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Останні декілька десятиліть відбувається 

поступовий перехід від індустріального суспі-
льства, яке значною мірою вичерпало свій по-
тенціал економічного зростання, до суспільства 
інформаційного, заснованого на використанні 
знань, інформації та нових технологій. Це свід-
чить про формування інноваційної моделі еко-
номічного розвитку, що зумовлює необхідність 
приведення всіх форм і методів управління  
макро- та мікроекономічними процесами, у то-
му числі правових, до відповідних умов постін-
дустріального (інформаційного) суспільства. 

За оцінками західних експертів глобальне 
економічне зростання більш ніж на 75 відсотків 
засновано на досягненнях науково-технічного 
прогресу, більше половини прибутків, що 
отримуються суб’єктами господарювання, ге-
неруються в результаті впровадження нових 
товарів та послуг на ринку, а частка нематеріа-
льних активів у вартості довгострокових акти-
вів підприємств західної Європи наближається 
до 50 відсотків, у США – до 70 відсотків, де-
монструючи високі теми зростання, які знач-
ною мірою перевищують темпи зростання ін- 
 

ших активів підприємств [1, с. 30]. Необхід-
ність інноваційного розвитку також зумовлю-
ється вичерпним характером традиційних, осо-
бливо сировинних ресурсів. На противагу їм 
інновації, як результати творчої та інтелектуа-
льної діяльності, практично невичерпні. 

Правовою основою інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання, у тому числі науко-
вих досліджень вищих навчальних закладів та 
їх комерціалізації, служать в Україні численні 
законодавчі акти, серед яких виділяються: Ци-
вільний кодекс України, Господарський кодекс 
України, Податковий кодекс України, Бюджет-
ний кодекс України, закони України «Про ін-
новаційну діяльність» від 04.07.2002 р., «Про 
вищу освіту» від 17.01.2002 р., «Про охорону 
прав на винаходи та корисні моделі» від 
15.12.1993 р., «Про пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р., 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльно-
сті технологічних парків» від 16.07.1999 р. то-
що. Система цих законодавчих актів надзви-
чайно розгалужена. 
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Також проблемам правового регулювання 
інноваційної діяльності в Україні присвяче- 
но чимало наукових праць, зокрема роботи  
Ю.Є. Атаманової [2], Д.Є. Висоцького [3],  
О.М. Давидюк [4], Г.П. Єригіної [5], О.Р. Зель-
діної  [6] та багатьох інших. Водночас поряд із 
розумінням важливості інноваційного розвитку 
на сьогодні залишається досить багато пробле-
мних питань, пов’язаних, з одного боку, із над-
мірною зарегульованістю інноваційної діяльно-
сті, а з іншого – із відсутністю достатніх право-
вих та економічних стимулів для розвитку ін-
новацій. 

Метою статті є аналіз законодавства, що 
регламентує питання державного стимулю-
вання інноваційної діяльності різних суб’єктів, 
виокремлення проблем, що стримують іннова-
ційний розвиток економіки й окреслення шляхів 
їх вирішення. 

Законодавче визначення інновацій містить-
ся в Законі України «Про інноваційну діяль-
ність», де інновації – це новостворені (застосо-
вані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні тех-
нології, продукція або послуги, а також органі-
заційно-технічні рішення виробничого, адміні-
стративного, комерційного або іншого характе-
ру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери. 

У ст. 325 ГК України закріплено визначен-
ня інноваційної діяльності як діяльності учас-
ників господарських відносин, що здійснюється 
на основі реалізації інвестицій з метою вико-
нання довгострокових науково-технічних про-
грам із тривалими термінами окупності витрат і 
впровадження нових науково-технічних досяг-
нень у виробництво й інші сфери суспільного 
життя. Ці положення конкретизуються у ч. 3 
п. 1 ст. 1 Закону України «Про інноваційну дія-
льність», де інноваційна діяльність визначаєть-
ся як діяльність, яка направлена на використан-
ня і комерціалізацію результатів наукових дос-
ліджень та розробок і зумовлює випуск на ри-
нок нових конкурентоздатних товарів і послуг. 

