
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

77

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасний етап розвитку економіки України харак�

теризується зміною національних пріоритетів. Так,

світове співтовариство в умовах глобалізації суспіль�

них та соціально�економічних процесів визначає

відправним фактором суспільного прогресу саме роз�
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У статті досліджено сучасний стан правового забезпечення економічної безпеки інновацій�

ного підприємництва. Визначено основні засади функціонування правового механізму забез�

печення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Проаналізовано чинну норматив�

но�правову базу, яка врегульовує питання функціонування правового механізму забезпечення
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economic safety assurance have been determined. The valid legal framework, which adjusts the

problems of functioning of enterprise economic safety assurance legal way in science, technical

and innovative spheres has been analyzed.

It has been noted, that the increase of functioning effectiveness of legal way of economic safety

assurance of the innovative enterprise needs the reforming of legal system on the basis of result

oriented approach.
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виток людини, по відношенню до якого культура ви�

робництва, продуктивність праці та інші пріоритети

вважаються вторинними. На сьогодні економічний роз�

виток, який забезпечується у результаті широкомасш�

табного використання у підприємницькій діяльності

таких продуктів інтелектуальної праці, як знання, тех�

нології, науково�технічні розробки, значною мірою,

визначається ефективністю функціонування правово�

го механізму забезпечення економічної безпеки інно�

ваційного підприємництва [1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Аналіз наукової літератури засвідчує, що окре�

мим питанням використання правових важелів регу�

лювання процесів забезпечення економічної безпе�

ки, у тому числі на рівні суб'єктів господарювання

було присвячено праці вчених, зокрема, В.Б. Авер'я�

нова, З.С. Варналія, P.A. Калюжного, П.Ю. Курмаєва

та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Разом з тим, окремі аспекти практичного функціо�

нування правового механізму забезпечення економіч�

ної безпеки підприємницької діяльності у інноваційній

сфері є недостатньо дослідженими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасного стану правового

забезпечення економічної безпеки інноваційного під�

приємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективне функціонування суб'єктів інноваційно�

го підприємництва суттєво зменшується без форму�

вання відповідного правового механізму забезпечен�

ня економічної безпеки, який повинен складатися з

елементів, здатних впливати на складові економічної

системи, основними з яких є, передусім, продуктивні

сили, до яких відносяться інновації, знання та техно�

логії.

На нашу думку, правовий механізм забезпечення

економічної безпеки підприємницької діяльності у інно�

ваційній сфері можна визначити як сукупність взаємо�

пов'язаних правових методів та інструментів, застосу�

вання яких спрямовано на врегулювання відносин, по�

в'язаних із забезпеченням економічної безпеки суб'єктів

підприємницької діяльності.

Використовуючи науковий підхід [2], доцільно ви�

значити основні засади функціонування правового ме�

ханізму забезпечення економічної безпеки інноваційно�

го підприємництва:

— розгляд підприємництва як високоризикової

діяльності;

— орієнтація на підвищення ефективності іннова�

ційної діяльності суб'єктів господарювання;

— врахування ієрархії наявних суб'єктів та об'єктів

правового врегулювання.

Чинна нормативно�правова база, яка врегульовує

питання функціонування правового механізму забезпе�

чення економічної безпеки підприємницьких структур у

науково�технічній та інноваційній сферах нараховує

близько 100 документів.

Основою побудови правової системи будь�якої краї�

ни виступає Конституція. Саме тому, вихідні правові пе�

редумови функціонування механізму забезпечення еко�

номічної безпеки інноваційного підприємництва закла�

дено в Конституції України.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена

законом. Стаття 54 гарантує громадянам свободу нау�

кової і технічної, а також інших видів творчості, захист

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. У цій

же статті визначено, що держава сприяє розвитку на�

уки, встановленню наукових зв'язків України зі світо�

вим співтовариством.

Поряд із базовими нормами Основного закону, за�

конодавче врегулювання правовідносин у сфері еконо�

мічної безпеки інноваційного підприємництва містить�

ся у положеннях Господарського, Цивільного та Подат�

кового кодексів України.

Так, Господарський Кодекс України [3] визначає

підприємництво як самостійну, ініціативну, систематич�

ну, на власний ризик господарську діяльність, що

здійснюється суб'єктами господарювання (підприємця�

ми) з метою досягнення економічних і соціальних ре�

зультатів та одержання прибутку.

