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The paper is devoted to the research of strategic aspects of the development of innovative-integrated 
structures in Ukraine in the conditions of the globalization of economic relations in the world. The relevance of 
developing the innovative strategies of economy's management at the level of state and its regions, 
implementation the effective innovation policy and appropriate mechanisms for its realization with using the 
modern forms, methods, levers, instruments of regulation of the innovation processes are emphasized. On the 
basis of the analysis of tendencies in the sphere of innovation activity and socio-economic development of the 
country as a whole, the lack of favorable prerequisites for the significant dissemination of innovative-integrated 
structures at the current stage of development of the national economy has been stated. 

The expediency of a strategic approach to the regulation of the processes of creation and development 
of the innovative-integrated structures in Ukraine has been underlined, which is aimed to the long-term 
management on basis the defined goals and using the set of means regarding their achievement, taking into 
account the actions of external and internal conditions and the dynamics of their change. 

The purpose and content of the main components of the strategic approach to the development of 
innovative-integrated structures, such as a strategic analysis and monitoring, strategic forecasting, strategic 
planning, strategic management, are defined. 

The peculiarities of applying of the modern strategic instrumentation of development of the innovative-
integrated structures are substantiated to which of what are been: a foresight research, branding of territories, 
territorial benchmarking, program-target method, scenario method, etc. 
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Основні тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук напрямків її 
вдосконалення в умовах соціально-економічної нестабільності 
 

Розглянуто тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного регулювання 
інноваційної діяльності в Україні, а також створення сприятливого інституційно-правового середовища 
для функціонування суб’єктів інноваційного процесу. Визначено основні закони України, що 
регламентують інноваційну діяльність та її державне регулювання. Обґрунтовано доцільність 
удосконалення законодавчої бази із запровадження та нормального функціонування моделі 
інноваційного розвитку в Україні. Проаналізовано недосконалість створеної законодавчої бази 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення регулювання 
інноваційної діяльності в умовах соціально-економічної нестабільності 
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Основные тенденции развития законодательного обеспечения государственного 
регулирования инновационной деятельности в Украине и поиск направлений ее 
совершенствования в условиях социально-экономической нестабильности 

Рассмотрены тенденции развития законодательного обеспечения государственного 
регулирования инновационной деятельности в Украине, а также создание благоприятной 
институционально-правовой среды для функционирования субъектов инновационного процесса. 
Определены основные законы Украины, регламентирующие инновационную деятельность и ее 
государственное регулирование. Обоснована целесообразность совершенствования законодательной 
базы по внедрению и нормального функционирования модели инновационного развития в Украине. 
Выявлено несовершенство созданной законодательной базы регулирования инновационной деятельности 
в Украине, предложены пути совершенствования регулирования инновационной деятельности в 
условиях социально-экономической нестабильности. 
инновационная деятельность, государственная инновационная политика, инновационное 
законодательство, инновационное развитие 

 
Постановка проблеми. Вагомим чинником, що дестимулює формування та 

розвиток інноваційної активності і ефективне використання наявного інтелектуального 
потенціалу країни та її регіонів є недопрацьованість законодавчої бази в інноваційній 
сфері. На сьогоднішній день, виходячи із практики господарювання, можна 
констатувати, що в українському законодавстві існує багато перешкод, що не 
дозволяють швидко і ефективно освоювати новітні технології, як малим 
підприємствам, так і великим корпораціям. Чимало бар’єрів існує у законах та 
нормативно-правових актах, що, в кінцевому рахунку, негативно впливає на 
формування та розвиток інноваційного клімату держави та її регіонів, враховуючи 
соціально-економічну та політичну нестабільність. 

