
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО  

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Монографія

За редакцією Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової

Харків
«Право»

2015



УДК 316.422
ББК 60.5,32
        К65

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради  
Науково-дослідного інституту правового забезпечення  

інноваційного розвитку Національної академії правових наук України
(протокол № 10 від 11 листопада 2015 р.)

Р е ц е н з е н т и:
О. І. Процевський, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки 

і техніки, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Хар-
ківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

І. В. Венедіктова, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри  
цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна

К о л е к т и в  а в т о р і в:
К. М. Андрющенко, м. н. с. – підрозд. 4.3;
Ю. Є. Атаманова, д-р юрид. наук, доц. – підрозд. 4.4 (у співавт.);
Ю. В. Бистрова, канд. наук із соціальних комунікацій, м. н. с. – підрозділи 3.3, 6.1, 6.3;
С. М. Глинянський – підрозд. 3.1 (у співавт.);
С. М. Іванов, канд. техн. наук, доц., с. н. с. – підрозд. 3.1 (у співавт.); підрозд. 3.2; 
підрозд. 6.2 (у співавт.);
В. В. Карасюк, канд. техн. наук, доц. – підрозд. 6.2 (у співавт.);
Г. П. Клімова, д-р філос. наук, проф., п. н. с. – вступ; підрозділи 1.1, 5.1, 5.3;
С. М. Прилипко, д-р юрид. наук, проф., п. н. с. – підрозд. 4.2; підрозд. 6.2 (у співавт.);
О. О. Осадько, м. н. с. – підрозд. 4.4 (у співавт.);
О. В. Шаповалова, д-р юрид. наук, проф. – підрозд. 1.2;
Л. С. Шевченко, д-р екон. наук, проф., с. н. с. – підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 5.2;
І. І. Чайка, м. н. с. – підрозд. 5.4;
А. М. Юшко, канд. юрид. наук, доц., с. н. с. – підрозділи 1.3, 4.1

К65
  Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Ук-

раїні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко  
та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – 452 с.

ISBN 978-966-458-961-8
У монографії здійснено комплексний соціально-правовий аналіз іннова-

ційного суспільства і розглянуто умови його становлення в Україні. Зосере-
джено увагу на окремих аспектах законодавчого забезпечення інноваційного 
розвитку українського соціуму. Досліджено вплив соціальних інновацій, які 
обумовлені соціокультурними умовами, на процес становлення інноваційного 
суспільства в Україні.

Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами становлення 
інноваційного суспільства в Україні.

УДК 316.422
ББК 60.5,32

© Клімова Г. П., Іванов С. М., 
Шевченко Л. С. та ін., 2015

© Видавництво «Право», 2015ISBN 978-966-458-961-8



3

ЗМІСТ

Вступ ...................................................................................................................5

Розділ І 
 ІННОВАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО  

ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ

1.1. Інноваційне суспільство – новий історичний етап  
цивілізаційного розвитку ........................................................................... 8

1.2. Основні напрями державної політики  
у сфері становлення інноваційного суспільства в Україні ................... 40

1.3. Законодавче забезпечення інноваційного  
розвитку українського суспільства ......................................................... 69

Розділ ІІ  
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАНОВЛЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

2.1. Інноваційна діяльність та інноваційна модель  
соціально-економічного розвитку: Україна на тлі  
світових процесів  .................................................................................. 103

2.2. Стратегічне управління інноваційними процесами  
на підприємстві ...................................................................................... 122

2.3. Державна підтримка інтелектуальної власності в Україні  ................ 142

Розділ ІІI 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС – ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

3.1. Особливості стратегії інноваційного розвитку науки 
 в сучасних умовах ................................................................................. 161

3.2. Наноіндустрія як найважливіша умова  
становлення інноваційного суспільства в Україні .............................. 181

3.3. Інформаційне забезпечення інновацій:  
соціально-комунікаційний контекст аналізу ........................................ 202



4

Розділ IV 
ВПЛИВ ПРАВОВИХ ІННОВАЦІЙ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

4.1. Інновації у сфері правового регулювання праці  ................................ 215
4.2. Теоретико-правові засади організаційно-правових форм  

соціального забезпечення в умовах становлення  
інноваційного суспільства в Україні..................................................... 248

4.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування  
від нещасного випадку на виробництві: інноваційні підходи  
до аналізу ................................................................................................ 259

4.4. Дотримання ділової репутації, честі та гідності працівника  
як запорука розвитку інноваційної особистості .................................. 283

Розділ V 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ –  

ВАЖЛИВІША УМОВА СТАНОВЛЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

5.1. Формування інноваційного клімату як основний фактор  
інноваційного розвитку ВНЗ ................................................................. 303

5.2. Автономія університету як головний економічний пріоритет  
інноваційного розвитку вищої школи України .................................... 327

5.3. Якість вищої освіти у аспекті інноваційного розвитку  
вищої школи України ............................................................................. 355

5.4. Дослідницький університет в інноваційному суспільстві знань ....... 374

Розділ VІ  
ФОРМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА СТАНОВЛЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

6.1. Креативна компетентність особистості:  
зміст та основні напрямки формуванняу вищій школі ....................... 396

