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Мета — ідентифікація стану інституційного забезпечення розвитку інноваційної інфра-

структури України.

Методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи та прийоми піз-

нання: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез, індукція та дедукція, групування та 

класифікація.

Результати. За результатами проведеного дослідження встановлено, що: інституційне за-

безпечення розвитку інноваційної інфраструктури України є фрагментарним та неефективним, 

що знаходить прояв у відсутності єдиного тезаурусу інноваційної діяльності, дублюванні повнова-

жень, недостатній координації та узгодженості діяльності центральних органів виконавчої влади, 

що здійснюють свою діяльність у даній сфері, відсутності чітких критеріїв диференціації та на-

дання державної підтримки структурних елементів інноваційної інфраструктури. Установлено, 

що більшість нормативно-правових актів регламентують інноваційну діяльність в Україні на дер-

жавному рівні, прийняті у 90-х роках ХХ ст. — першому десятилітті ХХІ століття, потребують 

перегляду та уточнення відповідно до міжнародних стандартів та керівництв; не виконуються у 

повному обсязі; не розглядають розвиток інноваційної інфраструктури як стратегічний пріори-

тет, об’єкт управління; у країні немає єдиної інституції, яка б несла нерозподілену відповідаль-

ність за інноваційний розвиток та розвиток інноваційної інфраструктури, між інституціями, 

що здійснюють управління інноваційним розвитком, фіксується дублювання функцій, відсутність 

ефективної координації.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання під час 

розроблення стратегії розвитку та підвищення конкурентоспроможності інноваційної інфра-

структури України.

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, розвиток, інституційне забезпечення, норма-

тивно-правовий акт, інститут, інституція.

Постановка проблеми. Від стану та осо-

бливостей інституційного забезпечення інно-

ваційної інфраструктури значною мірою зале-

жать керованість, адаптивність та ефективність 

її розвитку, а також її матеріальний, просторо-

вий, структурний та часовий виміри. За таких 

умов формування ефективного інституційного 

забезпечення розвитку інноваційної інфра-

структури є однією з найбільш нагальних про-

блем, що постає перед усіма країнами світу на 

шляху інноваційних трансформацій та реаліза-

ції постіндустріального вектора розвитку еко-

номіки. Беручи до уваги все зазначене вище, 

тема статті є актуальною та своєчасною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Контент-аналіз праць [1–9] дозволяє ствер-
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джувати, що сьогодні в економічній літературі 

не визначено не лише напрями формування 

інституційного забезпечення розвитку інно-

ваційної інфраструктури, але і його складові. 

Все це зумовлює необхідність проведення по-

дальшого дослідження та актуальність теми 

пропонованої статті.

Мета статті — ідентифікувати стан інсти-

туційного забезпечення розвитку інновацій-

ної інфраструктури України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Інституційне забезпечення являє собою су-

купність нормативно-правових актів, інститу-

тів та інституцій, що забезпечують наявність 

організаційних, економічних та інших умов, 

є важливою складовою розвитку будь-якого 

явища та процесу.

Актуальний стан та особливості розвит-

ку інноваційної інфраструктури свідчать про 

неефективність інституційного забезпечення. 

Так, у 2012–2016 рр. Україна стабільно займала 

позиції у 11–12-му десятках із майже 140 країн 

за сприятливістю інститутів до розвитку інно-

ваційної діяльності, рівнем дотримання норм 

права суб’єктами господарювання та легкістю 

вирішення проблем неплатоспроможності; 

у 9-му десятку — за якістю бізнес- та регуля-

торного середовища [10]. Незважаючи на те, 

що у 2012–2016 рр. фіксуються позитивні змі-

ни у загальному інституційному забезпеченні 

інноваційного розвитку (спостерігається по-

кращення якості інститутів, бізнес-середови-

ща, полегшення ведення бізнесу та сплати по-

датків) України, ці зміни є малопомітними, не 

приводять до суттєвого покращення чи очіку-

ваних позитивних наслідків. Таким чином, у 

2012–2016 рр. Україна продовжує залишатися 

неконкурентоспроможною за інституційним 

забезпеченням інноваційного розвитку в ці-

лому та розвитку інноваційної інфраструкту-

ри зокрема.