Норми статті 325 трактують інноваційну діяльність

у сфері господарювання як таку, що здійснюється на

основі реалізації інвестицій з метою виконання довго�

строкових науково�технічних програм з тривалими стро�

ками окупності витрат і впровадження нових науково�

технічних досягнень у виробництво та інші сфери су�

спільного життя. Дане трактування, на нашу думку, не

повною мірою враховує сучасну специфіку та динамізм

розвитку сектору інноваційного підприємництва, оскіль�

ки акцентує увагу саме на довгостроковому характері

інноваційної діяльності.

Цивільний кодекс України [4] не містить конкрет�

них положень щодо інноваційного підприємництва. Про�

те, окремі норми статей 50, 89 регламентують процес

набуття права на підприємницьку діяльність, а положен�

ня глави 75 та Книги 4 присвячено унормуванню права

інтелектуальної власності, порядку розпоряджання май�

новими правами у цій сфері.

Правові норми Податкового Кодексу врегульовують

важливі питання обліку та оподаткування підприємниць�

кої діяльності, у тому числі в інноваційній сфері. До на�

буття чинності Закону України [5] п. 15 підрозділу 10

розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодек�

су України була передбачена можливість суб'єктам

індустрії програмної продукції користуватися до 1 січня

2023 р. пільгами з оподаткування податком на прибу�

ток.

Базовими Законами підприємницької діяльності

у інноваційній сфері є наступні: "Про підприємниц�

тво" (1991), "Про наукову і науково�технічну ді�

яльність" (1991), "Про спеціальний режим інновац�

ійної діяльності технологічних парків" (1999), "Про

інноваційну діяльність" (2002), "Про пріоритетні на�

прями інноваційної діяльності в Україні" (2003),

"Про державне регулювання діяльності у сфері

трансферу технологій" (2006), "Про розвиток та

державну підтримку малого і середнього підприє�

мництва в Україні" (2012).

Вперше юридичне визначення терміну "підприє�

мництво" знайшло своє відображення у Законі Ук�
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раїни "Про підприємництво" від 7.02.91 р. № 698�ХІІ.

Нормами даного закону метою підприємницької

діяльності визначено прибуток, що значно звужує

цільову спрямованість даного виду діяльності, зали�

шаючи поза увагою соціальний та екологічний ефект.

У цілому, вищезгаданий Закон заклав правові пере�

думови легалізації та регулювання підприємницької

діяльності.

Терміни "інноваційне підприємництво", "інновацій�

на діяльність" у преамбулі Закону України "Про нау�

кову і науково�технічну діяльність" прямо не згадують�

ся. Проте норми статті 1 та 31 фактично ототожнюють

науково�технічну та інноваційну діяльність. Також да�

ним Законом вперше була зроблена спроба сформу�

вати методологічний інструментарій інноваційного

підприємництва, визначивши правовий статус суб'єктів

науково�технічної діяльності, науково�технічної про�

дукції.

Разом з тим, Закон містить суто декларативні поло�

ження. Так, наприклад, ст. 31 передбачено підтримку

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, держав�

них цільових наукових і науково�технічних програм та

концентрацію ресурсів для їх реалізації, проте інфор�

мація про принципи застосування пільгового оподатку�

вання, фінансування заходів (ст. 33) має загальний ха�

рактер.

Системний підхід до формування законодавчого

забезпечення інноваційної сфери України повинен реа�

лізовувати базовий Закон "Про інноваційну діяльність",

у якому визначено мету та принципи державної іннова�

ційної політики, а також правові, економічні та органі�

заційні засади державного регулювання інноваційної

діяльності [6, с.57].

У Законі закріплено визначення термінів "інно�

вації", "інноваційна діяльність", "інноваційний про�

дукт". Так, у ст.1 інноваційна діяльність трактуєть�

ся як така, що спрямована на використання та ко�

мерціалізацію результатів наукових досліджень та

розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку�

рентоздатних товарів, послуг. Законом також виз�

начено організаційні форми інноваційного підприє�

мництва (зокрема, інноваційне підприємство, тех�

нопарк тощо) та встановлено критерії, за якими

суб'єкт господарювання набуває статусу інновацій�

ного.

Статті 17, 21, 22 даного Закону передбачали стиму�

лювання інноваційної діяльності шляхом безвідсотко�

вого кредитування, компенсації банківських відсотків,

запровадження спеціального режиму податкового та

митного регулювання.

