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держаВне реГУлюВання інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

HАПРЯми ВДОсКОНАЛЕННЯ іННОВАціЙНОГО  
ЗАКОНОДАВстВА НА сУчАсНОмУ ЕтАПі  

РОЗВитКУ ДЕРжАВи

Розглянуто сутність поняття “національна інноваційна система”, введеного до 
вітчизняного правового поля з прийняттям концепції розвитку національної ін-
новаційної системи. Детально обґрунтовано актуальність і доцільність проведення 
модернізації та систематизації законодавства з питань інноваційної діяльності, ви-
значено ос новні завдання кодифікації інноваційного законодавства України. іннова-
ційний кодекс має врегулювати відносини, пов’язані з розробленням, створенням, роз-
повсюдженням інноваційних продуктів та їх упровадженням як інновацій протягом 
повного інноваційного циклу, а також із організаційним, фінансовим, правовим забез-
печенням, стимулюванням інноваційних процесів, управлінням і контролем за ними.

Ключові слова: національна інноваційна система, систематизація 
законодавства, Інноваційний кодекс України, стимули до реалізації 
інноваційних проектів

Загострення глобальних проблем, серед яких найвідчутнішими є 
екологічна, сировинна, енергетична та продовольча, поставило на по-
рядок денний практичні питання переходу до моделі сталого еконо-
мічного розвитку, яка може функціонувати лише за умов значного 
скорочення рівня споживання різноманітних ресурсів, інноватизації 
суспільного виробництва й суспільного способу життя. 

Забезпечення інноваційного характеру економічного розвитку є вод-
ночас і найактуальнішим завданням діяльності української держави на 
нинішньому етапі, основним засобом вирішення значної частини сус-
пільних проблем, серед яких слід назвати: відновлення основних вироб-
ничих фондів та об’єктів інфраструктури на новітній інноваційній осно-
ві, структурну перебудову національної економіки та її наближення до 
рівня сучасних технологічних укладів, зниження ресурсо- та енергоміст-
кості національного виробництва, перехід до принципово вищого рівня 
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конкурентоспроможності підприємств національної економіки на світо-
вому ринку, нейтралізацію процесів відпливу інтелекту з України тощо. 
на численних нарадах, форумах, конференціях із зазначених питань, 
а також у концепціях та програмах інноваційного розвитку України, 
актах, виданих Президентом і урядом України, підкреслено труднощі, 
які спіткали Україну на цьому шляху, що свідчить про усвідомлення як 
владою, так і українським суспільством їхньої глибини [1, с. 31].

Звідси постає необхідність інституціоналізації в сучасних умовах 
інноваційної функції держави, й ефективність реалізації цієї мети стає 
ключовим чинником забезпечення економічного суверенітету країни та 
виживання нації як такої. Водночас слід визнати, що ринкова еконо-
міка може вирішити тільки частину завдань із підтримання сучасного 
рівня інноваційності виробництва за рахунок власної саморегуляції та 
за умови функціонування в ній компаній транснаціонального рівня, 
які сприятимуть необхідній концентрації інноваційного потенціалу за 
профільними напрямами діяльності. Фактично такі компанії формують 
власну автономну інноваційну систему, в межах якої наукові розробки 
створюються, доводяться до рівня технологічного продукту і впрова-
джуються у виробництво з подальшим активним просуванням на світо-
ві ринки інноваційної продукції — товарів та послуг. Рушійний при-
ватний інтерес полягає в отриманні інноваційної ренти від реалізації 
товарів, правовий режим обігу яких пов’язаний з охороною прав інте-
лектуальної власності на процес їх виробництва. але такі автономні 
інноваційні системи можуть повноцінно функціонувати лише у разі їх 
“підключення” до національної інноваційної системи — організаційно-
економічного феномена загального характеру і масштабу, національно-
го ринку інноваційних технологічних продуктів.

У цьому сенсі слід зазначити, що забезпечити інноваційний харак-
тер економічного розвитку може лише здійснення державою на по-
стійній основі заходів зі стимулювання функціонування національної 
інноваційної системи та безперервного контролю за її станом з метою 
завчасного запобігання виникненню будь-яких загроз її сталому роз-
витку. така система має бути базою не тільки для вирішення окремих 
інноваційних проблем приватно-корпоративного сектору національної 
економіки, а й проблем суспільного характеру, питань, інноваційне 
розв’язання яких орієнтоване на довгострокову перспективу суспільно-
економічного життя країни.

