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Усвідомлення позитивного впливу інноваційної діяльності на
соціально-економічний розвиток країни та її конкурентоспромо-
жність висуває на перший план необхідність активізації іннова-
ційного підприємництва. Саме інноваційна спрямованість під-
приємницької діяльності забезпечує не лише конкурентні
переваги суб’єктам господарювання, а й сприяє економічному
піднесенню держави, яка підтримує їх розвиток. Тобто в сучас-
ному глобалізованому світі розвиток економіки забезпечується
переважно інноваційним характером підприємництва, а не наяв-
ними ресурсними можливостями.

Вагоме місце у визначенні провідної ролі інноваційного під-
приємництва у розвитку економічних систем належить Й. Шум-
петеру, який відзначав, що при капіталізмі не існує іншого при-
бутку як чистий дохід від підприємництва [1]. Про наявність
зв’язку між бізнесом та інноваціями наголошував також П. Дру-
кер, зокрема зазначав, що бізнес призначений для інновацій,
оскільки він не зможе довго існувати, а тим більше не доб’ється
визначних результатів, якщо не буде вирішувати завдання щодо
оновлення як продукції (послуг), так і самого себе [2, с. 229].
Тобто, в сучасних умовах розуміння визначальної ролі підприєм-
ництва у інноваційному розвитку країни вимагає публічного ви-
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знання, всебічної державної та суспільної підтримки й стимулю-
вання інноваційного підприємництва. А реалізація двох основних
функцій підприємств (за П. Друкером [2, с. 305—306]) — марке-
тингу і інновацій, доводить про постійне змагання за досягнення
якіснішого і дешевшого товару, а також власного покращення.

Розвиток інноваційного підприємництва змінює характер кон-
куренції, сприяє закріпленню провідними фірмами своїх ринко-
вих позицій, переорієнтації фінансових потоків з фізичного на
людський капітал, науково-технічну та ринкову інформацію,
знання, інтелектуальний капітал [3, с. 29].

У вітчизняній теорії та практиці питання інноваційного під-
приємництва почало активно досліджуватись з кінця 80-х почат-
ку 90-х рр. Однак, значна тривалість досліджень даного напряму
не забезпечила практичної його реалізації. До сьогоднішнього
часу актуальним залишається створення сприятливого середови-
ща та стимулювання розвитку інноваційного підприємництва в
Україні, формування належної організаційно-інфраструктурної
його підтримки.

Відсутність законодавчого визначення інноваційного підпри-
ємництва у вітчизняній практиці стримує його розвиток веде до
поширення серед науковців різносторонніх підходів до визна-
чення та розуміння напрямів його розвитку. Найповніше сутність
інноваційного підприємництва визначається у праці [4, с. 4] як
«суспільно-, організаційно- і техніко-економічний процес прак-
тичного впровадження нововведень, у результаті реалізації якого
створюються принципово нові за своїми властивостями товари
(продукція, послуги) і технології, що дозволяє формувати нові
ринки і нові потреби». Тобто воно є сукупністю ініціативних дій
суб’єктів інноваційної підприємницької діяльності, що мають ри-
зиковий характер і забезпечують перебіг етапів інноваційного
циклу, з метою задоволення потреб споживачів та отримання
прибутку.

Основою інноваційного підприємництва в промислово розви-
нутих країнах є мале підприємництво, якому належить першість
за масовістю і динамічністю структурних складових ринкового
інноваційного потенціалу. Тому кількість і структура малого під-
приємництва є відображенням розвитку інноваційного підприєм-
ництва в державі, основними завданнями якого є: розвиток інтег-
раційних зв’язків між малими і великими компаніями; сприяння
формуванню високотехнологічних, наукомістких малих фірм в
інфраструктурі промислового сектора; створення і підтримка
технологічних компаній, створених з метою комерціалізації роз-
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робок; підвищення інноваційної активності стійких малих ком-
паній [5, с. 311]. Потенціал малого підприємництва в інновацій-
ній сфері є досить потужним, якщо на державному рівні його
розвитку надається належна увага у напрямі формування спеціа-
льної інфраструктури, забезпечення підтримки.

За рейтингом рівня сприятливості умов для ведення підпри-
ємницької діяльності на червень 2013 року Україна з 189 країн
світу зайняла 112 місце, після Польщі (45), Казахстану (60), Біло-
русі (63), Киргизької Республіки (68), Молдови (78) та Російської
Федерації (92). Однак, навіть така позиція України є суттєвим до-
сягненням, оскільки вона за 2012—2013 рр. провела реформи у 8
із 10 областей, що оцінювались у дослідженні «Ведення бізнесу».
За 2005—2013 рр. Україна здійснила 26 регуляторних реформ
(найбільше Грузія — 36), що забезпечило її наближення до «пе-
редового рубежу» на 23,1 % (з 38,2 до 61,3 %) [6, с. 3—15].

Загалом в Україні інноваційне підприємництво сьогодні пред-
ставлене фрагментарно, оскільки кількість вітчизняних малих і
середніх підприємств майже в 10 разів менше середнього показ-
ника ЄС. Основними чинниками, що стримують його розвиток в
Україні є: безсистемність і недосконалість нормативно-правового
забезпечення інноваційної діяльності та поширена практика не-
дотримання законодавчих норм; відсутність чіткої і стабільної
державної політики в галузі інноваційної діяльності; недостатньо
розвинена інноваційна інфраструктура і ринок інтелектуальної
власності; відсутні істотні джерела фінансування та недостатнє
використання інвестиційного потенціалу банківської та страхової
сфери, Пенсійного фонду та іноземних інвесторів; слабкість еко-
номічних мотивацій в учасників інноваційного бізнесу, а також
недосконалість механізмів державної підтримки суб’єктів інно-
ваційної діяльності тощо. Крім того, не припиняється фінансу-
вання інфраструктурних елементів економіки четвертого укладу
(підприємств металургії та енергетики) в противагу п’ятого і шо-
стого укладу (підприємств нано- і біотехнологій).

Для вирішення зазначених проблем і формування сталих тен-
денцій розвитку інноваційного підприємництва в Україні необ-
хідно: забезпечити обов’язковий характер державної підтримки
розвитку інноваційного підприємництва шляхом прямої участі у
формуванні інноваційних структур; підтримувати та стимулюва-
ти формування інноваційних кластерів; забезпечити активізацію
та сприяти взаємодії державної влади, регіональних органів вла-
ди, бізнесу, вищих наукових закладів і наукових організацій;
здійснювати кредитування інноваційного підприємництва; впро-



72

ваджувати податкові пільги та страхування; дозволити застосу-
вання прискореної амортизації; розширити перелік витрат, що
пов’язані з інноваційною діяльністю тощо.
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