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Досліджено механізми інноваційної політики держави, елементи іннова-
ційної інфраструктури. Обґрунтовано та законодавчо визначено напрями 
інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможної 
продукції та елементи господарсько-правової політики держави щодо роз-
витку інноваційних виробництв.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна продукція, інновацій-
ні виробництва, інноваційна активність підприємств.

Постановка проблеми. Особливими вимогами до характеру та темпів 
розвитку національної економіки після її виходу із багаторічного глибокого 
кризового стану мають стати завдання щодо відтворення інноваційних про-
цесів на новій технологічній основі, а також забезпечення соціальної спрямо-
ваності інноваційної діяльності, досягнення випереджальних темпів динамі-
ки розвитку порівняно з провідними країнами світу відповідно до напряму 
прогресу світової економіки [1]. Однак на сьогодні рівень використання ін-
новацій є вкрай незадовільним. В Україні проблема конкурентоспроможнос-
ті вітчизняної продукції є значно гострішою, ніж у промислово розвинених 
державах. Про це свідчать, зокрема, результати аналізу статистичних даних 
Держкомстату України і ООН, виконаного фахівцями Інституту прогнозуван-
ня НАН України. Нині Україна має низький рівень конкурентоспроможності 
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машинно-технічної та іншої наукомісткої продукції (тільки в 1,8 % створених 
зразків їхній технічний рівень перевищує світовий); незначні розміри екс-
портного потенціалу (експорт продукції, що припадає на душу населення 
в Україні, становить 0,2–0,3 тис. дол. США, у той час як у розвинених краї-
нах — 2,0–5,6 тис. дол.); низький рівень «інтелектуалізації» експорту 
(в структурі експорту України більш ніж 80 % становлять сировина і напів-
фабрикати) [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні засади проблем роз-
витку інноваційної діяльності розглядалися у працях таких науковців-госпо-
дарників, як Ю. Атаманова, О. Вінник, Д. Задихайло, В. Мамутов, В. Пашков, 
О. Шаповалова, В. Щербина та ін. Однак питання сутності господарсько-пра-
вової політики держави щодо розвитку не тільки інноваційної діяльності, а й 
промислового сектору, зайнятого виробництвом інноваційної продукції, не 
отримали належного висвітлення.

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження господарсько-правової 
політики держави щодо розвитку інноваційних виробництв.

Виклад основного матеріалу. Необхідність інноваційного розвитку на-
ціональної економіки і перш за все підприємств базових галузей промисло-
вості ставить нові вимоги до змісту, організації, форм та методів управління 
даним процесом, а це зумовлює необхідність формування інноваційної по-
літики [3]. Зрозуміло, що збереження існуючої моделі розвитку промислово-
го сектору України з орієнтацією на низькотехнологічні виробництво та екс-
порт може призвести до подальшого нарощування технологічного відставан-
ня від розвинених країн та зниження конкурентних позицій національної 
економіки. Тому пріоритетним завданням державної політики на сучасному 
етапі є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку всіх під-
систем національної інноваційної системи, підтримання інноваційної актив-
ності вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного 
процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, 
кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва ін-
новаційної продукції з високим рівнем доданої вартості.

При цьому кожна держава, яка прагне стати конкурентоспроможною, має 
підтримувати на високому рівні власні науковий та інноваційний потенціали, 
демонструвати швидкі темпи нововведень. Інновації виступають матеріальною 
основою підвищення ефективності виробництва якісної продукції (послуг), 
зниження витрат, що є найважливішою умовою економічного зростання, яке 
відбувається на платформі якісного оновлення виробничого комплексу. Саме 
впровадження новітніх науково-технічних розробок і технологічних процесів 
формує структурні технологічні зміни в усіх сферах діяльності, в тому числі 
промисловості. Тобто на сучасному етапі розвитку світового господарства 
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принципово важливим фактором економічного зростання є господарсько-
правова політика держави щодо розвитку інноваційних виробництв. Оскіль-
ки сьогодні інновації стосуються майже всіх галузей економіки, то державна 
інноваційна політика все тісніше переплітається з іншими елементами дер-
жавного регулювання соціально-економічних процесів, а саме: загальноеко-
номічною стратегією; науковою та науково-технічною політикою; інвестицій-
ною політикою; структурною політикою; промисловою політикою; соціаль-
ною політикою; військовою політикою [4].

