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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
MAIN DIRECTIONS OF THE STATE REGULATION  
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINE'S ENTERPRISE

У статті розкрито сутність інновацій-
ного підприємництва та визначені основні 
напрями його державної підтримки з метою 
активізації діяльності для утвердження 
моделі інноваційного розвитку національної 
економіки. Визначено основні принципи дер-
жавного регулювання та джерела фінансу-
вання інноваційної діяльності. Запропоновано 
впровадити відповідні методи стимулювання 
інноваційної діяльності, що прискорить роз-
виток інноваційних процесів в Україні. Також 
наведено перелік пріоритетних завдань дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності. 
Після теоретичного та практичного аналізу 
наведено основні заходи державного регу-
лювання інноваційної діяльності. Зроблено 
висновок, що інституційне забезпечення 
підтримки інноваційної діяльності включає в 
себе правове регулювання та сукупність спе-
ціально створених державних інституцій, що 
прямо або опосередковано здійснюють під-
тримку інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційне підприємництво, 
інноваційна діяльність, принципи державного 
регулювання, інноваційний розвиток, методи 
стимулювання, інституційне забезпечення.

В статье раскрыта сущность инновацион-
ного предпринимательства и определены 
основные направления государственной 
поддержки с целью активизации деятель-
ности для утверждения модели инноваци-
онного развития национальной экономики. 
Определены основные принципы государ-
ственного регулирования и источники 
финансирования инновационной деятельно-
сти. Предложено внедрить соответствую-
щие методы стимулирования инновацион-
ной деятельности, что ускорит развитие 
инновационных процессов в Украине. Также 
приведен перечень приоритетных задач 

государственного регулирования иннова-
ционной деятельности. После теоретиче-
ского и практического анализа представ-
лены основные меры государственного 
регулирования инновационной деятельно-
сти. Сделан вывод, что институциональ-
ное обеспечение поддержки инновационной 
деятельности включает в себя правовое 
регулирование и совокупность специально 
созданных государственных институтов, 
которые прямо или косвенно осущест-
вляют поддержку инновационной деятель-
ности.
Ключевые слова: инновационное предприни-
мательство, инновационная деятельность, 
принципы государственного регулирования, 
инновационное развитие, методы стимули-
рования, институциональное обеспечение.

The essence of innovative entrepreneurship is 
revealed and the main directions of its state sup-
port are determined with the purpose of activating 
activities for the approval of the model of innova-
tive development of the national economy. The 
basic principles of state regulation and sources 
of financing of innovation activity are determined. 
It is proposed to introduce appropriate methods 
of stimulating innovation, which will acceler-
ate the development of innovation processes in 
Ukraine. The list of priority tasks of state regu-
lation of innovation activity is also listed. After 
theoretical and practical analysis, the main mea-
sures of state regulation of innovation activity are 
presented. It is concluded that institutional support  
for innovation support includes legal regulation 
and a set of specially created state institutions that 
directly or indirectly support innovation activities.
Key words: innovative entrepreneurship, inno-
vation activity, principles of state regulation, inno-
vation development, incentive methods, institu-
tional support
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Постійний розвиток конкурентного середовища, 
невід’ємною складовою частиною якого є під-
приємництво, став запорукою економічного зрос-
тання держави й ефективного використання  
її ресурсів. З урахуванням значної ролі підприєм-
ництва в розвитку окремих територій та держави 
загалом є потреба в державному регулюванні 
та фінансовому сприянні розвитку інноваційної 
діяльності підприємництва. Актуальними зали-
шаються дослідження, спрямовані на підви 
щення ефективності діяльності підприємництва 
шляхом активізації інноваційного розвитку під-
приємств. Державна інноваційна політика має 
ґрунтуватися на чітких економічних механізмах,  
а інноваційне виробництво має стати пріори 
тетним порівняно з традиційним. Тому дослі-
дження, присвячені комплексній оцінці держав-
ної підтримки інноваційного підприємництва,  
є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження проблеми становлення 
та розвитку інноваційної діяльності підприємни-
цтва зробили такі зарубіжні вчені, як Б. Санто [7],  
Р. Фостер [6], В. Хартман [14], а також вітчизняні нау-
ковці Н. Іванова [1], І. Горбась [3], М. Малік [10], В. Шев-
чук [16], В. Гусєв [4], С. Чистов [6], Б. Буркинський [2]. 
Водночас деякі аспекти теорії і практики державної під-
тримки інноваційного підприємництва в Україні зали-
шаються не досить дослідженими.

