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Постановка проблеми. Актуалізація питань іннова-
ційного розвитку обумовлює підвищення ролі наукових 
досліджень систем забезпечення інноваційного процесу, 
необхідність розробки дієвих важелів стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств. В цьому аспекті 
важко переоцінити роль держави в регулюванні інно-
ваційної діяльності підприємств. Регулюючий вплив 
держави виступає у якості визначального фактору акти-
візації інноваційної діяльності. Окремим об’єктом дер-
жавного регулювання, що має безпосередній зв’язок із 
інноваційною діяльністю, є трансфер технологій.

Враховуючи пріоритетність завдань активізації 
інноваційної діяльності та необхідність пошуку ефек-
тивних важелів підвищення ефективності системи 
трансферу технологій в Україні, особливої актуаль-
ності набуває дослідження питань нормативно-право-
вого регулювання трансферу технологій та системи 
державного стимулювання інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незва-
жаючи на широке коло досліджень в інноваційній 
сфері, питання нормативно-правового регулювання 
трансферу технологій та нормативно-правового за-
безпечення державного стимулювання інноваційної 
діяльності й досі не є остаточно вирішеними.

Останнім часом дослідження нормативно-право-
вого базису інноваційної діяльності та обміну техно-
логіями получило розвиток в роботах таких вчених, 
як Ю.Є. Отаманова, Д.Є. Висоцький, Д.В. Задихай-
ло, В.К. Мамутов, О.П. Орлюк, О.А. Подопригора та 
інших. В цілому погляди науковців зводяться до ви-
сновків щодо фрагментарності та безсистемності існу-
ючої нормативно-правової бази інноваційної сфери. 
Різноспрямованість правових норм, що становлять 
сферу інноваційного права, регламентація ключових 
аспектів правовідносин інноваційної сфери на підза-

конному рівні, інтеграція нормативно-правового ре-
гулювання інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій в суміжні галузі права, створює протиріччя 
та неоднозначність в трактуванні правових норм ін-
новаційної діяльності. У зв’язку з цим ефективність 
нормативно-правових актів в інноваційній сфері є 
низькою. Більшість нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини в сфері трансферу технологій 
та в інноваційній сфері в цілому є декларативними 
та неефективними в умовах перехідної економіки, іс-
нуючі важелі державного стимулювання інновацій-
ної діяльності, в умовах сьогоднішньої фінансової 
кризи, не мають під собою фінансового підґрунтя.

Постановка завдання. Отже, завданням представ-
леного дослідження є пошук механізмів удоскона-
лення нормативно-правового регулювання трансфе-
ру технологій та підвищення ефективності системи 
державного стимулювання інноваційної діяльності в 
умовах транзитивної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан 
нормативно-правової бази визначає умови та поря-
док здійснення інноваційної діяльності та трансферу 
технологій як найважливішого компоненту кому-
нікації в інноваційній сфері. Відповідність законо-
давства умовам здійснення інноваційної діяльності, 
поєднання регулюючих впливів із інструментами де-
регулювання виступають важливими умовами повно-
го використання інноваційного потенціалу та забез-
печення стійкого розвитку економіки України.

Як свідчать результати проведеного досліджен-
ня, процес формування нормативно-правової бази 
інноваційної діяльності в Україні пройшов декілька 
етапів і сьогодні продовжується його становлення й 
адаптація у відповідності до динамічно змінюваних 
умов господарювання та потреб ринку.
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права були покладені в часи радянської централізо-
ваної системи господарювання та знайшли своє відо-
браження в законодавстві про наукову та науково-
технічну діяльність. Поступовий перехід до ринкової 
системи господарювання обумовив формування са-
мостійного інституту інноваційного права. Сьогодні 
бурхливий розвиток науково-технічного прогресу та 
інтенсифікація інноваційної сфери створили умови 
для трансформації інституту інноваційного права в 
окрему галузь інноваційного права, яка включає в 
себе сукупність національних та міжнародних нор-
мативно-правових актів, що регулюють правовідно-
сини в сфері інноваційної діяльності.

