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Тема: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: знайомитися з функціями, роллю та завданнями держави в процесі 

організації та здійснення інноваційної діяльності  

Державне регулювання інноваційного процесу на сучасному етапі є однією 

з головних умов розвитку економіки. В економічній літературі західні автори 

зазначають, що, наприклад, у у торговельному балансі США за 25 років техніка 

забезпечила одержання 25 млрд. дол. доходу, а традиційна - завдала 16 млрд. дол. 

збитків. Виходячи з наведених фактів та досвіду світової практики, успішна 

науково-технічна діяльність неможлива без системи ефективної державної 

підтримки. 

До основних напрямів державного регулювання інноваційної діяльності 

належать такі: 

 акумулювання фінансових ресурсів на наукові дослідження як за 

рахунок бюджету, так і шляхом створення спеціальних фондів; 

 усебічне сприяння розвитку науки, у тому числі прикладної, і 

формування малого інноваційного підприємництва; 

 формування державних замовлень на науково-дослідні проекти, які 

забезпечують початковий попит на інновації, а потім поширюються в 

економіці; 

 координація інноваційної діяльності; 

 стимулювання інноваційного процесу шляхом надання фінансових 

субсидій, пільг, страхування впливу інноваційних ризиків. і т.д.; 

 створення правової бази інноваційних процесів - формування не 

обхідного законодавства; 
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 кадрове забезпечення інновацій шляхом створення відповідних програм 

навчання в державних навчальних закладах, які б підвищили творчий 

потенціал нації; 

 підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності через 

заохочення інноваторів, забезпечення їх соціального захисту, 

пропаганди науково-технічних досягнень. 

У сучасних умовах сформувалися три головні типи моделей науково- 

інноваційного розвитку країн: 

 країни з високим інноваційним коефіцієнтом, які орієнтуються на 

лідерство в наукових дослідженнях, реорганізацію великомасштабних цільових 

проектів, що охоплюють усі стадії інноваційного процесу. Це США, 

Великобританія, Франція. У цих країнах формується інноваційний тип 

суспільства; 

 країни, орієнтовані на поширення нововведень шляхом створення 

сприятливого науково-технічного середовища (Німеччина, Швеція, Швейцарія); 

 країни, що стимулюють інноваційним шляхом розвиток інноваційної 

структури, яка забезпечить сприйнятливість досягнень світового науково- 

технічного процесу. Такі держави, як Японія, Південна Корея координують дії 

різних секторів у сфері науки і технологій. 

Правові основи інноваційної політики містяться у Конституції України, та 

в наступних законах України: “Про інноваційну діяльність”, “Про інвестиційну 

діяльність”, “Про наукову і науково - технічну діяльність”, “Про спеціальний 

режим, інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків) та в 

інших законодавчих актах, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. 

Під інноваційною політикою слід розуміти комплекс принципів та 

взаємопідтримуючих економічних, правових, організаційних і соціальних 

методів планування, стимулювання, регулювання та контролю процесів 

інноваційної діяльності в науково-технічній сферах. 

Метою державної інноваційної політики є формування сприятливого 

соціально-економічного середовища для створення та запровадження інновацій, 
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забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго - та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції. 

До основних принципів державної інноваційної політики належать: 

1) урядова підтримка фундаментальних досліджень 

2) пріоритет інновацій над традиційним виробництвом - передбачає 

визнання за наукою провідної ролі в системі продуктивних сил. Тільки 

використовуючи на практиці результати наукових досліджень, можна 

забезпечити конкурентоспроможність продукції та самих підприємств. 

Свобода наукової та науково-технічної творчості в контексті інноваційної 

діяльності забезпечується відповідними законодавчими актами та Конституцією 

держави. 

Принцип підтримки конкуренції у сфері науки, техніки й інноваційної 

діяльності означає поєднання стимулювання з функціонуванням інноваційних 

структур в умовах конкурентного середовища. 

 Створення загальногосподарського, інноваційного клімату; заохочення 

відновлення капіталу особливими пільгами при впровадженні нових, що раніше 

не використовувались у виробництві видів устаткування, сировини, матеріалів;  

3) сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва. 

Механізм державного регулювання інноваційної діяльності включає 

елементи прямого та побічного впливу. 

