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Суфаплзи прал омжвзрку лауімла-
йщлмї іллмвауіилмї пзпрдкз  (гайі - 
НІС) Укоаїлз є гайдкзк віг ндод-
гмвзт пвірмвзт пралгаорів. Пом уд 
пвігфзрщ лд йзхд 46-рд кіпуд ж 50-рз 
жа пвірмвзк ілгдкпмк іллмвауіилмгм 
омжвзрку [1],  айд и проіккд пкмом-
фдлля кійщкмпрі нігнозєкпрв, цм жа-
икаырщпя іллмвауіякз в Укоаїлі, 
жкдлхдлля кійщкмпрі гмпйіглзків – 
мплмвлзт пуб’єкрів НІС [2]. 

 Окоік првмодлля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт, могаліжауіилзт і ноавм-
взт укмв гйя дсдкрзвлмгм омжвзрку 
іллмвауіилмгм нмрдлуіайу коаїлз, 
іллмвауіила гайужщ як мгла ж лаигз-
лакіфліхзт гайужди омжвзрку пупні-
йщпрва нмродбує жапрмпувалля пуфап-
лзт нігтмгів, у рмку фзпйі, у псдоі 
гдоеавлмгм уноавйілля лды. Тмку лд 
кдлх ваейзвзк нзралляк жайзха-
єрщпя жгіиплдлля проукруолм-
сулкуімлайьлзт жкіл в гдоеавлмку 

уноавйіллі іллмвауіилзк омжвзркмк в 
Укоаїлі. 

 Алайіж могалів уноавйілля 
НІС Укоаїлз ж нмжзуіи агкіліпроарз-
влмгм ноава жайзхаєрщпя нмжа увагмы 
пуфаплзт укоаїлпщкзт гмпйіглзків. 
Окодкі апндкрз гдоеавлмгм одгуйы-
валля іллмвауіилмї псдоз нодгправ-
йдлі у ланоауываллят А. О. Дєгряоя 
[3] О. П. Оойык [4], А. А. Путрдущкмї 
[5], М. О. Пдрозхзлмї [6]. Помрд уі 
лаукмві омжвігкз лд номнмлуырщ лмві 
уноавйілпщкі кмгдйі, пноякмвалі ла 
нмпзйдлля іллмвауіилмгм нмрдлуіайу 
Укоаїлз.  

Мдрмы галмї праррі є алайіж мога-
лів уноавйілля лауімлайщлмы іллмва-
уіилмы пзпрдкмы Укоаїлз в кмлрдкп-
рі проукруолм-сулкуімлайщлмгм ніг-
тмгу.   

Вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
«Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ» [7] пзп-
рдка могалів уноавйілля1 у псдоі іл-

_________________ 
1 У Помдкрі Сроардгії іллмвауіилмгм омжвзрку Укоаїлз ла ндоімг гм 2030 омку жапрмпм-

вуєрщпя рдокіл «мплмвлі уфаплзкз іллмвауіилмгм номудпу» [1], гм якзт омжомблзкз віглмпярщ і 
могалз гдоеавлмї вйагз, цм жгіиплыырщ уноавйілля іллмвауіилмы псдомы, і гмоагфі могалз, і 
пуб’єкрів іллмвауіилмгм номудпу, лд омжкдемвуыфз уі нмлярря. 
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лмвауіилмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі нодг-
правйдла Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз, Цдлроайщлзк могалмк взкмлавфмї 
вйагз, цм жабджндфує смокувалля 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі іллмвауіи, 
Цдлроайщлзк могалмк взкмлавфмї 
вйагз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку 
у псдоі лаукмвм-рдтліфлмї ра іллмва-
уіилмї гіяйщлмпрі, ілхзкз удлроайщ-
лзкз могалакз гдоеавлмї взкмлавфмї 
вйагз, кіпудвзкз гдоеавлзкз агкілі-
проауіякз ра взкмлавфзкз могалакз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля у псдоі 
іллмвауіилмї гіяйщлмпрі.  

 Алайіж нмвлмваедлщ могалів 
уноавйілля НІС вігнмвіглм гм Закм-
лу Укоаїлз «Пом іллмвауіилу гіяйщ-
ліпрщ» жапвігфує жбдодедлля мжлак 
удлроайіжмвалмї пзпрдкз уноавйілля 
(гмкйагліхд - гзв. рабй. 1). Такд 
номрзоіффя кіе влуроіхлік гзлакіж-
кмк омжвзрку іллмвауіилмї гайужі в 
Укоаїлі і быомкоарзфлмы мбряедліп-
ры кмгдйі уноавйілля лды кз взжла-
фаєкм в якмпрі номбйдклмї пзруауії, 
цм нмродбує взоіхдлля ла жагайщлм-
лауімлайщлмку оівлі. 

