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ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ 
 

У статті розглянуто особливості правового регулювання діяльності інноваційних екосистем. Дані структури 

створюють умови для ефективної взаємодії учасників інноваційного процесу. Метою статті є визначення  

оптимальних форм правового регулювання діяльності інноваційних екосистем за рахунок створення механізму 

приведення умов їх функціонування  до стану навколишнього середовища сприйняття інновацій та вплив на дане 

середовище для його позитивних змін. Проведено критичний аналіз існуючого правового забезпечення інноваційних 

екосистем у порівнянні з кращими практиками зарубіжних країн. Наведено рекомендації з налагодження 

інноваційного процесу за активної участі його учасників, які повинні самостійно із врахуванням ситуації на ринку 

та перспективних цілей розвитку формувати стратегію інноваційної екосистеми на базі балансу як власних 

інтересів, так і потреб держави, регіону та конкретного споживача. В основу діяльності інноваційних екосистем 

має бути покладено їх успішний синергійний клієнтоорієнтований розвиток за рахунок підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки і  досягнення поставлених цілей. 
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Постановка проблеми.  Рушійним чинником 

розвитку економіки у сучасному світі є активна 

інноваційна діяльність. Однак в Україні протягом 

багатьох років відбувається згортання іннова-

ційних процесів. У результаті в нашій країні 

відсутні сприятливі умови для розвитку науки і 

технологій, що негативно впливає на конку-

рентоспроможність вітчизняної економіки. З ме-

тою активізації інноваційної діяльності важливо 

удосконалити правове регулювання економічних 

процесів. Це в першу чергу стосується створення 

сприятливих умов для успішної діяльності ре-

гіональних та національної екосистем. Вони 

мають забезпечити синергію зусиль держави, 

науки і бізнесу для отримання нових конкуренто-

спроможних  на ринку продуктів. Проте на сьо-

годні в нашій країні не створено сприятливого 

правового поля для успішної діяльності іннова-

ційних екосистем. Тому важливо розробити нове 

нормативно-правове поле, яке було б спроможне 

активізувати процеси створення та функціону-

вання інноваційних екосистем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Перспективи розвитку інноваційної діяльності і 

налагодження взаємодії учасників інноваційного 

процесу досліджували ряд зарубіжних і вітчиз-

няних вчених, зокрема, І.Ансофф, У.Баумоль, 

В.Геєц, І.Єгоров, Г.Іцкович, Г.Лановська, 

О.Марченко, І.Мойсеєнко, О.Носик, М.Портер, 

Т.Паневник, І.Підоричева, С.Соколенко, В.Со-

ловйов, Л.Федулова, Г.Чесбро, Ю.Шемшученко. 

Результати їх досліджень доводять необхідність 

перебудови взаємовідносин держави, науки та 

бізнесу при створенні та комерціалізації іннова-

цій згідно із концепціями «потрійної спіралі» та 

«відкритих інновацій». Проте у їх працях ще 

недостатньо повно досліджені проблеми право-

вого регулювання діяльності інноваційних еко-

систем, що вимагає додаткового вивчення даних 

питань. 

Мета статті. Метою роботи є виявлення 

оптимальних форм правового регулювання 

діяльності інноваційних екосистем та пропо-

нування нових підходів до забезпечення умов 

їх успішного функціонування з урахуванням 

регіональної специфіки, що дозволяє досягати 

поставлених цілей розвитку конкретних еко-

систем. Це передбачає внесення змін у середо-

вище сприйняття інновацій для досягнення ба-

лансу інтересів сторін на основі встановлення 

між ними рівноправних та партнерських відносин. 

Основні результати дослідження. 

Інновації, як відомо, надають можливості 

якіснішого та ефективнішого використання ре-
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сурсів і отримання високих кінцевих результа-

тів. Сучасна економіка характеризується все 

більшим застосуванням нових інноваційних 

технологій,  які забезпечують їх власникам 

конкурентні переваги на ринку. 

Для переведення економіки України на 

інноваційну модель розвитку важливо удоско-

налити законодавче забезпечення інноваційної 

політики в Україні, привернути увагу влади до 

її активної реалізації. Однак законодавчі акти 

щодо підтримки інновацій у багатьох випадках 

мають більш низький пріоритет порівняно з 

іншими нормативними актами, що призводить 

до блокування інноваційних ініціатив та 

створює невиправданий розрив між наукою, 

освітою та економікою [1, с.7-9]. 