Положення щодо пріоритетності іннова-
ційного розвитку знаходимо в Законі України 
«Про державну підтримку розвитку індустрії 
програмної продукції» від 16.10.2012 р.; у Се-
редньострокових пріоритетних напрямах інно-
ваційної діяльності загальнодержавного рівня 
на 2012-2016 роки, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р.  
№ 294; у Концепції реформування державної 
політики в інноваційній сфері, затвердженій 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 10.09.2012 № 691-р. та інших нормативно-
правових актах. Законодавчо закріплюється 
важливість інноваційного розвитку та акценту-
ється на необхідності оптимізації державної 
підтримки інноваційної діяльності. 

Згідно із Законом України «Про інновацій-
ну діяльність» державну підтримку одержують 
суб'єкти господарювання всіх форм власності, 
що реалізують у країні інноваційні проекти, і 
підприємства всіх форм власності, які мають 
статус інноваційних. При цьому під інновацій-
ним підприємством (інноваційним центром, 
технопарком, технополісом, інноваційним біз-
нес-інкубатором тощо) розуміється підприємс-
тво (об'єднання підприємств), що розробляє, 
виробляє і реалізує інноваційні продукти та 
(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у гро-
шовому вимірі перевищує 70 відсотків його 
загального обсягу продукції та (або) послуг. На 
жаль, податкове законодавство, зокрема новий 
Податковий кодекс, не містять будь-яких піль-
гових умов функціонування інноваційних під- 
приємств, хоча саме на утворення таких умов і 
було розраховане законодавче положення щодо 
запровадження інноваційного підприємства. 

Одним з основних суб’єктів, що покликані 
в Україні здійснювати наукові дослідження і 
відповідно сприяти розробці та впровадженню 
інновацій, є вищі навчальні заклади (далі – 
ВНЗ). Спеціальним законодавчим актом, що 
закріплює їх правовий статус, є Закон України 
«Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. Вищий на-
вчальний заклад визначається як освітній, осві-
тньо-науковий заклад, який заснований і діє 
відповідно до законодавства про освіту, реалі-
зує відповідно до наданої ліцензії освітньо-
професійні програми вищої освіти за певними 
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми, забезпечує навчання, виховання і професій-
ну підготовку осіб відповідно до їх покликання, 
інтересів, здібностей та нормативних вимог у 
сфері вищої освіти, а також здійснює наукову і 
науково-технічну діяльність. Таким чином, 
здійснення наукової та науково-технічної ді- 
яльності є однією з основних функцій ВНЗ. 

Разом із тим, незважаючи на численні за-
конодавчі положення щодо підтримки іннова-
цій та наукових досліджень в України, у тому 
числі наукової діяльності ВНЗ, реальний стан 
фінансування відповідних заходів багато в чо-
му унеможливлює реалізацію намічених захо-
дів підтримки. Також процеси комерціалізації у 
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ВНЗ не розвиваються достатньо ефективно з 
причин надмірної зарегульованості цієї сфери 
відносин; наявності правових та організаційних 
обмежень щодо вільного розпорядження ВНЗ 
коштами на наукові дослідження та можливості 
створення spin-off компаній; відсутності дієвих 
фінансово-господарських та податкових стиму-
лів у законодавстві щодо проведення іннова-
ційних розробок, пов’язаних із фінансуванням 
інноваційних проектів бізнес-структурами; не-
доліками правового механізму державної під- 
тримки інноваційної діяльності, що не дозволяє 
чітко визначити критерії напрямів та форм під-
тримки, що не виключає суб’єктивізм при на-
данні підтримки та робить її недостатньо ефек-
тивною.  

Прогалини правового забезпечення іннова-
ційної діяльності визнані на державному рівні. 
Зокрема, в Указі Президента України «Про На-
ціональний план дій на 2013 рік щодо впрова-
дження Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна держа-
ва» від 12.03.2013 р. № 128/2013 серед інших 
завдань у п. 41.1.2 вказано на необхідність вне-
сення на розгляд Верховної Ради України прое-
кту Закону України про внесення змін до Зако-
ну України «Про державне регулювання діяль-
ності у сфері трансферу технологій» (нова ре-
дакція), передбачивши, зокрема, створення 
умов для комерціалізації технологій, спрощен-
ня діяльності, зменшення дозвільних процедур 
та дерегуляцію. 

Одним із невирішених питань є проблеми 
повноважень ВНЗ щодо відкриття дочірніх під-
приємств.  