 
 

 

Пмвлмваедлля могалів уноавйілля НІС  
вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз «Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ»:  

проукруолм-сулкуімлайщлзи апндкр 
 

Кабілдр Міліп-
роів Укоаїлз 

Цдлроайщлзи 
могал взкмлав-
фмї вйагз, цм  
жабджндфує 
смокувалля 
гдоеавлмї 
нмйірзкз у 

псдоі іллмва-
уіи 

(ЦОВВ І) 

Цдлроайщлзи  
могал взкм-

лавфмї вйагз, 
цм одайіжує 
гдоеавлу  
нмйірзку у 

псдоі лаукмвм-
рдтліфлмї ра 
іллмвауіилмї 
гіяйщлмпрі 
(ЦОВВ ІІ) 

Ілхі удлроайщлі 
могалз взкм-
лавфмї вйагз 

 

Міпудві гдоеа-
влі агкіліпроа-
уії ра взкмлавфі 
могалз кіпуд-
вмгм пакмвоя-

гувалля 
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З ВРУ: 

 
1) номнмжзуії  
цмгм проардгіф-
лзт  ноімозрдр-
лзт  ланояків  
ІД  ра  жарвдо-
гедлля пдодг-
лщмпромкмвзт  
ноімозрдрлзт 
ланояків ІД;   
 
2) мбпягз бю-
гедрлзт кмхрів 
гйя сілалпмвмї  
нігрозккз  вз- 
кмлалля  іллм-
вауіилзт  номд-
крів  фдодж іллм-
вауіилі сілалпм-
вм-кодгзрлі 
упралмвз;  
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З КМУ: 

 
1) номнмжзуії 
цмгм проардгі-
флзт  
ноімозрдрлзт  
ланояків  ІД, 
пдодглщмпром-
кмвзт  
ноімозрдрлзт  
ланояків  ІД 
жагайщлмгдоеа-
влмгм  
оівля, гдоеав-
лзт іллмвауіи-
лзт номгоак, а 
ракме прмпмвлм 
лдмбтіглзт  
мбпягів бю-
гедрлзт кмх-
рів гйя їт код-
гзрувалля;  

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА: 

 
1) номнмжзуії   
ноімозрдрлзт  
ланояків ом-
жвзрку ІД;  
 
2) номглмжлм-
алайірзфлі   
гмпйігедлля 
рдлгдлуіи  
іллмвауіилмгм 
омжвзрку;  
 
3) номнмжзуії  
цмгм  номдкрів  
іллмвауіилзт  
номгоак  і  
взжлафдлля 
мбпягу кмхрів 
гдоеавлмгм 
быгедру; 

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА:  

 
1) номнмжзуії   
пдодглщмпром-
кмвзт   ноімоз-
рдрлзт 
ланояків ІД 
гайуждвмгм оів-
ля;  
 
2) номнмжзуії 
цмгм одайіжауії 
іллмвауіилмї  
нмйірзкз     у    
вігнмвігліи    
гайужі,  првм-
одлля кдталіж-
ків нігрозккз її 
одайіжауії;  
 
 
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З ЦВО (І): 

 
1) номнмжзуії 
нм вкйюфдллю  
іллмвауіилзт  
номдкрів  жа  
одгімлайщлзкз 
номгоакакз гм  
гдоеавлзт  
номгоак  і  їт  
сілалпувалля 
номнмжзуії цм-
гм пдодглщ-
мпромкмвзт 
ноімозрдрлзт  
ланояків ІД 
одгімлайщлмгм 
оівля;      
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3) ілсмокує 
ном взкмлалля  
іллмвауіилзт  
номдкрів, які 
кодгзрувайзпя 
жа кмхрз бы-
гедру 
 
УПРАВЛІН-

СЬКО-
ОРГАНІЗА-

ЦІЙНА: 
 

1) гдоеавлд   
уноавйілля   ра  
одайіжауія гдо-
еавлмї нмйірз-
кз у псдоі ІД;  
 
2) жатмгз  ода-
йіжауії  ноімоз-
рдрлзт  ланоя-
ків ІД;  
 
3) пнозялля  
првмодллы   
дсдкрзвлмї 
ілсоапроукруоз   
у псдоі ІД;  
 
НОРМАТИВ-

НА: 
 
1) првмодлля  
іллмвауіилзт  
сілалпмвм-
кодгзрлзт  
упралмв (жа-
рвдогедлля 
прарурів, нмйм-
едлщ, нігнм-
оягкувалля); 
 
2) жарвдогедл-
ля нмймедлщ 
ном   нмоягмк   
гдоеавлмї   
одєпроауії іллм-
вауіилзт  ном-
дкрів  і  вдгдлля 
Ддоеодєпроу 
іллмвауіилзт  
номдкрів;  

2) номнмжзуії 
цмгм првмодл-
ля  
іллмвауіилзт 
сілалпмвм-
кодгзрлзт 
упралмв,  
омжомбка прару-
рів фз нмйм-
едлщ ном уі 
упралмвз;  
 
УНІФІКАЦІЯ 
І КООРДИ-

НАЦІЯ: 
 

1) жатмгз ном-
вдгдлля єгзлмї 
лаукмвм-
рдтліфлмї ра  
іллмвауіилмї 
нмйірзкз;  
 
2) кммогзлауія 
омбмрз  у  
псдоі ІД ілхзт  
удлроайщлзт 
могалів взкм-
лавфмї вйагз;  
 
НОРМАТИВ-

НА: 
 

1) лмокарзвлм-
ноавмвд  жа-
бджндфдлля у 
псдоі іллмва-
уіи, омжвзрмк   
іллмвауіилмгм 
нмрдлуіайу   
Укоаїлз   ра  
лауімлайщлмї 
іллмвауіилмї 
пзпрдкз;  
 
ілхі нмвлмва-
едлля 

4) номнмжзуії  
цмгм  урвмодл-
ля  іллмвауіи-
лзт  сілалпмвм-
кодгзрлзт 
упралмв;  
 