Основними елементами прямого впливу є: правове регулювання 

інноваційного процесу через надання статусу наукової та інноваційної 

діяльності, захисту прав суб’єктів інноваційної діяльності; формування 

державної інноваційної інфраструктури шляхом створення центрів поширення 

нововведень та консультацій; інформування в державних виданнях про виставки, 

біржі, ярмарки, конференції; фінансування НДОКР та інноваційних проектів за 

рахунок бюджетних коштів; спільного державного фінансування та по заказу 

організацій (базове фінансування); виділення коштів на разові конкретні 

інноваційні проекти (цільове фінансування); проведення моніторингу та 
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прогнозування інноваційних процесів в країні та за кордоном; пошук ефективних 

технологій з метою подальшого їх широкого впровадження; заходи моральної 

підтримки через присвоєння почесних нагород та звань, відвідання державними 

керівниками провідних інноваційних організацій. 

До заходів побічного (непрямого) впливу слід віднести: 

 пільгове оподаткування інноваційної діяльності, а саме: а) зменшення 

податку на приріст інноваційних витрат; б) пільгове оподаткування прибутку, 

отриманого в результаті використання патентів, ноу-хау, нематеріальних 

активів; в) не оподаткування частини прибутку, яка направляється на 

фінансування інновацій; г) зарахування на спеціальних рахунках частини 

прибутку, отриманого від інновацій та інше; 

 пільгове кредитування, що є важливим для фінансування інноваційних 

проектів (процентні ставки, терміни погашення кредитів). Надання пільгових 

кредитів на дослідницьку та впроваджувальну інноваційну діяльність, 

відстрочка платежів. Для комерційних банків є невигідним кредитування 

довгострокових інноваційних проектів. Тому важливим є державна підтримка 

інноваційних вкладень фінансових структур - страхових компаній, пенсійних 

фондів, асоціацій та інше; 

 політика прискореної амортизації основних фондів як можливість 

дотримання додаткового джерела коштів на інноваційний розвиток організації 

(зниження терміну використання основних фондів, підвищена норма 

амортизаційних відрахувань в перші роки використання фондів); 

 державна підтримка фінансового лізингу та стимулювання франчайзингу 

- через право створення підприємства, якому передаються нововведення на 

визначений термін, що фіксується договором; 

 підтримка малого та середнього бізнесу інноваційного підприємництва, 

яке характеризується гнучкістю, пристосованістю до середовища, яке формує 

конкурентне середовище, сприятливе для появи інновацій; 

 державне страхування ризикованого підприємництва; 
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 державні дотації при наймі науково-творчого персоналу в інноваційні 

структури. 

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері 

інноваційної діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери 

інноваційної діяльності; затверджує пріоритетні напрямки інноваційної 

діяльності; в межах державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для 

фінансової підтримки інноваційної діяльності. 

Кабінет Міністрів України: здійснює державне управління та забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності; готує та подає 

Верховній Раді України пропозиції, щодо пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності, щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання 

інноваційних проектів через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-

кредитні установи; затверджує положення про порядок державної реєстрації 

інноваційних проектів, інформує Верховну Раду про виконання інноваційних 

проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету України. 

Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності: здійснює заходи щодо проведення єдиної науково- 

технічної та інноваційної політики; готує та подає в Кабінет Міністрів України 

пропозиції щодо пріоритетних обсягів бюджетних коштів для кредитування; 

координує роботу у сфері інноваційної діяльності; здійснює державну 

реєстрацію інноваційних проектів, готує і подає до Кабінету Міністрів України 

пропозиції щодо створення спеціальних установ для фінансової підтримки 

інноваційних програм і проектів; затверджує порядок формування і 

використання коштів. 

Здійснюється спеціальним уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, а також Державною 

податковою адміністрацією щодо особливостей оподаткування. 

Відповідно до Закону України про інноваційну діяльність здійснюється 

пільгове оподаткування об’єктів інноваційної діяльності у порядку за яким 50% 

податку на додану вартість по операціях з продажу товарів (виконаних робіт), 
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пов’язаних з виконанням інноваційних проектів , і 50 відсотків податку на 

прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні 

платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і 

використовуються ним виключно на фінансування інноваційної, науково- 

технічної діяльності. Таке оподаткування здійснюється за умови, що суб’єкт 

інноваційної діяльності про початок реалізації інноваційного проекту у місячний 

строк повідомляє ДПА і по всіх господарських операціях, пов’язаних з 

виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський облік. 

Кошти у розмірі 50 відсотків ПДВ та податку на прибуток , що 

залишаються у розпорядженні платника податків не використані протягом 

строку пільгового оподаткування і 12 місяців після нього, підлягають 

зарахуванню до Державного бюджету України. Інноваційні підприємства 

сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50% діючої ставки 

оподаткування. 

