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1. Роль держави в здійсненні інноваційної діяльності 

Успішна інноваційна діяльність неможлива без системи ефективної державної 

підтримки, без ефективної інноваційної політики з боку держави. 

Держава створює сприятливі умови для інноваційної діяльності, формуючи 

єдині цивілізовані правила й механізми, що сприяють розвитку всіх суб’єктів 

інноваційної сфери. 

Фактори, що зумовлюють державне регулювання інноваційного процесу 

Великі масштаби фінансових витрат на проведення досліджень і реалізацію їх результатів  

Існують інновації, які можуть бути економічно ефективними за масштабу їх впровадження, який 

перевищує певний критичний мінімум, і наявності достатньо місткого ринку (Інтернет) 

Існують інноваційні процеси, які не можуть здійснюватися на комерційних засадах, це 

фундаментальна наука та інновації, спрямовані на задоволення потреб суспільства в цілому 

(екологія, охорона правопорядку тощо) 

Можливості розроблення і впровадження перспективних результатів інноваційних процесів 

суттєво розширяються за рахунок централізованої стратегії розвитку, яка управляється державою, 

а не за рахунок стихійних сил ринку 

Ці та інші обставини свідчать про те що ефективна інноваційна діяльність не 

може обійтися без державної підтримки.  

Держава є основним фінансистом фундаментальної науки і виступає 

ініціатором і координатором пріоритетних наукових програм, які  мають важливе 

загальнонаціональне значення для вирішення внутрішніх і зовнішніх проблем. 

Основні  напрямки державного регулювання інноваційної діяльності 

Створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання 

інноваційної діяльності. 

Визначення і підтримка пріоритетних напрямків інноваційної діяльності державного, галузевого, 

регіонального і місцевого рівнів. 

Формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; 

фінансова підтримка виконання інноваційних проектів. 

Підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 

Стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують 

виконання інноваційних проектів. 

Захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності, встановлення пільгового 

оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності. 

Інноваційна діяльність в Україні регулюється такими основними законами 

України: “Про інноваційну діяльність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”. 



Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, 

встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на 

підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

 

2. Інновації як фактор економічного зростання 

У ринкових умовах господарювання інноваційні процеси (явища) в розвитку 

економіки будь-якої галузі народного господарства мають вирішальне значення.  

Численні статистичні дані про діяльність людства доводять: дата, яка поділяє 

історію людства на дві рівні частини, – в на пам'яті нашого покоління; наш час так 

відрізняється від часів наших батьків, як їх час від часів Юлія Цезаря; з часу 

народження наших прабатьків відбулося стільки ж подій, скільки до нього. 

Цікавими є факти, наведені відомим дослідником К. Боулдінгом. Так, за його 

твердженням, якщо останні п'ятдесят тисяч років існування людини поділити на 

відрізки життя приблизно у 62 роки кожний, то виявиться близько 800 таких відрізків, 

з цих: 

 800 – повних 650 прожили у печерах; 

 тільки за останні приблизно 70 таких відрізків стало можливим ефективно 

передавати інформацію від одного покоління до іншого завдяки писемності; 

 лише в останні 7 відрізків життя маси людей побачили друкарське слово; 

 за останні 5 – стало можливим вимірювати час з найменшою точністю; 

 тільки останні 3 – з'явилась можливість використовувати електричний 

двигун; 

 переважна більшість матеріальних благ, якими ми користуємося в 

повсякденному житті сьогодні, винайдена протягом останніх двох відрізків; 

 тільки протягом останніх двох відрізків - сільське господарство (як основа 

цивілізації) втратило домінуючу роль; 

 упродовж цих же відрізків у США і провідних країнах Західної Європи 

понад 50 % населення перейшли зі статусу "синіх комірців" (фабричні працівники, 

інженерно-технічні працівники) у статус "білих комірців" (працівники сфери послуг, 

управлінські службовці); 



 90 % усіх учених, які коли-небудь жили, живі й сьогодні; 

 від початку XX ст. більш ніж на 60 % скоротився середній час, необхідний 

для того, щоб велике наукове відкриття було переведене в корисну технологічну 

форму. 

На думку американських теоретиків, якби автомобілі змінювались так швидко, 

як покоління комп'ютерів, то ми могли б купити "Роллс-Ройс" дешевше трьох доларів, 

який мав пробігати три мільйони миль лише на одному галоні бензину. 

Посилаючись на Р. Куцвейла (американський футурист), Т. Петерс пише: 

"Фундаментальні зміни відбуваються з прискореною частотою. За тисячі років до 

нашої ери найважливіше зрушення в уявленнях людей про світ - "зміна парадигми" - 

зазвичай посідала кілька тисяч років (залізний вік, бронзове століття). Після 1000-го 

року до н. е. зміна парадигми відбувалася кожних сто років. Швидкість змін 

продовжувала зростати. Одне тільки XIX століття дало більше перетворень ніж 

попередні дев'ятсот років людської цивілізації. Далі у 1920-х роках сталося більше 

змін, ніж за увесь період XIX ст. До 2000 р. масштабна зміна парадигми почала 

відбуватися кожне десятиліття. Очікується, що технологічні революції XXI століття 

перевершать XX ст. у тисячу разів". 

