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Передмова 

Економічна природа трансформаційних перетворень в економічній 
системі України розкривається через інноваційну діяльність, 
інтелектуальний капітал, капіталізацію нововведень та інноваційне 
підприємництво. Слід зазначити, що Україна будує свою економіку на 
інноваційній основі на умовах державного регулювання, здійснення 
інноваційної політики з урахуванням досягнення науки інноватики та 
впровадження об'єктів права інтелектуальної власності. Україна не може 
стояти осторонь від глобальних інноваційних процесів, а їх вивчення з 
позиції світового досвіду та розв'язання пов'язаних з цим проблем за 
кордоном, сприятиме визначенню та пошуку шляхів реалізації ефективної 
інноваційної політики в Україні з урахуванням певних умов економічного 
розвитку. 

Про глобальні процеси в інноваційній сфері свідчить світовий 
розклад сил. Основною ознакою розкладу сил у світі є суттєвий відрив 
країн-лідерів, що створюють «інноваційний анклав», від менш потужних 
країн, які повністю залежать від них. Зони впливу на 
високотехнологічному ринку сьогодні жорстко закріплені за індустріально 
розвиненими країнами. Концентруючи в собі більш як 90 % світового 
наукового потенціалу і контролюючи 80 % глобального ринку високих 
технологій, вони постійно збільшують свою економічну міць, 
монополізуючи технологічні прориви і збираючи з усього світу десятки 
мільярдів доларів своєї рідної «технологічної квазіренти». Так, у 
середньому щорічно обсяги експорту наукомісткої продукції приносять 
США близько 700 млрд. дол., Німеччині — 530 млрд. дол., Японії — 400 
млрд. дол. За оцінками ВОІВ, хоча нові економіки, що швидко 
розвиваються, застосовують патентну систему все більш активно, 
використання цієї системи занадто сконцентровано, зокрема, на 5 % 
відомств (відомства США, Японії, Китаю, Республіки Корея і 
Європейське патентне відомство) припадає 75 % усіх поданих патентних 
заявок і 74 % патентів, виданих у всьому світі (питома вага України при 
цьому не перевищує 0,1 %) (1, 11). Як наслідок, посилюється 
стратифікація країн за рівнем виробництва і реалізації 
високотехнологічної продукції. Так, за даними ООН (останні данні за 2005 
р.), ринок високотехнологічної продукції поділений так: Західна Європа – 
35%, США – 25%, Японія – 11%,  Сінгапур — 7 % , Корея — 4 %, Китай — 2 
% , інші усі разом узяті — 16 %. Частка Росії становить менше ОДЗ %, а 
частка України — близько 0,04 % (1, 12). На сьогодні приріст валового 
продукту в першій десятці розвинених країн світу на 75-80 % визначається 
інноваційною економікою, побудованою на унікальних технологіях. Для 
порівняння, частка, % : Росії 0,3; Китаю — 6; України — ОД. У групу 
технологічних лідерів входять: Фінляндія, США, Швеція, Японія, 
Південна Корея, Сінгапур та ін. (2, 5). 



У промислово розвинутих країнах, що утворюють костяк глобальної 
економіки, практично в усіх галузях виробництва панує п'ятий 
технологічний уклад і відбувається активне освоєння шостого укладу (з 
початку 90-х років минулого століття). Якщо п'ятий технологічний уклад 
будується переважно на розподільному функціонуванні науки, 
проектування, виробництва і споживання продукту (стадії створення, 
відтворення і споживання продукту розділені в часі), то шостий 
забезпечує сполучення цих стадій (безперервне удосконалення і 
підтримку  життєвого циклу продукції) завдяки тому, що кожний учасник 
створення продукту може на основі єдиних стандартів удосконалити його 
в будь-якій ланці і це удосконалення буде негайно відтворене всією 
системою, яка отримала назву клас-технології. У цих умовах 
виробництво і його продукти стають системами, що саморозвиваються: 
наука, вперше, — безпосередньою продуктивною силою, а виробництво — 
сферою реалізації наукових досягнень (2, 6). Прикладом може стати галузь 
нанотехнологій (1, 13). 

