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но з Податковим кодексом України[3]. Тобто, податковий кредит в 
тому розумінні, яким оперує Податковий кодекс України, жодного 
відношення до стимулювання інноваційної діяльності не має. 

Водночас, законопроект щодо встановлення інвестиційного по-
даткового кредиту, який було згадано раніше, має на меті врегулю-
вати підтримку та розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності 
та впровадження підприємствами інновацій, створення прозорого 
сприятливого інвестиційного клімату в державі, що стане подаль-
шою базою для активізації обміну науковими знаннями та техноло-
гіями. Інвестиційний податковий кредит визначається як таке продо-
вження строку сплати податку чи збору, при якому платнику податку 
за наявності підстав, надається можливість протягом певного термі-
ну і в певних межах зменшувати свої платежі з податку чи збору з на-
ступною поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків. 
Однією з таких підстав є здійснення платником податку інноваційної 
діяльності, у тому числі створення нових або вдосконалення існую-
чих технологій, створення нових видів сировини або матеріалів [5].

Проте, наразі, даний законопроект знаходиться на стадії обго-
ворення у Верховній Раді України вже на протязі двох років і жод-
них кроків на шляху його прийняття не було зроблено. Як свідчить 
світовий досвід, податковий кредит у науково-дослідницькій сфері 
залишає за собою позитивне враження. Тому, враховуючи зарубіж-
ну практику застосування податкових стимулів щодо інноваційної 
діяльності, вважаємо за доцільне впровадження в податковому за-
конодавстві України такої податкової пільги, як інвестиційний по-
датковий кредит. 
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В умовах розгорнутого процесу сучасної регіоналізації, підви-
щення ролі регіонів щодо економічного зростання країни, вимага-
ють правового аналізу та дослідження проблеми інноваційного роз-
витку економіки. При цьому особлива увага повинна приділятися 
розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема її функціонуванню 
на регіональному рівні. Важливим актуальним питанням у рамках 
окресленої проблематики відіграє забезпечення ефективної розбудо-
ви інноваційної інфраструктури з врахуванням особливостей соці-
ально-економічного рівню розвитку кожного регіону.

Динамічний інноваційний розвиток регіонів повинен передба-
чати наявність ефективної інноваційної інфраструктури, яка може 
сприяти інноваційному розвитку і розвитку зовнішньоекономічних 
зв›язків, притоку інвестицій в економіку регіонів і інтеграції України 
в європейські структури.

Визначення складових інноваційної інфраструктури містить Кон-
цепція розвитку національної інноваційної системи, схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 17.06. 2009 р. N 680-р 
[1], згідно з нормами якої національна інноваційна система включає 
підсистему інноваційної інфраструктури, що складається з виробни-
чо-технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експерт-
но-консалтингової складової, а також з технополісів, технологічних 
та наукових парків, інноваційних центрів та центрів трансферу тех-
нологій, бізнес-інкубаторів та інноваційних структур інших типів; 
інформаційних мереж науково-технічної інформації, експертно-кон-
салтингових та інжинірингових фірм, інституційних державних та 
приватних інвесторів. Також в Концепції відмічається, що однією з 
причин зниження рівню технологічного та інноваційного потенціалу 
національної економіки є нерозвинута інноваційна інфраструктура 
та визначаються основні завдання розвитку національної інновацій-
ної системи та шляхи їх вирішення у напрямі розвитку інноваційної 
інфраструктури, так, основними завданнями є: 1) забезпечення роз-
витку системи фінансово-кредитної підтримки реалізації конкурен-
тоспроможних науково-технічних та інноваційних програм і проек-
тів; 2) забезпечення розвитку виробничо-технологічної інноваційної 
інфраструктури; 3) забезпечення розвитку ефективної інформацій-

но-аналітичної та експертно-консалтингової інфраструктури іннова-
ційної діяльності; 4) створення умов для трансферу технологій та 
підвищення ефективності охорони прав інтелектуальної власності. 
На даний час причини зниження рівню технологічного та інновацій-
ного потенціалу національної економіки залишаються актуальними 
та потребують вирішення і подальшого поглиблення з урахуванням 
специфічних особливостей сучасного стану функціонування іннова-
ційної інфраструктури.

