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Наразі вкрай гостро постає проблема конкурентоспроможності України на світовому ринку, 
на сам перед європейському, оскільки відсутні гарантії, що після вступу в Європейський Союз україн-
ські підприємства зможуть успішно конкурувати з європейськими компаніями, в першу чергу в сфері 
технологій та в інноваційному розвитку.

Можна визначити інноваційну систему як механізм який забезпечує організаційно-економічний 
конкурентний зв’язок та базується на відповідній інфраструктурі, мотивує наукові товариства та ор-
ганізації на досягнення комерційного та соціального успіху від наукових розробок, виробничі та про-
мислові організації до постійного оновлення продукції, організації виробництва, технологічного про-
цесу, умов праці та менеджменту використовуючи дані розробки, а державні органи влади та суспіль-
ства на розвиток громадської інноваційної активності або, як визначено в законодавстві України «су-
купність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі 
створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організа-
ційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу» [1].

У спадок від СРСР Україна отримала значну наукову базу, але після проголошення незалеж-
ності, поступово, Україна почала втрачати лідируючі позиції у сфері інтелектуальної власності та на-
укових розробок. Сьогодні Україна посідає 75 місце в світі за Індексом мережної готовності (3,85), 
який комплексно характеризує рівень розвитку технологій, що грають важливу роль у розвитку інно-
вацій [2]. В Україні інноваційний процес вже тривалий час згасає, скорочується кількість інновацій-
них підприємств та їх результативність, а вітчизняний малий і середній бізнес майже зовсім його не 
розвиває [3].

Необхідність створення дієвої національної інноваційної системи постає, як одне з основних 
та першочергових завдань української держави, оскільки саме за підтримки владних та економічних 
структур можливе найшвидше створення ефективної системи, яка б відповідала сучасним потребам 
економіки та країни. Бюджетне фінансування та кардинальні зміни починаючи від законодавчої бази, та 
закінчуючи соціальною є необхідною передумовою до функціонування інноваційної системи, яка зможе 
не лише вивести країну з кризи, але й укріпити позиції України на світовій арені. Створення Національні 
інноваційні системи, як основного механізму саморозвитку, на сьогоднішній день є головним фактором 
довгострокового зростання економіки, реалізації інноваційної моделі розвитку країни.

Стан НІС на даний час України характеризується великими недоліками, серед яких є  : нау-
ковий відрив від господарської практики; відсутність чіткої програми довгострокового розвитку регіо-
нального та державного рівнів; не має існуючих механізмів оцінки ефективності регіональних та дер-
жавних науково-технічних програм; законодавча база яка не стимулює інноваційну активність, осо-
бливо у державних ВНЗ; несподіване та не систематичне інвестування інновацій; відсутність науко-
вої інфраструктури та механізмів які б давали можливість отримувати прибуток від використання на-
укових розробок; не структуроване та хаотичне проведення державної політики тощо[4].

Отже, на сьогоднішній день  для стрімкого та стабільного розвитку економіки Україні необхід-
но сформувати власну інноваційну систему, оскільки від її формування залежить майбутній вектор 
розвитку нашої країни. Для того щоб не залишитися сировиною країною, яка виробляє товари з низь-
кою доданою вартістю, необхідно створити умови для ефективного використання наукового потенці-
алу, створення та впровадження власних наукових розробок. Провідну роль у цьому процесі відіграє 
держава і окрім фінансування інноваційної діяльності, вона повинна створити умови для щільної вза-
ємодії суб’єктів економіки в інноваційній сфері. Всі ці заходи сприятимуть подальшому розвитку НІС 
в Україні, та участі держави у світовому економічному та науковому процесі в якості рівноправного 
партнера на рівні з розвинутими країнами.
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