичними особами тощо. 
Так, у 2015 р. президент підписав Закон Укра-
їни «Про ратифікацію Угоди між Україною і 
Європейським Союзом про участь України 
у Рамковій програмі Європейського Союзу 
з наукових досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» від 15.07.2015 № 604-VIII, згідно 
з яким Україна стала асоційованим членом 
Рамкової програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» із 
загальним бюджетом близько 80 млрд. євро, 
розрахованої на 2014–2020 рр. Основними її 
завданнями є: зробити Європу привабливим 
місцем для першокласних науковців; спри-
яти розвитку інноваційності та конкуренто-
спроможності європейської промисловості 
і бізнесу; за допомогою науки вирішувати 
найбільш гострі питання сучасного європей-
ського суспільства [11]. 

Відповідно до цих завдань, Програма 
«Горизонт 2020» поділена на три основні 
напрями: 1) передова наука в усіх галузях 
знань, у тому числі гуманітарних; 2) лідерство 
у галузях промисловості; 3) суспільні виклики, 
з широким спектром дослідницьких проектів. 
Зазначені напрями, своєю чергою, поділені на 
кілька тематичних конкурсів кожен. 

Міністерством освіти і науки переважно на 
базі ЗВО та НУ створено мережу національ-
них і регіональних контактних пунктів для 
консультування щодо можливостей програми 
«Горизонт 2020» потенційних учасників, 
допомоги у пошуку партнерів тощо. На рівні 
міністерства також було прийнято низку нор-
мативних актів, які сприяють оприлюдненню 
наукових результатів та підвищенню статусу 
української науки. Зокрема, Наказом МОН 
«Пpo визначення основних напрямів вико-
ристання бюджетних коштів відповідно до 
міжнародних договорів України на 2017 рік» 
від 28.02.2017 № 329 [12] було затверджено 
розподіл бюджетних коштів, передбачених у 
державному бюджеті на 2017 р., для фінан-
сування міжнародних наукових заходів на 
суму 800 тис. грн. Наказом МОН «Про фінан-
сування спільних українсько-французьких 
науково-дослідних проектів у 2017 році» від 
20.03.2017 № 442 [13] було затверджено 
розподіл коштів, передбачених для фінансу-
вання у 2017 р. спільних науково-дослідних 
проектів, які виконуватимуться в рамках укра-
їнсько-французького науково-технічного спів-
робітництва, на суму 1 372 тис. грн. 

Отже, останнім часом в Україні на націо-
нальному рівні активно піднімаються питання 
розвитку міжнародного співробітництва та 
євроінтеграції. Такий підхід у роботі керівного 
апарату країни сприятиме визнанню україн-
ської науки на міжнародному рівні.

Наступним напрямом аналізу законодав-
чої бази є сприяння розвитку обдарованої 
молоді. Наукова діяльність у ЗВО створює 
підґрунтя для розвитку творчого потенці-
алу молоді, участь у наукових дослідженнях 
сприяє формуванню в них творців нового 
інтелектуального продукту. Міністерством 
освіти і науки започатковано щорічний кон-
курс наукових робіт із природничих, технічних 
та гуманітарних наук, основними завданнями 
якого є виявлення та розвиток обдарованих 
студентів, сприяння реалізації їх здібностей; 
стимулювання творчого самовдосконалення 
студентської молоді; популяризація досяг-
нень науки, техніки та інноваційних техноло-
гій; залучення провідних учених, наукових, 
науково-педагогічних працівників до творчої 
роботи з обдарованою молоддю. 

Сьогодні в нашій країні розроблено та впро-
ваджено сучасний механізм стимулювання та 
впровадження результатів досліджень моло-
дих учених, спрямований на розкриття їх нау-
кової особистості. Так, Указом Президента 
України «Про Положення про щорічну премію 
Президента України для молодих учених» 
від 12 червня 2000 р. № 779 започатковано 
щорічні премії за видатні досягнення в галузі 
природничих, технічних та гуманітарних наук, 
які сприяють розвитку науки [12]. 