Ознайомлення із сукупністю норматив-

но-правових актів, що регламентують інно-

ваційну діяльність в Україні, дозволяє ствер-

джувати, що найбільш розробленим сьогодні 

є відповідне інституційне забезпечення на 

рівні держави, на рівні регіону — практично 

не отримало розвитку.

Так, станом на кінець 2017 р. законодав-

ство, що стосується інноваційної діяльності 

на рівні держави, налічує близько 200 різно-

манітних нормативно-правових актів: більше 

10 законодавчих актів, понад 50 нормативно-

правових актів Уряду, близько 100 різноманіт-

них відомчих документів тощо.

Основними серед нормативно-правових 

актів, що регламентують інноваційну діяль-

ність та розвиток інноваційної інфраструкту-

ри на рівні держави, є: Закони України «Про 

інноваційну діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну 

експертизу», «Про спеціальний режим іннова-

ційної діяльності технологічних парків», «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні», «Про наукові парки», «Про дер-

жавне регулювання діяльності у сфері транс-

феру технологій», «Про фінансову підтримку 

інноваційної діяльності підприємств, що ма-

ють стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави» та ін.; розпорядження та 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

концепцію розвитку національної інновацій-

ної системи», «Про затвердження плану за-

ходів з реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній сфері на 

2015–2019 роки», «Про схвалення Концепції 

Державної цільової економічної програми 

«Створення в Україні інноваційної інфра-

структури на 2008–2012 роки», «Про затвер-

дження Державної цільової економічної про-

грами «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури» на 2009–2013 роки», «Про 

порядок використання коштів, передбаче-

них у державному бюджеті для підтримки 

розвитку інфраструктури науково-технічної, 

інноваційної діяльності та інформатизації», 

комплекс законів про охорону інтелекту-

альної власності та інші нормативно-право-

ві акти, що регулюють суспільні відносини у 

цій сфері [11].

Більшість нормативно-правових актів, що 

регламентують інноваційну діяльність в Укра-

їні на державному рівні, прийняті у 90-х роках 

ХХ ст. — першому десятилітті ХХІ ст.

Крім того, більшість нормативно-право-

вих актів, що регламентують інноваційну ді-

яльність в Україні, потребують перегляду та 

уточнення відповідно до Міжнародних стан-

дартів та керівництв; не виконуються у повно-

му обсязі.

Так, потребують уточнення поняття «ін-

новація», «інноваційне підприємство», «ін-

новаційна інфраструктура», відповідно до Ке-

рівництва Осло (2018), Керівництва Фраскаті 

(2015) і Керівництва Канберри [15] та ін.
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Більшість інструментів державної під-

тримки інноваційного розвитку країни, у т. 

ч. податкової, фінансової були відмінені у 

1999–2007 рр. Ознайомлення з чинним зако-

нодавством дозволяє стверджувати, що дер-

жавне регулювання інноваційної діяльності 

здійснюється шляхом (ст. 6 Закону України 

«Про інноваційну діяльність»): визначення та 

підтримки пріоритетних напрямів інновацій-

ної діяльності; формування і реалізації дер-

жавних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм; створення норматив-

но-правової бази та економічних механізмів 

для підтримки і стимулювання інноваційної 

діяльності; захисту прав та інтересів суб’єктів 

інноваційної діяльності; фінансової під-

тримки виконання інноваційних проєктів; 

стимулювання комерційних банків та інших 

фінансово-кредитних установ, що кредиту-

ють виконання інноваційних проєктів; вста-

новлення пільгового оподаткування суб’єктів 

інноваційної діяльності; підтримки функціо-

нування і розвитку сучасної інноваційної інф-

раструктури [12].

Державна підтримка розвитку інновацій-

ної інфраструктури в Україні регламентується 

такими законодавчими та нормативно-право-

вими актами: Законом України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», «Про спеці-

альний режим інноваційної діяльності техно-

логічних парків», «Про індустріальні парки», 

«Про наукові парки», «Про розвиток та дер-

жавну підтримку малого і середнього підпри-

ємництва в Україні», Митного кодексу Украї-

ни та ін.