Відтак створення, законодавче і значною мірою ресурсне та органі-
заційне забезпечення діяльності національної інноваційної системи як 
організаційно-правової форми функціонування національного іннова-
ційного ринку є завданням держави й метою державної інноваційної 
політики. національна інноваційна система являє собою законодавчо 
забезпечений організаційно-правовий механізм поєднання окремих ін-
ститутів інноваційної діяльності в єдиному ланцюзі інноваційного про-
цесу від створення наукової розробки, її трансформації в інноваційну 
розробку й інноваційний продукт до впровадження у виробництво та 
випуску інноваційної продукції. такий механізм функціонує в межах 
спеціально створеної інфраструктури за прямої та регулівної участі дер-
жави і недержавних суб’єктів та учасників інноваційної діяльності.
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У 2009 р. у зв’язку з прийняттям концепції розвитку національної 
інноваційної системи, затвердженої розпорядженням кабінету Міністрів 
України, до правового поля було введено поняття “національна інновацій-
на система” як сукупність законодавчих, структурних і функціональних 
компонентів (інституцій), що задіяні у процесі створення та застосування 
наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організа-
ційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу [2].

У національній інноваційній системі виділяють такі підсистеми: 
а) державного регулювання, що складається із законодавчих, струк-

турних і функціональних інституцій, які встановлюють та забезпечу-
ють дотримання норм, правил, вимог в інноваційній сфері та взаємодію 
всіх підсистем національної інноваційної системи; 

б) освіти, що включає вищі навчальні заклади, науково-дослідні 
установи, науково-виробничі підприємства, державні й місцеві органи 
управління освітою, а також навчальні заклади, які проводять підго-
товку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 

в) генерації знань, що складається з наукових установ та організа-
цій незалежно від форми власності, які проводять наукові дослідження 
і розробки та створюють нові наукові знання і технології, державних 
наукових центрів, академічних та галузевих інститутів, наукових під-
розділів вищих навчальних закладів, наукових та конструкторських 
підрозділів підприємств; 

г) інноваційної інфраструктури, до якої входять виробничо-техноло-
гічна, фінансова, інформаційно-аналітична та експертно-консалтингова 
складові, а також технополіси, технологічні та наукові парки, інно-
ваційні центри та центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори та 
інноваційні структури інших типів, інформаційні мережі науково-
технічної інформації, експертно-консалтингові та інжинірингові фір-
ми, інституційні державні та приватні інвестори; 

д) виробництва, що складається з організацій та підприємств, які 
виробляють інноваційну продукцію і надають послуги та (або) є спо-
живачами технологічних інновацій.

отже, на державному рівні визнано внутрішньополітичне та геополі-
тичне значення та встановлено правовий зміст національної інновацій-
ної системи, що є необхідною передумовою змін векторності державної 
економічної політики у напрямку інноваційних трансформацій та опти-
мізації змісту її інноваційної складової з метою реалізації оптимальної 
з урахуванням світових тенденцій інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку національної економіки. Проте, незважаючи на це, не відбулося 
адаптації вітчизняного інноваційного законодавства, його пристосуван-
ня до формування всіх підсистем національної інноваційної системи та 
створення інноваційного ринку, включення до нього тих норм, які б,   
реалізуючи регулятивно-динамічну функцію права, активізували та 
спрямовували діяльність суб’єктів господарювання в інноваційне русло. 

Ураховуючи системний характер інноваційного ринку як економіч-
ного феномена та національної інноваційної системи як організаційно-
правового утворення логічно надати законодавчому забезпеченню їх 
функціонування форму єдиного, кодифікованого нормативно-правового 
акта, регулятивним впливом якого охоплювалися б усі основні аспекти 
реалізації відносин інноваційного процесу. саме для отримання синер-



46 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

гетичного ефекту, а також із метою суттєвого підвищення ефективності 
кожного з інститутів інноваційного законодавства доцільним, актуаль-
ним й суспільно необхідним є розроблення цілісного та узгодженого 
кодифікованого нормативно-правового акта — інноваційного кодексу 
України [3], адже кодифікація законодавства — це найефективніша 
форма його систематизації.