Що стосується України, то зазначимо, що за міжнародними оцінками, 
Україна має значний потенціал інтелектуальної власності. У Звіті щодо 
глобальної конкурентоспроможності, що складає Всесвітній 
Економічний Форму, у 2008 р. для 134 країн проаналізовано 12 елементів 
конкурентоспроможності, серед яких важливими для оцінки потенціалу 
інтелектуальної власності є «готовність до впровадження технологій» та 
«інновації». Так, за глобальним індексом конкурентоспроможності (GCI) 
Україна посіла 72-ге місце, при цьому, за критерієм «готовність до 
впровадження технологій» — більш високу 65-ту рейтингову позицію. 
Позитивним слід вважати 52-ге місце в рейтингу за критерієм «інновації» 
та його складовими: «потенціал інновацій» — 31-ше, «якість науково-
дослідних інституцій» -48-ме, «витрати компаній на НДДКР» — 52-ге, 
«корисність патентів» — 65-те. Проте, за такими складовим, як «ПП та 
трансфер технологій» — лише 100-та позиція, «доступність новітніх 
технологій» — 82-га позиція, «фірмовий рівень забезпеченості технологій» 
— 80-та позиція. Негативними аспектами іміджу України слід вважати 
отримання лише 123-го місця при оцінюванні прав власності та 114-го 
місця — захисту прав інтелектуальної власності [1, 34]. 

Сьогодні результативність інноваційної діяльності в Україні помітно 
знижується. Аналіз інноваційної активності свідчить, якщо у 2000 р. 
інноваціями займалися 18 % підприємств, то у 2011 р. — 13,5 %. На 
підприємствах промисловості ситуація, що склалась із впровадженням 
інновацій та їх реалізації, має загрозливий вигляд, а саме питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в загальному обсягу промислової 
продукції становила 7 % у 2002 р. і 3,8 % у 2010 р. Кількість 
впроваджених видів нової чи значно удосконаленої продукції склала 35 
найменувань (у 2010р. — 39 найменувань). У 2011р. впроваджено 43 
технологічних процесів, з яких — 21 маловідходний, ресурсозберігаючих 
(у 2010р. — ,29 та 9 відповідно). У 2011 р. 9 промислових підприємств 



(13,2 % до загальної кількості підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю) придбали 21 нову технологію. Придбали нові технології 
промислові підприємства з добування паливно-енергетичних корисних 
копалин, з виробництва харчових продуктів, напоїв, машинобудування, 
хімічної та нафтохімічної промисловості (3). Незначною є і кількість 
ліцензійних договорів, що укладаються підприємствами та організаціями 
України. Так, надходження від ліцензійних договорів в Україні складають 
менше 1 відсотка відповідних надходжень підприємств розвинутих країн 
світу. Підприємствами промисловості практично не надаються заявки на 
видачу охоронних документів на винаходи, корисні моделі та 
промислові зразки до патентних відомств інших країн, причому за 
останні 3 роки є тенденція до зменшення кількості заявок. Неухильно 
зменшується чисельність творців об'єктів права промислової власності 
(винахідників і раціоналізаторів) як в цілому по економіці, так і у 
промисловості та більшості її галузей. Аналіз динаміки виданих патентів 
свідчить про зростання питомої ваги видачі патентів іноземним 
заявникам. Із загального числа 20-річних патентів понад сорока відсотків 
патентів належать іноземним заявникам. Запроваджені ставки зборів в 
Україні (юридичні особи мають сплачувати за отримання та підтримання 
патенту винахід протягом перших п'яти років не біля 500 грн., як раніше, а 
більше 9000 грн.) сьогодні перевищують в 1,5-3,5 рази відповідні витрати 
підприємств європейських країн, зокрема, Великобританії, Німеччини, 
Франції, Іспанії, в 3,7 рази більші ніж у Вірменії (член COT з 2003 р.) та 
1,5 рази більші ніж у Молдові (член COT з 2001 p.). Стрімке зниження 
показників інноваційної діяльності в Україні, зауважують вчені, свідчить 
про швидкозростаючу примітивізацію національної економіки [4, 45—46]. 

Суттєвого значення набуває посилення негативних тенденцій у 
процесах інвестиційного забезпечення відтворення основного капіталу у 
вітчизняній економіці. Спрацювання основних засобів досягла 
критичної позначки 50 % , половина промислового устаткування 
вичерпала свій ресурс і має вік 20 і більше років [5, 43]. Більш як третина 
підприємств є хронічно збитковими. Вітчизняна економіка інвестує у 
науку, інформаційні технології, інформатизацію та суміжні види 
діяльності лише 0,4 % ВВП проти 3,1 % ВВП у 1990 р. [1, 14-15]. 
Хронічним є низький рівень ефективного фінансування НДДКР, розмір 
якого повинен бути хоча б на рівні 10 — 12 тис. дол. США на одного 
наукового працівника. В Україні ця цифра складає 4,9 тис. дол. США. Для 
порівняння: в Бразилії — 48 тис. дол. США, в Південній Кореї — 75 тис. 
дол. СІЛА, у Франції — 147 тис. дол. США. У зв'язку з цим чисельність 
наукових працівників знижується. У 2006 р. в наукових організаціях 
України працювало 2,15 тис. наукових співробітників на 1 млн. населення. 
Це у 2,4 рази менше, чим у Японії, в 2,3 рази, чим у Швеції, в 1,8 рази, 
чим у США та в 1,6 рази менше, чим у Росії (2, 14). 