6.2. Інноваційне інформаційно-коммунікативне  
освітнє середовище у вищій школі ....................................................... 407

6.3. Інноваційні методи навчання у вищій школі України  ....................... 426

Список праць авторів ................................................................................. 439



5

ВСТУП

Дослідження концептуальних засад становлення інноваційного 
суспільства в Україні є однією з найскладніших проблем у сучасному 
суспільстві та ключовою для визнання шляхів подальшого розвитку 
українського соціуму. Особливої актуальності ця проблема набуває 
у зв’язку з тим, що сучасне українське суспільство виявляється все 
більш залежним від неперервного та неминучого інноваційного про-
гресу як домінуючого способу розвитку. Це обумовлено тим, що 
у сучасному світі боротьба йде, перш за все, не за володіння матері-
альними ресурсами, а за здатність до нововведень. Саме ця здатність 
стала своєрідним індикатором ефективності сучасної організації со-
ціальних систем різного рівня, яка дозволяє виживати та розвиватися 
в умовах зростаючих темпів суспільних змін, посилення міжнародної 
та внутрішньої конкуренції. Джерелом конкурентної переваги ви-
ступає здатність конкретного суспільства з високою частотою гене-
рувати раціональні ідеї та забезпечувати максимальний темп їх впро-
вадження.

У зв’язку з цим теоретико-методологічний аналіз інноваційного 
суспільства в цілому та розкриття особливостей становлення іннова-
ційного суспільства в Україні є надзвичайно важливою сферою науко-
вих соціально-правових досліджень.

Інноваційне суспільство – це суспільство, у якому джерелом пере-
ваг і конкурентоспроможності є ресурси, засновані на нових знаннях, 
наукових ідеях та інформації. Його відмінними ознаками є високоор-
ганізована та добре фінансована наука та освіта; розвинена інфра-
структура розповсюдження знання; орієнтація на творчий потенціал 
особистості, групи людей та організації. Це забезпечує його динаміч-
ний та стійкий розвиток, спрямованість до інновацій, новизни.

Разом із тим інноваційна активність суспільства, інтенсивність 
розробки та впровадження прогресивних нововведень у практику його 
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функціонування залежить від інноваційної політики держави, її за-
конодавчого забезпечення, від стану економіки та вищої освіти, а 
також від наявності в ньому систематизованої інноваційної інфра-
структури, яка виступає як сукупність інституцій, що здійснюють 
матеріально-технічне, фінансове, організаційно – методичне, інфор-
маційне, консультаційне та інше забезпечення інноваційної діяльнос-
ті. Це обумовлює необхідність міждисциплінарного соціально-право-
вого дослідження впливу всієї сукупності соціокультурних умов на 
процес становлення інноваційного суспільства в Україні.

Невід’ємною умовою становлення інноваційного суспільства в 
Україні є створення ефективної національної інноваційної системи, 
що передбачає не лише формування продуманої системи стимулю-
вання інноваційної активності суб’єктів господарювання у середині 
країни, алей інтеграцію НІС у світову інноваційну систему, а також 
вбудовування національних підсистем НІС у глобальні технологічні 
ланцюжки. Це дозволяє здобути бажаного ефекту та прискорити про-
цес технологічної диверсифікації економіки та темпів економічного 
росту, забезпечити реалізацію науково-технічного, інтелектуального 
та промислового потенціалу, а також сформулювати економічний 
механізм розвитку інноваційного підприємництва.

Становлення інноваційного суспільства в Україні засноване на 
законодавчо забезпеченій державній інноваційної політики, яка охо-
плює не лише сферу створення інновацій, але і сферу їх можливої 
комерціалізації, їх практичного застосування. У зв’язку з цим вона 
виконує інтегративну функцію, спрямовану на об’єднання в єдиний 
комплекс фундаментальної та прикладної науки, інфраструктури, 
комерціалізації технологій та безпосередньо виробництва інновацій-
ної продукції.

Перехід до інноваційного сценарію розвитку українського сус-
пільства об’єктивно пов’язаний також із необхідністю інноваційного 
розвитку вищої школи, що передбачає формування інноваційного 
клімату у ВНЗ, створення дослідницьких університетів, комплексну 
реалізацію інноваційних освітніх програм та інноваційних методів 
навчання, створення інноваційної інформаційно-освітньої сфери. Це 
дозволить забезпечити підвищення якості вищої освіти, формування 
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кадрового потенціалу для високотехнологічних галузей економіки, 
проведення широкого спектру фундаментальних та прикладних до-
сліджень і трансферу їх результатів в економіку та інші сфери сус-
пільного життя, формування інноваційної особистості як найважли-
вішого суб’єкту становлення інноваційного суспільства в Україні.

Зрозуміло, що дана монографія не вичерпує всіх аспектів аналізу 
концептуальних засад становлення інноваційного суспільства в Укра-
їні. Але її автори сподіваються, що сама постановка цієї проблеми 
дозволить розширити та поглибити її міждисциплінарний соціально-
правовий дискурс, пов’язаний з дослідженням становлення іннова-
ційного суспільства як пріоритетного напрямку розвитку українсько-
го соціуму.

Г. П. Клімова, доктор філософських наук, професор, 
зав. лабораторією НДІ правового забезпечення 
інноваційного розвитку НАПрН України


