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ПЛАН 

роботи Міжвідомчої робочої групи з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення  

розвитку національної інноваційної системи України 

на 2016 – 2017 роки 

 

№ Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

Примітка 

Проведення моніторингу розвитку національної інноваційної системи 

1. Розробити та внести на розгляд МОН для подальшого затвердження 

Методичні рекомендації з організації та проведення систематичного 

моніторингу розвитку національної інноваційної системи України. 

 

постійна 

робоча група з 

питань 

моніторингу 

розвитку НІС 

до  

01.02.2017 р. 

 

 

2. Провести моніторинг сучасного стану та перспектив розвитку 

національної інноваційної системи України, за наслідками аналізу його 

результатів підготувати відповідний Звіт. 

 

постійна 

робоча група з 

питань 

моніторингу 

розвитку НІС 

протягом двох 

місяців після 

затвердження 

Методичних 

рекомендацій 

 

Вдосконалення законодавчого та науково-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи 

3. Провести аналіз міжнародного досвіду та практики розбудови 

національної інноваційної системи, за результатами якого та аналізу 

проведеного моніторингу внести на розгляд МОН комплексні 

пропозиції щодо напрямів, моделей та механізмів формування 

національної інноваційної системи України. 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

до  

01.05.2017 р. 
 

4. 

 

Підготувати та внести на розгляд МОН пропозиції щодо формування 

системи фінансової та інвестиційної підтримки інноваційної діяльності 

на національному, регіональному та місцевому рівнях з урахуванням 

особливостей функціонування інноваційних структур різних типів та 

особливостей діяльності фінансових установ. 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

до  

01.04.2017 р. 
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та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

5. Розробити та внести на розгляд МОН комплексні пропозиції у вигляді 

законопроектів та проектів нормативно-правових актів, направлених на 

вдосконалення законодавчого забезпечення розвитку національної 

інноваційної системи України, передбачивши, у першу чергу, ефективні 

механізми державної підтримки та стимулювання провадження 

інноваційної діяльності, формування сучасної інноваційної 

інфраструктури, впровадження кращих міжнародних практик в 

інноваційній сфері. 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

до  

01.06.2017 р. 
 

6. Провести обговорення із залученням  представників органів державної 

влади, наукових установ НАН України, національних галузевих 

академій наук, провідних ВНЗ України, міжнародних інституцій у 

форматі міжнародної науково-практичної конференції звіту про 

результати моніторингу сучасного стану та перспектив розвитку 

національної інноваційної систем України, питання розробки  проекту 

Стратегії інноваційного розвитку України з метою визначення завдання 

формування інноваційної економіки України як державного пріоритету. 

міжвідомча 

робоча група 

за підтримки 

МОН, НАНУ, 

ННТАУ 

Травень 2017 р.  

7. Підготувати та внести на розгляд МОН пропозиції щодо ініціювання 

проведення окремого спеціального засідання Кабінету Міністрів 

України з питань розвитку національної інноваційної системи та 

формування інноваційної економіки України. 

міжвідомча 

робоча група 

за підтримки 

МОН, НАНУ 

до  

01.07.2017 р. 
 

Підготовка пропозицій щодо заходів з розвитку національної інноваційної системи 

8. Проаналізувати моделі, форми та методи, кращу сучасну практику 

підтримки інновацій та підприємництва в університетах ЄС, США, 

Японії та інших країн із розвинутими інноваційними системами. 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

квітень 2017 р.  
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9. Провести бенчмаркінг діяльності з підтримки інновацій і 

підприємництва  в університетах та наукових установах України, що є 

засновниками або партнерами наукових та технологічних парків, 

центрів трансферу та комерціалізації технологій, бізнес-інкубаторів, 

зокрема, за напрямами: 

 підтримка студентських ініціатив з інновацій та підприємництва; 

 заохочення співробітників університетів до інноваційної та 

підприємницької діяльності; 

 сприяння трансферу технологій в університетах; 

 забезпечення співробітництва «університет - виробництво»; 

 підтримка регіональних та місцевих заходів з інноваційного 

розвитку. 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

 

 

лютий – березень  

2017 р. 

 

10. Розробити організаційно-методичні рекомендації з питань створення в 

університеті / науковій установі інноваційної екосистеми, розвитку 

підприємницької культури, забезпечення стійкого фінансування для 

новостворюваних інноваційних підприємств. 

 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

квітень-травень 

2017 р. 