Таким чином виникає невідповідність між реальною ситуацією і очікуваною 
зацікавленістю українського бізнесу та іноземних інвесторів до впровадження та 
просування інноваційної продукції. Поясненням таких реалій є те, що інноваційне 
законодавство в Україні формувалось у складних умовах соціально-економічного 
становлення, непослідовно, без чіткої концепції, поза визначенням методів правового 
регулювання та предмета регулювання. Тому одним із перших завдань української 
влади в останні роки в цьому напрямку було вдосконалення законодавства шляхом 
визначення чіткого вектора його розвитку, що дозволило не просто структурувати 
нормативно-правову базу, а перетворити її в каталізатор інноваційних процесів в 
Україні. В цьому напряму вже зроблено багато дієвих законодавчих кроків та створені 
механізми їх впровадження. У той же час темпи розвитку національної економіки 
залишають бажати кращого, а національна інноваційна система знаходиться лише на 
стадії формування, що дає підстави припускати наявність певного кола проблем 
ефективності чинного в Україні законодавства, яке регламентує інноваційну сферу. 
Тому актуальним питанням, яке потребує вирішення, залишається удосконалення 
організаційно-правового механізму регулювання інноваційної діяльності та 
інноваційно-інтегрованих структур. В першу чергу це можливо шляхом створення 
системи дієвих юридичних механізмів формування, розвитку, підтримки і 
стимулювання таких суб’єктів і інноваційної сфери в цілому, які були б здатні 
забезпечити сталий розвиток національної інноваційної системи в умовах соціально-
економічної нестабільності. Крім того, важливим питанням є розвиток сфери 
інноваційної діяльності саме шляхом створення законодавчої бази, яка зможе 
забезпечити узгоджену державну політику, інвестиційне, фінансове забезпечення 
інновацій, ефективний розвиток і функціонування як наукової сфери, так і процесу 
комерціалізації її інтелектуальних результатів, реальне партнерство держави і 
приватного сектора. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інноваційного розвитку є 
відносно новою в контексті вдосконалення законодавчої бази, а тому малодослідженою 
як в Україні, так і поза її межами. Але у світі в останні роки стрімко зростає науковий 
інтерес до інноваційного розвитку та шляхів його досягнення. Розробляються нові 
моделі інноваційного процесу, теорії національних та регіональних інноваційних мереж 
та національних інноваційних систем, форми та методи державного регулювання 
інноваційного розвитку країни та її регіонів. Зокрема, вони розглядались у працях 
таких відомих економістів як І. Ансоффа [2], А. Бузні [3], Л. Ледермана [32], 
М. Портера [14], Б. Твісса [29], Й. Шумпетера [31] та ін. Даній проблематиці 
присвячені праці таких відомих вітчизняних економістів, як О. Амоша [1],  
Б. Данилишин [7; 8], О. Дацій [9], М. Долішній [10], О. Лапко [12] та ін. Але питання 
законодавчого забезпечення та вдосконалення законодавчої бази здійснення 
інноваційної діяльності ще не знайшли достатнього висвітлення в Україні.  

Постановка завдання. Метою статті є спроба вивчити ступінь законодавчого 
забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук 
напрямків її вдосконалення в умовах соціально-економічної нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Звернемося до світового досвіду законодавчого 
регулювання інноваційної діяльності. Аналіз світової практики нормативно-правового 
регулювання інноваційної діяльності свідчить про використання двох основних 
принципово різних підходів. Перший підхід характерний для більшості країн СНД. 
Його відмінними рисами є:  

 акцент законотворчої діяльності на суто вертикальному аспекті: держава - 
суб'єкти інноваційної діяльності;  

 регулювання інноваційної діяльності засобами і методами публічного права, 
перш за все, нормами адміністративного права, які встановлюють взаємовідносини 
органів виконавчої влади та господарюючих суб'єктів.  