Вищезазначені заходи державної підтримки дозво�

лили б суб'єктам інноваційного підприємництва акуму�

лювати фінансові ресурси, спрямовувати їх на забезпе�

чення інноваційної активності. Проте чинність даних

положень Закону була призупинена в 2003 році, а у

2004—2005 роках податкові пільги були скасовані [6,

с. 57].

Ключовою проблемою державної політики за�

безпечення економічної безпеки у інноваційній сфері

є формування та реалізація її пріоритетів як голов�

них та найважливіших напрямів системної діяльності

[1].

Державні пріоритети інноваційної діяльності викла�

дені в Законі України "Про пріоритетні напрями іннова�

ційної діяльності в Україні".

Відповідно до Закону, пріоритетними в Україні є

науково, економічно і соціально обгрунтовані та зако�

нодавчо визначені напрями інноваційної діяльності,

спрямовані на забезпечення потреб суспільства у висо�

котехнологічній конкурентоспроможній, екологічно

чистій продукції, високоякісних послугах і збільшення

експортного потенціалу держави.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Ук�

раїні складаються із стратегічних та середньостроко�

вих. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяль�

ності розраховані на тривалу перспективу (не менше

десяти років), середньострокові — розраховані на ре�

алізацію протягом найближчих трьох�п'яти років (Ст. 2)

[7].

Разом з тим, із 7 визначених ст. 4 Закону стратегіч�

них пріоритетів 3 відносяться до 4 (індустріального) тех�

нологічного укладу, а заходи щодо їх реалізації не на�

ведені.

Враховуючи інтеграційний вектор розвитку нашої

країни, орієнтація на поглиблення міжнародної

співпраці знайшла своє відображення в Угоді про парт�

нерство і співробітництво з Європейськими співтовари�

ствами 14.06.1994 року, яка набула чинності 01.03.1998

року, в "Стратегії інтеграції України до Європейського

Союзу", затвердженій Указом Президента України від

11.06.1998 року № 615/1998, а також у "Стратегії еко�

номічного та соціального розвитку України "Шляхом

європейської інтеграції" на 2004�2015 роки", затверд�

женій Указом Президента України від 28.04.2004 року

№ 493/2004.

Вищезазначеними законодавчими та підзаконни�

ми актами, в Україні була сформована солідна норма�

тивно�правова база, якою передбачалось не тільки за�

гальна орієнтація на інноваційний розвиток економі�

ки, але й окреслювались основні механізми втілення в

життя такого курсу державою. Проте реальне функці�

онування більшості цих механізмів в Україні не відбу�

лося [8]. Більше того, наявні юридичні колізії у зако�

нодавстві, пов'язані із різним трактуванням базових

дефініцій.

Так, наприклад, якщо Закони України "Про інвес�

тиційну діяльність" та "Про інноваційну діяльність" ак�

центують увагу на комерціалізації результатів наукових

досліджень та отриманні різних видів ефекту, то норми

Господарського Кодексу визначають результатом інно�

ваційної діяльності лише впровадження нових науково�

технічних досягнень у виробництво та інші сфери сусп�

ільного життя.

Подібна ситуація й щодо визначення пріоритетів

інноваційної діяльності. Концепцією науково�техно�

логічного та інноваційного розвитку України (1999

р.) визначено 15 пріоритетних напрямів, які згрупо�

вано за трьома сферами (наука, технологічний роз�

виток, виробництво). У Законі України "Про пріори�

тетні напрямки розвитку науки і техніки" (2001) зга�

дуються шість довгострокових пріоритетів розвит�

ку науки і техніки, а у Законі України "Про пріори�

тетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

(2011 р.) їх вже сім.
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ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, підвищення ефективності функціонування

правового механізму забезпечення економічної безпе�

ки інноваційного підприємництва потребує реформу�

вання правової системи на основі результаторієнтова�

ного підходу, окремі елементи якого викладені у [9, с.

87].

Подальші наукові дослідження, які стосуються

вдосконалення правового забезпечення економічної

безпеки, повинні бути спрямовані на уточнення адміні�

стративно�правових форм діяльності щодо реалізації

юридичних засобів, які входять до складу цього механ�

ізму, а також на виявлення особливостей його застосу�

вання щодо окремих напрямків реалізації економічної

функції держави [10, с. 812].
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