Наприклад, у Плані заходів щодо реалізації 
Концепції реформування системи фінансування 
та управління науковою і науково-технічною 
діяльністю на період до 2017 року, затвердже-
ному розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17.12.2012 р. № 1077-р., зокрема 
вказується, що особливу увагу слід звернути на 
підкреслення необхідності вжиття заходів із 
запровадження механізму участі державних, у 
тому числі бюджетних, наукових установ в 
утворенні господарських товариств шляхом 
внесення до статутного капіталу товариств 
об’єктів права інтелектуальної власності, що 
належать таким установам. 

Хоча законодавство, у тому числі Госпо-
дарський кодекс України та Закон України 
«Про вищу освіту», не передбачають заборон 

на відкриття дочірніх підприємств, але проце-
дура відкриття підприємств та наділення їх 
майном багато в чому унеможливлюється вна-
слідок обмежень на використання майна вищи-
ми навчальними закладами. 

Зокрема, право оперативного управління на 
майно, яким наділяються вищі навчальні закла-
ди, призначено для використання лише для не-
комерційної господарської діяльності (ст. 137 
ГК України). 

У ч. 2 ст. 63 Закону України «Про вищу 
освіту» зазначено, що майно, яке знаходиться у 
державній і комунальній власності й передане в 
оперативне управління вищим навчальним за-
кладам державної і комунальної форм власнос-
ті, не підлягає вилученню або передачі будь-
яким підприємствам, установам, організаціям, 
крім випадків, передбачених законодавством. 
Разом із тим неможливо утворити будь-яке під-
приємство, не порушивши закон, якщо не пере-
дати новоутвореному підприємству певне май-
но. 

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про вищу 
освіту» національному вищому навчальному 
закладу лише за рішенням Кабінету Міністрів 
України може бути надано повноваження 
приймати рішення про створення, реорганіза-
цію, ліквідацію підприємств, установ, організа-
цій, структурних підрозділів вищого навчаль-
ного закладу. Через це також виникають проце-
дурні перешкоди на шляху створення spin-off 
компаній. 

Розробляючи та закріплюючи на законода-
вчому рівні механізм створення вищими навча-
льними закладами spin-off компаній у нагоді 
може стати досвід Польщі, де такі положення 
вже закріплено в законодавстві. У Законі 
Польщі «Про вищу освіту» [7] від 27 липня 
2005 р. містяться норми, що встановлюють мо-
жливість створення університетами spin-off. 
Так, у ст. 86a цього закону зазначено, що з ме-
тою комерціалізації наукових досліджень та 
розробок вищі навчальні заклади можуть за-
сновувати товариство з обмеженою відповіда-
льністю або акціонерне товариство (далі – то-
вариство). Такі товариства мають бути заснова-
ні ректором за згодою Сенату або іншого коле-
гіального органу, у сфері управління якого пе-
ребуває вищий навчальний заклад. Завданням 
товариства має бути, зокрема, придбання час-
ток/акцій суб’єктів господарювання, які засно-
вані з метою використання наукових дослі-
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джень та розробок вищого навчального закла-
ду. 

Ректор передає товариству на підставі до-
говору право на управління правами промисло-
вої власності вищого навчального закладу з ме-
тою їх комерціалізації. Дивіденди, які отримує 
вищий навчальний заклад від діяльності това-
риства, мають бути спрямовані на здійснення 
статутної діяльності вищого навчального за-
кладу. 

У ст. 86b зазначеного Закону Польщі «Про 
вищу освіту» вказано, що такі товариства мо-
жуть бути засновані спільно – державними та 
недержавними вищими навчальними заклада-
ми. Ст. 86c закріплює, що Сенат вищого навча-
льного закладу, або орган управління, зазначе-
ний у статуті недержавного вищого навчально-
го закладу, мають прийняти правила, які регу-
люють порядок управління авторськими та су-
міжними правами, правами промислової влас-
ності, правила із комерціалізації результатів 
наукових досліджень та розробок, правила ви-
користання активів та обладнання вищих на-
вчальних закладів з метою комерціалізації на- 
укових досліджень, а також з метою забезпе-
чення можливості надання науково-дослідних 
послуг. 

