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ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кулак Н.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

У статті викладено результати дослідження загальносвітових тенденцій державного регулювання 
інноваційного розвитку сфери підприємницької діяльності. Проаналізовано особливості механізму дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності малого та середнього підприємництва в Україні.
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Постановка проблеми Головною ознакою 
економіки розвинутих країн сьогодення є 

забезпечена з боку держави спрямованість на ви-
користання інноваційної моделі господарювання.

Згідно з офіційними статистичними даними, 
у 2013 р. в Україні інноваційною діяльністю за-
ймалися 16,8% підприємств, у 2014 р. –16,1%, 
у 2015 р. – 17,3% [1, 2]. Державна служба ста-
тистики України фіксує у 2015 році лише 15,2% 
інноваційно активних підприємств, що на 3,1% 
вище за 2014 рік [1, 2]. Згідно даним спільного до-
слідження Корнельського університету (США), 
Школи Бізнесу INSEAD (Франція) та Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної власності Укра-
їна у 2016 році посіла лише 56 місце у рейтингу 
глобального інноваційного індексу (далі Рейтинг 
GII) із показником 35.72, порівняно із 2015 роком, 
коли показник глобального інноваційного індексу 
країни дорівнював 36.45, що відповідало 64 місцю 
у світовому Рейтингу GII [3, 4].

Таким чином кількісні показники підпри-
ємств, які використовують інноваційну модель 
господарювання в Україні залишаються стабіль-
но невисокими. Незважаючи на те, що Україна 
забезпечена потужним науковим та кадровим 
потенціалом, має досвід створення інноваційного 
продукту, країна поступово втрачає позиції на 
світовому ринку інноваційних товарів і послуг. 
Причиною негативної тенденції є неефективність 
механізму державного регулювання процесів ін-
новаційного розвитку підприємницької діяльнос-
ті. Підвищення інноваційної активності сфери 
підприємницької діяльності є стратегічно важли-
вим завданням державного регулювання.

Аналіз останніх досліджень Вагомий вклад в 
дослідження питань державно регулювання ін-
новаційного розвитку сфери підприємницької ді-
яльності здійснили: Г.А. Андрощук [10], С.М. Іл-
ляшенко [11], В.В. Казаков [12] та інші.

Проте дослідження процесів формування 
дієвого механізму сфери підприємницької ді-
яльності мають носити комплексний характер 
та базуватися на інституційному аналізі, чого 
не роблять сучасні дослідники. Останні наукові 
публікації висвітлюють окремі прогалини у по-
літиці державного регулювання функціонування 
інноваційного підприємництва, фіксують недо-
статню фінансову складову та непослідовність 
державної політики, приділяють увагу питанням 
інноваційного розвитку підприємництва в окре-
мих галузях народного господарства, залишаючи 
поза увагою той факт, що інновація як феномен 
сучасності є еволюційним результатом взаємо-

дії науково-технічних, виробничих, соціально-
економічних, правотворчих та інших суспільних 
процесів, що потребує дослідів з позиції впли-
ву як зовнішніх (політичних, економічних, соці-
альних, культурних, правових) так і внутрішніх 
(рівень кваліфікації персоналу, рівень розвитку 
науки, рівень правосвідомості) факторів.

Невирішені частини проблеми. Доведено, що 
інноваційний тип економіки одночасно є і при-
бутковим і ризикованим. Тому необхідно за-
безпечити поступовий, збалансований перехід 
країни до інноваційного типу господарювання 
шляхом створення дієвого механізму державного 
регулювання сфери підприємницької діяльності.

Метою статті є аналіз загальних світових та 
вітчизняних тенденції державно регулювання ін-
новаційного розвитку сфери підприємницької ді-
яльності, розкриття та обґрунтування основних 
складових державного механізму, спроможного 
створити потенціал для переходу вітчизняної еко-
номіки на шлях активного інноваційного розвитку.

Основні результати дослідження. Інститут 
державної інноваційної політики виникає напри-
кінці 1960-х – на початку 1970-х років. Термін 
«інноваційна політика» уперше було використано 
у 1967 році Міністерством торгівлі США у допо-
віді «Технологічні нововведення: управління та 
умови здійснення» [14].