Слід визначити, що розвиток інноваційної інфраструктури в ре-
гіонах здійснюється з певними особливостями, при наявності ди-
ференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, 
що обумовлює різні можливості для функціонування інноваційної 
системи, відсутність комплексного підходу до організації діяльності 
інфраструктури на рівні державної влади. 

Так, наведені в роботі А. Р. Стояновського результати аналізу ді-
яльності інноваційних структур вказують на неоднорідний рівень їх 
розвитку за регіонами України, з переважним скупченням інновацій-
них структур в місцях централізації фінансових ресурсів (найперше 
бюджетних) – у столиці та обласних центрах, а також в місцях функ-
ціонування потужних промислових комплексів: у Дніпропетровську, 
Донецьку та Харківській області, м. Києві [2, с. 379 ].

В сучасних умовах в Україні існує суттєва диференціація рівня 
інноваційного забезпечення конкурентоспроможності регіонів, тоб-
то не всі регіони мають можливість для залучення у свою економіку 
інноваційних ресурсів. З огляду на це потрібно на державному рівні 
реалізовувати заходи для посилення інноваційного забезпечення й 
у цілому підвищення рівня конкурентоспроможності частини регі-
онів [3, с. 151].

Для забезпечення сталої динаміки інноваційного потенціалу ре-
гіонів України важливою правовою проблемою також є недостатня 
нормативно-правова урегульованість питань розвитку інноваційної 
інфраструктури регіону та недосконале інституційно-правове забез-
печення регіонального розвитку. Тобто, створення і функціонуван-
ня розвиненої інноваційної інфраструктури на регіональному рівні 
вимагає вдосконалення інституційно-правового забезпечення регіо-
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нального розвитку, що передбачає існування ефективного механізму 
правого регулювання та прийняття відповідних нормативних рішень 
в тому числі і на регіональному рівні. Гарантом сталого розвитку ре-
гіонів країни та стимулювання розвитку їх інноваційного потенціалу 
має бути розробка нової методології щодо забезпечення належного 
формування цього потенціалу з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей розвитку регіонів на сучасному етапі, створення типової 
для всіх регіонів та адміністративно-територіальних одиниць систе-
ми суб’єктів інноваційної інфраструктури.

Вирішення визначених проблем можливо шляхом вдосконалення 
інституційно-правового забезпечення регіонального розвитку та за-
безпечення рівних можливостей для кожного регіону з обов’язковим 
урахуванням певного потенціалу. Для створення та розвитку місце-
вих інноваційних інститутів необхідна участь у цьому процесі регі-
ональних органів влади, а також активна діяльність регіональних та 
місцевих органів влади щодо стимулювання побудови інституційних 
засад становлення інноваційного потенціалу в регіоні. При цьому, 
всі засоби стимулювання процесів формування інноваційного по-
тенціалу регіонів повинні враховувати індивідуальні особливості 
розвитку регіонів, з обов’язковою розробкою диференційованих під-
ходів до інноваційної підтримки їх розвитку.
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Туризм – це сектор економіки, який в сучасних умовах розвитку 
заслуговує на найбільшу увагу в Україні. Нажаль, Україна не вико-
ристовує свій туристичний потенціал в повному обсязі і розвиток 
туристичної галузі в Україні гальмується багатьма чинниками, одни-
ми з яких є недосконалість законодавства в цій сфері, та недостатня 
ефективність механізмів як державного, так і господарсько-право-
вого регулювання цієї галузі. 

Центральне місце серед засобів господарсько-правового ре-
гулювання туристичної діяльності займає ліцензування. У науко-
вих дослідженнях ліцензуванню, як одному із засобів державного 
регулювання господарської діяльності, зокрема і у галузі туризму, 
приділяється значна увага. Аналіз досліджень таких науковців як 
А. І. Шпомер [10, c. 35–36], В. В. Туманов [11], Е. Е. Бекірова [12, 
с. 49], Н. О. Бедрак [13, с. 12] можна зробити висновок, що ліцензу-
вання є одним із засобів господарсько-правового регулювання до-