Таким чином, державна підтримка роз-

витку інноваційної інфраструктури є селек-

тивною та спрямована переважно на паркові 

структури.

Незважаючи на різні види підтримки, що 

передбачені для підприємств, що здійснюють 

інноваційну та наукову діяльність, паркові 

структури тощо, сьогодні ці види підтримки не 

діють або діють у обмеженому обсязі. Інстру-

менти фінансової, податкової підтримки ін-

новаційної діяльності запроваджені ст. 17, 20, 

21, 22 Закону України «Про інноваційну діяль-

ність», ст. 3, 6 Закону України «Про спеціаль-

ний режим інноваційної діяльності технологіч-

них парків», ст. 12, 15, 48 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» та ін. 

Крім того, вимога щодо забезпечення бюджет-

них асигнувань на науку в розмірі 1,7 % ВВП, 

передбачена Законом України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», жодного разу не 

була виконана. Розмір фактичних асигнувань 

на науку у 2010–2016 рр. варіюється в межах від 

0,4 % до 0,8 % ВВП.

У чинних нормативно-правових актах, що 

регламентують інноваційну діяльність в Укра-

їні, фрагментарно визначено тезаурус іннова-

ційного розвитку країни. Так, станом на кі-

нець 2017 р. у нормативно-правових актах не 

визначено поняття: «інноваційна економіка», 

але є поняття «електронна економіка»; «інно-

ваційний процес», «новація», «технологічний 

устрій», «інноваційний розвиток», «розвиток 

інноваційної інфраструктури» тощо. Крім 

того, у них не визначено довгострокові орі-

єнтири інноваційного розвитку України, не 

розглядається інноваційна інфраструктура як 

об’єкт управління.

Отже на сьогодні важливість та значення 

розвитку як інноваційної інфраструктури, 

так і інноваційного розвитку країни ігнору-

ються з боку держави, попри значну кіль-

кість нормативно-правових актів, увагу до 

інноваційної інфраструктури з боку країн, 

які визначають стратегічний вектор країни — 

США та ЄС:

—  відсутня стратегія інноваційного роз-

витку (розроблено лише проєкт стратегії ін-

новаційного розвитку України на період до 

2030 р.);

—  розвиток інноваційної інфраструктури 

не належить до переліку стратегічних пріори-

тетних напрямів розвитку інноваційної діяль-

ності у 2011–2021 рр., розглядається лише як 

інструмент реалізації середньострокових прі-

оритетних напрямів інноваційної діяльності 

держави;

—  розвиток інноваційної інфраструктури 

не розглядається системно (розвиток іннова-

ційної інфраструктури розуміється як змін  на 

кількості її структурних елементів);

—  розвиток інноваційної інфраструк-

тури не виступає об’єктом управління (як 

об’єкт управління інноваційна інфраструк-

тура визначена лише у розпорядженні Ка-

бінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції Державної цільової економічної 

програми «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури на 2008–2012 роки», «Про за-

твердження Державної цільової економічної 

програми «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури» на 2009–2013 роки»).
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Ще однією негативною рисою чинних 

нормативно-правових актів, що регламенту-

ють інноваційну діяльність в Україні, є те, що 

вони не визначають повною мірою критерії 

диференціації різних структурних елементів, 

що формують інноваційну інфраструктуру 

країни, критерії надання їм державної допо-

моги. Наприклад, відповідно до чинного За-

кону України «Про спеціальний режим інно-

ваційної діяльності технологічних парків», 

прийнятого у 1999 р., ст. 3 передбачається 

надання державної фінансової підтримки та 

цільового субсидіювання проєктів техноло-

гічних парків, однак наявна нормативно-пра-

вова база не дозволяє визначити чіткі іденти-

фікатори та відмінності технологічного парку 

та наукового, промислового тощо.

Недосконалість нормативно-правового 

забезпечення інноваційного розвитку, роз-

витку інноваційної інфраструктури, з одно-

го боку, цілком закономірно позначається на 

системі інституцій, що здійснюють управлін-

ня цими процесами, а, з іншого, ними й обу-

мовлена.