Крім того, з 1994 р. для підтримки моло-
дих науковців Національної академії наук, які 
проводять перспективні наукові дослідження 
в галузі природничих, технічних, гуманітар-
них і суспільних наук, започатковано стипен-
дії Президента України для молодих учених. 
У 2016 р. для забезпечення підтримки моло-
дих учених, створення ними дослідницьких 
груп для вирішення актуальних проблем-
них питань, формування творчого покоління 
молодих науковців у різних галузях науки, 
конкурентоздатних на міжнародному ринку 
праці, вперше було оголошено конкурсний 
відбір проектів наукових досліджень і розро-
бок за рахунок коштів державного бюджету. 

Погоджуємося з думкою В.М. Бесчастного, 
який у своїй публікації [14] звертає увагу на 
проблеми стимулювання молодих науковців 
та перенесення акцентів в оцінці результатів 
діяльності вчених від кількісного показника 
до якісного. Вчений пропонує створити рей-



700

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

тингову систему оцінки діяльності молодих 
учених, в якій наукові здобутки оцінювалися 
б за визначеною шкалою балів. Такий під-
хід сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності університету серед провідних ЗВО 
України та світу.

Перший рейтинг вищих навчальних закла-
дів був опублікований у 1983 р. [15] журна-
лом US News and World Report і мав на меті 
визначити найкращий американський коледж. 
Нині існує безліч рейтингів вищих навчальних 
закладів, що дають змогу оцінити позицію 
навчального закладу як у глобальному порів-
нянні (наприклад, Шанхайський рейтинг, QS 
World University Rankings), так і в регіональній 
(наприклад, європейській) [16] або національ-
ній системі координат (консолідований рей-
тинг ВНЗ України) [17; 18]. Рейтинги вищих 
навчальних закладів, а особливо світові, є 
відображенням загального визнання та попу-
лярності, чого зараз дуже не вистачає україн-
ським закладам вищої освіти. 

Серед основних причин відсутності україн-
ських університетів у світових та регіональних 
рейтингів є слабка цитованість викладачів 
вітчизняних університетів та мала кількість 
публікацій в іноземних джерелах та виданнях, 
які входять до міжнародних наукометричних 
баз даних, зокрема Scopus, Web of Science 
[18; 19]. 

Вагомою причиною відсутності україн-
ських університетів у рейтингах є обмежене 
фінансування наукової роботи у цих закладах 
зокрема і в Україні загалом. 

Водночас в Україні не залишається поза 
увагою напрям «розвиток наукової актив-
ності». Вагомі наукові здобутки і реальні 
науково-технічні розробки, виконані за участі 
ЗВО, щорічно відзначаються державними 
преміями України в галузі науки і техніки, цим 
самим мотивують учених розвивати науковий 
потенціал вітчизняних університетів. 

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про нау-
кову та науково-технічну діяльність» [2], осо-
бливу увагу приділено питанню авторитету 
науковців у складі експертних груп. Йдеться 
про якість публікацій та міжнародне визна-
ння експерта в науковій спільноті як уче-
ного. Іншим не менш важливим для розвитку 
науки в Україні є Закон України «Про наукову 
та науково-технічну експертизу», який визна-
чає правові, організаційні і фінансові основи 
експертної діяльності в науково-технічній 
сфері, а також загальні основи і принципи 
регулювання суспільних відносин у галузі 
організації та проведення наукової та нау-

ково-технічної експертизи для забезпечення 
наукового обґрунтування структури і змісту 
пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-
ніки, наукових, науково-технічних, соціально-
економічних, екологічних програм і проек-
тів, визначення напрямів науково-технічної 
діяльності, аналізу та оцінки ефективності 
використання науково-технічного потенціалу, 
результатів досліджень. 

Розвиток національного законодавства 
щодо організації та координації наукової 
діяльності має враховувати досвід високороз-
винених країн. 