Позитивний взаємозв'язок технічного прогресу та економічного зростання був 

доведений багатьма дослідниками у рамках неокласичних моделей зростання з 

екзогенним технічним прогресом. 

Найчіткіше такі висновки були сформульовані професором Массачусетського 

технологічного інституту Р. Солоу. Лауреат Нобелівської премії Р. Солоу вперше з 

усією певністю показав, що вирішальним фактором економічного зростання є не 

капітал, як це вважалося до нього, а технічний прогрес. Розрахунки Р. Солоу за 

матеріалами американської статистики 1909-1957 рр. довели, що збільшення кількості 

робочої сили і нарощування обсягів використовуваного капіталу були важливими, але 

не вирішальними факторами економічного зростання. Науковець показав, що роль 

технічного прогресу в темпах приросту продукції приватного сільськогосподарського 

сектору досягала 60-70 %, а в прирості продуктивності праці – 90 %. 

Розрахунки Я. Тінбергена (також Нобелівського лауреата) для чотирьох країн - 

Німеччини, Великобританії, Франції і США, за період 1870-1914 рр. свідчили про 

переважно екстенсивний характер зростання, тобто внесок технічного прогресу був 



значно нижчий за внесок двох інших факторів зростання - праці і капіталу. Але вже у 

першій половині XX ст. у низці галузей матеріального виробництва США відбувся 

перехід з екстенсивного, сировинновитратного, на інтенсивний шлях розвитку. Надалі 

така модель економічного зростання стала поширюватись на дедалі більше країн і 

навіть цілі регіони. 

Сучасне світове господарство пройшло три основні стадії розвитку - 

доіндустріальна, індустріальна і постіндустріальна. Відбулися три технологічні 

революції: промисловий переворот (перша революція) спирався на енергію вугілля і 

пари; машинно-технічна (друга) революція – масове використання нафти, електрики, 

науково-технічну (третю) революцію пов'язують з розвитком мікроелектроніки, 

біотехнології, ядерної енергії. Технологічні революції супроводжувалися зміною форм 

організації праці і капіталу, які сприяли підвищенню продуктивності всіх факторів 

виробництва і у результаті приводили до зростання національного багатства. 

 

3. Держава як суб'єкт інноваційної діяльності  

Про важливе значення держави у сфері інноваційних досліджень, одержання 

ключових технологій, інноваційного підприємництва свідчать висловлювання 

західних дослідників. Так, Ан-Дреас фон Бюлов пише: «Ми повністю відстали б, якби 

держава не стояла біля колиски нової технології». У розробленні та впровадженні 

перспективних результатів інноваційних процесів основну роль відіграють не стихійні 

сили ринку, а централізована стратегія розвитку, яка управляється державою. 

Держава створює сприятливі умови для інноваційної діяльності, формуючи 

єдині цивілізовані правила й механізми, що сприяють розвитку всіх суб'єктів 

інноваційної сфери.  

Механізм державного регулювання інноваційним розвитком розглядається як 

складова системи управління господарюванням країни. Використовуючи цей 

механізм, державні органи формують інноваційну систему держави: конкретні цілі, 

завдання, напрями інноваційних процесів та інноваційної діяльності, систему 

політичних, економічних, правових і соціальних методів, засобів впливу на мотиви 

діяльності людей, створюють певні організаційні форми та структури, що 

забезпечують можливість і умови для розвитку інноваційної сфери. 

 



Дії держави як суб'єкта інноваційної діяльності: 

Акумулювати фінансові ресурси на наукові дослідження як за рахунок бюджету, так і шляхом 

створення спеціальних фондів. 

Усебічно сприяти розвитку науки, у тому числі прикладної, і формувати мале інноваційне 

підприємництво. 

Формувати державні замовлення на НДДКР, які забезпечують початковий попит на інновації, а 

потім поширюються в економіці. 

Координувати інноваційну діяльність. 

Сприяти кооперації та взаємодії різних інститутів у здійсненні нововведень шляхом формування 

єдиного технологічного простору (синхронізація інноваційного циклу в часі і просторі), що 

забезпечує сумісність інновацій. 

Стимулювати інноваційний процес та інноваційну діяльність шляхом підтримки конкуренції, а 

також використання економічних методів прямої і побічної дії, як-от: фінансові субсидії, пільги, 

страхування впливу інноваційних ризиків і т. д. 

Створювати правову базу інноваційних процесів — формувати необхідне законодавство. 

Забезпечувати інноваційну діяльність кадрами шляхом створення відповідних програм навчання в 

державних навчальних закладах, які б підвищували творчий потенціал нації.  