За період існування інституту інноваційної 
політики сформовано різні підходи до створення 
економіки інноваційного типу. Загальним в усіх 
підходах є те, що рушійною складовою економіки 
інноваційного типу є підприємництво побудоване 
на використанні інноваційних технологій, вироб-
ництві інноваційного товару, або на торгівлі інно-
ваційними розробками.

Згідно даними Дослідження GII лідируючі 
позиції у рейтингу ефективності інноваційних 
систем у 2016 році займають держави-лідери 
економічного розвитку: Швейцарія, Швеція, Ве-
ликобританія, США [3].

У таблиці 1 наведено дані рейтингу ефектив-
ності інноваційних систем світових лідерів, та 
країн, що у найбільшій мірі відповідають умовам 
і рівню розвитку України (країни колишнього со-
ціалістичного блоку).

Науковці виділяють наступні складовими 
державної політики регулювання сфери іннова-
ційного підприємництва [12]:

– законодавче забезпечення; формування й 
підтримка розвитку інноваційної інфраструктури;

– прогнозування й планування інноваційного 
розвитку;
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– захист інтелектуальної власності; підтрим-
ка розвитку науки та освіти;

– пільгове оподатковування суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють інноваційну діяльність;

– державна фінансова підтримка науково-до-
слідної діяльності та інноваційної господарської 
діяльності;

– формування сприятливого організаційного 
середовища. 

Таблиця 1
Рейтинг ефективності  

інноваційних систем 2016 року

Країна Регіон
Місце у 

рей-
тингу

Показник гло-
бального іннова-
ційного індексу

ЛІДЕРИ
Швейцар-
ська Конфе-
дерація

Європа 1 66,59

Швеція Європа 2 61,36
Великобри-
танія Європа 3 61,25

США Північна 
Америка 4 61,40

Японія Східна Азія 16 54,52
Країни, що відповідають рівню розвитку України 

Естонія Європа 24 51,73
Латвія Європа 34 44,33
Словацька 
Республіка Європа 37 41,70

Болгарія Європа 38 41,42
Польща Європа 39 40,22
Російська 
Федерація Європа 43 38,50

Молдавська 
Республіка Європа 46 38,39

Україна Європа 56 35,72
Казахстан Євразія 75 35,51
Республіка 
Білорусь Європа 79 30,39

Джерело: розроблено автором за даними [3]

За результатами дослідження державної полі-
тики країн-лідерів інноваційного розвитку, визна-
чено наступні тенденції державної політики від-
носно інноваційного підприємництва (таблиця 2).

Загальними, згідно проведеного аналізу, в по-
літиці економічно розвинутих країн, є напрями 
діяльності наведені у таблиці 3.

Аналіз загальних тенденції державного регу-
лювання інноваційного розвитку сфери підпри-
ємницької діяльності в країнах, які вже пере-
йшли до інноваційного типу економіки свідчить, 
що фундаментом політики кожної окремої краї-
ни є об’єктивні умови в яких функціонує ця кра-
їна. Тому форми, методи та інструменти фор-
мування та регулювання сфери інноваційного 
підприємництва визначається окремою країною 
в залежності від територіально – демографічних, 
природних, політичних, соціально-економічних 
особливостей країни.

Аналіз державних підходів до інноваційного 
розвитку сфери підприємницької діяльності ви-
явив наступні загальні напрямки, які сприяють 
створенню умов для успішного інноваційного 
розвитку сфери підприємницької діяльності:

– використання національної специфіки дер-
жави, як базису для створення програми іннова-
ційного розвитку;

– послідовна державна політика, спрямова-
на на створення нормативно-правової бази, що 
забезпечує формування сприятливих умов для 
функціонування підприємств з інноваційною 
складовою;

– розвиток освіти, підтримка системи підви-
щення кваліфікації практичних наукових та пе-
дагогічних працівників;

– податкові пільги, система державного фі-
нансування та заохочень; забезпечення захисту 
інтелектуальної власності;

– створення умов для консолідації держави, 
науки та підприємництва;

– підтримка інноваційних розробок шляхом 
системи державних грандів та державного за-
мовлення;

– популяризація інновацій у суспільстві.
Країни, які перейшли до формування еконо-

міки інноваційного типу нещодавно, намагаються 
подолати розрив у розвитку із країнами лідера-
ми. Такими країнами є держави колишнього Ра-
дянського табору, в число яких входить і Украї-
на. За результатами аналізу стану інноваційного 
розвитку сфери підприємницької діяльності кра-
їн колишнього Радянського табору виявлено 
основні фактори, які знижують темпи розвитку 
інноваційного підприємництва (Таблиця 4).