Отже, норми Закону Польщі «Про вищу 
освіту» закріплюють можливість створення 
університетом spin-off компанії, метою якої є 
комерціалізація наукових здобутків університе-
ту. Створення такої компанії у вигляді товарис-
тва з обмеженою відповідальністю дозволяє 
вищому навчальному закладу перекласти ризи-
ки, пов’язані з комерціалізацією, на таку ком-
панію. При цьому вищий навчальний заклад 
передає права інтелектуальної власності до но-
воствореного товариства, які йдуть на збіль-
шення статутного капіталу товариства. Взамін 
цього вкладу університет отримує частку в 
spin-off компанії. 

Перевагою такого способу комерціалізації 
є можливість розраховувати на великий прибу-
ток від діяльності spin-off компанії, права інте-
лектуальної власності захищені та чітко визна-
чені. При цьому саме університети займаються 
оцінкою прав інтелектуальної власності й 
отримують усі необхідні патенти для захисту 
цих прав. Водночас для обрання такого способу 
комерціалізації потрібно розробити наукові 
проекти, що мають великий комерційний поте-
нціал, а також мати вчених, які готові займати-
ся підприємницькою діяльністю. 

Як підкреслюють дослідники питань ко- 
мерціалізації університетських розробок: успіх 
або невдача комерціалізації залежить від того, 
чи був залучений до процесів комерціалізації 
сам винахідник, який володіє специфічними 
знаннями про свій винахід. Тому створення 
spin-off компаній за участі самих вчених-
винахідників виглядає перспективним напря-
мом комерціалізації [8, c. 10]. 

Не менш важливою для України є пробле-
ма надмірної зарегульованості відносин щодо 
використання коштів, отриманих вищим навча-
льним закладом від комерціалізації інновацій. 
Зокрема, складна система звітності та бюджет-
ного контролю унеможливлює оперативне та 
ефективне вирішення питань щодо укладання 
договорів з продажу інновацій та розподілу від-
повідних коштів науковцям – виконавцям ро-
боти та вищим навчальним закладам. 

Бюджетний кодекс України (ст. 7) встанов-
лює принцип єдності бюджетної системи, згід-
но з якою всі надходження бюджетних установ 
стають надходженнями до бюджету, а тому ви-
трачаються не за волевиявленням вищих навча-
льних закладів, а відповідно до спеціальних 
класифікаторів, а також погоджених із Мініс-
терством освіти і науки та Державним казна-
чейством кошторисами. Бюджетний кодекс у  
ч. 9 ст. 13 забороняє відкриття позабюджетних 
рахунків.  

Відповідно до вимог державного казначей-
ства спеціальні рахунки можуть бути відкриті 
лише на окремі цілі та з обґрунтуванням кош-
торису витрат бюджетної установи. Це не зав-
жди можливо зробити, виходячи із того, що 
досить складно завчасно передбачити можливі 
витрати, які матиме ВНЗ у зв’язку із проведен-
ням науково-дослідних робіт. Тому що продаж 
готової інноваційної продукції не передбачає 
наступні витрати на підготовку цього продукту. 
Законодавчі правила також не передбачають 
витрачання коштів, отриманих від комерціалі-
зації інновацій, на розвиток ВНЗ, фактично 
зводять усе на виконання кошторису, на цілі, 
необхідні для підготовки інноваційного проек-
ту. 

Відкритим залишається питання популяри-
зації серед широких верств населення прова-
дження інноваційної діяльності як одного з 
економічно ефективних і соціально важливих 
видів підприємництва в першу чергу шляхом 
упровадження в систему підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах спеціальних курсів, 
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семінарів, тренінгів тощо з метою формування 
та удосконалення навичок, необхідних для ефе-
ктивної комерціалізації наукових розробок, 
управління правами інтелектуальної власності, 
інноваційними процесами та проектами.  

Проблемний характер носить реалізація за-
конодавчо закріплених заходів державної під- 
тримки інновацій. Закон «Про інноваційну дія-
льність» передбачає широкий перелік заходів 
підтримки інноваційної діяльності. Наприклад, 
у ст. 17 закону закріплюються напрями фінан-
сової підтримки інноваційної діяльності, серед 
яких різні форми кредитної підтримки та май-
нове страхування реалізації інноваційних прое-
ктів у страховиків. 

