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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
STATE SUPPORT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

 
Анотація. Розкрито сутність інноваційного підприємництва та визначені основні напрями його 
державної підтримки з метою активізації діяльності для утвердження моделі інноваційного розвитку 
національної економіки. 
Аннотация. Раскрыта сущность инновационного предпринимательства и определены основные 
направления его государственной поддержки с целью активизации деятельности для утверждения 
модели инновационного развития национальной экономики. 
Abstract. The essence of innovative entrepreneurship is revealed and the main directions of its state support are 
determined with the purpose of activating activities for the approval of the model of innovative development of 
the national economy. 

 
Інноваційне підприємництво визначаємо як творчу діяльність підприємців, 

підприємств, яка спрямована на створення нових або вдосконалених інноваційних 
конкурентоспроможних продуктів, виробництв, послуг. Інноваційне підприємництво - це 
особливий новаторський процес створення чогось нового, запровадження процесу 
господарювання, в основі якого лежить постійний пошук нових можливостей підвищення 
конкурентоспроможності підприємства шляхом його орієнтації на впровадження 
інноваційного продукту. Воно пов'язане з готовністю підприємця брати на себе увесь ризик 
щодо здійснення нового продукту або поліпшення існуючого. При цьому виникає моральна, 
соціальна і фінансова відповідальності та пов‘язані з ними ризики. 

Інноваційне підприємництво повністю ґрунтується на інноваціях, тому результат такої 
діяльності – або новий товар, або товар з принципово новими характеристиками, або 
властивостями, чи нові технології. Визначальною властивістю інноваційного 
підприємництва є його участь в інноваційних процесах, які мають перебіг у науковій, 
науково-технічній сфері діяльності, сфері виробництва і свого сегменту сфери ринкового 
споживання. До реалізації інноваційних процесів залучаються наукові установи і відповідно 
науковці; освітні заклади, які забезпечують підготовку кадрів для реалізації інноваційних 
процесів; підприємства з їх персоналом, які здійснюють випуск інноваційних продуктів, 
впроваджують новітні інноваційні технології; юристи (введення у господарський обіг 
об‘єктів прав інтелектуальної власності та трансакції інноваційних продуктів потребує 
правового супроводження), фінансово-кредитні установи і відповідно фінансисти, а також 
органи публічної влади (тут органи державної влади, органи (організації державного 
управління) та органи місцевого самоврядування), які здійснюють на загальнодержавному, 
галузевих  та місцевих рівнях підтримку генезису інноваційних  процесах  та сприяють їх 
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масштабному поширенню з метою досягнення конкурентоспроможності підприємництва і 
забезпечення прогресивних структурних зрушень в національній економіці. Системний та 
багатовимірний, складний характер інноваційних процесів вимагає згідно із законом У. 
Ешбі, щоб їх скерування здійснювалось більш складною системою, якою виступає 
Національна інноваційна система (НІС). НІС це сукупність фізичних та юридичних осіб у 
межах національних кордонів, які об‘єднані у комплекси інститутів правового, фінансового 
та соціального характеру, діяльність яких спрямована на сприяння ефективного створення і 
розповсюдження, в тому числі комерційної реалізації та використання нових знань і 
технологій. Як система взаємопов'язаних інститутів та інституцій НІС об‘єднує урядовців, 
законодавців, підприємців, науковців, інвесторів та інших осіб для здійснення узгоджених 
заходів, що забезпечують генерацію, розвиток та поширення інноваційних процесів в усіх 
галузях національної економіки. Метою НІС є забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки шляхом утвердження моделі її інноваційного розвитку [1, 2]. 
Системоформуючим фактором НІС виступають органи публічної влади, які здійснюють 
державну підтримку щодо формування НІС, визначення пріоритетних напрямів інноваційних 
процесів на загальнодержавному, регіональному, галузевих рівнях, а також ресурсного 
забезпечення (інституціонального, інформаційного, кадрового, організаційного, фінансового 
тощо) їх реалізації, зокрема, у форматі публічно-приватного партнерства. 

Державна підтримка (допомога) суб‘єктів господарювання, зокрема, державна 
підтримка інноваційного підприємництва розкривається як його підтримка у будь-якій формі 
за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. Водночас така підтримка пов‘язана з 
ризиками спотворення або загрози економічної конкуренції, надаючи переваги ресурсного 
забезпечення для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів 
господарської діяльності [3, 4].Для уникнення цих ризиків мають бути визначені 
критеріїоцінки допустимості державної підтримки інноваційного підприємництва, які мають 
включати недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою 
суб‘єктів господарювання і водночас має бути здійснена державна підтримка інноваційного 
підприємництва шляхом її спрямування на відшкодування суб‘єктам господарювання витрат 
на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, а саме 
витрат на підтримку реалізації проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт, які 
належать до категорій фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових 
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, інноваційних проектів, що 
розробляються за встановленими законодавством пріоритетними напрямами науково- 
технічного і (або) інноваційного розвитку [5,6]. Державна підтримка може включати оплату 
патентування наукових розробок, перспективних до інноваційного впровадження, витрат на 
проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних та інноваційних 
проектів, а також їх реалізації на пільгових умовах фінансового кредитування, інвестування 
та інше. 

Розвиток інноваційного підприємництва залежить від попиту з боку споживачів на 
інновації, наявності розвинутого науково-технічного потенціалу національної економіки, 
розвиненості інноваційної інфраструктури (включає наукові, індустріальні парки, 
технопарки, бізнес-інкубатори, венчурні фонди, інноваційні фонди та інше). Державна 
підтримка інноваційного підприємництва включає групу факторів економічного, 
політичного, правого, організаційно-управлінського, соціально-культурного характеру і 
покладається на відповідну систему державного управління, що забезпечує регулювання 
інноваційних процесів. Актуальною проблемою є розроблення методологічних засад 
розбудови оптимальної системи державного управління, зокрема, визначення принципів, 
функцій та методів її діяльності, які мають стати методологічною основою для формування 
цілісної структури інституціональноспроможних і функціонально повноважних органів 
державного управління у сфері інноваційної діяльності, а також методологічною основою 
для розроблення державних управлінських рішень (ДУПР) щодо проблем сфери 
інноваційного підприємництва. 
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