Постановка завдання. На нашу думку, голов-
ною метою державної інноваційної політики є 
створення соціально-економічних, організаційних 
і правових умов для ефективного відтворення, 
розвитку і використання науково-технічного  
потенціалу країни, забезпечення впровадження 
сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- 
та ресурсозберігаючих технологій, виробництва 
і реалізації нових видів конкурентоспроможної 
продукції. Таким чином, практична оцінка дер-
жавної підтримки інноваційного підприємництва –  
це досить складне завдання, що вимагає зна-
чних витрат тимчасових, трудових та інформацій-
них ресурсів. Мета дослідження – запропонувати 
ефективні форми та методи державного регулю-
вання інноваційної діяльності підприємництва,  
які б використовувалися для зростання економіч-
ного та виробничого потенціалу країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з чинним законодавством України, осно-
вними принципами державного регулювання інно-
ваційної діяльності є:

– орієнтація на інноваційний шлях розвитку 
економіки України;

– визначення державних пріоритетів інновацій-
ного 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, вироб-
ництва, 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 тех-
нологій, захисту вітчизняної продукції на внутріш-
ньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

– фінансова підтримка, здійснення сприятли-
вої кредитної, податкової і митної політики у сфері 
інноваційної діяльності;

– сприяння розвитку інноваційної інфраструктури;
– інформаційне забезпечення суб’єктів іннова-

ційної діяльності;
– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяль-

ності [11, с. 84].
Основним принципом державного регулю-

вання інноваційної діяльності є забезпечення 
єдності стратегічного й поточного державного 
регулювання інноваційної політики. Стратегічне 
державне регулювання має загальнодержавне 
значення. Його метою є збереження економічного 
й соціального стратегічного курсу держави, який 
закладається до програми реалізації реформ, 
національних, цільових, комплексних та інших 
програм. З метою додержання стратегічного курсу 
державою складається та контролюється перелік 
ресурсів, які мають стратегічно важливе значення. 
Поточне державне регулювання має на меті 
забезпечити реалізацію стратегічного курсу в умо-
вах конкретної економічної й політичної ситуації. 
Оперативне поточне державне регулювання базу-
ється та узгоджується з податковою, емісійною, 
кредитною, бюджетною, соціальною політиками. 
У межах поточного регулювання уряд України 
формує державний бюджет та визначає основні 
напрями інноваційної політики.

Сьогодні витрати держави на інноваційну діяль-
ність є мізерними, а приватні інвестиції скоріше 
хаотичні, ніж системні. Фінансування інноваційної 
діяльності відбувається через:

– кошти державного бюджету України;
– кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету 

Автономної Республіки Крим;
– власні кошти спеціалізованих державних і 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних 
установ;

– власні чи запозичені кошти суб’єктів іннова-
ційної діяльності;

– кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юри-
дичних осіб;

– інші джерела, не заборонені законодавством 
України [9, с. 116].
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За значенням інноваційного індексу, який вра-
ховує рівень науково-технічного та інноваційного 
розвитку, Україна належить до тих країн світу, що 
наздоганяють. Після розпаду СРСР Україна мала 
значну матеріально-технічну та наукову базу, 
однак внаслідок некоректної й недалекоглядної 
політики уряду втратила одні з найважливіших 
конкурентних переваг. Тому сьогодні результат 
діяльності залежить не стільки від ресурсів, але  
й від знань, умінь, навичок, які використовуються  
у практичній діяльності.

З огляду на це, основними факторами іннова-
ційного розвитку України, які визначають необхід-
ність державного регулювання, є:

– слаборозвинутий ринок капіталу;
– пасивність приватного сектору стосовно 

інвестування інновацій;
– низький попит на наукомістку продукцію;
– дефіцит реальних інвестицій у фінансуванні 

нововведень;
– капіталомісткий характер більшості необхід-

них для виробничої модернізації високих техноло-
гій за недостатньої потужності накопичення при-
ватних капіталів;

– зв’язок технологічного старіння та деграда-
ції з депресією виробництва та  інфляцією витрат  
у процесі розвитку стагфляції;

– вимоги технологічної конкурентоспроможності 
виробництв з боку міжнародних ринків [4, с. 114].

