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 Державне регулювання інноваційної діяльності відбувається шляхом створення 
економічних, правових та організаційних умов (створення нормативно-правової бази та 
організаційно-економічних механізмів) підтримки та стимулювання інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання, а також створення та сприяння розвиткові інноваційної 
інфраструктури. Крім того, держава забезпечує фінансову підтримку інноваційних проектів 
та встановлює пільгове оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності. 
 Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності базується на Конституції 
України і складається із законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів та положень. 
 Відповідно чинного законодавства інноваційна діяльність визначається як діяльність 
учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою 
виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності 
витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери 
суспільного життя. Крім того, законодавство визначає інноваційну діяльність як діяльність, 
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. 
 Під комерціалізацією результатів наукових досліджень та розробок розуміється 
впровадження їх у виробництво з метою реалізації конкурентоспроможної продукції, що 
спрямоване на отримання підвищеного рівня прибутку, звідси встановлено тісний зв’язок 
між інноваційною діяльністю та конкурентоспроможністю підприємства, оскільки остання 
залежить від конкурентоспроможної продукції, яка є цінною для споживачів.  
 Об’єктами інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства можуть бути:  
- інноваційні програми і проекти;  
- нові знання та інтелектуальні продукти;  
- виробниче обладнання та процеси;  
- інфраструктура виробництва і підприємництва;  
- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної 
сфери;  
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;  
- товарна продукція;  
- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 
 Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи України й 
іноземних держав, особи без громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в Україні 
інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають 
власні чи запозичені кошти у реалізацію в Україні інноваційних проектів, спрямованих на 
створення і реалізацію інноваційного продукту або інноваційної продукції. 
 Інноваційна діяльність спрямована на підвищення конкурентоспроможності 
продукції, цінної для споживачів, отже вони її купують, підприємство отримає додатковий 
дохід і підвищує величину прибутку, що дозволяє вирішувати основні завдання його 
діяльності та розвиватися у довгостроковій перспективі. 
 


