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OSLO MANUAL (2010)

Інноваційною діяльністю є будь-які технологічні, фінансові, комерційні дії
спрямовані на реалізацію інновації.

OSLO MANUAL (2018)

Інноваційна діяльність містить у собі :

• науково-дослідну і дослідно-конструкторську діяльність;

• інженерні, проектувальні (конструкторські) та інші творчі роботи;

• маркетинг і діяльність з просування бренду;

• діяльність, пов'язану з інтелектуальною власністю;

• навчання персоналу;

• розробка програмного забезпечення та бази даних;

• діяльність, пов'язану з придбанням або орендою матеріальних активів;

• діяльність з управління інноваціями.



«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ»
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р)

Напрями:

• створення сприятливого нормативно-правового поля для суб’єктів
господарювання, що провадять інноваційну діяльність;

• розвиток інноваційної інфраструктури, методично-консалтингове забезпечення,
розширення зв’язків вітчизняних науковців і винахідників з іноземними
підприємствами;

• підвищення рівня спроможності, що реалізується як шляхом культурно-
просвітницької діяльності, підвищення інноваційної культури, так і через освітню
діяльність, спрямовану на забезпечення успішної кар’єри молоді після завершення
навчання у закладах вищої освіти за одним з обраних напрямів: започаткування
власної справи, робота на підприємстві, що відповідає сучасному технологічному
рівню, або наукова (викладацька) робота.



План заходів 

• Створення сприятливого нормативно-правового поля для розвитку інновацій

• Розвиток інноваційної інфраструктури

• Сприяння розвитку інноваційної культури та культури підприємництва, просвітництво
у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій

• Забезпечення надання державної підтримки для здійснення інноваційної діяльності

• Методичне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій

• Сприяння регіональному інноваційному розвитку

• Забезпечення комунікації між усіма учасниками інноваційного процесу, сприяння
отриманню ними консультаційних послуг та супроводу на усіх етапах інноваційного
циклу

• Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності

• Стимулювання інновацій та проєктів на базі відкритих даних, цифровізація

• Моніторинг стану інноваційної сфери та аналіз результативності реалізації заходів



Заходи:

• зміни у законодавство в частині використання державними установами надходжень
від передачі/використання об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок
коштів державного бюджету, а також дивідендів від створених ними інноваційних
підприємств;

• дерегуляція створення та функціонування наукових парків;

• створення мережі стартап-школа — акселератор — інкубатор на базі закладів вищої
освіти та наукових установ, які сприятимуть трансферу знань

• проведення навчальних семінарів, тренінгів, спрямованих на розвиток навичок
здійснення інноваційної діяльності, управління інтелектуальною власністю, для
науковців та винахідників;

• підвищення мінімальних ставок винагороди авторам технологій;

• інвентаризація технологій, створених за рахунок бюджетних коштів;

• аналіз попиту бізнесу на результати науково-технічної діяльності;

• спільні проєкти між ЗВО та промисловими підприємствами.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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