Сукупність суспільних правовідносин, що вини-
кають в процесі реалізації інноваційної діяльності 
складає предмет інноваційного законодавства, спря-
мованого на інтенсифікацію науково-технічного про-
гресу, оновлення виробничого комплексу, забезпе-
чення інтеграційних процесів науки і виробництва, 
формування дієвого інноваційного механізму, орі-
єнтованого на створення і впровадження нової про-
дукції та прогресивних сучасних технологій, здатних 
забезпечити конкурентоспроможність вітчизняного 
виробника не міжнародному ринку. Невід’ємним 
компонентом ефективної інноваційної системи є 
компонент трансферу технологій, що забезпечує по-
ширення прогресивних технологічних та продукто-
вих інновацій, створюючи умови для максимального 
використання переваг, отриманих за рахунок впро-
вадження науково-технічних розробок у реальному 
виробництві.

Основу законодавства про інноваційну діяльність 
в Україні складають такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 
4.07.2002 р. № 40-IV [1], Закон України «Про інвес-
тиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII 
[2], Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII [3], Закон 
України «Про наукову і науково-технічну експер-
тизу» від 04.07.2002 р. № 40-ІV [4], Закон України 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХІV 
[5], Закон України «Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. 
№ 3715-VІ [6] та інші.

Важливість наукових досліджень правового поля 
інноваційної діяльності підтверджує створення На-
уково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії пра-
вових наук України згідно із Постановою КМУ від 
02.03.2010 року №217 [17]. Важливим результатом 
наукової діяльності Науково-дослідного інституту 
правового забезпечення інноваційного розвитку є 
розробка Проекту Інноваційного кодексу України, 
який став першим і єдиним проектом кодифікова-
ного нормативно-правового акта України, регулятив-
ним впливом якого охоплюються всі основні аспекти 
реалізації відносин у науково-технічній та іннова-
ційній сфері з метою правового забезпечення станов-
лення та ефективного функціонування національної 
інноваційної системи [18].

Незважаючи на той факт, що представлений Про-
ект Інноваційного кодексу не є закінченим результа-
том законотворчої діяльності, він окреслює основні 
параметри майбутнього кодифікаційного норматив-
но-правового акту сфери інноваційної діяльності, 
спрямованого на об’єднання широкого кола різно-
спрямованих нормативно-правових документів, що 
регулюють правовідносини в інноваційній сфері 

України.
Поряд із переліченими вище нормативно-право-

вими документами інноваційної сфери, законодав-
ство про державне регулювання в сфері трансферу 
технологій складають такі нормативно-правові акти: 
Цивільний кодекс України [9], Господарський ко-
декс України [10], Закон України «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу техно-
логій» від 14.09.06 р. № 143-V [8], Закон України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» [11], Закон 
України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки 
і техніки» [12], а також низки законів України, що 
регулюють захист прав інтелектуальної власності та 
нематеріальних активів, серед яких: Закон України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
від 15.12.1993 р. № 36/87-ХІІ [13], Закон Украї-
ни «Про охорону прав на промислові зразки» від 
15.12.1993 р. № 3688-ХІІ [14], Закон України «Про 
авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. 
№ 3792-ХІІ [15], Закон України «Про охорону прав 
на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ [16], 
та інші нормативно-правові документи.

Міжнародне законодавство в інноваційній сфе-
рі складають міжнародні угоди та рішення надна-
ціональних міжнародних інституцій в інноваційній 
сфері [20]. Так, наприклад, статус міжнародного 
нормативно-правового документу, ратифікованого в 
Україні, що регулює правовідносини в сфері іннова-
ційної діяльності має Модельний закон «Про інно-
ваційну діяльність», прийнятий на 27 пленарному 
засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учас-
ників СНГ [7].

Враховуючи важливість та пріоритетність іннова-
ційного розвитку для забезпечення конкурентоспро-
можності національного виробника, створення умов 
для сталого розвитку економіки, ключовим завдан-
ням державної політики в галузі інноваційної діяль-
ності стає підтримка інноваційних ініціатив, форму-
вання умов для активізації інноваційних процесів 
засобами державного регулювання.

Державне регулювання інноваційної діяльності 
здійснюється в Україні шляхом: визначення і під-
тримки пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності; формування і реалізації інноваційних 
програм, розробки нормативно-правової бази і еко-
номічних механізмів для підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності, правового захисту суб’єктів 
інноваційної діяльності, стимулювання фінансово-
кредитних установ, що фінансують та кредитують 
виконання інноваційних проектів; підтримки су-
часної інноваційної інфраструктури; часткового або 
повного фінансування, пільгового кредитування, 
зниження податкового тягаря при реалізації іннова-
ційних проектів [1].