Нині основним поштовхом для розвитку іннова-
ційної активності в Україні повинні стати не тільки 
державні, але й приватні інвестиції, а від держави 
залежить тільки створення сприятливих умов для 
неї. Основними перешкодами, які необхідно усу-
нути в Україні для заохочення вливання інвестицій 
та підприємницької діяльності, є високий рівень 
корупції, важкі й несприятливі умови для ведення 
бізнесу, система оподаткування. Водночас в Укра-
їні один із найвищих показників індексу людського 
розвитку, зокрема освіти, що свідчить про наявність 
значного інтелектуального потенціалу, який стано-
вить основу розвитку інноваційної активності.

Досвід європейських країн демонструє, що 
найпоширенішими методами стимулювання інно-
ваційної діяльності є різні податкові пільги та при-
скорена амортизація, субсидії та дотації, пільгові 
кредити, зокрема:

– податкові пільги для наукомістких галузей  
і підприємств;

– зниження податкових платежів, прибуткового 
податку;

– субсидії та дотації для малих і середніх під-
приємств для проведення і впровадження резуль-
татів НДДКР;

– списання витрат на НДДКР незалежно від 
розміру на собівартість продукції;

– прискорена амортизація під час проведення 
технологічного переоснащення;

– пільги під час придбання та впровадження 
нових технологій;

– дотації для підвищення кваліфікації персоналу;
– підтримка венчурного бізнесу, що бере участь 

в інноваційних проектах [12, с. 289].
При цьому для України корисним може бути 

досвід не тільки розвинених країн, але й тих, що 
розвиваються. Зокрема, яскравим прикладом 
може бути Індія, економіка якої, незважаючи на 
кризу та рецесії, продовжує впевнено зростати. 
Індійська інноваційна концепція «Джугад» перед-
бачає, що великі бюджети і витрати на НДДКР 
не завжди є доцільними і не виступають запо-
рукою майбутнього успіху. У сучасних умовах, 
коли обсяг ресурсів на планеті зменшується, а 
споживання, навпаки, зростає, інновацією стає 
недорогий виріб, який «потребує мінімальних 
ресурсів і зорієнтований на нагальні потреби 
споживачів». Тобто в кінцевому результаті такі 
інновації дають змогу досягти високих резуль-
татів за умов мінімальних витрат. Досвід Індії  
у цьому випадку вказує, наскільки залежить кінце-
вий результат від напряму розвитку, який вибрала  
держава [3, с. 60].

Нині основними державними завданнями, вирі-
шення яких допоможе прискорити розвиток інно-
ваційних процесів, в Україні є:

– створення правового середовища, яке регу-
люватиме взаємовідносини і захищатиме інтер-
еси, права учасників інноваційного процесу;

– створення інформаційного середовища та 
системи комунікацій між учасниками;

– розроблення механізму взаємодії різних еле-
ментів та учасників інноваційної діяльності;

– визначення ролі та основних завдань органів 
державного регулювання інноваційного розвитку;

– забезпечення прозорості під час відбору для 
реалізації інноваційних проектів, основних напря-
мів розвитку наукових досліджень;

– надання субсидій та пільгових кредитів для 
підприємств, які  зацікавленні у впровадженні 
інновацій у виробництві, технологічному осна-
щенні процесів господарювання;

– розвиток венчурного підприємництва та фон-
дів для фінансування інноваційних проектів;

– збереження інтелектуального та кадрового 
потенціалу;

– визначення темпів, якими мають розвиватись 
наука, виробництво та технології [15, с. 284].

Отже, головним завданням державного регулю-
вання для розвитку власних конкурентних переваг, 
щоб досягти рівня розвинених промислових країн, 
є насамперед створення єдиної науково-дослідної 
бази, яка сприяла б у майбутньому передаванню 
знань, інтеграції науки та бізнесу, а також має  
у підсумку сприяти зростанню наукового, техніч-
ного, соціального, економічного та виробничого 
потенціалу країни.