У різні періоди розвитку країни питання 

інноваційного розвитку, розвитку інновацій-

ної інфраструктури вирішувалося різними ін-

ституціями, які відносилися до центральних 

органів виконавчої влади.

Так, питаннями інноваційного розвит-

ку займалися Державний комітет України з 

питань науково-технічного та інноваційно-

го розвитку, Державний комітет України з 

питань науки, інновацій та інформатизації, 

Державне агентство України з інвестицій та 

інновацій, яке пізніше було перейменовано 

у Державне агентство України з інвестицій та 

розвитку, Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проєктами Украї-

ни та ін. При цьому важливо зазначити, що зі 

змінами інституцій, відповідальних за інно-

ваційний розвиток, змінюється (звужується) 

перелік їх повноважень щодо забезпечення 

інноваційного розвитку країни. У зв’язку із 

цим, у переліку повноважень створеного у 

2011 р. Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проєктами Укра-

їни, яке було правонаступником Державного 

комітету України з питань науково-технічного 

та інноваційного розвитку, взагалі не були ви-

значені питання інноваційного розвитку.

Так, відповідно до Положення «Про Дер-

жавне агентство з інвестицій та управління 

національними проектами України», основ-

ними завданнями зазначеної інституції були: 

реалізація державної політики у сфері інвес-

тиційної діяльності та управління національ-

ними проєктами; управління національними 

проєктами та поліпшення інвестиційного імі-

джу України [12]. До компетенції Державного 

комітету України з питань науково-технічно-

го та інноваційного розвитку, для порівняння, 

належали питання формування, забезпечення 

реалізації та координації єдиної державної 

політики у сфері наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та трансферу техно-

логій; питання розвитку наукового, науко-

во-технічного та інноваційного потенціалу та 

створення національної інноваційної системи 

тощо [12].

Така ситуація призвела до того, що після 

реорганізації Державного агентства з інвести-

цій та управління національними проектами 

України, останньої із інституцій, що несла 

нерозподілену відповідальність за інновацій-

ний розвиток країни, у 2015 р., важливість по-

кладених на нього функцій була недооцінена, 

повноваження даної інституції були розпо-

ділені між різними центральними органами 

виконавчої влади. Таким чином, фактично, із 

2015 р. почався новий етап в управлінні інно-

ваційним розвитком національної економіки, 

який пов’язаний із використанням практики 

розподіленої відповідальності за інновацій-

ний розвиток.

Станом на кінець 2017 р. у країні немає 

єдиної інституції, яка б несла нерозподілену 

відповідальність за інноваційний розвиток та 

розвиток інноваційної інфраструктури, між 

інституціями, що здійснюють управління ін-

новаційним розвитком та розвитком фіксу-

ється дублювання функцій, відсутність ефек-

тивної координації. Так, система інституцій, 

що сьогодні здійснюють або мають здійсню-

вати державне управління інноваційним роз-

витком країни, розвитком інноваційної інф-

раструктури, включає Президента, Верховну 

раду, обласні та районні ради, представницькі 

органи місцевого самоврядування, Кабінет 

Міністрів України, у першу чергу, Міністер-

ство освіти і науки України, Міністерство еко-

номічного розвитку та торгівлі, Національну 

раду з питань розвитку науки і технологій. 

При цьому компетенції обласних та районних 

рад, представницьких органів місцевого само-

врядування щодо забезпечення інноваційно-
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го розвитку країни, розвитку її інноваційної 

інфраструктури чітко не визначені; умовно 

усю сукупність інституцій, що здійснюють 

державне регулювання інноваційної інфра-

структури, можна розділити на дві групи: ті, 

що здійснюють або можуть здійснювати пря-

ме управління; ті, що здійснюють опосеред-

коване управління.

До першої групи належать: Кабінет Міні-

стрів України, у т. ч. Міністерство освіти і на-

уки України, Міністерство економічного роз-

витку та торгівлі, Національна рада з питань 

розвитку науки і технологій, відповідні струк-

турні підрозділи обласних та районних рад, 

представницькі органи місцевого самовряду-

вання; до другої — президент, Верховна Рада.