Сьогодні наявна присутність відомчої замкнутості й обмеженості 
кожного з наукових секторів в Україні. На сьогодні ми маємо тематично та 



адміністративно відокремлені наукові інституції НАН України, 
інноваційні інституції міністерств і відомств галузевого профілю, а також 
безпосередньо промислові підприємства — виробників і споживачів 
інноваційного продукту. Немає прямого і зворотного зв'язку між 
суб'єктами інноваційного ринку. За даними Державної служби статистики 
України, майже п'ята частина інноваторів серед чинників, що стримують 
інноваційну діяльність, називають такі: відсутність можливості для 
кооперації з іншими інноваторами (19,7 %), брак інформації про нові 
технології або ринки збуту (17,4 %), не сприйняття підприємствами 
нововведень (15,5 %), відсутність попиту на продукцію (16 %) [6,11]. 
Вузівський і заводський сектори науки поки що, нажаль, недостатньо 
впливають на розвиток наукового потенціалу країни. їх частка в 
загальному обсягу наукових і науково-технічних робіт є досить помірною 
— відповідно, 6,4 % і 7,8 % за 2007 р [6, 5]. 

Прикладом штучно створеної інноваційної інертності є технопарки 
України — практично єдині на сьогодні ефективно діючий механізми, 
який забезпечував зв'язок науки з виробництвом і надавав комплекс 
інфраструктурних послуг за рахунок спеціального режиму виконання 
інноваційних проектів. У зв'язку з непродуманою податковою політикою, 
яка скоротила всі надані на початку їх розвитку стимули, з восьми 
зареєстрованих в Україні технопарків лише два: технопарк «Інститут 
електрозварювання ім.. Є.О.Патона» (м. Київ) і технопарк  «Інститут 
монокристалів (Харків) (7, 32). В Україні прикладів науково-виробничих 
структур з ознаками місто утворюючих комплексів («наукоград») майже 
немає. Була навіть ідея створення в Києві прообразу «Силіконової Долини» 
(США) на базі наукового і виробничого потенціалу електронної 
промисловості. На жаль, для багатьох підприємств цієї галузі час 
втрачено. У Києві фактично припинили свою діяльність такі 
високотехнологічні комплекси, як «Арсенал», «Радіоприлад», «Київський 
радіозавод» та деякі інші [7, 34]. Однією з причин такої інноваційної 
інерційності є не тільки відсутність діючої інноваційної інфраструктури 
(технопарки, інноваційні кластери, технополіси і т.д.), а головне — 
відсутність дієвих, чітких, довгострокових економічних механізмів 
інноваційного розвитку, шляхом залучення в реальний сектор економіки 
— об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) — винаходів, корисних 
моделей, нових технологій і відповідного обладнання, нової інноваційної 
продукції. 

Одночасно, слід зазначити, що за оцінкою вчених, потенціал України 
в найбільшій частині сьогодні зберігся в межах військово-промислового 
комплексу, який є полігоном для апробації наукових ідей та технічних 
новинок, у тому числі подвійного призначення. В цьому плані 
перспективними для України залишаються наступні високотехнологічні 
конкурентоздатні виробництва: літакобудування, ракетно-космічна галузь, 
кораблебудування, танкобудування, приладобудування, створення 
електронно-оптичних виробів, навігаційних приладів, радіотехнічних 