43

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Державна інноваційна політика має ґрунтува-
тися на чітких економічних механізмах, а іннова-
ційне виробництво має стати пріоритетним порів-
няно з традиційним [10, с. 8].

У ринковій економіці держава прямо не регулює 
інноваційний розвиток підприємства. Державне 
регулювання інноваційної діяльності підприємства 
носить здебільшого індикативний, тобто рекомен-
даційний характер та проявляється у:

– формуванні та реалізації державної іннова-
ційної політики країни в цілому;

– законодавчому регулюванні здійснення інно-
ваційної діяльності підприємства;

– застосуванні цільових програм для забезпе-
чення інноваційного розвитку  підприємства;

– цільовій державній підтримці наукових дослі-
джень та впровадженні інновацій на підприємствах;

– сприянні залученню джерел фінансування 
наукових досліджень та впровадженні інновацій 
на підприємствах;

– сприянні пільговому кредитуванню підпри-
ємств, що впроваджують інновації;

– застосуванні спеціального оподаткування 
для підприємств, що впроваджують інновації;

– інституційному захисті інтелектуальної влас-
ності [12, с.289].

Країни-лідери інноваційного розвитку під-
приємств розробляють ефективну інноваційну 
політику, яка планується і координується на дер-
жавному рівні. З метою реалізації державного 
регулювання інноваційної діяльності застосову-
ється така система заходів:

– податкова політика, зокрема пільги на опо-
даткування певних видів діяльності надаються 
безпосередньо підприємствам і інвесторам, а не 
науковим організаціям. У зарубіжних країнах здій-
снюється регулярний перегляд пільг, завдяки чому 
цілеспрямовано стимулюється інноваційна актив-
ність у пріоритетних галузях;

– пряме фінансування інноваційної діяльності 
підприємств;

– надання позичок, зокрема без виплати відсотків;
– конкурсне державне фінансування інновацій-

них розробок підприємств;
– створення фондів впровадження інновацій з 

урахуванням ризику;
– амортизаційна політика через нормативне 

обмеження граничних термінів  експлуатації 
виробничого обладнання і технологій;

– прямі бюджетні дотації для підприємств, що 
освоюють нову продукцію, допомога в патенту-
ванні, зокрема через пільгову сплату мита під час 
отримання охоронних документів;

– пенсійні та страхові пільги для інноваторів, 
оплата членства у наукових товариствах, сплата 
проїзду на наукові конференції;

– моральне заохочення авторів винаходів шля-
хом присудження спеціальних почесних звань, 

членство в клубах винахідників, видача грамот, 
медалей, посвідчень, публікації про авторів;

– створення мережі спеціалізованих державних 
служб зі стимулювання інноваційної діяльності 
для фінансової, інформаційної підтримки іннова-
ційної діяльності;

– стимулювання різноманітних недержавних 
форм підтримки інноваційної діяльності, що аку-
мулює фінансові кошти великих компаній, пен-
сійних фондів, страхових компаній, різноманітних 
комерційних структур [12, с. 322].

В Україні головною метою державної інно-
ваційної політики є створення соціально-еко-
номічних, організаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку і викорис-
тання науково-технічного потенціалу країни, 
забезпечення впровадження сучасних еколо-
гічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоз-
берігаючих технологій, виробництва і реалізації 
нових видів конкурентоспроможної продукції. 
Основними принципами державної інновацій-
ної політики є такі:

– орієнтація економіки України на інноваційний 
шлях розвитку;

– визначення державних пріоритетів інновацій-
ного розвитку;

– формування нормативно-правової бази у 
сфері інноваційної діяльності;

– створення умов для збереження, розвитку й 
використання вітчизняного науково-технічного й 
інноваційного потенціалу (більш широкого потен-
ціалу інноваційного розвитку);

– забезпечення взаємодії науки, освіти, вироб-
ництва, кредитно-фінансової сфери в інновацій-
ному процесі;

– ефективне використання ринкових механізмів 
для сприяння інноваційній діяльності, підтримка 
підприємництва в науково-виробничі сфері;

– підтримка міжнародної науково-технологічної 
кооперації, трансферту технологій, захисту вітчиз-
няної продукції на внутрішньому ринку та її про-
сування на зовнішній;

– фінансова підтримка, здійснення сприятли-
вої кредитної, податкової і митної політики у сфері 
інноваційної діяльності;

– сприяння розвитку інноваційної інфраструк-
тури;

– інформаційне забезпечення суб’єктів іннова-
ційної діяльності;

– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяль-
ності [3, с. 62].