До компетенції Верховної Ради при цьо-

му відносяться формування законодавчої бази 

інноваційної діяльності; визначення страте-

гічних пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності; визначення асигнувань, що спря-

мовуються на підтримку інноваційної діяль-

ності (ст. 7 Закону України «Про інноваційну 

діяльність» [12]).

До компетенції Кабінету Міністрів Укра-

їни належать здійснення державного управ-

ління та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері інноваційної діяльності; 

підготовка та подання на розгляд Верховній 

Раді пропозицій щодо стратегічних пріори-

тетних напрямів інноваційної діяльності, за-

твердження середньострокових пріоритетів 

розвитку інноваційної діяльності загально-

державного та галузевого рівнів; сприяння 

реалізації пріоритетних напрямів інновацій-

ної діяльності; створення ефективної інф-

раструктури у сфері інноваційної діяльнос-

ті; створення спеціалізованих державних 

інноваційних фінансово-кредитних установ; 

підготовки та подання до Верховної Ради як 

складову частину проєкту закону про Дер-

жавний бюджет на відповідний рік пропо-

зиції щодо обсягів бюджетних коштів для ви-

конання інноваційних проєктів (ст. 8 Закону 

України «Про інноваційну діяльність» [12]) 

та ін.

Компаративний аналіз місій, функцій та 

основних повноважень центральних органів 

виконавчої влади України дозволяє ствер-

джувати, що сьогодні до основних централь-

них органів виконавчої влади, що здійснюють 

управління розвитком як інноваційної інф-

раструктури, так і інноваційної діяльності в 

цілому, належать: Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство економічного розвитку 

та торгівлі. Між зазначеними центральними 

органами виконавчої влади спостерігається 

дублювання та нефункціональний розпо-

діл повноважень (повноваження Міністер-

ства економічного розвитку та торгівлі щодо 

об’єктів інтелектуальної власності, повно-

важення Міністерства освіти і науки України 

щодо організації та координації інноваційної 

діяльності та ін.).

Крім зазначених центральних органів 

виконавчої влади, управління розвитком ін-

новаційної інфраструктури здійснюється На-

ціональною радою з питань розвитку науки і 

технологій [13] та Державною інноваційною 

фінансово-кредитною установою [14].

До компетенції Національної ради з пи-

тань розвитку науки і технологій, виступаючи 

консультаційно-дорадчим органом, що функ-

ціонує при Міністерстві освіти і науки Укра-

їни, відноситься: підготовка та подання Ка-

бінетові Міністрів України пропозицій щодо 

формування засад державної політики у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності, прі-

оритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх 

реалізації, напрямів інтеграції вітчизняної на-

уки у світовий науковий простір та Європей-

ський дослідницький простір з урахуванням 

національних інтересів; принципів створення 

та стратегії розвитку державної дослідницької 

інфраструктури, системи державних ключо-

вих лабораторій; ініціювання і замовлення 

прогнозних та форсайтних досліджень у га-

лузі науки, технологій, інновацій, організації 

та проведення наукової експертизи рішень 

центральних органів виконавчої влади, що 

стосуються наукової сфери, а також проєктів 

концепцій державних цільових наукових та 

науково-технічних програм і проєктів таких 

програм [13] та ін.

До компетенції Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи відносить-

ся фінансова підтримка інноваційної діяль-

ності суб’єктів господарювання різних форм 

власності, а також залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій для розвитку націо-

нальної економіки [14], а також організація 

конкурсного відбору інноваційних та інвес-

тиційних проєктів і програм для їх фінансової 

підтримки; фінансування науково-технічних 

і маркетингових досліджень, конструктор-

сько-технологічних та інших проєктних робіт, 
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науково-технічного пошуку, інноваційних та 

інвестиційних проєктів і програм, спрямова-

них на впровадження у виробництво прогре-

сивних науково-технічних розробок і техно-

логій, освоєння випуску нових видів продукції 

шляхом створення нових виробництв, пере-

дачі обладнання, устаткування; заходів щодо 

розвитку інноваційної інфраструктури [14] 

тощо.

