
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти 

розвитку інновацій та аналізуйте і удосконалюйте  її діяльність 

 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про інноваційну діяльність 
4 липня 2002 року 

N 40-IV 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15  

 (витяг) 

1. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних,  організаційних  і  правових  умов для ефективного 

відтворення,розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, 

забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго-та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції.  

 

2. Основними принципами державної інноваційної політики є: орієнтація на 

інноваційний шлях розвитку економіки України;  

- визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  

- формування нормативно-правової бази у сфері  інноваційної діяльності;  

- створення умов для  збереження, розвитку і використання вітчизняного 

науково-технічного та інноваційного потенціалу;  

- забезпечення взаємодії науки,освіти,виробництва, фінансово-кредитної сфери 

у розвитку інноваційної діяльності;  

- ефективне використання  ринкових  механізмів для сприяння інноваційній 

діяльності,підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;  

- здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на 

внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;  

- фінансова підтримка,  здійснення  сприятливої кредитної, податкової і митної 

політики у сфері інноваційної діяльності;  

- сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;  

- інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;  

- підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.  
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                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                        від 16 жовтня 2014 р. № 630 
         https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF   

(витяг) 

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. 

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) 

технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, 

підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або 

провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності. 

3. Основними завданнями МОН є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, 

трансферу (передачі) технологій; 

4. МОН відповідно до покладених на нього завдань: 

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а 

також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів 

освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або 

провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності; 

24) здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та 

інноваційної політики; 

25) формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної 

діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-

технічного та інноваційного розвитку; 

26) організовує та координує інноваційну діяльність; 

74) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної 

інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-

технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм; 

90
-1

) забезпечує співробітництво України з Європейським Співтовариством у 

сфері освіти, науки, інновацій і технологій; 
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                          Положення про  

         Департамент освіти, науки та молоді  

Херсонської обласної державної адміністрації 
    ЗАТВЕРДЖЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

                №286 від 16.04.2018 

(витяг) 

1. Департамент виконує такі завдання: 

28) бере участь у забезпеченні реалізації на території області державної 

політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 

молоді;  

33) забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового 

та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно- культурних, 

соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей 

області; 

41) забезпечує моніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та молодіжної політики в області; 

2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:  

1) аналізує стан освітнього процесу, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав і соціальних гарантій 

здобувачів освіти в області, розробляє галузеві програми розвитку освіти, 

молодіжної політики, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, 

організовує і контролює виконання цих програм, здійснює зовнішнє забезпечення 

якості освіти та вживає заходів до усунення недоліків; 

19) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково- дослідних 

підрозділів закладів вищої освіти; 

32) бере участь, за дорученням Міністерства освіти і науки України, у 

проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних 

цільових та регіональних програм; 

39) координує роботу закладів вищої освіти та наукових установ незалежно від 

їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію 

державної політики в галузі освіти, науки та молоді в області; 

 

    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ        

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                             від 20 серпня 2014 р. № 459 
           https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF  

(витяг) 

4. Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань: 

 47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у 

сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, 

зокрема: 

визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей 

промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових 

організацій; 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF


формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей 

промисловості та організовує їх виконання; 

 

    

              Положення про Департамент 

    інвестиційної та промислової політики 

Херсонської обласної державної адміністрації 
    ЗАТВЕРДЖЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

(витяг) 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:  

5.22. Сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, 

підвищенню технічного рівня виробництва продукції і надання послуг, їх якості та 

конкурентоспроможності, створенню регіональних і територіальних 

інформаційно-консультаційних компаній, інвестиційних та інноваційних 

центрів, індустріальних парків. 

 

    

              Положення про Департамент 

               агропромислового розвитку 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №680  від 04.09.2016  

 (витяг) 

4. Основними завданнями та функціями Департаменту є: 

4.6. Забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання 

регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку 

галузей агропромислового виробництва. 

 

    

             Положення про Департамент  

    будівництва та розвитку інфраструктури 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №292  від 16.04.2018  

 (витяг) 

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі 

завдання: 

6.2. У галузі будівництва: 

9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної 

складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості 

та інженерно-транспортної інфраструктури; 



 

    

Управління освіти Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

                        https://gorono.ftl.kherson.ua  

Основними функціями управління освіти є: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти; 

- створення умов для одержання громадянами освіти на  території міста; 

- сприяння проведенню інноваційної діяльності в закладах освіти міста . 

 

https://gorono.ftl.kherson.ua/