Однак на сьогодні в Україні діють лише окремі елементи інноваційної 
інфраструктури, що перешкоджає створенню національної інноваційної сис-
теми України, яка б відповідала сучасним ринковим вимогам та давала мож-
ливість налагодити завершений цикл інноваційної діяльності у промисловос-
ті — від створення інновацій до впровадження їх у виробництво. За офіційною 
інформацією в Україні функціонують 12 технопарків, 20 інноваційних центрів, 
24 інноваційних бізнес-інкубатори, 11 центрів комерціалізації інтелектуальної 
власності, 15 центрів науково-технічної й економічної інформації [5]. Проте 
відповідно до інформації Української асоціації бізнес-інкубаторів та іннова-
ційних центрів насправді реально працюють лише вісім технопарків. При 
цьому, на думку експертів, найбільш успішним (деякі експерти навіть вважа-
ють, що єдиним) заходом у стимулюванні інновацій було створення техно-
парків. Упродовж 2000–2008 рр., попри податкові пільги, технопар-
ки сплатили у центральні та місцеві бюджети різні податки на суму майже 
905 млн грн, а також створили 3000 нових робочих місць. Вони ефективно 
працювали аж до початку 2005 р., коли надані технопаркам пільги було ска-
совано. Зараз ефективно працюють лише два-три технопарки. Більш того, за 
оцінками експертів, на сьогодні в Україні існують лише 10 активних бізнес-
інкубаторів. Крім того, аби бути рентабельними, вони займаються суто комер-
ційною діяльністю, і в них не залишається ресурсів для роботи з інновацій-
ними компаніями, не кажучи вже про нові компанії [6, с. 19–20]. Крім того, 
за інформацією дослідників, існуючі інструменти підтримки досліджень 
і розробок (приватні фундації, технопарки, бізнес-інкубатори, лізингові цен-
три) не оснащені належним чином, персонал не отримує відповідну підготов-
ку і, що найважливіше, фінансові ресурси вкрай обмежені. І хоча держава 
відіграє важливу роль у фінансуванні НДДКР, але основна частина державних 
коштів витрачається на підтримання державних академій наук, у тому числі 
НАН України [6, с. 9].

Роль бізнес-сектору має тенденцію до послаблення з точку зору як фінан-
сування, так і виконання НДДКР, особливо в період економічної кризи. Вища 
освіта та неприбутковий приватний сектор не відіграють значної ролі у фі-
нансуванні НДДКР (їхня частка несуттєво змінювалася з тенденцією до 
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зменшення). З другого боку, більше двох третин фахівців з науковим ступенем 
працюють у галузі вищої освіти. Відповідно до національних статистичних 
даних вони виконують майже 77 % наукових досліджень. Подібна ситуація 
спостерігається з різними національними документами щодо охорони прав 
інтелектуальної власності, включаючи патенти. Традиційно університети віді-
грають другорядну роль у системі наукових досліджень в Україні [6, с. 9].

При цьому ідея економіки, заснованої на знаннях, рушійною силою якої 
є інновації, була дискредитована в українському суспільстві через неефек-
тивні та непослідовні дії влади і анонсування заходів, які так і не було втіле-
но в життя. Обов’язки основних учасників не було чітко визначено. В Укра-
їні існувало декілька державних міністерств і відомств, відповідальних за 
підтримку інноваційної діяльності в країні, але сфери їх компетенції пере-
тинались і дублювались, вони не були чітко окресленими (така ситуація спо-
стерігається й донині). Більшість цих установ історично не мали достатніх 
ресурсів для ефективного втілення інноваційної політики. 

Крім того, механізми реалізації інноваційної політики, як правило, по-
терпають через недостатню увагу з боку державної влади до інноваційної 
політики. Законодавчі акти щодо підтримки інновацій у багатьох випадках 
мають більш низький пріоритет порівняно з деякими іншими нормативними 
актами держави (наприклад, Законом України «Про Державний бюджет»). 
Це призводить до блокування інноваційних ініціатив. Такий несприятливий 
розвиток подій створив розрив між наукою, освітою та економікою (бізнесом) 
[6, с. 44]. 

