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Відповідно до Господарського Кодексу України [1] інноваційною 

діяльністю у сфері господарювання є 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. Ст. 327 ГКУ [1] визначено основні напрями 

інноваційної діяльності, до яких віднесено: 

1) проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення 

об’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

2) розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів 

техніки і технології; 

3) розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, 

призначених для поліпшення соціального і екологічного становища; 

4) технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво 

нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння 

виробництва нової продукції або впровадження нової технології. 

Держава регулює інноваційну діяльність в Україні та гарантує суб’єктам 

інноваційної діяльності: 

1) підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію 

економічної та соціальної політики держави; 

2) підтримку створення та розвитку суб’єктів інфраструктури 

інноваційної діяльності; 

3) охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від 

недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності; 

4) вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та 

соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної 

діяльності, крім випадків, передбачених законом; 

5) підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності [1, Ст. 329]. 
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