З результатів аналізу випливає, що механізм 
регулювання сфери інноваційного підприємни-
цтва складається із форм, методів та інструмен-
тів, за допомогою яких держава впливає на ін-
ститут підприємництва, соціум, країну в цілому, 
з метою формування та розвитку підприємництва 
інноваційного типу. Крім того, з’ясовано, що меха-
нізм регулювання сфери інноваційного підприєм-
ництва в Україні та в країнах, які переходять до 
формування економіки інноваційного типу скла-
дається із 4 головних елементів: правового, фінан-
сово-економічного, інформаційного та наукового.

Висновки та пропозиції Основні світові тен-
денції державної політика в сфері регулювання 
інноваційного підприємництва спрямовані на: за-
безпечення та удосконалення правової складової 
механізму регулювання інноваційного підпри-
ємництва в питаннях формування та розвитку 
інноваційного підприємництва, податкової систе-
ми, кредитно-фінансової політики, зовнішньое-
кономічних відносин, метрології, сертифікації та 
стандартизації інноваційного продукту, інтелек-
туального права; забезпечення фінансової скла-
дової інноваційного підприємництва; інформацій-
не забезпечення інноваційного процесу розвитку 
сфери інноваційного підприємництва; наукового 
супроводу процесу формування інноваційного 
підприємництва, наукового забезпечення ство-
рення інноваційної продукції, формування ка-
дрового потенціалу науковців.

Детальніше наповнення напрямків державно-
го регулювання для України та країн які тільки 
формують сферу інноваційного підприємництва 
на сьогодні має наступний зміст:

1. Систематизація та удосконалення управ-
ління у сфері інновацій шляхом доопрацювання 
законодавчих механізмів застосування податко-
вих пільг, стимулювання ведення інноваційного 
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підприємництва, покращення інвестиційного клі-
мату, стимулювання на державному рівні впро-
вадження в підприємницькі процеси інновацій-
них технологій.

2. Підтримка НДДКР інноваційної спрямованос-
ті, стимулювання об’єднання потенціалу сфери до-
сліджень і розробок із підприємницькою діяльністю, 
державна підтримка трансферу технологій необхід-

Таблиця 2
Основні тенденції держаної політики країн – лідерів інноваційного розвитку  

у сфері інноваційного підприємництва 
Країна Основні тенденції

Швей-
царська 
Конфе-
дерація

Особливості:
Відсутність з боку держави пріоритетів підтримки розвитку будь – яких галузей промисловості; 
підтримка підприємництва з інноваційною складовою; вектор на зниження складової державного 
втручання в підприємницьку діяльність; заохочення конкурентних відносин; забезпечення участі 
Швейцарії в міжнародних програмах і проектах в області технологій та інновацій.
Умови державної підтримки проектів: проекти здійснюються у співпраці з партнерами, що пред-
ставляють приватний або державний сектор (партнери по реалізації), які забезпечують безпо-
середнє використання результатів наочно-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (далі 
НДДКР); обов’язкова наявність значного ринкового потенціалу результатів дослідження; неможли-
вість реалізації проектів без державної підтримки; реалізація проектів сприяє підвищенню рівня 
кваліфікації дослідних кадрів.

Швеція

Особливості:
Орієнтація та державна підтримка розвитку університетів та фундаментальних наук в сфері: 
економіки, математики, класичних дослідів, комп’ютерних технологій, біології, медицини, фізики, 
права, енергетики, альтернативного палива.
Дослідження, спрямовані на підтримку добробуту, охорону здоров'я, соціальне обслуговування, 
ринок праці; екології, біології, землезнавства, комунального планування, будівництва, архітектури, 
управління земельними і водними ресурсами, збереження об'єктів культурної ціннісної. 
Державна підтримка здійснюється за умов спрямованості проектів на розвиток науки, освіти і со-
ціальної сфери, розвиток знань як платформи для інноваційної діяльності; трансфер технологій.
Використано принцип «потрійної спіралі», який полягає у чіткому взаємозв'язку між бізнес-струк-
турами, державними органами влади та університетами на трьох рівнях: національному, галузево-
му, регіональному.