Доктринально вважається, що про політику держави стосовно розвитку 
інноваційних виробництв свідчить перш за все розвиток нормативно-правової 
бази. Тому дослідимо перш за все, якими нормативно-правовими актами 
врегульовано правовідносини щодо розвитку інноваційних виробництв. Ви-
конання інноваційною інфраструктурою важливих для активізації інновацій-
ної діяльності функцій неможливе без докладного визначення і закріплення 
змісту основних її понять, видів, складових, етапів формування, методів ре-
гулювання і стимулювання у відповідній нормативно-правовій базі. 

Вихідні правові передумови державної інноваційної політики закладено 
в Конституції України (ст. 54), у якій громадянам гарантовано свободу науко-
вої і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної влас-
ності, їхніх авторських прав. У цій самій статті визначено, що держава спри-
яє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 
співтовариством. Але при цьому курс на розвиток економіки України за інно-
ваційною моделлю було проголошено в Угоді про партнерство та співробіт-
ництво між Європейськими співтовариствами і Україною, яка набула чиннос-
ті 1 березня 1998 р., та Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, 
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затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 р. У свою чергу 
Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України, затвердже-
на постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р., містить основні 
цілі, пріоритетні напрями та принципи державної науково-технічної політики, 
механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного 
формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забез-
печення. Вона визначає засади взаємовідносин між державою і суб’єктами 
наукової та науково-технічної діяльності, які ґрунтуються на необхідності 
пріоритетної державної підтримки науки, технологій та інновацій як джерел 
економічного зростання, складника національної культури, освіти та сфери 
реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Дія Концепції розрахована 
на період стабілізації економіки та досягнення її постійного розвитку.

Відповідно до законодавства державну підтримку отримують суб’єкти 
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні 
проекти, у тому числі підприємства всіх форм власності, які мають статус 
інноваційних.

Державні пріоритети інноваційної діяльності викладено в Законі України 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», що визначає 
правові, економічні та організаційні засади формування і реалізації пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності в країні. До них можна віднести 
науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені на-
прями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства 
у високотехнологічній конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, 
високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави.

Для стимулювання залучення інвестицій в інноваційну діяльність вста-
новлено систему державних гарантій (ст. 329 ГК України) та низку інших 
заходів. Держава гарантує суб’єктам інноваційної діяльності: підтримання 
інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та 
соціальної політики держави; підтримання створення та розвитку суб’єктів 
інфраструктури інноваційної діяльності; охорону та захист прав інтелекту-
альної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної 
діяльності; вільний доступ до інформації про пріоритети державної еконо-
мічної та соціальної політики, інноваційні потреби та результати науково-
технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом; підтримку щодо 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здій-
снення інноваційної діяльності. 

Програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 рр., затвердже-
ною постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1801, 
також було передбачено комплекс заходів, спрямованих на стимулювання 
інноваційної діяльності, зокрема: створення системи пільгового рефінансу-
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вання комерційних банків у разі надання ними пільгових кредитів для реалі-
зації інвестиційних проектів з розробки і впровадження високотехнологічно-
го устаткування та іншої інноваційної продукції; розширення практики 
пільгового кредитування під заставу майна суб’єктів господарської діяльнос-
ті; створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих іннова-
ційних проектів; розширення форм кредитування інноваційних підприємств 
шляхом здійснення лізингових, факторингових та інших операцій.

Отже, реалізація державної інноваційної політики передбачає створення 
законодавчої та нормативно-правової бази, розробку і практичне застосуван-
ня різноманітних методів стимулювання інноваційної активності, формуван-
ня відповідної інфраструктури. Остання для забезпечення ефективного регу-
лятивного впливу державних органів влади та створення сприятливих для 
всіх суб’єктів інноваційного процесу умов має включати законодавчі та 
підзаконні акти різних рівнів — від загальнодержавних кодексів і законів до 
відомчих та регіональних нормативних актів.