ПРОЦЕДУР-

НА: 
 

1) номвдгдлля 
кмлкуоплмгм   
вігбмоу іллм-
вауіилзт ном-
дкрів;  
 
2) номвдгдлля 
дкпндорзжз 
іллмвауіилзт  
номдкрів;  
 
3) нігвзцдлля  
квайісікауії  
пндуіайіпрів  у  
псдоі  
іллмвауіилмї 
гіяйщлмпрі;  
 
4) гдоеавла 
одєпроауія  
іллмвауіилзт  
номдкрів і вд-
гдлля Ддоеав-
лмгм одєпроу 
іллмвауіилзт 
номдкрів;  
 
ілхі нмвлмва-
едлля 

 

ПРОЦЕДУР-
НА: 

 
3) гмоуфдлля  
сілалпмвм-
кодгзрлзк  
упралмвак ном-
вдгдлля кмл-
куоплмгм вігбм-
оу ноімозрдр-
лзт іллмвауіи-
лзт  
номдкрів;  
 
ФІНАНСОВА:  

 
4) сілалпмва 
нігрозкка  
номдкрів у 
кдеат быгедр-
лзт кмхрів;  
 
ілхі   нмвлмва-
едлля 

 

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА:  

 
1) омжомбка 
номдкрів  одгім-
лайщлзт  іллм-
вауіилзт   ном-
гоак і їтлє вз-
кмлалля;  
 
ВЗАЄМОДІЯ 
З ІНШИМИ 

СУБЄКТАМИ:  
 

1) жайуфдлля 
нігнозєкпрв,  
упралмв і мога-
ліжауіи гм омж-
в'яжалля  
номбйдк іллм-
вауіилмгм омж-
взрку одгімлів;  
 
2) гмоуфдлля 
сілалпмвм-
кодгзрлзк  
упралмвак  (їт 
одгімлайщлзк  
віггійдлляк)  
цмгм номвдгдл-
ля кмлкуоплмгм  
вігбмоу іллмва-
уіилзт номдкрів 
одгімлайщлзт 
іллмвауіилзт 
номгоак  і  
жгіиплдлля їт 
сілалпмвмї ніг-
розккз у кдеат 
быгедрів; 
 
3) пнозялля 
іллмвауіиліи 
гіяйщлмпрі і 
првмодллы  
пуфаплмї ілсоа-
проукруоз;  
 
 
 
 

(Срвмодлм аврмомк) 
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Як жапвігфує жкіпр рабйзуі 1, су-
лкуімлайьлд «лавалраедлля» в уноав-
йіллі НІС жомбйдлм лд ла могалат одгі-
млайщлмгм уноавйілля, а ла удлроа-
йьлзт могалат гдоеавлмї взкмлавфмї 
вйагз і ла пакмку Кабілдрі Міліпроів 
Укоаїлз. «Цдлро» лд йзхд смокує 
жагайщлу проардгіы, одайіжує гдоеав-
лу нмйірзку у псдоі іллмвауіилмї гія-
йщлмпрі ра жгіиплыє лмокарзвлм-
ноавмвд жабджндфдлля іллмвауіилмї 
гайужі, айд и гмрує номнмжзуії цмгм 
мбпягів быгедрлзт кмхрів гйя сі-
лалпмвмї нігрозккз взкмлалля іллм-
вауіилзт  номдкрів  фдодж  пндуіайіжм-
валі гдоеавлі іллмвауіилі сілалпмвм-
кодгзрлі упралмвз, првмоыє уі упра-
лмвз, жгіиплыє гдоеавлу одєпроауіы 
ра дкпндорзжу іллмвауіилзт номдкрів, 
вдгд Ддоеавлзи одєпро іллмвауіилзт 
номдкрів рмцм.  

В оаккат удлроайіжмвалмї пзпрд-
кз уноавйілля НІС одгімлайщлі мога-
лз уноавйілля нмжбавйдлі ндвлзт 
нмвлмваедлщ цмгм мндоарзвлмгм 
омжвзрку іллмвауіилмгм нмрдлуіайу 

ла вйапліи рдозрмоії (жмкодка, игдрщ-
пя ном вігпурліпрщ нмвлмваедлщ цм-
гм гдоеавлмї одєпроауії іллмвауіи-
лзт номдкрів; номвдгдлля дкпндорзжз 
іллмвауіилзт номдкрів; нігвзцдлля 
квайісікауії пндуіайіпрів у псдоі іл-
лмвауіилмї гіяйщлмпрі рмцм), цм пур-
рєвм пнмвійщлыє як взомблзурвм 
іллмвауіилмгм номгукру, рак і имгм 
взтіг ла озлмк.  

Такзи прал одфди пуррєвм внйз-
ває і ла жагайщлзи пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзи омжвзрмк одгімлів, мпкі-
йщкз взомблзурвм іллмвауіилмї ном-
гукуії ла кіпуят ційщлм нмв'яжалд ж 
ілвдпрзуіякз (в рмку фзпйі, і жакмо-
гмллзкз), а мред – уд ндопндкрзвз 
првмодлля омбмфзт кіпущ і жбійщхдл-
ля кіпудвзт быгедрів, цм у првмод-
лзт гомкагат бійщхмы кіомы жайз-
хаырщпя «ла кіпуят».  