Велико-
британія

Особливості:
Бізнес відіграє керівну роль у визначені цілей інноваційної політики країни. Орієнтація державної 
політики на створення комерційних інноваційних продуктів, зменшення бюрократичних процедур, 
диверсифікація джерел фінансування, вагомі податкові пільги. Залучення бізнесу та промислових 
кіл у наукову діяльність. Залучення приватних інвестицій шляхом надання вагомих податкових 
пільг та податкових кредитів. 
Контроль якості, та політика на підвищення кваліфікації наукових та педагогічних кадрів на всіх 
рівнях освіти і в наукових закладах. Розвиток НДДКР у регіонах.
Держава реалізує та активізує інноваційну політику через наступні механізми: надання податкових 
кредитів; інвестиції в дослідницькі роботи світового рівня, що виконуються в найпотужніших бри-
танських дослідницьких центрах; фінансово-технічна підтримка провідних університетів і держав-
них лабораторій; прив’язка досліджень, які фінансуються з бюджетних джерел, до потреб економіки 
й бізнесу; спрямованість наукових досліджень на покращення загального добробуту; систематичне 
забезпечення наукового сектора вченими, інженерами й технологами; систематичне підвищення 
якості професійного рівня фахівців, зайнятих у науковій сфері, підвищення професійних навичок 
наукових викладачів і лекторів у кожній школі, коледжі й університеті; політика на підвищення 
кількості студентів вузів і учнів старших класів та коледжів, що обирають спеціальність, пов’язану 
з науково-дослідною діяльністю; заохочення до навчання висококваліфікованих студентів, що мають 
намір будувати кар’єру в НДДКР; збільшення державного фінансування науки.

США

Особливості:
Провідна роль держави у процесі регулювання інноваційної діяльності. Механізм регулювання має 
децентралізований характер.
Підтримка великого і МСП, стимулювання інвестицій у венчурний бізнес. 
Держава реалізує інноваційну політику шляхом економічних та правових механізмів, що склада-
ються із: економіко-правових заходів, забезпечених Конституціє, відповідними законами, внутріш-
ньовідомчими, адміністративними розпорядженнями; державного фінансування наукової сфери; 
контрактної системи відносин між суб’єктами інноваційної діяльності та державою; податкової 
системи; патентно-ліцензійної, антитрестовської політики; амортизаційних заходів, системи суб-
сидії; передавання технологій; підтримки міжорганізаційної кооперації та дрібного інноваційного 
бізнесу; урядових закупівель.

Японія

Особливості:
Питання інноваційної політики знаходиться у компетенції керівників держави. Створення інсти-
туту інноваційного розвитку почалося із політики запозичення інноваційних розробок іноземного 
походження; залучення провідних спеціалістів з інших країн світу для освоєння новітніх техноло-
гій, мілітаристичної спрямованості. Сучасна Японія перейшла до: створення власних інноваційних 
проектів; здійснення значних інвестиції в науку.
Держава фінансує лише початок рискованих НДДКР. На стадії розроблення інноваційних залуча-
ються приватні компанії. Реалізація проекту відбувається лише за кошти приватних компаній.
Вектор розвитку направлено на транснаціональні корпорації.
Низький процент (далі МСП) із інноваційною складовою.
Стимулюється державно-приватне партнерство, система патентування, підтримуються конкурент-
ні відносини. Пріоритетні напрями досліджень: охорона здоров'я, інформаційні технології, охорона 
навколишнього середовища, нанотехнології.

Джерело: розроблено автором за даними [3, 4, 5, 6, 8]
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них для створення в Україні підприємств-виробни-
ків інноваційної конкурентоспроможної продукції.

3. Створення на базі вищих освітніх закла-
дів інноваційних освітньо-правових бізнес-ін-

кубаторів, з метою прискореної «інкубації» 
фахівців необхідних для функціонування ін-
новаційного підприємництва та осіб із підпри-
ємницьким світоглядом.