Науковий інтерес представляє праця [4], 
де автор пропонує вивчити досвід організації 
наукової та освітньої діяльності Сполучених 
Штатів Америки та Німеччини, узагальнити 
його для можливості використання в Укра-
їні. Особливістю наукової діяльності США 
є функціонування поряд із багатопрофіль-
ними університетами дослідницьких універ-
ситетів. Основними завданнями розвитку 
дослідницьких університетів США виступа-
ють: підтримка фундаментальної, академіч-
ної науки, робота на реальний сектор еконо-
міки, налагодження комунікаційної політики 
з промисловим бізнесом, формування конку-
рентоспроможного фахівця у сфері бізнесу 
та наукових досліджень тощо [4]. В основі 
найпотужнішої і найефективнішої амери-
канської вузівської науки лежить принцип 
гармонійної взаємодії освіти і задоволення 
потреб корпоративного сектору. Беззапере-
чною перевагою та одним з основних напря-
мів розвитку наукової діяльності США є дер-
жавно-приватне партнерство, в основі якого 
лежить фінансова допомога підприємству 
на стадії комерціалізації наукового винаходу 
і перетворення його в інновацію. Крім того, 
одним із напрямів інноваційної діяльності 
та розвитку НДДКР є використання податко-
вого кредиту у стимулюванні інноваційного 
підприємництва.

Іншим прикладом ефективної та цілеспря-
мованої державної програми є законодав-
ство Литви, спрямоване на розвиток депре-
сивних регіонів. У країні створено та успішно 
функціонує розвинутий технологічних парк із 
розроблення та виробництва мікроелектрон-
них компонентів, засобів телекомунікації та 
програмного забезпечення в провінції міста 
Катанія. 

Сьогодні у Литовській Республіці до нау-
кової та інноваційної сфер належать: шість 
наукових і технологічних парків, 33 підпри-
ємницькі інформаційні центри, які допома-
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гають підприємцям-початківцям, промислові 
та технологічні підприємницькі інкубатори та 
Литовське агентство економічного розвитку, 
основним завданням якого є заохочення й 
залучення прямих інвестицій у Литву, поліп-
шення інноваційного клімату країни, збіль-
шення експортних можливостей, надання 
допомоги підприємствам країни для виходу 
на міжнародні ринки, а також утвердження 
за кордоном високого ділового іміджу Литви 
[7, с. 49].

У науковому дослідженні [7, с. 49] здій-
снено детальний аналіз законодавства про-
відних країн СНД, що регламентує наукову 
та інноваційну діяльність, зокрема Російської 
Федерації: Закон РФ «Про інноваційну полі-
тику та державну інноваційну діяльність» та 
низку похідних від нього. У Казахстані засто-
совуються лише положення рамкового Закону 
Республіки Казахстан «Про інноваційну діяль-
ність» (2002 р.). Білорусь схильна до регу-
лювання розвитку лише певних елементів 
національної інноваційної системи (Закон 
Республіки Білорусь «Про основи держав-
ної науково-технічної політики» (1997 р.). За 
предметною спрямованістю законодавство 
Росії і Білорусі переважно нормує політику 
держави в інноваційній сфері. Щодо України і 
Казахстану, то інноваційна діяльність розгля-
дається та регулюється як соціально-еконо-
мічний феномен [7, с. 22].

Характерною особливістю наукової 
діяльності Російської Федерації у цілому 
та технопаркової інноваційної інфраструк-
тури зокрема, є концентрація науки лише в 
декількох регіонах та створення і розвиток 
технологічних парків на базі промислових 
підприємств і науково-дослідних інститутів. 
Цікавим є досвід Росії в питанні підготовки 
кадрів, проводиться навчання менеджерів в 
інвестиційній сфері, які зможуть досліджу-
вати ринок інтелектуальних продуктів, ство-
рювати інноваційні структури з урахуванням 
потреб регіону. 

Під час порівняння законодавства України 
з провідними країнами світу та ЄС слід при-
йняти до уваги дві важливі обставини. Згідно 
з першою, держава реалізує «стратегію вижи-
вання науки», її функціонування побудоване 
на «ентузіазмі» вчених, недостатньому фінан-
суванні та недосконалості базового рамкового 
законодавства. Друга обставина пов’язана 
з наявністю досконалої законодавчо відре-
гульованої інноваційної сфери, зокрема в 
питаннях розвитку непрямих інструментів її 
регулювання, що є наслідком пошуку додат-

кових заходів інтенсифікації інноваційної 
діяльності.