Вивчення правового базису інноваційної сфе-
ри дозволило зробити висновки про багаторівневий 
комплексний характер управлінських впливів, що 
формуються під впливом інструментів нормативно-
правового регулювання інноваційної діяльності в 
Україні. Графічна інтерпретація правового поля ін-
новаційної сфери господарювання наведена на рис. 1.

Отже, нормативно-правовий базис інноваційної 
діяльності та трансферу технологій включає багато-
рівневу систему нормативно-правових документів, 
до складу якої входять: установчі документи та інші 
локальні (внутрішні) нормативно-правові документи 
суб’єкта інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій; угоди та зобов’язання, учасниками яких є 
суб’єкти інноваційної діяльності та трансферу техно-
логій; рішення місцевих органів влади, директивні 
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входить до системи органів виконавчої влади та утво-
рюється для реалізації державної політики у сфері 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяль-
ності, інформатизації, формування і використання 
національних електронних інформаційних ресурсів, 
створення умов для розвитку інформаційного сус-
пільства [19].

Функції спеціалізованого органу державного ре-
гулювання трансферу технологій в Україні також ви-
конує Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації через Департамент інноваційної 
діяльності та трансферу технологій.

Основною метою державного регулювання діяль-
ності у сфері трансферу технологій є забезпечення 
розвитку національного промислового і науково-
технічного потенціалу, його ефективне використан-
ня для виконання завдань соціально-економічного 
розвитку держави та забезпечення технологічності 
виробництва вітчизняної продукції з урахуванням 
світового досвіду, можливих соціально-економічних, 
технологічних і екологічних наслідків від застосу-
вання технологій та їх складових, сприяння розви-
тку виробництва, в якому використовуються новітні 
вітчизняні технології та їх складові [8].

Основним результатом державного регулювання 
трансферу технологій та стимулювання інноваційної 
діяльності є виникнення технологічних змін, які за-
безпечують підвищення ефективності виробництва за 
рахунок впровадження прогресивних конкурентоспро-
можних технологій. В цьому аспекті виникає окрема 

сфера державного управління 
– державне управління техно-
логічними змінами.

Державне управління тех-
нологічними змінами – це 
процес реалізації державної 
влади, її зовнішнє, матеріалі-
зоване вираження, яке необ-
хідно розглядати як цілеспря-
мований організаційний та 
регулюючий вплив на стан та 
розвиток процесів модерніза-
ції техніки, технології, вироб-
ництва з метою формування 
економіки інноваційного типу 
шляхом запровадження дер-
жавної політики науково-тех-
нологічного та інноваційного 
розвитку через діяльність ор-
ганів державної влади, наділе-
них відповідними компетенці-
ями [24].

В межах реалізації дер-
жавної інноваційної політи-
ки в Україні у нормативному 
порядку визначаються пріо-
ритетні напрями інновацій-
ної діяльності. Інноваційні 
проекти, які здійснюються за 
пріоритетними напрямами ін-
новаційної діяльності у першу 
чергу отримують державну 
підтримку за наявності відпо-
відних ресурсів.

Система трансферу тех-
нологій виступає найважли-
вішим компонентом іннова-
ційної системи та забезпечує 
продуктивний обмін техноло-
гіями між суб’єктами іннова-

Рис. 1. Правове поле інноваційної сфери господарювання
та сфери трансферу технологій
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Установчі документи суб’єкта інноваційної діяльності й трансферу 
технологій та локальні (внутрішні) нормативно-правові документи 
суб’єкта господарювання

Угоди та зобов’язання, учасниками яких безпосередньо є суб’єкти 
інноваційної діяльності та трансферу технологій

Рішення місцевих органів влади, директивні та інструктивні 
документи підрозділів центральних органів влади, що регулюють 
сферу господарювання суб’єктів інноваційної діяльності та 
трансферу технологій

Нормативно-правові акти різного рівня, що безпосередньо або 
опосередковано впливають на господарську діяльність суб’єктів 
інноваційної діяльності та трансферу технологій

Міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну 
сферу господарювання та сферу трансферу технологій

Комплексний регулюючий вплив

Інноваційна сфера господарювання та сфера трансферу технологій

Зворотній зв'язок в системі регулювання (обумовлює 
коректування управлінських впливів правового поля 
інноваційної сфери та сфери трансферу технологій 
відповідно до результатів регулювання)

та інструктивні документи підрозділів центральних 
органів влади, що регулюють сферу господарюван-
ня суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу 
технологій; нормативно-правові акти різного рівня, 
що безпосередньо або опосередковано впливають на 
господарську діяльність суб’єктів інноваційної ді-
яльності та трансферу технологій; міжнародні нор-
мативно-правові акти, що регулюють інноваційну 
сферу господарювання та сферу трансферу техноло-
гій. Представлена сукупність нормативно-правових 
документів створює складний механізм нормативно-
правового регулювання інноваційної діяльності та 
трансферу технологій, який здійснює комплексний 
регулюючий вплив на інноваційну сферу господа-
рювання та сферу трансферу технологій. Однак слід 
зазначити, що регулюючий вплив правового поля ін-
новаційної діяльності та трансферу технологій не є 
одностороннім. Інноваційна сфера господарювання, 
реагуючи на управлінські впливи зовнішнього серед-
овища, а зокрема правового поля, створює зворотній 
зв’язок, який є індикатором ефективності управляю-
чих впливів та, за відповідних умов, може бути при-
чиною коректування системи регулювання.

Центральним органом виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності є Державне агентство з пи-
тань науки, інновацій та інформатизації України, 
діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом міністрів України через Міністра освіти 
і науки України. При цьому Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України 
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ційної діяльності з метою поширення інновацій та 
ефективного використання інноваційного потенціалу 
економіки.

В діючому законодавстві України передбачається 
здійснення державної експертизи технологій, створе-
них чи придбаних за бюджетні кошти. Згідно з За-
коном України «Про наукову і науково-технічну екс-
пертизу» від 04.07.2002 р. № 40-ІV [4], визначається 
економічна доцільність та корисність для держави і 
суспільства впровадження технологій та їх складо-
вих з урахуванням можливих екологічних і соціаль-
но-економічних наслідків від їх застосування.

Слід зазначити, що правове регулювання інно-
ваційної діяльності та трансферу технологій пови-
нно передбачати потреби інноваційного розвитку, 
системно створювати сприятливі умови для здій-
снення інноваційної діяльності та обміну техноло-
гіями із врахуванням пріоритетності та важливості 
технологічного оновлення виробничого комплексу 
України.

В межах дослідження нормативно-правового ба-
зису трансферу технологій та стимулювання іннова-
ційної діяльності окремої уваги потребує вивчення 
питань регулювання міжнародного трансферу техно-
логій, проблем формування ефективної системи об-
міну технологіями на міжнародному ринку з метою 
підвищення виробничого потенціалу та конкурентоз-
датності вітчизняного виробника.

Причиною формування міжнародного ринку тех-
нологій стала інтенсифікація науково-технічного 
прогресу поряд із міжнародним поділом технологій, 
обумовленим зосередженням цього фактора виробни-
цтва в окремих країнах. Сьогодні науково-технічний 
фактор здійснює все більший вплив на рівень розви-
тку продуктивних сил країни. В цьому аспекті між-
народний трансфер технологій сприяє зменшенню 
технологічного розриву між країнами та забезпечує 
ефективний розподіл технологічного фактора в між-
народному економічному середовищі.

Як вказує М.І. Дідівський, глобальний розвиток 
і рух технологій, опосередкований світовим рин-
ком технологій, перетворився на початку ХХІ ст. на 
системоутворювальний чинник трансформації між-
народної економіки. Носіями технологій стають всі 
фактори виробництва (природні ресурси, праця, ка-
пітал, підприємництво, інформація). Планетарний 
процес інтернаціоналізації створення й освоєння ви-
робничого й комерційного використання, трансферу 
(передачі) і дифузії (поширення) технологій сьогодні 
дістав назву – техноглобалізму [23, с. 58-59].

Однак, організація міжнародного трансферу тех-
нологій пов’язана із низкою проблем, обумовлених 
необхідністю захисту інтересів суб’єктів міжнародної 
передачі технологій та національних інтересів дер-
жав учасників міжнародного трансферу технологій.