систем тощо. Всесвітнє визнання отримали Українські наукові школи та 
унікальні технології в галузі розробки нових матеріалів, біотехнологій, 
радіоелектроніки, фізики низьких температур, ядерної фізики, 
електрозварювання, інформатики, телекомунікацій та зв'язку. На цьому 
напрямку діяльності, комерціалізація ОПІВ в Україні залишається ще на 
низькому рівні, що пов'язано з недооцінкою ОПІВ в інноваційній 
діяльності, як головного важеля оновлення виробництва, технологій, 
отримання нової за своїми якостями продукції тощо. Саме ОПІВ є 
найдинамічнішою частиною майна підприємств та фірм, які купують або 
займаються розробкою, впровадженням та реалізацією наукомістких 
технологій. За такої економічної ситуації, в більшості користуються 
посередники представництва нерезидентів в Україні при здійснені 
господарських операцій з використання придбаних або завезених ОПІВ 
українського походження. Створюються реальні умови для так званих 
«легких грошей» та зубожіння національного виробника, а за цим стоїть 
інерційність національної інноваційної діяльності. Внаслідок 
неврегульованості питань комерціалізації та введення в господарський 
обіг результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням оптимального 
поєднання інтересів їх творців, бізнесу та держави, обсяги нематеріальних 
активів не перевищують 1,5% вартості основних засобів, що значено 
нижче середніх показників в країнах ЄС, де їх обсяги дорівнюють 50-80 % 
балансової вартості підприємств та організацій [8, 252]. 

Саме такий стан в інноваційній сфері спонукав до об'єднання зусиль 
науковців з закордону та України в рамках проекту ЄС «Вдосконалення 
стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» у розвитку 
напрямків: податкове стимулювання проведення досліджень та розробок 
та інвестицій у впровадження нових технологій, пільгове оподаткування 
доходів новостворених інноваційних підприємств, диференціація 
амортизаційних витрат в залежності від типу устаткування тощо, який 
успішно завершився у 2011 р. Розроблені в цьому напрямку рекомендації 
частково були використані в запланованих Урядом заходів, які повільно 
реалізуються, що знайшло своє відображення у щорічному Посланні 
Президента України до Верховної Ради України «ПРО ВНУТРІШНЄ ТА 
ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В 2013 РОЦІ»[9]. Тут зазначено, 
що ухвалено низку нормативних актів, що сприятимуть стимулюванню 
наукової та науково-технічної, інноваційної та інвестиційної діяльності, 
зокрема Закон України «Про індустріальні парки» від 21 червня 2012 p. № 
5018-VI [10], нову редакцію Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» від 2 жовтня 2012 р. № 5407-VI 
[11], Концепцію реформування державної політики в інноваційній сфері 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 
691-р) [12], метою яких є визначення концептуальних засад державного 
регулювання в інноваційній сфері, формування економічних та 
організаційних основ інноваційної діяльності, створення належної 
інституціональної бази, забезпечення ефективності впровадження 



інновацій, створення системи державної підтримки інноваційного 
розвитку з урахуванням пріоритетів розвитку науки, техніки та 
інноваційної діяльності, створення сучасного ринку інновацій і 
технологій, визначення механізму оперативного реагування на зміни в 
інновацій ній сфері. Законом України «Про стимулювання інвестиційної 
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць» від 6 вересня 2012 р. № 5205-VI [13] визначено основи 
державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 pp. щодо 
стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, 
спрямовані передусім на забезпечення потреб суспільства у 
високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, 
високоякісних послугах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2012 р. [14] утворено Державний реєстр 
інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) пропозицій. 
Функціонування даного реєстру дасть змогу забезпечити ефективний 
моніторинг наданої державної підтримки, а також визначити об'єктивну 
потребу суб'єктів господарювання національної економіки у такій 
підтримці. Дані реєстру щодо обсягів і форм надання державної 
підтримки інвестиційної діяльності користуватимуться для формування 
індикативних прогнозних показників обсягів видатків Державного 
бюджету України на наступні бюджетні періоди. На стимулювання 
інвестиційної діяльності спрямовано і зміни у податковому законодавстві. 
Зокрема, ухвалено Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України» від 6 вересня 2012 p. № 5210-VI[15], яким передбачено тимчасово 
(до 1 січня 2018 р.) звільнити від оподаткування ввізним митом при 
ввезенні на митну територію України устаткування (обладнання) та 
комплектувальні вироби до нього (крім підакцизних товарів), що не 
виробляються та але  мають аналогів в Україні, не були використані і 
ввозяться на митну територію України суб’єктами господарювання, які 
реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки. Законом 
України від 6 вересня 2012 р. № 5211-VI [16] також внесено зміни до 
розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якими 
для суб'єктів господарювання, що реалізують інвестиційні проекти у 
пріоритетних галузях економіки, установлюється ставка податку на 
прибуток  а із 1 січня 2013р. на рівні 0%, а із 1 січня 2018 р. по 31 грудня 
2022 р. – 8% (9,43). 