З нмжзуіи проукруолмгм нігтмгу, 
гдоеавлд уноавйілля лауімлайщлмы 
іллмвауіилмы пзпрдкмы таоакрдоз-
жуєрщпя багармоівлдвмю нігнмоягкм-
валіпрю (гзв. озп. 1).  
 

 

 
Рзп. 1. Стдка могалів уноавйілля НІС Укоаїлз вігнмвіглм гм ЗУ «Пом  

іллмвауіилу гіяйщліпрщ» 
 

Кабілдр Міліпроів 
Укоаїлз 

ЦОВВ, що  забезпечує 

формування держав-

ної політики у сфері 

інновацій 

 

МДА та виконавчі орга-

ни місцевого самовря-

дування 

 

ЦОВВ ЦОВВ 

Вдотмвла Рага 
Укоаїлз 
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Цд пуррєвм унмвійщлыє номудп 
утвайдлля уноавйілпщкзт оіхдлщ в 
нзраллят іллмвауіилмгм омжвзрку 
одгімлів, гайщкує взоіхдлля номбйд-
клзт апндкрів, цм нмродбуырщ бага-
рмоівлдвмгм ужгмгедлля, нмжбавйяє 
кмейзвмпрі мндоарзвлм омжнмоягеа-
рзпщ кмхракз гдоеавлмгм быгедру, 
взгійдлзт ла одайіжауіы іллмвауіи-
лзт номдкрів в кдеат быгедрлмгм 
омку (у жв'яжку ж узк взлзкає ноак-
рзка нмвдолдлля гм гдоеавлмгм бы-
гедру лдвзкмозпралзт кмхрів).  

На лаху гукку, жакмлмгавдуь игд 
хйятмк і лагкіолмгм омжоіжлдлля нмв-
лмваедль у псдоі іллмвауіилмї гіяйь-
лмпрі кіе удлроайьлзкз могалакз 
гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз. Йгдрщпя 
ном лаявліпрщ Цдлроайщлмгм могалу 
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує 
смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі іллмвауіи, Цдлроайщлмгм мога-
лу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує 
гдоеавлу нмйірзку у псдоі лаукмвм-
рдтліфлмї и іллмвауіилмї гіяйщлмпрі 
ра ілхзт удлроайщлзт могалів взкм-
лавфмї вйагз (в нмймедллят якзт 
вігпурлі лмокз цмгм іллмвауіилмгм 
омжвзрку у ндвлзт гайужят). Рівдлщ 
вжаєкмгії удлроайщлзт могалів гдо-
еавлмї взкмлавфмї у псдоі іллмва-
уіилмї гіяйщлмпрі нмйягає лд йзхд у 
вдорзкайщліи нігжвірлмпрі Кабкілу, 
айд и у нозклмедллі гмозжмлрайщ-
лзт вжаєкмгіи ж Цдлроайщлзк мога-
лмк взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує 
смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі іллмвауіи. Така проукруоа 
могалів уноавйілля лауімлайьлмю іл-
лмвауіилмю пзпрдкмю, ла лаху гук-
ку, є кмкулікарзвлм-ужгмгеувайьлм 
ндодлапзфдлмю і нмродбує могаліжа-
уіилмгм пномцдлля.  

Ваейзвм жвдолурз увагу і ла 
удлроайіжмвалу нігнмоягкмваліпрщ 
ндвлзт нмвлмваедлщ у псдоі одайі-
жауії іллмвауіилмї гіяйщлмпрі, цм 
взнйзваырщ жі жкіпру Закмлу Укоаї-
лз «Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ». 
Позкіомк, омжомбка і ужгмгедлля 
номнмжзуіи цмгм проардгіфлзт ноім-
озрдрлзт ланояків іллмвауіилмї гія-
йщлмпрі нмпйігмвлм вігбуваєрщпя ла 
упіт оівлят уноавйілля лауімлайщ-

лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы – одгімл 
– ЦОВВ – ЦОВВ-1 – КМУ. З мглм-
гм бмку, уд првмоыє ніггоулря гйя 
омжомбкз єгзлмгм бафдлля омжвзрку 
іллмвауіилмї псдоз ла жагайщлмгдо-
еавлмку оівлі, номрд ж ілхмгм - нмж-
бавйяє омжвзрмк іллмвауіилмгм нмрд-
луіайу Укоаїлз гзлакіжку і мндоарз-
влмпрі, цм лдомжозвлм нмв'яжалі ж 
нозомгмы іллмвауіилмї гіяйщлмпрі. 
Цд, у пвмы фдогу, нмпйабйыє укоаїл-
пщкі нмжзуії у кіелаомгліи кмлкуод-
луії. Опкійщкз «іллмвауія», цм вз-
ихйа пралмк ла «вфмоа», «пщмгмглі» 
вед вроафає пвіи вйаплд іллмвауіи-
лзи нмрдлуіай. Упвігмкйдлля уієї су-
лгакдлрайьлмї мжлакз жакмлмгавдуь 
кає нозвдпрз у вігнмвігліпрь ж мпмб-
йзвмпрякз гдоеавлмгм уноавйілля 
лауімлайьлмю іллмвауіилмю пзпрд-
кмю. 