слід зазначити, що після здобуття незалежності в Україні триває 
активний кодифікаційний процес, котрий полягає у рекодифікації ра-
ніше кодифікованих галузей законодавства й у кодифікації нових сфер 
законодавчого регулювання, джерела якого ще не зазнавали системати-
зації. кодифікація інноваційного законодавства в Україні відбувається 
на базі чинних законів України та підзаконних нормативно-правових 
актів, зокрема законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, 
“Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності”, “Про державне 
регулювання діяльності в сфері трансферу технологій”, “Про наукову 
та науково-технічну діяльність”, “Про наукову та науково-технічну екс-
пертизу” та ін. Водночас зазначена кодифікація не обмежується лише 
законодавчими актами з питань інноваційної діяльності, а здійснюєть-
ся в межах більш загальної систематизації, насамперед господарського 
законодавства (Господарського кодексу України) зі збереженням усіх 
необхідних системно-структурних зв’язків із законодавством цивільним 
(зокрема, в частині права інтелектуальної власності та оборотоздатності 
його об’єктів), фінансовим (наприклад, щодо механізмів державного фі-
нансування проведення наукових досліджень та реалізації інноваційних 
проектів), податковим (з питань умов оподаткування суб’єктів іннова-
ційної діяльності та інших учасників інноваційних відносин) тощо. 

Доцільність проведення систематизації законодавства з питань інно-
ваційної діяльності зрозуміли не лише на теренах України. Думки про 
необхідність розроблення кодифікованого нормативно-правового акта, 
який би визначив засади правового регулювання відносин, пов’язаних 
з отриманням та впровадженням нових результатів інтелектуальної 
діяльності починаючи від стадії досліджень і закінчуючи випуском нової 
продукції, застосуванням таких результатів у господарській діяльності, їх 
використанням при виконанні робіт чи наданні послуг, висловлювалися 
й у Російській Федерації та Республіці білорусь. більше того, у 2008 р. 
комітет Державної Думи РФ з інформаційної політики, інформаційних 
технологій і зв’язку заявив про підготовку проекту інноваційного 
кодексу Російської Федерації, однак його не було передано на громадське 
обговорення та розглянуто Державною Думою. Водночас повідомлялось, 
що проект охоплює питання венчурного інвестування, діяльності 
технологічних парків, використання вільного програмного забезпечення, 
а також до нього було закладено положення щодо спрощеної системи 
оподаткування інноваційних компаній як суб’єктів малого бізнесу [4]. 

У 2004 р. парламентом Республіки Молдова було прийнято кодекс 
про науку та інновації, який регламентує правові відносини, пов’язані 
з розробленням та реалізацією державної політики у сфері науки й 
інновацій, діяльністю у галузі наукових досліджень, інновацій і транс-
феру технологій, науково-технологічної інформації, акредитацією ор-
ганізацій у сфері науки й інновацій, атестацією наукових і науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації, захистом інтелектуальної 
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власності, а також із правовим статусом суб’єктів у галузі науки й ін-
новацій. аналіз положень цього нормативного документа свідчить про 
те, що він більшою мірою регулює відносини у сфері науки та підго-
товки наукових і науково-педагогічних кадрів, ніж встановлює правове 
забезпечення створення національної інноваційної системи та функціо-
нування інноваційного ринку. Проте зазначений підхід може бути вра-
ховано при розробленні проекту інноваційного кодексу України.