Однак оцінка якісного стану нормативно-правової бази розвитку іннова-
ційної інфраструктури свідчить про її фрагментарність, суперечливість та 
нестабільність. Відсутні послідовність і змістовна зв’язаність між різними 
законодавчими та підзаконними актами у цій сфері. Так, перелік елементів 
інноваційної інфраструктури, визначених у різних нормативних актах, вклю-
чає: державні інноваційні фінансово-кредитні установи, венчурні компа-
нії та фонди, зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), 
соціотехнополіси, технологічні парки, наукові парки, інноваційні центри, 
бізнес-інкубатори (інноваційні, технологічні), центри високих інформаційних 
технологій, центри трансферу технологій, регіональні інноваційні кластери, 
бізнес-центри, консалтингові центри, інформаційні мережі науково-техніч-
ної інформації та ін. Проте для переважної більшості з них не визначено як 
змістовне наповнення, так і порядок створення, особливості діяльності, ме-
ханізми державного регулювання тощо. Крім того, згідно зі звітом IFC за 
2010 р., економічне відновлення після кризи 1990-х років обмежувалося мі-
німальними поліпшеннями нормативно-правового середовища, незначним 
зростанням продуктивності та незавершеністю економічних реформ. Укра-
їнська економіка зростала в основному завдяки сприятливим зовнішнім фак-
торам, таким як швидке світове зростання попиту та цін, зокрема на сталь, 
значний приплив іноземного капіталу в поєднанні з цінами на енергоресурси, 
рівень яких залишився нижчим за світовий. Останній фактор мав суттєве зна-
чення, оскільки надходження від експорту були значною мірою сконцентро-
вані в енергоємних галузях важкої промисловості України (особливо мета-
лургійній та хімічній) з дуже обмеженою інноваційною складовою [6, с. 12], 
хоча єдність та системність державної інноваційної політики полягають 
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у широті її впливу: вона спрямовується на підтримання генерації ідей у сфе-
рі інновацій; забезпечує початковий попит на результати інноваційної діяль-
ності; сприяє залученню в інноваційну діяльність фінансово-кредитних та 
інформаційних ресурсів; створює для інновацій сприятливий політичний та 
правовий клімат [7].

Однак, як показує досвід, прийняття відповідної нормативно-правової бази 
не є «панацеєю». Так, свого часу постановою Кабінету Міністрів України від 
14 травня 2008 р. № 447 «Про затвердження Державної цільової економічної 
програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009–2013 
роки», реалізація якої має створити підґрунтя для активізації інноваційної 
діяльності, створення інноваційної і науково-виробничої інфраструктур, 
у 2011–2012 рр. було передбачено видатки державного бюджету на загальну 
суму 60 550 тис. грн. Проте за інформацією, наданою Міністерством еконо-
мічного розвитку і торгівлі України, фактично фінансування за кошти дер-
жавного бюджету не здійснювалося [8]. Зрозуміло, що це ставить під загрозу 
можливість досягнення запланованих у ній результатів.

Невипадково серед наявних особливостей розвитку національного техно-
логічного ринку є низка «неспроможностей ринку», з яких слід виділити такі: 
1) у сфері технологічної пропозиції: а) висока вартість фундаментальних на-
укових досліджень, що лежать в основі створення технології; б) процес іс-
тотного зниження темпів розвитку вітчизняної прикладної науки; в) недо-
статній рівень «технологічного попиту», що спрчинено відсутністю приват-
ноправового та централізованого фінансування розробки технологій; 
г) складний процес організації та формування необхідних передумов для 
створення та розробки технологій; ґ) недостатня кількість наукових фахівців 
високої кваліфікації; 2) у сфері інфраструктури ринку технологій: 
а) майже повна відсутність інфраструктури ринку технологій як такої; б) від-
сутність суб’єктів господарювання — посередників, що здійснюють купівлю 
та продаж технологій; в) відсутність єдиної системи інформаційного забез-
печення відносин, пов’язаних зі створенням, передачею прав та втіленням 
технології; 3) у сфері технологічного попиту: а) високий ступінь економічних 
ризиків, пов’язаних із втіленням технологій; б) конкуренція з боку трансна-
ціональних корпорацій та наявні технологічні можливості інших країн; 
в) особлива структура виробничого сектору національної економіки, зосере-
джена на виробництві продукції декількох різновидів, що у свою чергу ви-
значає вузькоспрямований попит; г) недостатність внутрішніх фінансових 
ресурсів, що направляються на придбання технологій [9].