Алайіж жакмогмллмгм гмпвігу жа-
пвігфує лаявліпрщ птмезт кмгдйди 
гдоеавлмгм уноавйілля іллмвауіи-
лмы псдомы, номрд і ж ндвлзкз омж-
біелмпрякз. Стмед жайуфдлля гвмт 
кіліпрдопрв гм одайіжауії нмйірзкз в 
іллмвауіиліи псдоі кає Нікдффзла, 
номрд, ла вігкілу віг укоаїлпщкмї 
кмгдйі, нмвлмваедлля узт могалів лд 
ндодрзлаырщпя. Помвіглзк гдоеав-
лзк могалмк, цм жгіиплыє кмкнйдк-
плд уноавйілля омжвзркмк іллмва-
уіилмї пзпрдкз Нікдффзлз є Фдгдоа-
йьлд кіліпрдопрвм мпвірз і лаукмвзт 
гмпйігедль. Ілхзк лд кдлх ваейз-
взк уоягмвзк могалмк в іллмвауіи-
ліи пзпрдкі Нікдффзлз є Фдгдоайьлд 
кіліпрдопрвм дкмлмкікз і рдтлмймгіи, 
іллмвауіила нмйірзка якмгм моієлрм-
вала ла нігрозкку каймгм і пдодг-
лщмгм біжлдпу [8]. Дм рмгм е, лікуі 
вед алмлпувайз првмодлля гвут пнд-
уіайіжмвалзт агдлрпрв, цм жаикарз-
курщпя номпувалляк іллмвауіи (у 
псдоі хруфлмгм ілрдйдкру, в кдгзф-
ліи гайужі, в лмвзт смокат кмбійщ-
лмпрі ра у псдоі кібдобджндкз) [9]. 
Позкйаг Нікдффзлз пвігфзрщ ном рд, 
пуфаплі гдоеавз игурщ хйятмк іл-
прзрууімлайщлмї нігрозккз іллмвауіи 
у оіжлзт ланоякат гдоеавлмї нмйі-
рзкз, взтмгяфз жа оаккз роагзуіи-
лмгм уявйдлля ном жмпдодгедлля 
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іллмвауіи у псдоат лаукз, рдтлмймгіи 
ра номкзпймвмпрі.  

Стмеі рдлгдлуії пнмпрдоігаєкм і 
у Фоалуії. За мпраллі 15 омків у 
Фоалуії првмодлм: Вдотмвлу оагу ж 
лаукз і рдтлмймгіи – HCST 
(2006 оік), Гдлдоайщлу Рагу ж нзралщ 
ілгупроії, длдогдрзкз і рдтлмймгіи – 
CGIET (2009), Науімлайщлу кмлсд-
одлуіы номкзпймвмпрі – CNI (2010), 
Сроардгіфлі кмкірдрз взомблзфзт 
йалуыеків CSF (2010), кмроі вігнм-
вігаырщ жа смокувалля і одайіжауіы 
рдтлмймгіфлмї ра іллмвауіилмї нмйі-
рзкз. Дйя вгмпкмлайдлля сілалпу-
валля сулгакдлрайщлзт і нозкйаг-
лзт гмпйігедлщ ра іллмвауіи првмод-
лм Науімлайщлу агдлуіы ж нзралщ 
гмпйігедлщ – ANR (2005) і Ддоеав-
лу кмкналіы ж омжвзрку іллмвауіи і 
нігрозккз кайзт ра пдодгліт нігноз-
єкпрв OSEO (2005). З кдрмы муілкз 
дсдкрзвлмпрі гдоеавлзт взроар ла 
гмпйігедлля ра мпвіру псмокмвалм 
муілывайщлзи могал – Агдлрпрвм ж 
муілкз лаукмвзт гмпйігедлщ ра вз-
цмї мпвірз – AERES (2007) [10]. 

Шйятмк «омжвалраедлля» удлр-
оайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз ра 
пндуіайіжауії уноавйілля у псдоі іл-
лмвауіи игд і Пмйщца. Позкіомк, ла 
жагайщлмгдоеавлмку оівлі гмймвлзк 
могаліжармомк првмодлля номкзпйм-
взт і рдтлмймгіфлзт наоків є Пмйьпь-
кд агдлрпрвм ілвдпрзуіи ра рмогівйі 
ра Пмйьпькд агдлрпрвм омжвзрку ніг-
нозєклзурва [11]. В Укоаїлі е, як 
вед жажлафаймпщ взцд, жа могаліжа-
уіы омбмрз рдтлмймгіфлзт ра лаукм-
взт наоків вігнмвігає Дднаоракдлр 
іллмвауіилмї гіяйьлмпрі і роалпсдоу 
рдтлмймгіи Міліпрдопрва мпвірз і 
лаукз Укоаїлз. 

Пмрмфлзи прал гдоеавлмгм 
уноавйілля лауімлайщлмы іллмва-
уіилмы пзпрдкмы в Укоаїлі лд йзхд 
унмвійщлыє номудп утвайдлля оі-
хдлщ в мгліи ж лаигзлакіфліхзт 
псдо лаукмвм-рдтліфлмгм омжвзрку, 
нмжбавйяє їт акруайщлмпрі и вфаплм-
прі, айд и номрзоіфзрь взжлафдлмку 
ла лауімлайьлмку оівлі нозлузну 
гдудлроайіжауії вйаглзт нмвлмва-
едль в пзпрдкі гдоеавлмгм уноав-

йілля жа укмв пуфаплмгм одсмоку-
валля. 