Розвиток інноваційного підприємництва змінив 

характер конкуренції за рахунок переорієнтації 

фінансових потоків з капіталу в його класичній 

формі на людський капітал, науково-технічну 

інформацію, знання, інтелектуальний капітал [2, 

с.268]. Особливості і тенденції сучасного іннова-

ційного розвитку обумовлені постіндустріальними 

трансформаціями, пов’язаними з формуванням 

відкритих інноваційних систем (регіональних, 

національних, міжнародних). 

Ключовою проблемою національної іннова-

ційної системи є відсутність ефективних взаємо-

зв‘язків між її елементами (наукою, освітою та 

бізнесом), які не зорієнтовані на інноваційну 

діяльність, а держава має обмежену фінансову 

та інституційну спроможність [3, с.188]. 

Світовий досвід свідчить про успішну діяль-

ність інноваційних екосистем, спроможних ство-

рити умови для ведення наукових досліджень і 

комерціалізації  результатів розробок. Парадигма 

інноваційної екосистеми постала на стику фізики, 

біології, економіки та екології. В основу її покла-

дено рівноправне взаємовигідне партнерство учас-

ників для спільної реалізації інноваційних проектів. 

Інноваційні екосистеми базуються на мережевому 

принципі взаємодії і передбачають ефективне 

використання свого потенціалу у процесі обміну 

інформацією, розробками і технологіями. 

Принципи функціонування екосистеми 

інновацій наведено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Принципи функціонування екосистеми інновацій1 

Принцип Зміст принципу 

Принцип децентралізації та 

балансу інтересів 

Управління екосистемою здійснюється спільно державою, 

ключовими партнерами, інвесторами, інноваторами 

Принцип стратегічної 

спрямованості 

Забезпечення досягнення поставлених цілей відповідно до 

стратегії розвитку екосистеми 

Принцип урахування 

інноваційного потенціалу 

Напрями досліджень визначаються екосистемою на базі 

потенціалу комерціалізації інноваційних розробок 

Принцип взаємодії Учасники активно взаємодіють для обміну ідеями й ресурсами як 

усередині екосистеми, так і зовні 

Принцип адаптивності Діяльність, спрямована на розвиток галузей, привабливих для 

комерціалізації 

Принцип гласності та 

інформаційної прозорості 

Система відкрита для нових учасників з інноваційними ідеями 

Принцип окупності 

вкладень 

Високий ризик інвестицій в інновації компенсується 

диверсифікованістю портфеля 

Принцип урахування змін Необхідність дослідження та використання проблемно-орієнто-

ваного підходу під час розроблення та реалізації інновацій 

Принцип науковості Оцінка можливостей з урахуванням потреб економіки 

Принцип орієнтації на 

потреби ринку 

Дослідження потреб ринку для визначення інновацій, 

спроможних задовольнити потреби споживача 
1 складено автором з використанням [4, с.60] 

 

В Україні все ще працює радянська модель, 

за якої більшість досліджень та розробок 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів, 

що не зацікавлює університети, державу і 

бізнес втілювати результати своїх розробок. 

На сьогоднішній день в Україні відсутня 
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інноваційна екосистема, як і зацікавлені 

сторони у трансфері технологій та 

комерціалізації результатів R&D [5, с.59-61]. 

Отже, сучасний стан інноваційної діяльності 

та вітчизняної економіки загалом свідчить про 

необхідність перегляду існуючих підходів до 

управління і формування нової концепції розвит-

ку, яка б забезпечила взаємодію як науки, дер-

жави та бізнесу, так і громадськості і сприяла б 

активізації інноваційного процесу. Однак попри 

наявність ряду перспективних вітчизняних роз-

робок, їх впровадження стримує відсутність 

таких елементів, як [6, с.11]: 

1) платформи та системні програми 

підтримки наукомістких стартапів; 

2) механізми ефективного фінансування 

фундаментальних досліджень; 

3) навики ведення переговорів із бізнесом і 

розуміння запитів ринку; 

4) дієві бізнес-моделі взаємодії між наукою, 

бізнесом та державою; 

5) системи відбору талантів, здатних 

генерувати проривні ідеї та проєкти. 

Нова концепція розвитку економіки країни 

мала б включати як елементи моделей «по-

трійної спіралі» та «відкритих інновацій» з 

урахуванням постійних змін в економіці, так і 

елементи сучасних старт-ап екосистем, спро-

можних у стислі терміни виводити на ринок 

нові конкурентоспроможні продукти. 

Основні завдання відкритих інновацій поля-

гають у збільшенні рівня мотивації учасників 

інноваційного процесу, інтеграції їх зусиль  і 

створенні умов для ефективного використання 

інновацій. 