Пропонована монографія є результатом подальшого дослідження 
(після 2011 р.) в рамках наукової тематики в Науково-дослідному інституті 
інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з 
проблем «Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її 
правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку» та 
«Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу 
з позиції глобалізації економіки та розробка механізмів її правового 
забезпечення» в аспекті фінансово-правового забезпечення в напряму 
стимулювання інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації 



інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання 
податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому 
регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно 
правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням 
інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої 
підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов’язаного з 
стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі 
державного замовлення науково-дослідних робіт. 

В першому розділі досліджується досвід України в сфері податкової 
мотивації інноваційного та технологічного розвитку, який розглядається з 
позиції визначення стану податкового середовища в Україні, в якому 
функціонує інноваційне підприємництво та досліджується податкова 
політика щодо державного регулювання інноваційної економіки, 
аналізується фінансово-податкове регулювання інноваційної діяльності та 
надається оцінка механізму оподаткування прибутку за результатами 
інноваційного підприємництва, податок на додану вартість та його вплив 
на діяльність суб'єктів підприємництва, а також аналізується 
амортизаційна політика в сфері регулювання інноваційної діяльності. 

В другому розділі здійснено аналіз законодавчого регулювання 
податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності. У такому 
аналізі послідовно розглянуто загальні проблеми прямого та непрямого 
стимулювання інноваційної діяльності в Україні як країни наздоганяючого 
розвитку, проблеми податкового регулювання інноваційної діяльності, 
податкове стимулювання інвестицій у нові технології, придбання 
обладнання та витрат на здійснення інноваційних проектів, особливості 
податкового стимулювання нових інноваційних підприємств, малих та 
середніх інноваційних підприємств, особливості податкового 
стимулювання використання об'єктів права інтелектуальної власності та 
особливості податкового стимулювання інжинірингу. 
В третьому розділі здійснено правовий аналіз прогалин у законодавчому 
регулюванні, узгодженості законодавчих актів, оцінки їхньої ефективності 
відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи. Логіка аналізу 
формувалась на основі наведення актів, що регулюють сферу 
правовідносин, здійснення аналізу ефективності законодавства, 
пов’язаного з правовим статусом суб'єктів інноваційної системи України, 
визначення основних проблем, які пов'язані з правовим статусом суб'єктів 
інноваційної системи України, оцінки законодавчих актів в аспекті 
положень, що стосуються правового статусу суб'єктів інноваційної 
системи. Тут аналізуються венчурні фонди та фірм в економіці високих 
технологій, розвиток венчурного бізнесу в Україні та «бізнес-ангели» як 
різновид венчурного бізнесу. За результатами аналізу пропонується 
подальше вдосконалення законодавчих актів щодо правового статусу 
суб'єктів інноваційної системи. 
В четвертому розділі аналізується закордонний досвід регулювання 
суб'єктів інноваційної системи у Російський Федерації, в Республіці 



Білорусь, Федеративній Республіці Німеччині та в Ізраїлі. Одночасно, 
показано практику діяльності бізнес-інкубаторів у європейських країнах та 
досвід венчурної діяльності. За результатами аналізу закордонного досвіду 
регулювання суб'єктів інноваційної системи запропоновано пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства з врахуванням досвіду іноземних країн та 
України. 

В п'ятому розділі здійснено правовий аналіз законодавчих актів, 
щодо регулюють питання, які пов'язані з стимулюванням інноваційної 
діяльності в Україні у вигляді форм прямої та опосередкованої підтримки 
інноваційної діяльності. У такому аналізі послідовно розглянуто акти, що 
регулюють питання, пов'язані з стимулювання інноваційної діяльності з 
позиції форм прямої та опосередкованої підтримки інноваційної 
діяльності, здійснено аналіз ефективності законодавства що регулюють 
питання, пов'язані з стимулюванням інноваційної діяльності, який подано 
з наданням загальної характеристика щодо стимулювання інноваційної 
діяльності та аналізу форми прямого і форми непрямого стимулювання. 
Тут визначено економіко-правовий статус венчурних фондів та надана 
оцінка законодавчих актів в аспекті положень, пов'язаних з 
стимулювання інноваційної діяльності. За результатами аналізу 
пропонується подальше вдосконалення законодавчих актів щодо 
правового стимулювання інноваційної діяльності. 
В шостому розділі аналізується закордонний досвід регулювання, 
пов’язаного з стимулюванням інноваційної діяльності. Розглянуто загальні 
засади стимулюванням інноваційної діяльності у Європейському Союзі та 
підтримку зарубіжного патентування винаходів у державах-членах 
Європейського союзу та інших країнах, яку показано у вигляді програми 
прямої державної підтримки, програми державної підтримки через 
фінансування досліджень та розробок та приватної та державно-приватної 
підтримки. Регулювання, пов’язаного з стимулюванням інноваційної 
діяльності, розглянуто на прикладі досвіду Російської Федерації, 
Республіки Казахстан, Польщі, Франції, Федеративної Республіки 
Німеччини, Австрії та Ізраїлю. Тут також наведено зарубіжний досвід 
податкового стимулювання ІТ-компаній та досвід комерціалізації 
технологій подвійного призначення в США. 