Як кз жажлафайз у лахзт нмнд-
одгліт гмпйігедллят [12], ндодтіг віг 
удлроайіжмвалмї кмгдйі емопркмї 
«взкмлавфмї кмгдйі» гм гдудлроайіжа-
уії ндодгбафає ндодгафу кмкндрдлуії 
віг удлроу ла кіпуя і рзк пакзк 
пнозяє лагійдллы кіпудвзт могалів 
жлафлзкз вйаглзкз нмвлмваедл-
лякз ж уноавйілля в кдеат лмвмї 
кмгдйі агкіліпроарзвлм-рдозрм-
оіайщлмгм (гдоеавлм-рдозрмоіайщ-
лмгм) упромы вйаплзт ра гдйдгмвалзт 
нмвлмваедлщ. Снзоаыфзпщ ла алайіж 
євомндипщкмгм гмпвігу, А. А. Путрд-
ущка жажлафає, цм в євомндипщкзт 
коаїлат ндодваеає нмгій кмкндрдлуії 
могалів нубйіфлмї агкіліпроауії жа 
мплмвлзкз взгакз нубйіфлзт (у р. ф. 
агкіліпроарзвлзт) нмпйуг (рмбрм 
нодвайыє жапрмпувалля нозлузну 
сулкуімлайьлмї гдудлроайіжауії) [5, 
c. 116]. 

Сроукруолм-сулкуімлайщлзи ала-
йіж могалів уноавйілля лауімлайщлмы 
іллмвауіилмы пзпрдкмы жапвігфзв 
ряеілля гм лагйзхкмвмї удлроайіжа-
уії ж нодвайывалляк нмвлмваедлщ ла 
оівлі удлроайщлзт могалів гдоеавлмї 
взкмлавфмї вйагз, лаявліпры губйы-
валля нмвлмваедлщ і вігпурліпры 
фіркмгм омжкдеувалля. Пмрмфлзи 
прал могалів уноавйілля лауімлайщ-
лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы жа кйа-
пзсікауієы гмпйіглзка Д. І. Кмкуоі-
ла [13] кз віглмпзкм гм гдоеавлмї 
проардгії акрзвлмгм вроуфалля, цм 
взмкодкйдла жа козрдоієк оівля і 
смокз гдоеавлмгм одгуйывалля іл-
лмвауіилмї гіяйщлмпрі.  Ціи кмгдйі 
Д. І. Кмкуоіл номрзправйяє проардгіы 
гдудлроайіжмвалмгм уноавйілля, цм, 
ла лахд ндодкмлалля, лаибійщхд 
вігнмвігає жкіпру «Сроардгії омжвзр-
ку Укоаїлз - 2020» ра кає прарз 
проардгіфлзк моієлрзомк в мпуфап-
лдллі гдоеавлмгм уноавйілля лауім-
лайщлмы іллмвауіилмы пзпрдкмы. 

В кмлрдкпрі кмлпрзрууіилмї од-
смокз і одсмокз гдудлроайіжауії 
пзпрдка могалів уноавйілля лауімла-
йьлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю нмр-
одбує як проукруолмї, рак і сулкуі-
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млайьлмї роалпсмокауії. На проукру-
олмку оівлі игдрщпя ном ндодбугмву 
(пномцдлля) пзпрдкз могалів уноав-
йілля лауімлайщлмы іллмвауіилмы 
пзпрдкмы, а ла сулкуімлайщлмку – 
ном омжхзодлля кмйа нмвлмваедлщ 
одгімлайщлзт могалів уноавйілля 
іллмвауіилмы гайужжы ла мплмві нм-
єглалля нозлузнів пубпзгіаолмпрі і 
номнмоуіилмпрі.  

На удлроайьлмку оівлі, ла лахд 
ндодкмлалля, гмуійщлзк є првмодлля 
пндуіайіжмвалмгм удлроайщлмгм мога-
лу гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, цм 
жабджндфує смокувалля гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі іллмвауіи – Міліп-
рдопрва іллмвауіилмгм омжвзрку, 
гмймвлзк жавгалляк якмгм кає прарз 
смокувалля гдоеавлзт лаукмвм-
рдтлмймгіфлзт ра іллмвауіилзт ном-
гоак, які взкмлуырщпя в ілрдодпат 
упіт кіліпрдопрв і вігмкпрв. 

Оогаліжауіилу проукруоу ущмгм 
кіліпрдопрва каєырщ смокуварз  
уноавйілля іллмвауіилзк омжвзркмк у 
вігнмвіглзт гайужят: 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк мпвірз і лаукз; 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк дкмлмкікз; 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк ілсоапроукруоз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк агоаолмї нмйірзкз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк псдоз влуроіхліт пноав; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк дкмймгії ра нозомглзт 
одпуопів; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк длдогдрзкз ра вугійщлмї 
номкзпймвмпрі; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк жакмогмллзт пноав Укоа-
їлз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк ілсмокауіилмї нмйірзкз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк куйщруоз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк кмймгіелмї нмйірзкз ра 
пнмору; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у нзраллят рзкфапмвм 
мкунмвалзт рдозрмоіи ра влуроіхлщм 
ндодкіцдлзт мпіб Укоаїлз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі мбмомлз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі мтмомлз жгмом-
в'я; 

-   Уноавйілля іллмвауіякз у 
пдкрмоі одгімлайщлмгм омжвзрку, бу-
гівлзурва ра езрймвм-кмкулайщлмгм 
гмпнмгаопрва; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у нзраллят пмуіайщлмї 
нмйірзкз Укоаїлз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі сілалпів; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі ыпрзуії. 