Формувати науково-інноваційну інфраструктуру, інформаційні системи, консультативно-юридичні 

послуги. 

Інституціонально забезпечувати інноваційні процеси шляхом створення державних організацій і 

підрозділів, які виконують НДДКР і здійснюють нововведення в галузях державного сектору 

(оборона, охорона здоров'я, освіта).  

Підвищувати суспільний статус інноваційної діяльності через заохочення інноваторів, 

забезпечення їх соціального захисту, пропаганди науково-технічних досягнень. 

Регіонально регулювати інноваційні процеси шляхом раціонального розміщення та використання 

інноваційного потенціалу. 

Регулювати міжнародні аспекти інноваційних процесів з допомогою визначення 

загальноекономічної та інноваційної стратегії, які націлені на міжнародну науково-технічну 

кооперацію. 

 

4. Державна інноваційна політика, її принципи 

Виходячи з мети інноваційної політики, держава визначає пріоритетні 

напрями розвитку інноваційної діяльності та обирає основні шляхи підтримки 

підприємств, які працюють над виконанням державних інноваційних програм. 

Пріоритетні напрями – це тематичні сфери науки і техніки, які мають 

першочергове значення для досягнення перспективних і поточних цілей соціально-

економічного розвитку. Вони формуються під впливом національно-економічних, 

політичних, екологічних та інших чинників. 

На основі принципів державної інноваційної політики буде проводитись 

політика в науці та в інноваційній сфері, а також механізм реалізації цієї 

політики.  

Принципи залежать від економічної системи, яка склалась у країні, 

механізмів економіко-правового регулювання економічних відносин, соціального 

розвитку країни. 



Основні принципи державної інноваційної політики 

 урядова підтримка фундаментальних досліджень; 

 пріоритет інновацій над традиційним виробництвом; 

 свобода наукової і науково-технічної творчості; 

 правова охорона та патентний захист інтелектуальної власності; 

 інтеграція наукової, науково-технічної діяльності й освіти; 

 підтримка конкуренції у сфері науки і техніки, інноваційної діяльності; 

 концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах НДДКР; 

 створення загальногосподарського, інноваційного клімату; 

 заохочення відновлення капіталу особливими пільгами при впровадженні нових, що 

раніше не використовувались у виробництві, видів устаткування, сировини, матеріалів, енергії; 

 заохочення розвитку відсталих районів і стримування зростання існуючих агломерацій; 

 підготовка та перепідготовки кадрів для нових і новітніх галузей виробництва; 

 сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва; 

 ефективність (економічність) інноваційних процесів. 

 

5. Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів 

Законом України «Про інноваційну діяльність» встановлено повноваження 

Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності: 

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної 

діяльності, а саме: 

 створює законодавчу базу  для сфери інноваційної діяльності; 

 затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як окрему 

загальнодержавну програму або в складі Програми діяльності    Кабінету Міністрів    

України,    загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального 

розвитку, охорони довкілля; 

 в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для 

фінансової підтримки інноваційної діяльності. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні й районні ради 

відповідно до їхньої компетенції: 

• затверджують регіональні інноваційні програми, що кредитуються з 

бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів; 

• визначають    кошти    бюджету   Автономної   Республіки Крим, обласних і 

районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних програм; 

• контролюють   фінансування   регіональних   інноваційних програм   за   

кошти   бюджету   Автономної   Республіки   Крим, обласних і районних бюджетів. 



Представницькі органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські 

ради відповідно до їхньої компетенції: 

• затверджують місцеві інноваційні програми; 

• у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів 

для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; 

• створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для 

фінансової підтримки  місцевих   інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, 

затверджують їхні статути чи положення про них, підпорядковують їх своїм 

виконавчим органам; 

• доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інноваційних 

програм за рахунок  коштів місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-

кредитні установи (їх   регіональні   відділення) або через комунальні інноваційні 

фінансово-кредитні установи; 

• затверджують порядок формування і використання коштів комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ; 

• контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти 

місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їхні 

регіональні відділення); 

• контролюють   діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних 

установ. 

Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та забезпечення 

реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяє створенню 

ефективної інфраструктури для фінансової підтримки та реалізації інноваційних 

програм і проектів. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють підготовку пропозицій щодо 

реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створення 

організаційно-економічних механізмів підтримки її реалізації. 

Обласні і районні ради затверджують регіональні інноваційні програми, що 

кредитуються з бюджетів, контролюють їх фінансування, визначають кошти для 

фінансової підтримки. 

Законом передбачено державний контроль у сфері інноваційної діяльності: 



1. Державний контроль здійснюється  для  забезпечення дотримання  всіма  

суб'єктами   інноваційної  діяльності вимог законодавства щодо згаданої діяльності. 

2. Державний контроль здійснюється: 

а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності; 

б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування у межах їхніх повноважень; 

в) щодо особливостей оподаткування –  Державною податковою адміністрацією 

України. 

 

 