Погоджуємося з думкою вчених, які ствер-
джують, що «в нормативному полі України, 
яке регулює процеси розвитку науково-тех-
нічної та інноваційної діяльності, існує проти-
річчя між достатньо проробленими положен-
нями рамкового законодавства та слабкістю і 
порівняною вузькістю спектру інструментарію, 
який має бути застосованим для їх практичної 
реалізації» [7].

До позитивних змін у законодавстві за 
цим напрямом можна віднести укрупнення із 
41 до семи пріоритетних напрямів інновацій-
ного розвитку, що забезпечить концентрацію 
ресурсів держави на пріоритетних напрямах 
науково-технічного оновлення виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках. Для порівняння: у Німеч-
чині – п’ять наукових пріоритетів, Росії – вісім, 
Японії – шість. 

Окрім того, позитивним є той факт, що в 
чинному законодавстві України більш-менш 
чітко прописаний механізм реалізації пріори-
тетних напрямів розвитку науки і техніки, але 
лишається проблема відсутності механізму 
їх реалізації в рамках пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності [7, с. 28].

Отже, аналіз законодавства щодо науко-
вої діяльності за основними напрямами дає 
змогу зробити такі висновки та рекомендації. 

По-перше, захист і оцінка вартості об’єктів 
права інтелектуальної власності в Україні прак-
тично відсутня, тому набувають актуальності 
питання реформування правової охорони. 

По-друге, виявлені проблеми зумовили 
доцільність розроблення рекомендацій щодо 
корегування нормативної бази за напрямом 
«інноваційна діяльність та трансфер техно-
логій»: створити ефективне законодавче та 
методичне підґрунтя для спрощення проце-
дури трансферу та комерціалізації об’єктів 
права інтелектуальної власності у ЗВО; поси-
лити співробітництво на національному та 
міжнародному рівні у сфері трансферу та 
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності між ЗВО та Національним органом 
інтелектуальної власності; вдосконалити нор-
мативну базу, яка регулювала у формі науко-
вих парків масову інноваційну діяльність, що 
не потребують жодних пільг із боку держави і 
ґрунтуються виключно на інтересах і мотива-
ції всіх учасників інноваційного процесу. Діючі 
закони про технологічні парки мають бути 
доповнені нормами для спрощення рецен-
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зування і прийняття інноваційних проектів із 
боку органів державної влади і включали б у 
цю процедуру ринок високих технологій; удо-
сконалити законодавство з розподілу прав 
на об’єкти права інтелектуальної власності, 
створені у зв’язку з виконанням трудового 
договору, на замовлення тощо.

По-третє, Україна активно підтримує курс 
на євроінтеграцію, проте в законодавчих та 
підзаконних актах відсутні рекомендації щодо 
урегулювання фінансових зобов’язань під час 
виконання міжнародних проектів та грантів. 

По-четверте, щодо аналізу законодавчих 
актів, які контролюють виконання принципу 
сприяння розвитку обдарованої молоді та 
наукової активності, то варто зазначити про 
слабку мотивацію самих науковців.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, законодавча база розвитку іннова-
ційної діяльності в Україні вдосконалюється 
роками та є дуже багатогранною, хоча й 
слабко корелює між собою. Запропоновано 
структурувати нормативно-правову базу у 

сфері розвитку наукової діяльності за осно-
вними напрямами: інноваційна діяльність та 
трансфер науково-технічних розробок; між-
народна наукова діяльність; сприяння роз-
витку обдарованої молоді; розвиток наукової 
активності; фінансування НДР. Такий підхід 
забезпечує структуроване уявлення про зміни 
в законодавчій базі за роками та за окремим 
напрямом розвитку наукової діяльності, що 
дає змогу чітко визначити цілі, здійснити їх 
упорядкування, надати можливість кожному 
представнику трудового колективу бачити 
орієнтири та перспективи власного самороз-
витку і розвитку своєї організації, розробляти 
плани їхнього покрокового досягнення та 
послідовно оцінювати результати. 

Перспективним напрямом подальших 
досліджень є ідентифікація та пошук шляхів 
нівелювання недоліків нормативно-право-
вої бази щодо рейтингування закладів вищої 
освіти та критеріїв оцінювання окремих уче-
них для поглиблення інтеграції та приєднання 
до світової наукової спільноти.
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