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є : 

а) кошти державного бюджету; 

б) кошти місцевого бюджету; 

в) власні кошти, інвестиції та інші не заборонені законодавством України. 

Державне регулювання міжнародного співробітництва у сфері інновацій 

базується на загальних принципах взаємної вигоди, недопущення дискримінації, 

еквівалентної технологічної залежності сторін. 

Так само, як і в регулюванні внутрішнього інноваційного процесу, 

державне регулювання міжнародного інноваційного співробітництва включає 

прямі та непрямі методи впливу. 

До методів прямого впливу відноситься: державне ініціювання та 

фінансування двох та багатосторонніх міжнародних інноваційних програм та 

проектів, спільних підприємств, діяльність міжнародних дослідницьких 

організацій та технологічних центрів; приведення юридичної бази країн, які 

співпрацюють у сфері інновацій до норм міжнародного права з метою створення 
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необхідних умов, для укладання міжнародних договорів та угод з метою участі у 

спільних проектах. 

До методів непрямого впливу відносять: податкові та кредитні пільги 

учасникам співробітництва; митне регулювання; експортно-імпортні квоти; 

міжнародні патентно-ліцензійні угоди. 

Основними інструментами державного регулювання міжнародних зв’язків 

є: вибір пріоритетних напрямків співробітництва (космічна галузь, 

літакобудування, вугільна промисловість, тваринництво, м’ясна галузь); кадрове 

забезпечення (фінансування підготовки кадрів); підключення до світових систем 

науково-технічної інформації; входження в світовий технологічний простір 

через запровадження міжнародних стандартів і норм; надання юридичних, 

посередницьких, консультаційних та інших послуг (наприклад, організація 

безкоштовного телефонного консультування з проблем ринкових аграрних 

реформ (майна, землі); підтримка міжнародних контактів малого та середнього 

інноваційного бізнесу; державне стимулювання закордонних інвестицій в 

інноваційну сферу та вітчизняних - за кордоном; закордонне патентування за 

державні кошти; залучення іноземних експертів до оцінки масштабних програм 

та проектів; придбання закордонної науково- технічної літератури. 

Прикладом такого державного регулювання у країнах Західної Європи є 

існування крупно масштабних цільових проектів “КОПЕРНІКУС”, “ЕСПРІТ”, 

програми “ТЕМПУС”, “ТАСІС”, які у значній мірі спрямовані також і на 

фінансування інноваційної активності приватного інноваційного 

підприємництва країн колишнього Радянського Союзу та країн Східної Європи. 

Звичайно, державна політика в області міжнародної науково-технічної 

кооперації повинна диференціюватися відповідно до країн та регіонів світу. 

Україна спрямована на співпрацю як з Росією, так і з країнами Східної Європи. 

Доступ до світових інноваційних ресурсів та ринків інноваційної продукції 

полегшується за умови участі нашої країни у роботі міжнародних організацій 

інноваційного профілю: ЮНЕСКО, МАГАТЕ та інші. 
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Однак державне регулювання міжнародного співробітництва у сфері 

інновацій повинно забезпечувати протекціонізм по відношенню до вітчизняних 

виробників інноваційної продукції. При здійсненні трансферу технологій 

необхідно враховувати фактори: раціональне поєднання національних інтересів 

з зовнішньоекономічною стратегією на міжнародному ринку; міграцію 

інтелектуального потенціалу; захист вітчизняних інтересів при здійсненні 

міжнародних операцій; формування національної безпеки та придбання нових 

держав-союзників. 

Таким чином, головною метою міжнародної науково-інноваційної 

політики держави є підвищення глобальної національної конкурентноздатності 

або підтримка високого рівня нації за рахунок застосування ефективних 

технологій, застосування переваг міжнародного розподілу праці та забезпечення 

позицій лідерства на світовому ринку за рахунок постійного підвищення 

кваліфікації кадрів та вдосконалення механізмів управління інноваціями та 

змінами. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. У чому полягає роль держави в розвитку науково технічного прогресу та 

інноваційної діяльності? 

2. Дайте визначення державної інноваційної політики, розкрийте її сутність. 

3. Назвіть основні принципи інноваційної політики й умови їх реалізації. 

4. Розкрийте сутність форм і методів реалізації інноваційної політики. 

5. На яких засадах формується інноваційна політика провідних країн: США, 

Японії, Франції? 

6. У чому складність і особливість формування інноваційної політики 

України? 

7. Як, на ваш погляд, підвищити рівень економічної та неекономічної 

мотивації суб’єктів підприємництва до участі в інноваційних процесах? 

 