Відкриті інновації  сприяють [7, с.75]: 

1. Спільній організації процесу досліджень 

і розробок. 

2. Злагодженій розробці інноваційного 

продукту окремими компаніями. 

3. Вільному продажу наукових розробок, 

які можна використовувати для створення 

інноваційних продуктів. 

4. Зменшенню бюрократичних перепон при 

прийнятті рішень у сфері інноваційної діяльності. 

Модель відкритих інновацій з правової точки 

зору передбачає подальший розвиток аутсор-

сингу у сфері R&D, формування партнерської 

мережі, обмін ідеями і технологіями, залучення 

споживачів у процес виявлення потреб ринку. З 

метою оптимізації співробітництва, учасникам 

інноваційного процесу слід: 

1) визначити загальні цілі та конкретні цілі 

кожного партнера; 

2) створити умови для розкриття 

потенціалу учасників партнерства; 

3) узгодити ціннісні орієнтири та бізнес-

моделі учасників. 

Модель «потрійної спіралі» у нинішніх умо-

вах перетворюється у ширшу модель з більшою 

кількістю сторін, включаючи організації грома-

дянського суспільства, що дозволяє ефективно 

використовувати додатковий знаннєвий та 

компетентнісний потенціал, а також посилити 

контроль за витрачанням коштів. 

Інноваційна екосистема може запрацювати 

на повну потужність лише за умови її взаємодії 

із старт-ап екосистемою та її допомозі процесу 

створення і діяльності конкретних старт-апів. 

Цінність правового регулювання у сфері 

економіки характеризується позитивним впли-

вом на умови діяльності суб’єктів господарю-

вання, упорядкуванням їх відносин. Однак віт-

чизняне законодавство у сфері інновацій слаб-

ко впливає на реальні економічні відносини у 

сфері інновацій, так як пільги, впроваджені 

для стимулювання інноваційної діяльності бу-

ли у значній мірі скасовані. Інноваційне зако-

нодавство України має фрагментарний не сис-

тематизований характер. Регулювання відно-

син, пов’язаних з інноваційною діяльністю є 

суперечливим, так як нерідко трапляються  

правові колізії, коли окремі норми вступають у 

конфлікт між собою. Все це вимагає удоско-

налити законодавче забезпечення інноваційної 

діяльності, яка потребує першочергової уваги і 

підтримки насамперед з боку держави. Так, 

важливо систематизувати різні правові норми 

у даній сфері і погодити їх між собою, що 

передбачає створення та прийняття Інновацій-

ного Кодексу, робота над яким ведеться вже 

тривалий час, проте сильно гальмується супро-

тивниками, які не бачать змісту у забезпеченні 

пріоритетного розвитку інноваційної діяльно-

сті. Особливу увагу слід звернути при цьому 

на правові акти, що сприяють взаємодії сторін. 

І.Підоричева, досліджуючи особливості 

функціонування інноваційних екосистем, звер-

тає увагу на їх відмінність від інноваційних 

систем, так як останні є набором компонентів і 
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причинно-наслідкових зв’язків, що впливають 

на генерацію, поширення та використання інно-

вацій у рамках статичної моделі, а динаміка 

потоків знань аналізується лише всередині 

системи. Інноваційна ж екосистема еволюціо-

нує в часі, і по відношенні до зовнішнього сере-

довища  схильна до безперервних змін під 

впливом нових мотивацій учасників і нових 

зовнішніх умов. Інноваційна екосистема має 

свої механізми саморозвитку і пристосування 

до мінливих умов зовнішнього середовища [6, 

с.69-71]. Все це вимагає відповідного правового 

забезпечення умов для ініціативних рішень 

учасників екосистеми, що передбачає надання 

їм більших прав і відповідно й більшого рівня 

відповідальності за свої рішення та дії. 

Учасники інноваційних екосистем мають мати 

право свідомо формувати свою стратегію і 

напрями розвитку. Доцільно продумати заходи з 

їх правового регулювання по аналогії з саморегу-

лівними організаціями, що мало б мати відобра-

ження у більш вільному та гнучкому регулюванні 

їх ресурсного потенціалу з метою покриття мож-

ливих збитків та прискорення робіт по конкрет-

них проектах. Так О.Гончаренко зазначає, що 

саморегулювання регулює поведінку суб’єктів 

права, дає можливість створювати певні правила 

самими суб’єктами правозастосування, а отже у 

процесі взаємодії відбувається врахування і зба-

лансування їх інтересів, запобігання конфліктів і 

врегулювання тих, які вже виникли [9, с.70 ]. 