Капіца Ю.М. вказує такі негативні аспекти між-
народної передачі технологій, як: обмеження прав 
набувачів технологій, значний вивіз капіталу через 
неадекватно високий рівень роялті та дивідендів, 
ввезення ресурсоємних, екологонебезпечних техно-
логій, обмеження дифузії наданих знань, спрямо-
ваність підприємств з іноземними технологічними 
інвестиціями на використання іноземної сировини, 
матеріалів, робочої сили, видалення через створення 
таких підприємств або через закупівлю іноземного 
обладнання та матеріалів національних виробників 
тощо [21, с. 155].

Вагоме значення для забезпечення правового регу-
лювання операцій, пов’язаних із ввезенням техноло-
гій в Україну та міжнародних інвестицій, пов’язаних 

із впровадженням нових технологій в Україні, ма-
ють Закон України «Про захист від недобросовісної 
конференції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР [27] та 
Закон України «Про захист економічної конкурен-
ції» від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ [22]. Однак, вказані 
нормативно-правові акти мають загальний характер 
та не враховують особливості операцій, пов’язаних із 
міжнародним трансфером технологій. Отже, на наш 
погляд, в Україні доцільним є прийняття окремих 
спеціалізованих нормативно-правових актів для ре-
гулювання операцій, пов’язаних із участю вітчизня-
них суб’єктів підприємництва у процесі трансферу 
технологій на міжнародному ринку.

Сьогодні в Україні мають місце інвестиції в енер-
гоємні галузі, що перешкоджають структурним зру-
шенням. Іде придбання технологій, що прив’язані 
до іноземних комплектуючих, сировини, технологій, 
які дублюють вітчизняні, що руйнівно позначається 
на національних наукових та виробничих колекти-
вах. При укладанні контрактів можливі обмеження 
в удосконаленні отриманої технології, нерівноправні 
умови обміну наступними змінами, обмеження кіль-
кості, виду і ціни продукції, що буде вироблятися 
одержувачами технологій [21, с. 158].

Враховуючи зарубіжний досвід регулювання 
трансферу технологій, пріоритетним для України є 
підтримка впровадження технологій, пов’язаних із 
створенням нової високотехнологічної продукції, 
підвищенням якості та споживчих властивостей то-
варів, зменшення витрат, оптимізацією використан-
ня ресурсів вітчизняного походження, підвищенням 
рівня екологічної безпеки та якісним вирішенням 
проблем соціального характеру.

Отже, перехід до наукомістко-орієнтованої моде-
лі розвитку держави потребує формування адекват-
ної вимогам трансформаційних зрушень в економі-
ці системи регулювання трансферу технологій, що 
враховує необхідність забезпечення технологічної 
незалежності країни та всебічної підтримки високо-
технологічних виробництв. При цьому система ре-
гулювання трансферу технологій в Україні повинна 
органічно відповідати положенням інноваційного 
законодавства та доповнювати системні заходи дер-
жави, спрямовані на інтенсифікацію інноваційної ді-
яльності в Україні.

В умовах глобалізації світової економічної сис-
теми ефективним інструментом інтеграції в між-
народний правовий простір стає гармонізація за-
конодавства, яка характеризує процес системного 
узгодження нормативно-правових норм з метою по-
долання суперечностей та розбіжностей між вітчиз-
няними правовими нормами та стандартами і норма-
ми міжнародного права.

Гармонізація нормативно-правової бази регулю-
вання інноваційної діяльності та нормативно-право-
вого механізму регулювання трансферу технологій в 
Україні повинна здійснюватися за наступною схемою 
рис. 2.

Як бачимо з рис. 2, гармонізація має багаторів-
невий комплексний характер. На першому рівні 
гармонізації здійснюється узгодження в межах окре-
мих нормативно-правових норм. Горизонтальна гар-
монізація, на другому рівні, забезпечує узгодження 
нормативно-правової бази регулювання інноваційної 
діяльності та трансферу технологій в межах блоку 
нормативно-правових актів, пов’язаних одним пред-
метом регулювання, в тому числі нормативно-право-
вих актів, що відносяться до різних галузей права, 
але пов’язаних з предметом інноваційного права та 
трансферу технологій.
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до нових міжнародних норм та 
зобов’язань без концептуаль-
них змін в законодавстві.

