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Соціальна відповідальності на практиці на рівні національного та регіонального
управління набуває форми конкретних науково-технічних та соціально-економічних
програм, представлених нижче.
Реалізація відповідних програм залежить від якості сформованої інноваційної
інфраструктури, під якою розуміється сукупність організацій, що сприяють здійсненню
інноваційної діяльності, таких, як науково-технічні, освітні, виробничі організації та їх
об'єднання, технологічні інкубатори, технополіси, технопарки, навчально-ділові центри,
інноваційні та венчурні фонди, інші спеціалізовані організації, а також інноваційнотехнологічні центри та офіси комерціалізації розробок та ін. У переліку наведені найбільш
важливі специфічні ринково-орієнтовані суб'єкти господарювання. Головне їх призначення
полягає в реалізації інноваційної діяльності, комерціалізації результатів НДДКР і їх
прискореному просуванні до сфери матеріального виробництва, а також у створенні
сприятливих умов для інноваційного розвитку економіки країни.
Однак не тільки ці суб'єкти складають інноваційну інфраструктуру, окрему позицію в
цій сфері займають центри науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) які
функціонують за основними регіональними програмами, наданими в табл. 1.
З огляду табл. 1 можемо зробити наступні регіональні та функціональні висновки:
 по-перше, жоден з центрів не приймає участі у програмах зайнятості населення, що
свідчить о відсутності у центрів:
а) відповідних практичних заходів з вирішення питання даної проблематики;
б) монополізації цієї сфери державними центрами зайнятості;
 по-друге, всі центри приймають участь в програмі з охорони і комерціалізації об’єктів
права інтелектуальної власності, що свідчить що саме сфера комерціалізації є актуальною
для сьогоднішнього розвитку соціальної відповідальності в інноваційній інфраструктурі;
 по-третє, зазначається сумарна низька активність аналізованих об’єктів інфраструктури, а
саме середня участь програм в яких приймає участь ЦНТЕІ складає 3,5 з 10-ти, тоді як
самий активний приймає участь в 6 програмах.
Як висновок можна зазначити, що поширюється та зазначається важливість тенденції
оцінювання соціальної відповідальності інноваційного підприємництва й інноваційної
інфраструктури як заходів відображення реальних дій, впроваджених суб’єктами
інноваційної інфраструктури.
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Центри
науково технічної
і економічної
інформації
(ЦНТЕІ)

Регіональні
програми

1. Волинський науковоінформаційний центр
2. Дніпропетровський
3. Житомирський
4. Запорізький
5. Ів.- Франківський
6. Київський
7. Львівський
8. Полтавський
9. Рівненський
10. Хмельницький
11. Черкаський
12. Чернігівський
13. Одеський «ІНВАЦ»
14. Харківський
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Програма з охорони
довкілля, раціонального
використання природних
ресурсів

Програма з охорони і
комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності

Програма зайнятості
населення

Програма захисту прав
споживачів

Програма поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища

Програма розвитку і
підтримки малого
підприємництва

Програма
енергозбереження

Програма соціальноекономічного і культурного
розвитку

Програма підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції

Програма науковотехнічного та інноваційного
розвитку

Таблиця 1

Участь ЦНТЕІ у реалізації регіональних науково-технічних та соціально-економічних програм

+

+