Методи правового регулювання інновацій-

них екосистем мають бути гнучкими і врахо-

вувати їх автономне функціонування, включно 

з формуванням стратегії і напрямів свого роз-

витку. Екосистеми не повинні бути скуті вузь-

кими просторовими межами і їм повинно бути 

надано право діяти віртуально відповідно до 

цілей своєї діяльності. 

Для створення умов для успішної діяльності 

інноваційних екосистем має бути розроблена 

сучасна модель інноваційного розвитку еконо-

міки України, яка б включала механізми його 

регулювання та саморегулювання (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Механізми регулювання діяльності інноваційних екосистем1 

Механізми Завдання застосування 

Інституційно-

правовий 

Нормативно-правова база створення, комерціалізації інновацій, захист прав 

інтелектуальної власності 

Економічний Створення конкурентного середовища, стимулювання інноваційної 

активності, сприятлива амортизаційна, цінова та інвестиційна політика 

Організаційний Створення інноваційної інфраструктури, її матеріально-технічне, фінансове, 

інформаційне забезпечення 

Фінансовий Фіскальне стимулювання інноваційної активності 

Управлінський Удосконалення управління на базі «відкритих» інновацій 

Соціальний Соціальні та освітні інновації 
1 складено автором з використанням [5, с.28] 

 

Нові підходи до регулювання діяльності інно-

ваційних екосистем повинні сприяти переве-

денню економіки на інноваційну модель розвит-

ку, забезпечити підвищення її конкурентоспро-

можності на основі гнучкого адаптивного управ-

ління з урахуванням інтересів учасників іннова-

ційного процесу. Це передбачає розширення їх 

прав при формуванні стратегії розвитку відпо-

відної системи та при прийнятті оперативних 

рішень щодо її функціонування. 

Висновки та пропозиції. Проведені дослід-

ження особливостей функціонування і правового 

регулювання діяльності інноваційних структур 

виявили необхідність врахування специфіки їх 

діяльності з метою забезпечення сприятливих 

умов для розробки ними конкурентоспроможних 

інноваційних продуктів. Інноваційні екосистеми 

спроможні у стислі терміни забезпечити переве-

дення економіки на інноваційну модель розвитку, 

покращенні соціально-економічної ситуації за 

рахунок створення нових продуктів з високим 

рівнем доданої вартості та нових робочих місць. 

Подальші дослідження у даному напрямку мають 

конкретизувати склад та зміст нормативних актів 

щодо створення сприятливих умов для успішної 

діяльності інноваційних екосистем та їх взаємодії 

з державними установами та іншими учасниками 

економічної діяльності. 
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования деятельности инновационных экосистем. Данные 

структуры создают условия для эффективного взаимодействия участников инновационного процесса. Целью статьи 

является определение оптимальных форм правового регулирования деятельности инновационных экосистем за счет 

создания механизма, который приводит условия их функционирования к состоянию окружающей среды восприятия 

инноваций и обеспечения влияния на данную среду для ее положительных изменений. Проведен критический анализ 

существующего правового обеспечения инновационных экосистем по сравнению с лучшими практиками зарубежных 

стран. Приведены рекомендации по налаживанию инновационного процесса при участии его участников, которые 

должны самостоятельно с учетом ситуации на рынке и перспективных целей развития формировать стратегию 

инновационной экосистемы на базе баланса, как собственных интересов, так и потребностей государства, региона и 

конкретного потребителя. В основу деятельности инновационных экосистем должно быть положено их успешное 

синергетическое клиентоориентированное развитие за счет повышения уровня конкурентоспособности экономики и 

достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: инновационная экосистема, конкурентоспособность экономики, эффект синергии, 

взаимодействие участников, баланс интересов сторон 
 

The article considers the peculiarities of legal regulation of innovation ecosystems. These structures create conditions for 

effective interaction of participants in the innovation process. The aim of the article is to determine the optimal forms of legal 

regulation of innovation ecosystems by creating a mechanism able to bring the conditions of their functioning to the character 

of environment of innovation perception and impact on the environment for its positive changes. A critical analysis of the 

existing legal support of innovation ecosystems in comparison with the best practices of foreign countries is given. 

Recommendations for establishing an innovation process with the active participation of its participants are given. The 

activity of innovative ecosystems should be based on their successful synergistic customer-oriented development by increasing 

the level of competitiveness of the economy and achieving the goals that were setting. 

Key words: innovation ecosystem, competitiveness of economy, synergy effect, interaction of participants, balance of interests 

of parties 