окрім згаданих вище прикладів актуальність та доцільність прове-
дення систематизації інноваційного законодавства підкреслює створення 
Міжпарламентською асамблеєю країн — учасниць снД концепції та 
структури Модельного інноваційного кодексу для держав — учасниць 
снД. слід звернути увагу, що ще у 1998 р. постановою Міжпарламент-
ського комітету Республіки білорусь, Республіки казахстан, киргизької 
Республіки та Російської Федерації було прийнято модельний закон “Про 
інновації”, глава 5 якого присвячена інноваційному кодексу, котрий від-
повідно до статей 10 та 11 має бути правовою основою втілення в життя 
інноваційної політики держави. Перелік питань, що має регламентува-
ти інноваційний кодекс, визначено у ст. 12 цього модельного закону:  
створення та функціонування національної державної інноваційно-
інвестиційної мережевої інфраструктури країни з центральним управ-
лінням; створення та функціонування органів, які забезпечують фор-
мування спільного інноваційного простору держав-учасниць; розвиток 
інноваційно-кадастрового потенціалу країни; створення банку даних та 
інформаційної мережі, що обслуговують керівників інноваційних про-
ектів; формування систем управління інноваціями в галузі якості вироб-
ництва. крім того, у цьому документі встановлено перелік законодавчих 
актів, що рекомендується прийняти з питань інновацій в окремих галу-
зях народного господарства та соціальній сфері: закони “Про інновації в 
медицині”, “Про природоохоронну інноватику”, “Про інновації в будів-
ництві”, “Про інновації в ядерній енергетиці”, “Про соціальні інновації”, 
“Про інновації із захисту прав людини”, “Про інновації із забезпечення 
безпеки”, “Про інновації на небезпечних виробництвах” [5]. 

отже, проведення систематизації інноваційного законодавства 
України спрямоване на законодавче забезпечення функціонування 
ефективної національної інноваційної системи, на створення у країні 
інноваційного ринку, що охопив би обіг результатів інтелектуальної 
діяльності — як об’єктів права інтелектуальної власності, так й інно-
ваційних продуктів, на захист прав та законних інтересів вітчизняних 
суб’єктів інноваційної діяльності, авторів наукових розробок та інших 
учасників інноваційних відносин, у тому числі й на зовнішніх ринках 
товарів та послуг, на формування та реалізацію цілеспрямованої дер- 
жавної політики у сфері науки й інновацій як окремого напряму 
 державної соціально-економічної політики.

У концептуальному контексті кодифікація інноваційного законо-
давства України має на меті: 

— законодавче закріплення національної інноваційної системи як 
цілісного ієрархічно побудованого організаційно-правового механізму 
паралельно зі здійсненням її глибокої модернізації;

— створення ефективних правових форм взаємодії між окремими 
ланками інноваційного процесу, що уособлюють відповідно різний 
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суб’єктний склад його учасників, на основі пошуку балансу між при-
ватними та публічними інтересами в контексті функціонування іннова-
ційного ринку як такого;

— захист національних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності в 
Україні, враховуючи жорстко конкурентний характер світового ринку 
інноваційних (технологічних) продуктів;

— законодавче закріплення принципово важливих складових та 
чинників ефективного функціонування національної інноваційної сис-
теми, таких як “інноваційна політика держави”, “інфраструктура на-
ціональної інноваційної системи”, “механізм реалізації державної ін-
новаційної політики”, “господарські зобов’язання інноваційного типу”, 
“інноваційний проект” тощо.

В юридично-технічному сенсі кодифікація інноваційного законо-
давства вирішує цілу низку завдань щодо формування оптимального 
нормативно-правового середовища функціонування національної ін-
новаційної системи відповідно до пріоритетів державної інноваційної 
політики. ці завдання розв’язуються, зокрема, шляхом систематиза-
ції складу всіх важливих елементів інноваційних правовідносин: їх 
суб’єктів та учасників; об’єктів; системи юридичних фактів, що опо-
середковують динаміку інноваційного процесу. 

так, кодифікація має забезпечити відповідними правовими засоба-
ми взаємодію державних органів та суб’єктів інноваційної діяльності 
в системі організаційно-господарських відносин, кінцевою метою яких 
є стимулювання та державна підтримка інноваційної діяльності на те-
риторії України.

наступне юридично-технічне завдання — внесення законодавчих 
пропозицій стосовно нових організаційно-правових форм спеціальних 
суб’єктів інноваційного ринку, що, зокрема, забезпечувало б функціо-
нування його важливих “стикових” сегментів, наприклад, доведення 
інноваційної розробки до рівня інноваційного продукту з подальшим 
впровадженням його у конкретне виробництво. це одна з найпроблема-
тичніших ланок інноваційного процесу.

