
В Україні тільки починає формуватися інноваційна інфраструктура. 

Проблема в тому, що можливість отримати високі прибутки від 

комерціалізації передових наукових розробок вимагає істотних 

капіталовкладень і пов’язана зі значним ризиком для бізнесу. Роль держави – 

мінімізувати ці ризики за рахунок фінансової підтримки інноваційних 

стартапів, надання податкових і митних пільг і допомоги при придбанні 

закордонних патентів вітчизняними винахідниками тощо. 

В. Семиноженко, голова Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України: 

«…Наразі в Україні тільки починає формуватися інноваційна 

інфраструктура. Отже, нам ще належить створити умови для розвитку 

інноваційних стартапів і малих наукоємних підприємств, впровадити 

фінансово-фіскальні механізми стимулювання інноваційної діяльності й 

забезпечити на належному рівні захист прав інтелектуальної власності. 

Звичайно, без активної ролі держави в цих процесах не обійтися. 

Загальновідомо, що модель побудови інноваційного бізнесу кардинально 

відрізняється від класичних бізнес-моделей. Можливість отримати 

надприбутки від комерціалізації передової технології, розробки чи винаходу 

вимагає істотних капіталовкладень. І це при тому, що ризики безповоротної 

втрати проінвестованого капіталу є дуже високими. Саме вони зазвичай 

відлякують потенційного інвестора. Отже, роль держави – мінімізувати 

ризики впровадження нових проектів шляхом запровадження фінансової 

підтримки інноваційних стартапів, надання податкових, митних пільг і 

допомоги при придбанні закордонних патентів вітчизняними винахідниками. 

Досвід проведення реформ в інноваційній сфері країнами-лідерами 

надає багато прикладів успішної взаємодії держави, науки й бізнесу. 

Упродовж останніх років Україна починає імплементувати подібний 

досвід у власну практику державного керування інноваційними процесами, 

поєднуючи його з особливостями вітчизняної економіки. 

Так, минулого року з метою дерегуляції інноваційної діяльності урядом 

на розгляд Верховної Ради подано нову редакцію Закону України «Про 

інноваційну діяльність». Крім того, з метою забезпечення ефективного 

використання вітчизняного науково-технічного потенціалу й комерціалізації 

результатів науково-технічної діяльності восени 2012 р. парламентом було 

прийнято нову редакцію Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій». Найближчим часом розпочне 

роботу новостворений Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу. 

Ще одним важливим кроком стало внесення змін до Податкового 

кодексу щодо введення податкових пільг для виробників програмної 



продукції. 

…Ми продовжимо працювати над розбудовою вітчизняної інноваційної 

інфраструктури, адже це для нас ключове завдання. У найближчому 

майбутньому ми сподіваємося забезпечити діяльність Державного центру 

трансферу технологій, Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу й 

першого в Україні державного бізнес-інкубатора для інноваційних 

підприємств. 

Також триватиме реформування законодавства з питань інноваційної 

діяльності, щоб зменшити надмірне державне регулювання інноваційної 

діяльності, забезпечити підтримку суб’єктів інноваційної діяльності та 

створити сприятливі умови для інвестування небюджетних коштів у 

реалізацію інноваційних проектів. 

За участі Держінформагентства наразі урядом відпрацьовується 

програма активізації економічного розвитку, яка має сформувати стимули 

для зростання найбільш перспективних галузей економіки, насамперед 

високотехнологічних. Так, у Верховній Раді України зареєстровано 

законопроект «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів 

індустрії програмного забезпечення», яким передбачено поширити 

особливості оподаткування на умови сплати податків фізичними особами і 

внесків до соціальних фондів. Після зниження податкового навантаження 

вітчизняні ІТ-компанії щорічно збільшуватимуть кількість нових робочих 

місць на 35–40 %, а це приблизно 20 тис., а безпосередньо темпи зростання 

галузі пришвидшаться до 40–45 %. Підкреслюю, що це буде «якісне» 

зростання, яке зменшить залежність нашої економіки від кон’юнктурних 

коливань на світових ринках, до яких є дуже уразливими сировинні галузі» 

(Інтерв’ю голови Держінформнауки В. Семиноженка Українському 

національному агентству Укрінформ 20 лютого 2013 р. // Урядовий 

портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2013. – 20.02). 

 