Про кредитну підтримку йдеться і в інших 
нормативних актах, зокрема в Порядку конкур-
сного відбору енергоефективних проектів для 
їх державної підтримки за рахунок коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті за програ-
мою «Державна підтримка заходів з енергозбе-
реження через механізм здешевлення креди-
тів», затвердженому Наказом Міністерства еко- 
номічного розвитку і торгівлі України від 
27.09.2011 р. № 64.  

Разом із тим для реалізації названих захо-
дів підтримки запроваджено низку вимог у під-
законних актах, що значно ускладнюють або 
взагалі унеможливлюють їх виконання, або не 
дозволяють комерціалізувати інновації. Так, 
державна підтримка для розроблення іннова-
ційного проекту може бути надана тільки після 
державної реєстрації проектної пропозиції та 
оцінки її економічної ефективності, яка прово-
диться центральним органом виконавчої влади 
з питань економічної політики за складною 
процедурою, що не виключає суб’єктивізм, а 
також не ґрунтується на гарантованих напрям-
ках упровадження інновацій. На жаль, відпові-
дна підтримка не дозволяє системно залучати 
кошти для фінансування інноваційних розробок 
суб’єктами господарювання. 

Загалом теорія сумісних стимулів, що фак-
тично реалізована сьогодні в законодавстві про 
державне фінансування інноваційної діяльнос-
ті, неприродно розрахована на її неризикований 
характер та неодмінну прибутковість отрима-
них результатів інноваційної діяльності. Така 
суперечність має бути усунута задля державних 
капіталовкладень у сфері інновацій [9]. 

Не вирішена проблема стимулів до проведен-
ня наукових досліджень та інновацій у Податко-
вому кодексі України, пов’язаних із відсутністю 

підвищених норм амортизації техніки, віднесення 
на собівартість виготовленої продукції витрат на 
фундаментальні та прикладні дослідження тощо. 

Операції, пов’язані з науково-технічною 
діяльністю, отримують певні податкові пільги, 
визначені в Податковому кодексі України. На-
приклад, у п. 197 ст. 197.1.22 зазначено, що  
звільняються від оподаткування операції з 
оплати вартості фундаментальних досліджень, 
науково-дослідних і дослідницько-конструк-
торських робіт особою, яка безпосередньо 
отримує такі кошти з рахунка органу, що здійс-
нює казначейське обслуговування бюджетних 
коштів. 

На жаль, такої пільги не передбачається у 
випадку надходження коштів від інших джерел, 
зокрема при здійсненні розробок за рахунок 
коштів суб’єктів господарювання, що виступа-
ють їх замовниками. 

Крім того, Податковий кодекс утворює 
пільги для окремих секторів економіки, що не 
враховують інноваційний напрям діяльності 
підприємств загалом. Наприклад, звільнено від 
сплати ПДВ операції з імпорту та постачання: 
техніки, обладнання, устаткування, що працю-
ють на альтернативних видах палива, товарів 
для виробництва космічної техніки, товарів, що 
використовуються для потреб літакобудівної 
промисловості. Так, зменшується зацікавле-
ність суб’єктів господарювання у проведенні 
власних інноваційних розробок щодо виготов-
лення відповідної техніки замість імпорту гото-
вої техніки. 

У літературі зауважуються й інші пробле-
ми оподаткування, що заважають комерціаліза-
ції інновацій. У тому числі пропонується з ме-
тою підвищення ефективності податкової полі-
тики стимулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності внести зміни до прийнятого Подат-
кового кодексу і запровадити інвестиційний 
податковий кредит, у тому числі включивши до 
переліку податків, за рахунок яких він може 
бути виданий, акцизи, податок на додану вар-
тість і податок на видобуток корисних копалин, 
одночасно встановивши терміни надання цього 
податкового кредиту, які б відповідали терміну 
окупності інвестиційного проекту на основі 
укладення відповідних договорів із податкови-
ми органами, а також використати досвід захі-
дних країн щодо встановлення неоподаткову-
ваних резервів компаній для інноваційного ін-
вестування [10, c. 53-55]. 
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Особливими суб’єктами, діяльність яких 
спрямована на проведення досліджень у галузі 
науки та техніки, є технологічні парки. Засади 
створення та функціонування технологічних 
парків закріплені в Законі України «Про спеці-
альний режим інноваційної діяльності техноло-
гічних парків». Відповідно до закону технопар-
ки функціонують в умовах спеціального режи-
му інноваційної діяльності. При цьому спеці- 
альний режим інноваційної діяльності – право-
вий режим, який передбачає надання державної 
підтримки щодо стимулювання діяльності тех-
нологічних парків, їх учасників та спільних  
підприємств при реалізації проектів за пріори-
тетними напрямами діяльності технологічних 
парків. 