У цілому слід зазначити, що сам процес створення проекту іннова-
ційного кодексу України за своїм характером також є інноваційним, 
оскільки за змістом інноваційне законодавство України об’єктивно ще 
не готове до поточної кодифікації у штатному режимі законодавчої ді-
яльності. Підготовка проекту є спробою через кодифікацію інновацій-
ного законодавства терміново вирішити низку проблем законодавчого 
регулювання інноваційних процесів, досягти синергетичних ефектів у 
процесі його застосування та реакцією на брак часових ресурсів для 
поступової й фрагментарної модернізації чинного інноваційного зако-
нодавства. У цьому контексті слід зауважити, що низький рівень ба-
зового, “сировинного” нормативно-правового матеріалу компенсується 
надзвичайною суспільною затребуваністю такої кодифікації, адже ця 
форма систематизації й водночас модернізації інноваційного законо-
давства може забезпечити системність і ефективність інноваційних 
процесів в українській економіці [1, с. 180]. 

саме системність правового регулювання відносин в інноваційній сфе-
рі доцільно визнати основним принципом, покладеним в основу розроб-
лення проекту інноваційного кодексу України, дотримання якого при 
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проведенні робіт із систематизації інноваційного законодавства дасть змо-
гу забезпечити правовою базою всі елементи національної інноваційної 
системи, відтворити її в тій правовій формі, що відповідає стратегічному 
 завданню держави — поступово перевести розвиток національної еконо-
міки на інноваційно-інвестиційну модель, котра у розвинених країнах ви-
явила себе надійною альтернативою індустріально-сировинної моделі [3].

Згадані засади систематизації вітчизняного законодавства з питань 
інноваційної діяльності реалізуються за умови дотримання комплексно-
го підходу до визначення та оформлення її результатів у кодифіко-
ваному нормативно-правовому акті, який повинен встановити право-
вий зміст поняття “національна інноваційна система”, її структурні 
елементи й особливо інфраструктуру, сформулювати вимоги до науко-
вої, науково-технічної й інноваційної діяльності, у тому числі щодо 
питань фінансування, страхування та оподаткування, закріпити коло 
суб’єктів інноваційних відносин та їхній правовий статус, чітко визна-
чити об’єкти інноваційної діяльності та регламентувати відносини, що 
виникають у зв’язку з їх створенням та обігом, зокрема за наявності 
іноземної складової. В інноваційному кодексі також має бути врегу-
льовано організаційно-господарські відносини суб’єктів інноваційної 
діяльності з органами державної влади та місцевого самоврядування, 
встановлено форми та умови реалізації державно-приватного партнер-
ства в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, а також 
визначено правовий механізм формування і здійснення державної інно-
ваційної політики, у тому числі засади її моніторингу, проведення дер-
жавного контролю за станом та функціонуванням національної інно-
ваційної системи, організації національної системи науково-технічної 
інформації, забезпечення інноваційної безпеки держави.

невисока інноваційна спрямованість національної економіки та 
низький рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання да-
ють підстави для розроблення та введення у законодавче поле нових, 
ефективніших правових механізмів і засобів регулювання інноваційної 
діяльності, причому на всіх стадіях так званого життєвого циклу інно-
вацій — від виникнення ідеї та проведення щодо неї наукових дослі-
джень до реалізації її у виробничому процесі або діяльності суб’єктів 
господарювання. З цих позицій вкрай важливого значення набуває мо-
делювання нових або вдосконалення наявних організаційно-правових 
форм як для суб’єктів інноваційної діяльності, так і для інших учас-
ників інноваційних відносин, передусім суб’єктів інноваційної інфра-
структури: індустріальних інноваційних парків, компаній з управлін-
ня правами інтелектуальної власності, різних типів венчурних фондів 
(пайовий, корпоративний, державний та довірчого управління).