Система методів державного регулювання 
інноваційної діяльності в Україні:

1. Правові методи, які мають регулюючий вплив 
через правове регламентування інноваційних 
видів господарської діяльності та їх пряме адмі-
ністрування (ліцензування, патентування, квоту-
вання).
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2. Організаційно-економічні методи, за допо-
могою яких держава регулює і стимулює розвиток 
пріоритетних галузе та сегментів економіки, що 
дає можливість інноваційного розвитку окремих 
суб’єктів господарської діяльності. Наприклад, 
екологічні штрафи змушують багато підприємств-
забруднювачів знижувати викиди, що зумовлює 
потребу в інноваційному екологозберігаючому 
обладнанні, що в кінцевому підсумку активізує 
ринкові можливості для інноваційного розвитку 
підприємств-виробників цього обладнання.

3. Методи планування, що передбачають про-
ведення планово моніторингових робіт щодо 
потенційних можливостей створення і прова-
дження інновацій певних галузей, регіонів, видів 
діяльності. Зокрема, наявність державного замов-
лення на виробництво інноваційних видів продук-
ції, стимулює їх виробництво, надаючи підприєм-
ствам можливості висхідного розвитку.

4. Методи політичного регулювання через 
надання різних прав і свобод, зокрема права займа-
тися підприємницькою діяльністю, права на влас-
ність, надання певного правого статусу окремим 
територіям (вільні економічні зони, офшорні зони).

5. Методи соціального регулювання, які впли-
вають на розвиток ринку інноваційних видів това-
рів через суспільні рухи та різні недержавні орга-
нізації [14].

Серед розглянутих методів провідна роль нале-
жить економічним, вплив яких може бути як пря-
мим, так і опосередкованим. Держава, відповідно 
до законодавства, забезпечує пряме бюджетне 
фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі 
не менше ніж 1,7% ВВП України. Ці видатки міс-
тяться в захищених статтях видатків Державного 
Бюджету України. Вони поділяються на базове  
та програмно-цільове фінансування.

Базове фінансування забезпечує:
– фундаментальні наукові дослідження;
– пріоритетні напрями досліджень, наприклад, 

в інтересах національної безпеки та оборони;
– розвиток інфраструктури наукової та науково-

технічної діяльності;
– збереження наукових об’єктів, що є націо-

нальним надбанням;
– підготовку наукових кадрів [8, с.60].
Перелік наукових установ та вищих навчальних 

закладів, які отримують базове фінансування для 
здійснення наукової та науково-технічної діяль-
ності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Програмно-цільове фінансування здійснюється 
переважно на конкурсній основі. Воно виділяється на:

– науково-технічні програми й окремі розробки, 
які спрямовані на реалізацію пріоритетних напря-
мів розвитку науки і техніки;

– найважливіші прикладні науково-технічні роз-
робки, що виконуються за державним замовленням;

– проекти, які виконуються у рамках міжнарод-
ного науково-технічного співробітництва [6, с. 171].

Основним засобом реалізації пріоритетних 
напрямків розвитку науки і техніки є державні 
наукові та науково-технічні програми. Вони перед-
бачають концентрацію науково-технічного потен-
ціалу країни для розв’язання найважливіших наці-
ональних проблем і містять: міжвідомчі, галузеві, 
регіональні програми.

Державне замовлення на науково-технічну про-
дукцію щорічно формується центральним органом 
виконавчої влади у сфері наукової, науково-тех-
нічної, інноваційної діяльності та центральним 
органом виконавчої влади з питань економічної 
політики на основі переліку найважливіших розро-
бок, спрямованих на створення новітніх технологій 
та продукції, і затверджується Кабінетом Міністрів 
України [9, с. 114].