Взагалі, тільки 3,9 % від загальної кількості інноваційно активних підпри-
ємств фінансуються за рахунок державного бюджету і місцевих бюджетів. Це 
призвело до того, що в промисловому комплексі України домінують вироб-
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ництва третього та четвертого технологічних укладів (важке машинобудуван-
ня, виробництво і прокат сталі, суднобудування, кольорова металургія, орга-
нічна та неорганічна хімія), частка яких разом становить від 75 до 94 %. 
П’ятий уклад (комп’ютеризація, інформатизація, сучасні галузі електротех-
нічної промисловості і приладобудування, авіаційна, медична, хімічна, фар-
мацевтична промисловість) не перевищує 6–10 %, шостий (мікробіологічна 
промисловість, наукоємна і високотехнологічна медична техніка, види діяль-
ності, засновані на біотехнологіях, генній інженерії) — 0,6–1 % [10].

Висновки. Аналіз стану господарсько-правової політики держави щодо 
розвитку інноваційних виробництв свідчить про те, що інноваційне законо-
давство потребує подальшого вдосконалення, адже, незважаючи на розгалу-
жену систему правових актів, говорити про цілісну і взаємоузгоджену систе-
му законодавства наразі передчасно. Слід відзначити досить значну кількість 
нормативно-правових актів, які регулюють інноваційну діяльність, що змен-
шує її привабливість. Національне законодавство у сфері регулювання інно-
ваційної діяльності нестабільне, нормативно-правова база зазнає постійних 
змін, оскільки в процесі її формування одні нормативно-правові акти при-
ймаються, інші скасовуються або їх положення відображаються в інших 
нормативно-правових актах.

Основні завдання господарсько-правової політики щодо розвитку іннова-
ційної діяльності і як наслідок збалансованого соціально-економічного зрос-
тання полягають у такому: формуванні міжгалузевої структури інноваційно-
го виробництва, яка повинна відповідати світовим стандартам і потребам 
економіки держави, підвищенні соціально-екологічної орієнтації галузей, 
збільшенні у структурі промислового виробництва частки легкої і харчової 
промисловості; обмеженні розвитку сировинних і напівфабрикатних вироб-
ництв, поетапному зменшенні обсягу експорту продукції видобувних та інших 
ресурсо- й енергоємних галузей, нарощуванні обсягу виробництва продукції, 
що має закінчений технологічний цикл і сприяє сталому використанню влас-
ного природно-ресурсного потенціалу; технічному переоснащенні виробни-
цтва на основі впровадження новітніх наукових досягнень, енерго- і ресурсо-
ощадливих та безвідходних технологій, широкому застосуванні відновлюва-
них джерел енергії, розв’язанні проблеми утилізації відходів, що 
утворюються у процесі господарської та іншої діяльності; формуванні раці-
ональної структури виробництва, розподілі та використанні енергії, підви-
щенні технічного рівня та екологічної безпеки інноваційного виробництва.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА ПО РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Самойлова В. А.

Проанализированы механизмы инновационной политики государства, 
элементы инновационной инфраструктуры. Обоснованы и законодательно 
обозначены направления инновационной деятельности, которые обеспечи-
вают конкуренцию продукции и элементы хозяйственно-правовой политики 
государства по развитию инновационных производств. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная продукция, 
инновационные производства, инновационная активность предприятий.
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ECONOMIC AND LEGAL STATE POLICY 
ON DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTION

Samoilovа V. А.
The mechanisms of innovation policy and the elements of the innovation 

infrastructure are analized. The areas of innovative activity that provide competitive 
products and elements of the economic and legal policy of the state on the 
development of innovative industries are justifi ed and legally designated.

Key words: innovation, innovative products, innovative production, innovation 
activity of enterprises.

УДК 346.12+346.5

ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Н. С. Сергєєва, здобувачка
Національний університет

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Досліджено питання господарсько-правового регулювання організації 
і здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання в умовах 
уведення надзвичайних режимів. Проаналізовано та подано системний опис 
основних законодавчих актів, які регулюють діяльність суб’єктів господа-
рювання у період дії надзвичайних режимів господарювання. Вказано на 
суттєві недоліки і прогалини в законодавстві України із зазначеної пробле-
матики та запропоновано можливі шляхи його вдосконалення.

Ключові слова: спеціальний режим, режим воєнного стану, режим над-
звичайного стану, режим надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайний 
режим господарювання, систематизація законодавства.

Постановка проблеми. У розвитку економічної системи будь-якої країни 
важливу роль відіграє ефективне правове регулювання організації та здій-
снення господарської діяльності. Особливо важливою в сучасних умовах 
поступового реформування економіки ця проблема є для України. «Рефор-
мування економічних процесів обумовлює необхідність законодавчого за-
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