За результатами аналізу пропонуються пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства України з врахуванням досвіду іноземних 
країн. 

В сьомому розділі здійснено правовий аналіз в галузі державного 
замовлення науково-дослідних робіт. Логіка аналізу формувалась на основі 
наведення актів, що регулюють сферу правовідносин в галузі державного 
замовлення науково-дослідних робіт, аналізу ефективності законодавства 
щодо державного замовлення науково-дослідних робіт, оцінки 
законодавчих актів щодо державного замовлення науково-дослідних робіт 
та наведено пропозиції подальшого вдосконалення законодавчих актів 
щодо державного замовлення науково-дослідних робіт, а також наведено 



порівняльний аналіз досвіду регулювання державного замовлення 
науково-дослідних робіт в США, Великобританії, Данії, Казахстані, 
Фінляндія. За результатами аналізу пропонуються пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства України з врахуванням досвіду іноземних 
країн. 

Кожний розділ монографії має цільову спрямованість і поєднується 
логікою побудови дослідження проблеми фінансово - правового 
забезпечення в напряму розвитку та стимулювання інноваційної 
діяльності. 

Зазначена монографія забезпечує цілісне сприйняття складної і 
науково спрямованої проблеми розвитку та стимулювання інноваційної 
діяльності в Україні. За традицію в монографії збережено індивідуальність 
викладення авторами, їх підходів до розв'язання окремих складових 
проблеми та викладення методичного інструментарію. 
Методологічною основою монографії є розвиток інноваційної та 
інтелектуальної економіки України в напряму фінасово-прававого 
забезпечення з позиції сучасної економічної теорії та теорії права. 

Автори монографії сподіваються на її корисність для науковців, 
аспірантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів з юридичних 
та економічних спеціальностей, які пов'язані з дослідженнями в сфері 
інноваційної та інтелектуальної власності. 
В підготовці монографії брали участь: доктор юридичних наук, член-
кореспондент НАПрН України Орлюк О. П. (3.1, 3.2 у співавторстві з 
Андрощуком Г. О., 3.3 у співавторстві з Андрощуком Г. О., 3.6 у 
співавторстві з Бутнік-Сіверським О. Б. розділу 3; 4.6 у співавторстві з 
Андрощуком Г. О., 4.7 співавторстві з Бутнік-Сіверським О. Б. розділу 4; 
5.1, 5.2, 5.4 у співавторстві з Бутнік-Сіверським О. Б., 5.5 у співавторстві з 
Бутнік-Сіверським О. Б. розділу 5; 6.1 у співавторстві з Андрощуком Г. 
О., 6.4 у співавторстві з Бутнік-Сіверським О. Б., 6.12 у співавторстві з 
Бутнік-Сіверським О. Б. розділу 6; розділ 7); доктор економічних наук, 
професор, член-кореспондент АТН України Бутнік-Сіверський О. Б. 
(передмова, розділ 1; розділ 2; 3.6 у співавторстві з Орлюк О. П. розділу 3; 
4.2, 4.7 співавторстві з Орлюк О. П. розділу 4; 5.4 у співавторстві з Орлюк 
О. П., 5.5 у співавторстві з Орлюк О. П. розділу 5; 6.3 у співавторстві з 
Андрощуком Г. О., 6.4 у співавторстві з Орлюк О. П., 6.12 у 
співавторстві з Орлюк О. П. розділу 6); кандидат економічних наук, 
доцент Андрощук Г. О. (3.2 у співавторстві з Орлюк О. П., 3.3 у 
співавторстві з Орлюк О. П., 3.4, 3.5 розділу 3; 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 у 
співавторстві з Орлюк О. П. розділу 4; 5.3 розділу 5; 6.1 у співавторстві з 
Орлюк О. П., 6.2, €.3 у співавторстві з Бутнік-Сіверським О. Б., 6.5-6.11 
розділу 6). 
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