Окрім перерахованих, до заходів державного 
стимулювання і регулювання інноваційної діяль-
ності відносять: кредити, податкові та аморти-
заційні пільги; коригування антимонопольного 
законодавства; зовнішньоекономічні преференції; 
інформаційно-консультативну підтримку. До них 
також належать: промислове охоронне право при-
ватної та інтелектуальної власності, законодавче 
закріплення інтелектуальної власності та правове 
регулювання її використання, створення вузів-
сько-промислових дослідницьких центрів.

Інституційне забезпечення підтримки інно-
ваційної діяльності включає в себе правове 
регулювання та сукупність спеціально створе-
них державних інституцій, що прямо або опо-
середковано здійснюють підтримку інноваційної  
діяльності.

Загалом в Україні створена важлива законо-
давча база для здійснення і розвитку інноваційної 
діяльності (близько 70 документів), але все ж за 
кількістю і якістю нормативних законодавчих актів 
вона поступається подібним системам у розви-
нутих країнах світу. Формування в Україні іннова-
ційної моделі економічного зростання потребує 
сприяння держави у створенні та ефективному 
функціонуванні інноваційної інфраструктури, осо-
бливо на міжгалузевому та регіональному рівнях. 
Створення інфраструктури інноваційної діяль-
ності, комерціалізація результатів НДДКР, збере-
ження розвинутої мережі малого інноваційного 
підприємництва є одним із небагатьох шляхів від-
новлення економіки, розвитку науки й освіти.

Серед основних проблемних моментів у зако-
нодавчому забезпеченні інноваційної діяльності 
в Україні можна виділити таке. Обмеження інно-
ваційної діяльності є наслідком неефективного 
державного впливу, зокрема, податкових пільг, 
антимонопольного, патентно-ліцензійного та 
кон’юнктурного регулювання технологічного онов-
лення виробництв.
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Незадовільний стан підприємств майже всіх 
галузей обумовлений відсутністю протягом три-
валого часу, стратегії управління інноваційною 
діяльністю, а також дійового механізму іннова-
ційного розвитку, який би забезпечив умови для 
безперервного створення, розвитку й розповсю-
дження нововведень і став основою економічного 
розвитку господарства.

З боку суспільних одиниць інституційний супро-
від інноваційної діяльності забезпечують:

– державні фонди підтримки інноваційного біз-
несу. Їхні фінансові резерви є незначними, в осно-
вному вони обмежуються підтримкою провідних 
вітчизняних наукових шкіл, а також підтримкою 
окремих інноваційних проектів;

– венчурні фонди. На ринку України представ-
лені в основному зарубіжними представниками. Їх 
частка у фінансуванні високотехнологічного сек-
тору вітчизняної економіки становить близько 5 % 
обсягу прямих інвестицій. Венчурні фонди також 
створюються великими фінансово-промисловими 
групами (ФПГ), вони фінансують розробки, що 
створюються всередині цих ФПГ;

– пенсійні та пайові інвестиційні фонди. Дуже 
поширені в зарубіжній практиці, проте в Україні 
їх участь у фінансуванні інноваційного бізнесу 
тільки передбачається; страхові компанії. Їхнє 
завдання – страхування інноваційних ризиків. Уна-
слідок унікальності і нестандартності інноваційних 
проектів важко визначити їх адекватне страхове 
покриття, як правило страхові компанії в кілька 
разів завищують розмір страхової премії. Через це 
цей метод управління інноваційними ризиками не 
є популярним.

Важливу роль в інституційному забезпеченні 
інноваційної діяльності відіграють інститути, що 
забезпечують сертифікацію інноваційної продук-
ції, зокрема:

– Харківський науково-дослідний інститут 
метрології НВО «Метрологія» Комітету України з 
питань стандартизації, метрології і сертифікації;

– Український науково-дослідний інститут 
стандартизації, сертифікації і інформатики Комі-
тету України з питань стандартизації, метрології і 
сертифікації;

– Державний науково-дослідний інститут 
«Система» Комітету України з питань стандарти-
зації, метрології і сертифікації (м. Львів) .