Логічним наслідком такого підходу є прийняття профільного закону, предмет 
якого тісно пов'язаний із заходами державної політики в інноваційній сфері. Як 
правило, в такому законі: 

 формулюються цілі та пріоритети інноваційної політики;  
 вводиться в правовий обіг базова термінологія;  
 регламентуються правовий статус і кінцеві цілі суб'єктів інноваційної 

діяльності та суб'єктів, які опосередковують діяльність у сфері управління;  
 визначаються правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності;  
 встановлюються форми стимулювання державою інноваційних процесів.  
Зокрема, базисні закони про інноваційну діяльність вже прийняті в багатьох 

країнах близького зарубіжжя (колишнього СРСР).  
Другий підхід є типовим для промислово розвинених країн. Основну роль у 

стимулюванні інноваційної діяльності тут відіграють нормативно-правові акти, що 
регулюють приватноправові, «горизонтальні» відносини між суб'єктами інноваційної 
діяльності. Як правило, подібні нормативно-правові акти зводяться до наступних 
ключових питань:  

 стимулювання до залучення в господарський оборот об'єктів інтелектуальної 
власності;  

 розвиток дослідницької та технологічної кооперації (як між державним і 
приватним сектором, так і міжфірмової);  

 підтримка малого та середнього інноваційного підприємництва. 
Інноваційна термінологія і рекомендації в області статистики інновацій, 

містяться в системі статистичних посібників так званого сімейства Фраскаті, 
розроблених ОЕСР спільно з Евростатом. Наприклад, Керівництво Осло містить 
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концептуальне поняття структури і характеристик інноваційного процесу, базові 
визначення технологічної, продуктової або процесної інновації та інноваційних 
активностей, класифікації та методики вимірювання характеристик інноваційного 
процесу. Ще один документ - Керівництво Фраскаті - присвячений вимірюванню 
людських і фінансових ресурсів, що залучені у дослідження і розробки (R&D). 

В рамках даного підходу, основними напрямками діяльності держави щодо 
стимулювання інноваційних процесів є:  

 нормативне правове забезпечення виконання наукових досліджень і розробок 
прикладного характеру, оформлення інфраструктури їх державної підтримки, розвиток 
системи вищої професійної освіти і спеціальної підготовки кадрів, створення систем 
фінансування конкретних проектів тощо;  

 стимулювання інноваційного підприємництва за допомогою податкових 
інструментів, механізмів бюджетного фінансування, державно-приватного партнерства 
і т.п.  

Як правило, основна увага при цьому приділяється таким напрямам: 
 формуванню інституційного середовища, яке б сприяло інвестиційній 

привабливості інноваційних проектів;  
 лібералізації політики в галузі використання результатів інтелектуальної 

діяльності, що фінансуються з бюджету;  
 сприянню прискореній передачі отриманих результатів інтелектуальної 

діяльності у промисловість;  
 розширенню організаційно-правових передумов для використання різних 

форм кооперації між державними і приватними організаціями, як всередині самої 
наукової сфери, так і між наукою і промисловістю;  

 підтримці малого і середнього наукового та інноваційного бізнесу. 
Інструментами реалізації державної політики, спрямованої на стимулювання 

інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв у промислово розвинених 
країнах є різноманітні національні програми, в яких зазвичай формулюються задачі і 
конкретні шляхи їх вирішення з чіткими кількісними орієнтирами. 

Що стосується формування законодавчого забезпечення державного 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, то процес її формування розпочався з 
моменту прийняття акта проголошення незалежності України. Обраний Україною шлях 
інтеграції до Євросоюзу вимагає зближення та інтеграцію національної економічної 
системи до систем країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження тієї 
моделі розвитку, яка прийнята ЄС за базову, тобто моделі інноваційного розвитку. 
Таким чином, утвердження інноваційної моделі розвитку національної економіки 
забезпечить її конкурентоспроможність та вихід на траєкторію сталого розвитку. Тому 
перехід до інноваційної моделі розвитку національної економіки поступово стає 
імперативом державної політики. Це полягає, насамперед, у встановленні ефективного 
правового регулювання відносин у сфері інновацій. 

Інноваційна діяльність регулюється низкою нормативно-правових актів різної 
юридичної сили - від законів до локальних нормативно-правових актів.  