Факрзфлм уі Уноавйілля пралурщ 
пвмєоіглзкз гайуждвзкз гзодкрмоа-
ракз, мплмвлмы сулкуієы якзт бугд 
лд йзхд смокувалля гдоеавлмї нм-
йірзкз у ланоякку гайуждвзт іллм-
вауіи у впіт псдоат езррєгіяйщлмпрі 
пупнійщпрва, айд и гієвд гдоеавлд 
пнозялля првмодллы іллмвауіи у 
вігнмвіглзт гайужят. 

  У жв’яжку ж узк, птдка мога-
лів уноавйілля лауімлайщлмы іллм-
вауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз взгйя-
гарзкд ракзк фзлмк (гзв. озп.2): 
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Рзп. 2. Стдка могалів уноавйілля лауімлайщлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю 
Укоаїлз: номнмжзуії аврмоа 

 
 

Список використаних джерел 
 

1. Помдкр Сроардгії іллмвауіилмгм омжвзрку Укоаїлз ла ндоімг гм 2030 омку. 
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/10/22/ 
innovatsiynogo-rozvitku-ukraini.pdf (гара жвдолдлля 05.11.2018).  

2. Рмжгій «Наука, рдтлмймгії ра іллмвауії» Ддоеавлмї пйуебз прарзпрзкз Укоа-
їлз. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (гара жвдолдлля 01.11.2018). 

3. Дєгряо А. О. Опмбйзвмпрі гдоеавлмгм одгуйывалля іллмвауіилмї  ілсоа-
проукруоз в одгімлайщлмку взкіоі / А. О. Дєгряо, О. І. Коыкмв // Тдмоія ра ноакрзка 
гдоеавлмгм уноавйілля. - 2011. - Взн. 4. - С. 12-20. 

4. Оойюк О. П. Закмлмгавфд жабджндфдлля іллмвауіилмї гіяйщлмпрі в Укоаї-
лі/О. П. Оойык// Наука ра іллмвауії. – 2008. – Т4. – № 1. – С. 68-73 

5. Путрдуька А. А. Євомндипщкі нозлузнз агкіліпроарзвлмгм ноа¬ва: кмлмг-
оасія / За одг. г. ы. л., номсдпмоа В. Б. Авдо’ялмва. – Взгалля гоугд, гммноаущмвалд 
і гмнмвлдлд – К.: Лмгмп, 2014. - 237 п. 

6. Пдрозхзла М. О. Окодкі нзралля прзкуйывалля іллмвауіилмї гіяйщлмпрі 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля в Укоаїлі / М. О. Пдрозхзла, А. В. Зілфук// 
Акруайщлі нзралля іллмвауіилмгм омжвзрку. - 2012. - № 2. - С. 17-23. 

7. Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ : Закмл Укоаїлз віг 04.07.2002 №40-IV. Вігмкм-
прі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 2002. № 36. пр. 266. 

8. Иллмваузмллмд оажвзрзд одгзмлмв Бдйаоупз з Укоазлш ла мплмвд кйапрдо-
лми пдрдвми смокш / Бдофдлкм Н. Г., Бмггал Н. И., Буйкм О. С., Вдорзлпкая Т. С., 
Гмймварык В. М., Гмлфаомв В. В., Ддлзпык В. А., Сдлфдлкм В. В., Смймвщдв В. П., 

Кабілдр Міліпроів 
Укоаїлз 

Міліпрдопрвм іллмва-
уіилмгм омжвзрку 

Взкмлавфі могалз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля 

ра мбйаплі оагз 



Публiчне право № 2 (34) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

50  

лауф. одг. Смймвщдв В. П., Вдорзлпкая Т. С., Наузмлайщлая акагдкзя лаук Бдйаоупз, 
Илпрзрур ъкмлмкзкз. - Мзлпк : Бдйаоупкая лавука, 2015. - 391 п.  

9. Уояг Нікдффзлз взоіхзв првмозрз агдлуії ж іллмвауіи і ж кібдобджндкз. 
URL: https://www.dw.com/uk/ (гара жвдолдлля 05.11.2018). 

10. Сайітмва О. Дмпвіг Фоалуії ра Нікдффзлз цмгм првмодлля укмв гйя ніглд-
пдлля оівля лауімлайщлзт взпмкмрдтлмймгіфлзт взомблзурв/ Ойдла Сайітмва // 
Екмлмкіпр. - 2011. - № 11. - С. 67-70. 

11. Обжмо пмпрмялзя ъкмлмкзкз з мплмвлшт ланоавйдлзи влдхлдъкмлмкзфдп-
кми гдярдйщлмпрз Рдпнубйзкз Пмйщха в 2017 гмгу. URL: http://91.206.121.217/ 
TpApi/Upload/6745a5f1-b5ef-4222-adf9-
a696ea623458/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%20%D0%BE%
D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20(1).pdf (гара жвдолдлля 05.11.2018). 

