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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Барбанова І.С., Захарова О.В.  

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

 

Інноваційна діяльність, як і будь-який інший вид діяльності, має 

керуватися норами чинного законодавства України. 

У цілому в Україні створена основна законодавча база для здійснення і 

розвитку інноваційної діяльності (близько 70 документів), але все ж за 

кількістю і якістю нормативних законодавчих актів вона поступається подібним 

системам у розвинутих країнах світу. Формування в Україні інноваційної 

моделі економічного зростання потребує сприяння держави у створенні та 

ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури, особливо на 

міжгалузевому та регіональному рівнях. Створення інфраструктури 

інноваційної діяльності, комерціалізація результатів НДДКР, збереження 

розвинутої мережі малого інноваційного підприємництва є одним із небагатьох 

шляхів відновлення економіки, розвитку науки і освіти [1, с. 71]. 

З поміж багатьох законодавчих актів, які регулюють інноваційну 

діяльність в Україні виділимо основні: 

1. Конституція України. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.. 

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. 

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1999 р. 

5. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в 

Україні» від 05.12.2012 р. 

6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

07.03.2018 р. 

7. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 

05.12.2012 р. 

8. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних паків» від 16.07.1999 р. 

9. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» від 14.09.2006 р. 

Також, дієвим важелем регулювання інноваційної діяльності в країні 

можна вважати державні цільові програми з інноваційного розвитку, такі як 

«Стратегія інноваційного розвитку України 2010-2020 рр. в умовах глобалізацій 

них викликів», «Стратегія інноваційного розвитку України на період до 

2030 р.» тощо. 
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