Сучасна нормативно-правова база (закони, укази Президента, підзаконні акти у 
формі постанов Уряду, наказів центральних органів виконавчої влади тощо) стосовно 
науково-технічної та інноваційної діяльності налічує близько 200 документів. 

Законодавча база здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, в 
першу чергу, визначається загальнодержавними інститутами, найбільш важливими з 
яких є законодавство, інституційна система, концепції і стратегії розвитку держави і 
цільові програми розвитку регіонів, пріоритети, механізми і інструменти впливу. Вони, 
в свою чергу, декларують подальше формування інноваційно орієнтованої економіки 
на рівні країни та її регіонів з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища та 
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позитивних і негативних сценаріїв розвитку внутрішніх впливових чинників. 
Загальновідомо, що законодавство України складається із законів України «Про 

інноваційну діяльність» [15], «Про інвестиційну діяльність» [16], «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» [17], «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
[18], «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України» [19], «Про наукову і науково-технічну експертизу» [20], «Про 
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» [21] 
та інших законів України, Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України [22], інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини в цій сфері 
тощо.  

Нормативними актами вищої юридичної сили, що регулюють інноваційну 
діяльність є Господарський [6] та Цивільний кодекси України [30]. У першому 
документі у главі 34 надається визначення інноваційної діяльності (ст. 325), 
перелічуються її види (ст. 327), форми інвестування в інновації (ст. 326), шляхи та 
форми державного регулювання (ст. 328) та система державних гарантій інноваційної 
діяльності (ст. 329), основні засади державної експертизи інноваційних проектів (ст. 
330), поняття та зміст договору на створення і передачу науково-технічної продукції 
(ст. 331), який використовується для виконання інноваційних розробок на замовлення 
суб'єкта інноваційної діяльності з метою їх наступної реалізації. У 62 главі Цивільного 
кодексу, що має назву «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 
та технологічних робіт», зазначаються аспекти регулювання договірних відносин, що 
складаються в процесі виконання таких робіт, в т. ч. розробки інноваційних проектів 
[5]. 

Стосовно державної інноваційної політики, то її законодавчим фундаментом є 
Конституція України. Зокрема, у статті 54 Конституції передбачено гарантії 
громадянам щодо свободи наукової, технічної та інших видів творчої діяльності, 
захисту інтелектуальної власності, авторських прав. Статтею 116 визначаються 
обов'язки органу виконавчої влади - Кабінету Міністрів України - щодо забезпечення 
економічної політики в галузі освіти, науки і культури, розробці та здійсненні 
загальнодержавних програм економічного, науково-технічного і культурного розвитку 
країни [11]. 

Головні цілі державної інноваційної політики визначено в Законі України «Про 
інноваційну діяльність». Державна політика спрямована на створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку і 
використання науково-технічного потенціалу країни, на забезпечення впровадження 
сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, на 
виробництво і реалізацію нових видів конкурентоспроможної продукції. Відповідно до 
даного Закону основними принципами державної інноваційної політики є:  

 орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  
 визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  
 формування нормативно-правової бази в сфері інноваційної діяльності; 
 створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного 

науково-технічного та інноваційного потенціалу;  
 забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 

сфери у розвитку інноваційної діяльності;  
 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної 

діяльності, підтримка підприємництва в науково-виробничій сфері;  
 здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому 
ринку та її просування на зовнішній ринок;  

 фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної 
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політики у сфері інноваційної діяльності;  
 сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; інформаційне забезпечення 

суб'єктів інноваційної діяльності;  
 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності [15].  
Регулювання інноваційної діяльності, відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність», може здійснюватися на різних рівнях управління державою 
різними державними структурами – від Верховної Ради до органів виконавчої влади на 
місцях, їх участь у регулюванні інноваційних процесів обумовлена тими функціями, які 
вони виконують у загальній системі економіки країни. 