 

 

11. Провести міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародний 

та вітчизняний досвід дифузії інновацій» з метою обговорення 

результатів проведеної роботи, організаційно-методичних рекомендацій 

з розвитку інновацій та підприємництва в українських університетах, 

наукових установах, сприяння їх широкому застосуванню. 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

за підтримки 

МОН та НАН 

України, 

ННТАУ 

вересень  

2017 р. 

 

12. Розробити пропозиції з розширення інфраструктурних можливостей 

діяльності інноваційних структур (зокрема, наукових, технологічних 

парків). 

 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

постійно  
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структур 

13. Підготувати та внести на розгляд МОН пропозиції щодо внесення змін 

до Порядку укладання державними підприємствами, установами, 

організаціями, господарськими товариствами, у статутному капіталі 

яких частка держави становить 50 відсотків, договорів про спільну 

діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 

2012 р. № 296 в частині непоширення вимог цього Порядку на наукові 

установи та вищі навчальні заклади. 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

до  

01.03.2017 р. 

 

14. Підготувати та внести на розгляд МОН комплексні пропозиції щодо 

формування в Україні мережі національних інноваційних кластерів за 

пріоритетними напрямами науково-технічного і інноваційного розвитку 

окремих конкурентоспроможних галузей економіки, які об’єднували б 

провідні наукові установи, ВНЗ, інноваційно орієнтовані підприємства 

України. 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

до  

01.03.2017 р. 

 

15. Розробити методичних рекомендації щодо створення інноваційного 

кластеру 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

до  

01.02.2017 р. 
 

16. Розробити та реалізувати пілотний проект створення інноваційного 

кластеру «Органічна їжа» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

березень 2017 р.  

17. Розробити та реалізувати пілотний проект створення інноваційного 

кластеру «Енергія з відходів» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

квітень 2017 р.  

18. Розробити та реалізувати пілотний проект створення інноваційного 

кластеру «Міжнародний транзит» 

відповідна 

тимчасова 

травень 2017 р.  
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робоча група 

19. Розробити та реалізувати проект створення інноваційного кластеру 

«Нові матеріали»  

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

 грудень 2016 р.  

20. Розробити та реалізувати проект створення інноваційного кластеру 

«Медійні інновації»   

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

грудень 2016 р.  

21. Розробка та реалізація пілотного проекту створення інноваційного 

кластеру «Модернізація житлово-комунальної інфраструктури» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

грудень 2017 р.  

22. Розробка та реалізація пілотного проекту створення інноваційного 

кластеру «Енергія майбутнього» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

грудень 2017 р. 

23. Розробка та реалізація пілотного проекту створення інноваційного 

кластеру «Інформація, зв'язок, комунікації» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

грудень 2017 р. 

24. Розробка та реалізація пілотного проекту створення інноваційного 

кластеру «Біомедицина» 

відповідна 

тимчасова 

робоча група 

грудень 2017 р. 

25. Підготувати та внести на розгляд МОН пропозиції щодо внесення змін 

до Статуту Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної 

установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2011 р. № 1396, стосовно залучення недержавних інвесторів до 

фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності через Фонд 

підтримки малого інноваційного бізнесу, шляхом  модернізації системи 

органів управління, розширення сфери діяльності Фонду  тощо. 

постійна 

робоча група з 

питань 

вдосконалення 

законодавчого 

та науково-

методичного 

забезпечення 

розвитку НІС 

до  

01.02.2017 р. 

 

26. Підготувати та внести на розгляд МОН пропозиції до бюджетного 

запиту на 2018 та наст. роки щодо державної підтримки реалізації 

регіональних, галузевих і міжгалузевих проектів інноваційного 

розвитку, в тому числі тих, що здійснюються науковими, 

технологічними парками та іншими інноваційними структурами, на 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

до 

01.05.2017 р. 
 



6 

 

формування статуту ДІНФКУ «Фонд підтримки малого інноваційного 

бізнесу» (науково-організаційне і експертне забезпечення інноваційного 

розвитку).  

структур 

27. Розробити організаційно-методичне забезпечення створення та 

підтримки мережі стартап-шкіл в університетах 

постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

до 

01.03.2017 р. 
 

28. Створити пілотні стартап-школи у 2-3 провідних університетах постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

до 

01.12.2017 р. 
 

29. Підготувати та провести Всеукраїнський конкурс стартап проектів постійна 

робоча група з 

питань 

розвитку 

інноваційних 

структур 

березень– 

жовтень 2017 р. 
 

 