Захист прав інтелектуальної власності забез-
печують:

– Інститут інтелектуальної власності і права, 
який здійснює підготовку фахівців з вищою 
освітою у сфері інтелектуальної власності і 
підвищення кваліфікації працівників з питань 
інтелектуальної власності в Україні. Навчання 
відбувається на базі вищої або неповної вищої 
освіти. Діяльність інституту безпосередньо 
координують Державний департамент інтелек-

туальної  власності, Міністерство освіти і науки 
України. Крім того, підвищенням рівня підготовки 
підприємців в інноваційній сфері займаються 
консалтингові компанії);

– Український інститут промислової власності 
(Укрпатент), який приймає заявки на видачу охо-
ронних документів на об’єкти промислової влас-
ності, здійснює їх експертизу на предмет від-
повідності умовам надання правової охорони, 
забезпечує державну реєстрацію об’єктів промис-
лової власності і змін їх правового статусу, а також 
офіційну публікацію відповідних відомостей);

– Українське агентство з авторських і суміжних 
прав, що забезпечує колективне управління май-
новими правами переданих йому суб’єктів автор-
ського права і (або) суміжних прав в Україні та за 
її межами відповідно до національного законодав-
ства і міжнародних договорів у сфері авторського 
права і суміжних прав; бере участь в здійсненні 
державної реєстрації авторських прав на наукові 
роботи).

Інформаційне та консультаційне забезпечення 
здійснюють:

– Інтернет-біржа промислової власності. Орі-
єнтована на використання сучасних інформацій-
них технологій для просування науково-техніч-
них досягнень України на світовий і вітчизняний 
ринки інновацій. Надає можливість розмістити 
інформацію підприємців про їх потреби в певних 
технологіях;

– Фонд патентної документації суспільного 
користування, який призначений для забезпе-
чення поточною і ретроспективною патентною 
інформацією всіх осіб, що зацікавлені в створенні, 
правовому захисті і використанні об’єктів промис-
лової власності. Нині входить до філії Українсь-
кого інституту промислової власності як Українсь-
кий центр інноватики і патентно-інформаційних 
послуг.

Експертизу проектів проводять органи вико-
навчої влади в межах своєї компетенції; підпри-
ємства, установи і організації всіх форм власності; 
тимчасові творчі колективи, що здійснюють нау-
кову і науково-технічну діяльність; спеціалізовані 
експертні організації; окремі експерти, їхні групи й 
експертні ради.

Просуванню інноваційних проектів мають 
сприяти Центр з комерціалізації технологій, 
а також його партнери: українська венчурна 
компанія Aventures і американська Philburg 
Technologies, що здійснюють трансферт науко-
ємних технологій. У цьому процесі також задіяні 
посередники ринку інновацій, проте вони в осно-
вному обмежуються наданням консалтингових 
послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Інно-
ваційна політика держави має бути спрямована на 
використання науково-технічного потенціалу, зміц-
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нення внутрішніх зв’язків у науково-технічному 
комплексі. Формування інноваційної політики 
пов’язане насамперед з переорієнтацією системи 
державного регулювання на всебічне заохочення 
підприємництва, приватної ініціативи.

Основними цілями державного регулювання 
щодо розвитку інноваційної діяльності в Україні є 
забезпечення довгострокового сталого розвитку 
держави, формування економіки знань в Україні, 
розвиток та ефективне використання інновацій-
ного потенціалу, а також матеріальних і фінансо-
вих ресурсів, спрямованих на створення науко-
ємних технологій, товарів (робіт, послуг), випуск 
наукомісткої, конкурентоспроможної продукції.

Найважливішими завданнями інноваційного 
регулювання є розвиток інноваційного бізнес-
середовища і накопичення інноваційного потен-
ціалу економіки на підставі реалізації таких 
принципів, як ініціативність, прецизійність, інтер-
активність, об’єктивізація. Предметом державної 
інноваційної політики є відносини, які виника-
ють з приводу створення інновацій і їх упрова-
дження в практику суспільного життя, а основним 
суб’єктом – законодавчі та виконавчі органи дер-
жавної влади.

З наведеного далеко не повного переліку 
випливає, що державному регулюванню і під-
тримці інноваційної діяльності провідні кра-
їни світу приділяють величезну увагу. Висока 
конкурентоспроможність економіки цих країн 
забезпечується здатністю генерувати та впро-
ваджувати досягнення науково-технічного  
прогресу.

Подальші дослідження повинні бути спрямо-
вані на практичне застосування запропонованих 
методів державного регулювання та підтримки 
інноваційної діяльності підприємництва.
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