Проте у Законі України «Про інноваційну діяльність» відсутні умови і правила 
функціонування потенційно ефективного недержавного сектора національної 
економічної системи, відсутні вказівки на склад і структуру національної інноваційної 
системи [28, с. 120]. Також низка норм базових законів не діє в Україні через 
відсутність необхідних для їхньої реалізації підзаконних актів. Це, перш за все, 
стосується окремих положень Закону України «Про інноваційну діяльність» і пов’язано 
з тим, що Уряд до цього часу не створив і не прийняв необхідного пакета документів, 
що забезпечує їхнє функціонування.  

Окремо зазначимо, що розвиток науки і науково-технічної сфери в Україні 
покликані забезпечити такі закони: Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» [18], «Про науково-технічну інформацію» [23], «Про наукову і науково-
технічну експертизу» [20], «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [17], 
«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, галузевих 
академій наук та статусу їх майнового комплексу» [24], «Про державне регулювання 
діяльності в сфері трансферу технологій» [25], цілий ряд державних цільових 
економічних програм, комплекс підзаконних правових актів. 

Зазначимо, що кожен із перерахованих законів регулює свою вузьку сферу, і 
назріває потреба в спеціальному законодавчому акті, що регулює всі сторони 
інноваційної діяльності та інноваційної поведінки інноваційно-інтегрованих структур 
різних типів і видів діяльності, а також територій їх функціонування. В цілому 
говорити про досконалість створеної законодавчої бази не можливо. У чинному 
законодавстві продовжує існувати багато суперечностей та програм, що заважають 
запровадженню та нормальному функціонуванню моделі інноваційно-інвестиційного 
розвитку. Порушується один із головних принципів систематизації законодавства з 
питань інноваційної діяльності, згідно з яким закони та підзаконні акти мають подавати 
узгодженість норм. Окрім цього, не виконується й інший, не менш важливий принцип 
правового регулювання, згідно з яким нормативно-правова база інноваційної діяльності 
має бути стабільною. Адже найголовнішою передумовою ефективного розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні має бути її надійна правова база. 

Крім згаданих законодавчих актів, слід окремо відмітити прийняту Верховною 
Радою України 13 липня 1999 року Концепцію науково-технічного та інноваційного 
розвитку України [22]. Концепція містить основні цілі, пріоритетні напрями та 
принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного 
інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного 
потенціалу та його ресурсного забезпечення. Вона визначає засади взаємовідносин між 
державою та суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності, які ґрунтуються на 
необхідності пріоритетної державної підтримки науки, технологій та інновацій як 
джерела економічного зростання, складника національної культури, освіти та сфери 
реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Дія Концепції розрахована на період 
стабілізації економіки та досягнення постійного її розвитку. 

Так чи інакше, інноваційне законодавство продовжує інтенсивно розвиватись 
шляхом гармонізації інноваційного законодавства України з міжнародними угодами і 
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конвенціями у сфері договірно-правового поля. Тому постійно потрібно враховувати 
європейський вектор інституційної бази і успішний досвід її впровадження у 
практичній діяльності інноваційно-інтегрованих структур в Європі.  

Одним із нещодавніх документів, що має таке значення, є загальнодержавна 
Стратегія сталого розвитку «Україна –2020» [26], спрямована загалом на впровадження 
в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 
Вбачається, що її реалізація дозволить Україні стати державою з сильною економікою 
та з передовими інноваціями.  

Для цього однією з першочергових реформ визначена дерегуляція та розвиток 
підприємництва, що передбачає, зокрема: 

 скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності та видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню;  

 скасування регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької 
діяльності;  

 скорочення кількості органів державного нагляду (контролю); забезпечення 
ефективного захисту права приватної власності;  

 гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства 
України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів; 

 захисту економічної конкуренції; запровадження стимулюючих механізмів 
інвестиційної діяльності, виходячи із досвіду найкращої світової практики.  