12. Гдмогієвпькзи Ю. В. Кмкндрдлуія могалів нубйіфлмї вйагз: рдмоія і ноакрзка 
жапрмпувалля/ Гдмогієвпщкзи Ю. В. – К.: Лмгмп, 2015. – 345 п.  

13. Кмкуозл Д. И. Иллмваузмллая гдярдйщлмпрщ / Д. И. Кмкуозл. – М. : Экжа-
кдл, 2001. – 576 п. 

 
 

Гдмогієвпщкзи Ю. В. Оогалз уноавйілля лауімлайщлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю 
Укоаїлз: проукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж 

У праррі номалайіжмвалм мпмбйзвмпрі гдоеавлмгм уноавйілля лауімлайщлмы іллм-
вауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз ж нмжзуіи проукруолм-сулкуімлайщлмгм нігтмгу. Аврмо 
взжлафає пзпрдку могалів уноавйілля лауімлайщлмы іллмвауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз 
як удлроайіжмвалу, цм кає багармоівлдву нігнмоягкмваліпрщ ра нмродбує могаліжауіи-
лмгм пномцдлля. Сроукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж могалів уноавйілля лауімлайщ-
лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы жапвігфзв нодвайывалля нмвлмваедлщ ла оівлі удлроа-
йщлзт могалів гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, лаявліпрщ губйывалля нмвлмваедлщ і 
вігпурліпрщ фіркмгм омжкдеувалля. Пігпукмвалм, цм гмуійщлзк є првмодлля пндуіайі-
жмвалмгм удлроайщлмгм могалу гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфуварзкд см-
окувалля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі іллмвауіи – Міліпрдопрва іллмвауіилмгм омжвз-
рку, гмймвлзк жавгалляк якмгм кає прарз смокувалля гдоеавлзт лаукмвм-
рдтлмймгіфлзт ра іллмвауіилзт номгоак, які взкмлуырщпя в ілрдодпат упіт кіліпрдопрв 
і вігмкпрв. 

Кйюфмві пймва: лауімлайщла іллмвауіила пзпрдка, іллмвауіила гіяйщліпрщ, Міліп-
рдопрвм іллмвауіилмгм омжвзрку, проукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж, могалз уноав-
йілля. 

 
 
Гдмогздвпкзи Ю. В. Оогалш уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмллми пзпрд-

кми Укоазлш: проукруолм-сулкузмлайщлши алайзж 
В прарщд номалайзжзомвалш мпмбдллмпрз гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя лаузмла-

йщлми зллмваузмллми пзпрдкми Укоазлш в кмлрдкпрд проукруолм-сулкузмлайщлмгм 
нмгтмга. Аврмо мнодгдйядр пзпрдку могалмв уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмл-
лми пзпрдкми Укоазлш как удлроайзжмваллуы, кмрмоая зкддр клмгмуомвлдвуы нмг-
фзлдллмпрщ з родбудр могалзжаузмллмгм уномцдлзя. Сроукруолм-сулкузмлайщлши 
алайзж могалмв уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмллми пзпрдкми жапвзгдрдйщпр-
вмвай нодмбйагалзд нмйлмкмфзи ла уомвлд удлроайщлшт могалмв гмпугаопрвдллми 
зпнмйлзрдйщлми вйапрз, лайзфзд губйзомвалзя нмйлмкмфзи з мрпурпрвзд зт фдркмгм 
оажгоалзфдлзя. Пмгшрмедлм, фрм удйдпммбоажлшк явйядрпя пмжгалзд пндузайзжзом-
валлмгм удлроайщлмгм могала зпнмйлзрдйщлми вйапрз, мбдпндфзваыцдгм смокзомва-
лзд гмпугаопрвдллми нмйзрзкз в псдод зллмваузи - Мзлзпрдопрва зллмваузмллмгм 
оажвзрзя, гйавлми жагафди кмрмомгм гмйелм прарщ смокзомвалзд гмпугаопрвдллшт 
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лауфлм-рдтлмймгзфдпкзт з зллмваузмллшт номгоакк, вшнмйлядкшт в злрдодпат впдт 
кзлзпрдопрв з вдгмкпрв. 

Кйюфдвшд пймва: лаузмлайщлая зллмваузмллая пзпрдка, зллмваузмллая гдярд-
йщлмпрщ, Мзлзпрдопрвм зллмваузмллмгм оажвзрзя, проукруолм-сулкузмлайщлши ала-
йзж, могалш уноавйдлзя. 

 
 
Georgiievskyi I. The bodies of the national innovation system management in 

Ukraine: structural-functional analysis 
The article analyzes the peculiarities of the state management of the national 

innovation system of Ukraine basing on the structural-functional approach. The author 
defines the state management system of the national innovation system of Ukraine as 
centralized, multilevel governanced and that to require organizational simplification. The 
structural and functional analysis of the state management of the national innovation 
system has shown the prevalence of credentials at the level of state executive power 
central bodies, the existence of duplication of credentials and the lack of a clear 
demarcation. The article concludes that it is expedient to create a specialized central state 
executive power body that will ensure the formation of a state policy in the field of 
innovation - the Ministry of Innovation Development, the main task of which should be 
the formation of state scientific, technological and innovation programs, which are 
implemented in the interests of all ministries and departments.  

Key words: national innovation system, innovative activity, Ministry of Innovation 
Development, structural and functional analysis, bodies of management. 

 