Таблиця 3
Загальні напрями політики розвитку інноваційного підприємництва країн-лідерів 

Напрям дій Зміст дій

Дії фінансової 
спрямованості

Створення правового поля для пільгового оподаткування; державне фінансування інно-
ваційних проектів; державне кредитування інноваційних проектів і програм зі створення 
інноваційних підприємницьких структур; спільне та пайове фінансування інноваційних 
проектів; система державних грандів; стимулювання через систему державного замовлення 

Дії нефінансової 
спрямованості

Координаційні, інформаційні, стимулюючі; законодавчі, податкові, інформаційно-консульта-
ційні, організаційні.

Джерело: розроблено автором за даними [3, 4, 5, 8]

Таблиця 4
Фактори, які знижують темпи розвитку інноваційного підприємництва  

у країнах колишнього Радянського табору
Країна Фактори

Естонія

Фінансові методи участі держави. Нестаток коштів для повномасштабного фінансування іннова-
ційних заходів у сфері інноваційного підприємництва у зв’язку із соціальними проблемами; не-
високий рівень венчурних інвестиції; складність процедури отримання бюджетного фінансування 
у зв’язку із складністю бюрократичних процедур, викликаних високими ризиками інноваційного 
підприємництва; низький рівень.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Ще доволі слаборозвинена інфраструктура МСП; 
низька інвестиційна привабливість підприємств з інноваційною складовою; низька привабливість 
підприємницької діяльності із залученням інноваційних технологій з причини їх високої собівар-
тості; відсутність структури, яка має координувати зв’язки між науковими закладами, державни-
ми органами та підприємствами у питаннях інноваційного розвитку.
Стан науки,освіти, кадрової складової. Низька привабливість наукової діяльності; значний відтік 
професійних кадрів за кордон; недостатній рівень освіти.

Латвія

Фінансові методи участі держави. Соціальні проблеми, наявність зовнішнього боргу; низький рі-
вень державної підтримки інноваційної діяльності.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Слабкі позиції державно-приватного партнерства; 
низький рівень патентної діяльності.
Стан науки,освіти, кадрової складової. Відсутній зв'язок між науковими, освітніми закладами та 
підприємництвом; ще недостатній рівень освіти; недостатність кадрів для сфери інноваційного під-
приємництва.

Сло-
вацька 
Респу-
бліка

Фінансові методи участі держави. Недостатній рівень фінансування інноваційного підприємництва; 
недосконала система державного стимулювання.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Недосконалість правового поля; неврегульованість 
механізму ліцензування та патентування; низька інвестиційна привабливість підприємств МСП; 
відсутність програми модернізації підприємств; відсутність концепції розвитку сфери інноваційного 
підприємництва; низький рівень інформатизації.
Стан науки,освіти, кадрової складової. Відсутність висококваліфікованих кадрів, здатних обслугову-
вати сферу інноваційної підприємницької діяльності; низькій кількісний та якісний рівень НДДКР.

Болга-
рія

Фінансові методи участі держави. Відсутність програмної державної політики розвитку інновацій-
ного підприємництва.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Невелика кількість високотехнологічних галузей гос-
подарства; низька привабливість інноваційного підприємництва з причин відсутності сталої систе-
ми заохочування, високих ризиків інноваційного підприємництва та високої вартості інноваційних 
технологій; відсутність диверсифікаційних механізмів.
Стан науки,освіти, кадрової складової. Недостатній рівень освіти; кадровий дефіцит в сфері науки 
та інновацій.

Польща

Фінансові методи участі держави. Недостатньо коштів для фінансування в повному обсязі заходів 
інноваційної політики в сфері підприємництва; низький рівень державного стимулювання впрова-
дження інновацій в підприємницьку діяльність;орієнтація держави здійснення інноваційного розви-
тку за приватний кошт.
Позиції сфери підприємницької діяльності відсутність розвиненої інноваційної інфраструктури; 
низький рівень зарплати; постійні зміни галузевої структури; відсутність конкурентоспроможних 
галузей; низька інноваційна активність МСП у зв’язку із високою вартістю та високим рівнем ри-
зиків інноваційного підприємництва.
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень привабливості наукової діяльності; відсут-
ність інноваційних НДДКР; відсутність; відсутній зв'язок між науковими, освітніми закладами та 
підприємництвом; недостатній рівень освіти для фахівців інноваційних сфер.