Реалізація цієї стратегії має забезпечити досягнення таких індикаторів як, 
зокрема, входження до ТОП-30 країн за Індексом легкості ведення бізнесу та до ТОП-
40 за глобальним індексом конкурентоспроможності. Очікується залучення понад 40 
млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій за цей період та забезпечення, при 
цьому, дотримання максимального відношення загального обсягу державного боргу та 
гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту не більше 60 
відсотків. 

Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно 
забезпечити ефективний захист права приватної власності, у тому числі судовими 
органами, гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення 
законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та 
кредиторів, захисту економічної конкуренції, запровадити стимулюючі механізми 
інвестиційної діяльності, виходячи із найкращої світової практики [26]. 

В свою чергу, у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» визначається, що 
нормативно-правове та організаційне забезпечення її реалізації має здійснюватися 
шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-
правових актів, щорічних планів дій реалізації цієї Стратегії, моніторингу стану їх 
виконання. Зрозуміло, що без оновлення та вдосконалення вже існуючої законодавчої 
та інституційної бази здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні не 
можливо впроваджувати в життя намічені стратегічні цілі та поетапно реалізовувати 
завдання, зазначені у Стратегії. Наразі назріла необхідність формування оновленої 
нормативної бази для забезпечення розвитку інноваційної економіки. Особливої уваги 
в цьому контексті потребує регулювання інноваційної економіки на рівні регіонів. 

Саме для цього розроблена Загальнодержавна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 року [27], яка спрямована на створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та 
економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, 
активізації економічної діяльності та ін. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів України заплановане шляхом підтримки формування на основі наявних 
потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) інноваційної 
інфраструктури, зокрема утворення технополісів, технопарків, індустріальних парків, 
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центрів трансферу технологій; формування сприятливого інвестиційного клімату та 
просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України; 
створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації 
інвестиційних проектів; об’єднання зусиль регіонів та центру щодо розвитку 
транскордонного співробітництва, подальшого поглиблення співпраці в рамках 
єврорегіонів та активізації роботи з розширення сфер такого співробітництва. Серед 
індикаторів реалізації цієї стратегії визначено, зокрема, зростання обсягу прямих 
іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу в середньому по країні до 1750 дол. 
США (з 1283,6 дол. США в 2013 р.) та частки реалізованої інноваційної продукції в 
загальному обсязі реалізованої промислової продукції до 7% (з 3,3 % в 2013 р.) [13]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, стратегічними 
документами розвитку України та її регіонів декларується формування інноваційно 
орієнтованої економіки. Для цього сформовано інвестиційну та інноваційну системи, 
які включають, зокрема, законодавчі, інституційні та інструментальні складові. Однак 
кожна із цих систем на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях є 
недостатньо збалансованою. В першу чергу це стосується законодавчої бази здійснення 
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, яка б повністю відповідала інноваційно 
орієнтованій моделі розвитку економіки. 

Звідси постає актуальним завдання формування та вдосконалення законодавчої 
бази здійснення такої діяльності на національному та регіональному рівнях. Причому, 
регіональне законодавство в галузі регулювання інноваційної діяльності може 
виявитись більш прогресивним, ніж на загальнонаціональному рівні. Крім цього воно 
буде не просто доповнювати його, а заповнювати прогалини, особливо в частині 
термінології, прав і обов'язків сторін інноваційного процесу і в інших питаннях, що 
пов’язані із специфічною діяльністю інноваційно-інтегрованих структур.  