У законі передбачений широкий перелік 
заходів підтримки, які за умов їх належної реа-
лізації можуть мати неабиякий позитивний 
вплив на функціонування технологічних парків. 
Закріплюється можливість надання для реалі-
зації проектів технологічних парків різних 
форм фінансової підтримки митних та валют-
них пільг (ст. 7, 9 закону). 

Водночас на сьогодні діяльність техноло- 
гічних парків не знаходить зазначеної держав-
ної підтримки. Хоча в Плані заходів щодо ре- 
алізації Концепції реформування державної 
політики в інноваційній сфері на період до  
2014 року, затвердженому Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р.  
№ 234-р., зазначено, що для підвищення рівня 
інноваційного розвитку необхідним є вжиття 
таких заходів, як внесення змін до Закону Укра-
їни «Про спеціальний режим інноваційної дія-
льності технологічних парків» щодо вдоскона-
лення правових засад функціонування технопа-
рків та спрощення механізму державної реєст-
рації їх проектів; визначення інноваційних 
структур, зокрема технологічних платформ та 
інноваційних кластерів, засад їх функціонуван-
ня та особливостей публічно-приватного парт-
нерства в інноваційній сфері. 

Як свідчить іноземна практика, створення 
технологічних парків є ефективним заходом, 
що сприяє розвитку інноваційного підприєм-
ництва. Якщо звернутися до досвіду Швеції, то 
технопарки в Швеції перебувають у приватній 
власності, держава здійснює фінансування 
окремих проектів у певній частині. У створенні 
першого технопарку Ideon ще у 1983 р. брали  
 
 

участь держава, вчені Лундського університету, 
а також представники бізнесу. На території тех-
нопарку знаходяться чотири бізнес-інкубатори 
для молодих підприємців. Бізнес-інкубатори 
здійснюють головним чином організаційну під-
тримку тим, хто відкриває новий бізнес. Вод-
ночас технопарки допомагають інноваційним 
підприємствам не тільки шляхом створення 
бізнес-інкубаторів, але і шляхом надання кре-
дитів (60-70 тис. євро, які є поворотними тільки 
в разі успіху компанії, в разі неуспіху старт-ап 
не зобов'язаний виплачувати технопарку гро-
ші). 

У Польщі в Поморській вільній економіч-
ній зоні також функціонує Гданський науково-
технологічний парк, одним із засновників якого 
є Гданський політехнічний університет. У тех-
нологічному парку створено технологічний ін-
кубатор, який надає різні види послуг, серед 
яких – сприяння в налагодженні співробітницт-
ва та залученні бізнес-партнерів, юридичні 
консультації, безкоштовне або на пільгових 
умовах користування конференц-залами та ін-
ше. У технологічному парку діє програма «біз-
нес-інкубатор». Суб’єкти малого підприємниц-
тва, які відповідають встановленим критеріям, 
можуть скористатися привілеями цієї програми 
у вигляді отримання безкоштовних юридичних 
та бізнес-консультацій, взяття в оренду примі-
щень технологічного парку на пільгових умо-
вах, користування послугами «віртуального 
бюро» (отримання службової адреси, власний 
телефонний номер, обслуговування телефонної 
лінії, обслуговування факсу, пільгові ціни на 
канцелярські товари та кур’єрські послуги) та 
інші види послуг. Позитивний досвід функціо-
нування технопарків в іноземних країнах має 
бути застосований і в Україні. 

Таким чином, проблеми нормативно-
правового забезпечення комерціалізації іннова-
цій у вищих навчальних закладах, проблеми, 
пов’язані з підтримкою інноваційного підпри- 
ємництва, потребують системного вирішення 
як за формою, так і за змістом. В основі такого 
вдосконалення мають стояти розширення само-
стійності ВНЗ, утворення правових стимулів до 
інноваційних розробок у середовищі бізнесу, 
підтримка діяльності спеціальних інноваційних 
осередків – технопарків, наукових парків та 
вдосконалення бюджетно-податкового забезпе-
чення підтримки інноваційної діяльності. 
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