активізації відносин з обміну результатами інтелектуальної діяль-
ності та створенню інноваційного ринку має передувати чітке законо-
давче розмежування інноваційних об’єктів та об’єктів права інтелекту-
альної власності, встановлення правового режиму їх обігу та розподілу 
майнових прав на них. З урахуванням зазначеної мети досить актуаль-
ним вбачається проведення уніфікації та адаптації до сучасних вимог 
договірних форм передачі результатів інтелектуальної діяльності та 
розроблення для них системи пойменованих договорів. 

Як свідчать практика та статистичні показники інноваційної актив-
ності суб’єктів господарювання, в сучасних економічних умовах підви-
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щення конкурентоспроможності не є дієвим спонукальним фактором 
для застосування ними нових підходів до організації своєї діяльності. 
так, ці суб’єкти вважають, що набагато стабільніше й дешевше вико-
ристовувати вже відомі засоби та діяти традиційними методами, ніж 
залучати нові розробки, котрі як товар мають високу вартість, а ефект 
від їх впровадження та термін отримання результатів зазвичай важ-
ко передбачити. тому зацікавленість суб’єктів господарювання у за-
лученні результатів наукових досліджень у їхню діяльність потрібно 
підвищувати введенням різних правових інструментів стимулювання 
інноваційної діяльності. ефективними з цих позицій виглядають за-
провадження декількох видів спеціальних (пільгових) режимів реа-
лізації інноваційних проектів; введення системи страхування іннова-
ційних проектів (обов’язкового та добровільного) з метою зниження 
ризиків від їх здійснення; визнання рівноправних (партнерських) засад 
державного і приватного фінансування та закріплення їхніх форм (пря-
ме фінансування, кредитування, лізинг та ін.); розширення механізмів 
залучення приватного капіталу до реалізації інноваційних проектів; 
удосконалення правового регулювання патентно-ліцензійної діяльнос-
ті, яка до цього часу не має повноцінної оновленої законодавчої бази 
(Закон України “Про патентних повірених” так і не прийнято, а діє 
Положення про представників у справах інтелектуальної власності (па-
тентних повірених), затверджене Постановою кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 серпня 1994 р.).

назрілу модернізацію інноваційного законодавства доцільно провес-
ти у межах його систематизації, а їх загальні результати отримають 
повноцінну реалізацію та закріплення у кодифікованому акті. іннова-
ційний кодекс України за таких умов має можливість стати базовим спе-
ціальним комплексним нормативно-правовим актом держави з питань 
забезпечення, стимулювання і реалізації суб’єктами господарювання ін-
новаційної діяльності, в якому отримують продовження та уточнення 
норми про інноваційну діяльність Господарського кодексу України, що 
є основним законодавчим актом у сфері господарювання. інноваційний 
кодекс має охопити своїм регулівним впливом відносини, пов’язані з роз-
робленням, створенням, розповсюдженням інноваційних продуктів та їх 
упровадженням як інновацій протягом повного інноваційного циклу, а 
також із організаційним, фінансовим, правовим забезпеченням, стиму-
люванням інноваційних процесів, управлінням і контролем за ними.
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В.Я. таций. Направления усовер шен ствования инновационного законодатель-
ства на современном этапе развития государства.

Рассматривается сущность понятия “национальная инновационная система”, вве-
денного в отечественное правовое поле с принятием концепции развития националь-
ной инновационной системы. Подробно обоснованы актуальность и целесообразность 
проведения модернизации и систематизации законодательства по вопросам иннова-
ционной деятельности, определены основные задачи кодификации инновационного 
законодательства Украины. инновационный кодекс должен урегулировать отноше-
ния, связанные с разработкой, созданием, распространением инновационных про-
дуктов и их внедрением как инноваций на протяжении полного инновационного 
цикла, а также с организационным, финансовым, правовым обеспечением, стимули-
рованием инновационных процессов, управлением и контролем за ними.

V.Y. Tacij Directions to improve innovation legislation at modern stage of state 
development.

The term ‘national innovative system’, which is implemented to domestic leg-
islation since The Concept of National Innovative System has been passed, is ana-
lyzed. The need for modernization and systematization of innovative legi slation is 
figured out, the main tasks for codification of innovative legislation are specified. 
Innovation Code of Ukraine is aimed to regulate relations on design, production, 
spreading of innovative products during full innovative cycle as well as to present 
organisational, financing and legal provisions and impose control.