В даному контексті згадаємо Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17.06.2009 р № 680-р, яким схвалено Концепцію розвитку національної інноваційної 
системи, складовою частиною якої є інноваційні структури. Нормативно-правова база, 
яка визначає і забезпечує правовий статус інноваційних структур, які здійснюють 
розробку, впровадження та комерціалізацію інноваційних продуктів, включає в себе 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс 
України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про наукові парки», «Про 
науковий парк «Київська політехніка», «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків», інші законодавчі і нормативно-правові акти, що 
регулюють відносини інноваційно-інвестиційної сфери. Важливо підкреслити, що 
оскільки національна інноваційно-інвестиційна система динамічно розвивається, то 
виникає проблема здійснення своєчасного моніторингу законодавчої бази і відповідно 
внесення необхідних коректив в діючу правову базу. В іншому випадку виникає ризик 
втрати актуальності існуючих правових норм і, як наслідок, появи непрацюючих 
правових механізмів. Така ситуація є характерною для сучасного стану нормативно-
правової бази, що визначає і забезпечує правовий статус інноваційних структур.  

Доводиться констатувати несформованість та неврегульованість Національної 
інноваційної системи України, відсутність комплексного підходу до її правовому 
регулювання і фрагментарність чинного законодавства, що регламентує окремі 
структурні елементи та взаємозв'язки такої системи. Важливо не просто визначити 
термінологічну основу інновацій, інноваційних відносин, а розробити і прийняти 
системоутворюючий законопроект, який комплексно висвітлив би всі необхідні 
питання для стимулювання та розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та 
функціонування інноваційно-інтегрованих структур. Наразі необхідне детальне 
опрацювання положень такого системоутворюючого законопроекту щодо національної 
інноваційної системи з урахуванням експертної думки всіх зацікавлених сторін і тих 
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сторін, що безпосередньо беруть участь в такій системі суб'єктів.  
Перспективи подальших досліджень пов’язані із дослідженням законодавчого 

забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур в контексті соціально-
економічної нестабільності регіонів країни та визначення основних напрямів його 
вдосконалення.  
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The Main Development Trends of the Legislative Support of the State Regulation of 
Innovation Activity in Ukraine and the Search for Directions for Its Improvement in 
Conditions of Socio-Economic Instability 

The article considers the issues of legal support of state regulation of innovation activity in Ukraine. 
The lack of legal framework in the innovation sector is a significant factor contributing to the formation and 
development of innovative activity and the effective use of the existing intellectual potential of the country and 
its regions. Many barriers exist in laws and regulations, which ultimately adversely affect the formation and 
development of an innovative climate in the state and its regions, taking into account socio-economic and 
political instability. 

The purpose of the article is to study the degree of legislative provision of state regulation of innovation 
activity in Ukraine and the search for directions for its improvement in conditions of socio-economic instability. 
The author determines the basic Ukrainian laws which regulate the innovative activity in Ukraine. The paper 
substantiates the necessity of legislative framework improvement for the implementation and normal operation 
of the model of innovative development in Ukraine.  

The drawbacks of the present legislative base of innovation activity regulation in Ukraine are analyzed. 
The article determines the main features of the innovative activity and the ways of implementation of innovative 
activity regulation. It was determined that regional legislation in the field of regulation of innovation activity 
may be more progressive than at the national level. In addition, it will not only complement it, but fill in the 
gaps, especially in terms of terminology, rights and responsibilities of the parties to the innovation process and in 
other issues related to the specific activity of innovation-integrated structures. 
innovative activity, state innovation policy, innovative legislation, innovative development 
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Особливості формування економічної безпеки в трансформаційній 
економіці 
 

Розглянуто особливості трансформації економіки України на сучасному етапі її розвитку, а 
також досліджені проблеми, що виникають в процесі трансформації. Обґрунтовані напрями оптимізації 
соціально-економічного розвитку на основі раціоналізації трансформаційної динаміки. Окрім внутрішніх 
причин, що спричиняють спотворення перехідного періоду, визначено зовнішні причини та виділено 
зовнішні загрози економічній безпеці, які створюють зовнішні фактори, проявляючи нечесну та 
недобросовісну конкуренцію на пострадянському просторі. Безпека національної економіки України в її 
трансформаційному стані розглядається в статті під кутом єдності внутрішніх та зовнішніх загроз. 
соціально-економічні процеси, трансформація, економіка, ефективність, економічна безпека, 
загрози, демократичні перетворення 
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