Висновки. Беручи до уваги все зазначене 

вище, можна констатувати, що незважаю-

чи на велику кількість нормативно-правових 

актів, а також інституцій, що сьогодні здій-

снюють управління розвитком інноваційної 

інфраструктури України, сформоване сьогод-

ні інституційне забезпечення інноваційно-

го розвитку та розвитку інноваційної інфра-

структури є фрагментарним та неефективним, 

що знаходить прояв у відсутності єдиного те-

заурусу інноваційної діяльності, дублюван-

ні повноважень, недостатній координації та 

узгодженості діяльності центральних органів 

виконавчої влади, що здійснюють свою діяль-

ність у даній сфері, відсутності чітких крите-

ріїв диференціації та надання державної під-

тримки структурних елементів інноваційної 

інфраструктури та ін., що закономірно позна-

чається на стані та особливостях інноваційно-

го розвитку країни в цілому та її інноваційної 

інфраструктури зокрема — спостерігаються 

кризові явища та процеси у розвитку іннова-

ційної інфраструктури, фіксуються погіршен-

ня показників інноваційної діяльності, зни-

ження інноваційної активності підприємств, 

установ та організацій.
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Objective. Identification of the state of institutional support for the development of innovative infrastruc-

ture of Ukraine.

Methods. Following methods and techniques of knowledge were used during the study: theoretical gen-

eralization and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, grouping, and classification.

Results. According to the results of the study, it was found that the institutional support for the develop-

ment of innovative infrastructure in Ukraine is fragmented and ineffective, which is manifested in the absence 

of a single thesaurus of innovative activity, duplication of powers, insufficient coordination and coordination 

of the activities of central executive bodies that carry out their activities in this area, the absence of clear 

differentiation criteria and the provision of state support for structural elements of innovation infrastructure

It was established that most normative legal acts regulate innovative activity in Ukraine at the state 

level, were adopted in the 90s of the XX century — the first decade of the XXI century, require revision and 

clarification in accordance with International Standards and Guidelines; not fully implemented; do not con-

sider the development of innovative infrastructure as a strategic priority, an object of management; there isn’t 

single institution that would be fully responsible for innovative development and the development of innova-

tive infrastructure in the countries, there are duplication of functions, lack of effective coordination between 

the institutions that manage innovative development.
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The practical significance of the results obtained lies in the possibility of their use in developing a devel-

opment strategy and increasing the competitiveness of Ukraine’s innovation infrastructure.

Key words: innovation infrastructure, development, institutional support, legal act, institute, institution.

Цель — идентификация состояния институционального обеспечения развития инновационной 

инфраструктуры Украины.

Методы. В процессе исследования использованы следующие общенаучные методы и приемы по-

знания: теоретическое обобщение и сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, группировка 

и классификация.

Результаты. По результатам проведенного исследования установлено, что институциональ-

ное обеспечение развития инновационной инфраструктуры Украины является фрагментарным и 

неэффективным, что находит проявление в отсутствии единого тезауруса инновационной дея-

тельности, дублировании полномочий, недостаточной координации и согласованности деятельно-

сти центральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность в данной 

сфере, отсутствии четких критериев дифференциации и предоставлении государственной под-

держки структурных элементов инновационной инфраструктуры.

Установлено, что большинство нормативно-правовых актов регламентируют инновацион-

ную деятельность в Украине на государственном уровне, приняты в 90-х годах ХХ в. — первом 

десятилетии XXI века, требуют пересмотра и уточнения в соответствии с международными 

стандартами и руководствами; не выполняются в полном объеме; не рассматривают развитие 

инновационной инфраструктуры как стратегический приоритет, объект управления; в стране 

нет единой институции, которая бы несла полную ответственность за инновационное развитие и 

развитие инновационной инфраструктуры, между институтами, осуществляющими управление 

инновационным развитием, фиксируется дублирование функций, отсутствие эффективной коор-

динации.

Практическое значение полученных результатов заключается в возможности их использо-

вания при разработке стратегии развития и повышения конкурентоспособности инновационной 

инфраструктуры Украины.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, развитие, институциональное обеспече-

ние, нормативно-правовой акт, институт, институція.
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