Імплементація передбачає 
реалізацію норм міжнародного 
права в практичну діяльність 
держав та інших суб’єктів. 
Це самостійна цілеспрямова-
на системна діяльність, що 
приводить у дію всю систему 
норм міжнародного права [25, 
с. 21].

Стандартизація характе-
ризує діяльність, що полягає 
у встановленні положень для 
загального і багаторазового 
застосування щодо наявних 
чи можливих завдань з ме-
тою досягнення оптимального 
ступеня впорядкування у пев-
ній сфері, результатом якої 
є підвищення ступеня відпо-
відності продукції, процесів 
та послуг їх функціонально-
му призначенню, усуненню 
бар’єрів у торгівлі і сприянню 
науково-технічному співробіт-
ництву [26, с. 21].

Заключним етапом гармо-
нізації є оцінка ефективності 
проведених заходів, виявлен-
ня відхилень фактично отри-
маних результатів від очіку-
ваних та розробка рішень, 

спрямованих на подолання розбіжностей між бажа-
ним та фактичним станом об’єкта гармонізації.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
пропонована схема гармонізації нормативно-право-
вого поля інноваційної діяльності та трансферу тех-
нологій є передумовою створення сприятливих умов 
для активізації інноваційної діяльності, ефективного 
обміну технологіями в міжнародному економічному 
просторі з метою підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробника та забезпечення стало-
го економічного розвитку економіки в цілому.

Таким чином, ефективними інструментами удо-
сконалення системи нормативно-правового регулю-
вання трансферу технологій та стимулювання інно-
ваційної діяльності є кодифікація, систематизація та 
гармонізація діючого законодавства. При цьому важ-
ливим принципом державної політики регулювання 
інноваційної діяльності та трансферу технологій по-
винно стати додержання паритетності регулюючих 
заходів держав-партнерів України на міжнародному 
ринку технологій. Окремої уваги заслуговують раці-
ональний вибір пріоритетів інноваційного розвитку 
та формування ефективної системи державної під-
тримки інноваційного розвитку за обраними пріори-
тетами та побудова системи технологічного обміну, 
що відповідає нагальним потребам оновлення вироб-
ництва, розвитку та освоєння наявного інноваційно-
го потенціалу в Україні.
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Оцінка ефективності заходів із гармонізації

На третьому рівні здійснюється вертикальна 
гармонізація, пов’язана із узгодженням норматив-
но-правових актів інноваційної сфери та трансферу 
технологій різного ієрархічного рівня. Четвертим, 
найбільш пріоритетним рівнем гармонізації є гар-
монізація нормативно-правових актів інноваційної 
діяльності та трансферу технологій в міжнародному 
нормативно-правовому середовищі.

При цьому гармонізація здійснюється з ура-
хуванням необхідності вирішення комплексу 
взаємопов’язаних завдань, спрямованих на стимулю-
вання інноваційної діяльності, активізацію обміну 
технологіями, та, одночасно, забезпечення взаємови-
гідного співробітництва у сфері міжнародного обміну 
технологіями, що має на увазі захист інтересів учас-
ників трансферу технологій, підтримання паритету 
у правових відносинах з іноземними партерами в 
сфері інноваційної діяльності та трансферу техноло-
гій. Важливим завданням гармонізації нормативно-
правової бази інноваційної діяльності та трансферу 
технологій є також забезпечення достатнього рівня 
стабільності нормативно-правового поля для зни-
ження рівня впливу факторів ризику, обумовлених 
нестабільністю нормативно-правового базису сфери 
інновацій та трансферу технологій.

Ефективному вирішенню завдань гармонізації 
передує вихідний етап   ідентифікація проблеми, 
спрямована на виявлення розбіжностей та колізій в 
системі нормативно-правового регулювання. Наступ-
ними етапами є аналіз умов застосування норматив-
них актів, що підлягають гармонізації та вибір форм 
та інструментів гармонізації.

Інструментарій гармонізації включає методи 
адаптації, імплементації, стандартизації тощо. Адап-
тація характеризує пристосування діючих норм зако-
нодавства в сфері інновацій та трансферу технологій 
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