Росій-
ська 
Федера-
ція

Фінансові методи участі держави. Відсутність програми монетизації інноваційних винаходів; від-
сутність системи фінансового та податкового стимулювання.
Позиції сфери підприємницької діяльності недосконалість правового поля; відсутність активної дер-
жавної політики розвитку інноваційного підприємництва соціальної спрямованості; відсутність іннова-
ційної інфраструктури; низька привабливість інноваційного підприємництва в середньому та малому 
бізнесі (орієнтація на крупні підприємства);низький рівень інтеграції наукових винаходів у підприєм-
ницьку діяльність; низька інтегрованість російських підприємств у світовий технологічний ринок.
Стан науки, освіти, кадрової складової. Відсутність збалансованої координації між наукою, підпри-
ємництвом та урядом; застарілість основних фондів наукових організацій; низька привабливість 
наукової діяльності.
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Мол-
давська 
Респу-
бліка

Фінансові методи участі держави відсутність системи фінансового державного стимулювання.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Висока корупційна складова; відсутня програма інно-
ваційного розвитку; відсутність нормативно-правової бази для діяльності інноваційних підприємств.
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутня взаємодія наукових закладів та підприємництва; 
низький рівень освіти.

Україна

Фінансові методи участі держави. Соціальні проблеми у зв’язку із воєнними діями в Зоні АТО, 
недостатній рівень фінансуванні інноваційного підприємництва.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Невиконання норм законів, які встановлюють піль-
говий режим оподаткування підприємств інноваційного сектору у зв’язку із недоопрацюванням 
механізму надання податкових пільг; низький рівень (2,5%) державного фінансування інновацій-
них МСП; Фрагментарний характер інноваційної політики; структурна деформація інноваційної 
діяльності підприємств; відсутність економічного державного заохочення для МСП із інноваційною 
складовою; зменшення інноваційної ємності внутрішнього ринку; низький рівень конкурентоспро-
можності національного інноваційного продукту; орієнтація уряду на підтримку інноваційного роз-
витку великих підприємств стратегічного напряму (авіабудування, хімічна галузь, космічне ракето-
будування, машинобудування); відсутність інноваційної інфраструктури.
Стан науки, освіти, кадрової складової. Зниження рівня наукового потенціалу; зменшення кількос-
ті науково-технічних спеціалістів; відсутність необхідного рівня державного фінансування НДДКР.

Казах-
стан

Фінансові методи участі держави низький рівень фінансування НДДКР; нестача бюджетних ко-
штів; сировинна спрямованість економіки.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність підприємницької інфраструктури.
Стан науки, освіти, кадрової складової відсутність зв’язків між науковими закладами та МСП, 
відсутність наукомістких і високотехнологічних виробництв; низький рівень НДДКР.

Респу-
бліка 
Біло-
русь

Фінансові методи участі держави. Брак коштів; слаборозвинута кредитно-банківська система; від-
сутня система стимулювання інноваційного підприємництва.
Позиції сфери підприємницької діяльності. Відсутність правового поля, яке регулює діяльність 
підприємств з інноваційною складовою; низький рівень захисту інтелектуальної власності; низький 
рівень наукоємності білоруського ринку.
Стан науки, освіти, кадрової складової. Низький рівень НДДКР, відсутній зв'язок між науковими, 
освітніми закладами та підприємництвом; нестача фахівців, здатних працювати в сфері інновацій-
ного підприємництва; недостатній рівень освіти для фахівців інноваційних сфер.

Джерело: розроблено автором за даними [3, 4, 5, 6, 8, 9]

Продовження таблиці 4
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Аннотация
В статье изложены результаты исследования общемировых тенденций государственного регулиро-
вания инновационного развития сферы предпринимательской деятельности. Проанализированы осо-
бенности механизма государственного регулирования инновационной деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Украине.
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Summary
The article presents the results of a study of global trends of state regulation of innovative. The features 
of the mechanism of state regulation of innovation activities of small and medium business in Ukraine.
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