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Постановка проблеми. Малі підприємства – не-
від’ємна частина інноваційного процесу. Саме вони є 
сполучною ланкою між фундаментальною наукою й 
виробництвом. Від рівня розвитку підприємництва в 
інноваційній сфері залежить, як незабаром нова техно-
логія або розробка буде реально впроваджена [4, C. 8].

Досвід зарубіжних країн доводить, що одним з 
найбільш складних етапів інноваційного процесу є 
процес безпосереднього перетворення ідеї, винаходу, 
тощо, в категорію інновації, тобто виведення її на 
ринок та отримання доходу від її реалізації. 

Нові ідеї, що стають результатом креативного 
мислення, як правило, не можуть бути негайно запу-
щені у виробництво. Між науковими ідеями і техно-
логіями існує великий розрив, для подолання якого 
потрібен досить специфічний набір знань і компе-
тенцій. Серйозна проблема, що ускладнює практичне 
впровадження наукових і технічних ідей, є асиметрія 
інформації, пов’язаної із придбанням прав на вико-
ристання інновацій. Чим складніше влаштована інно-
вація з погляду наявного науково-технічного знання, 
тим більша асиметрія в розумінні її можливостей між 
автором інновації й суб’єктом економічної діяльності, 
що здобуває права на неї (так званий інноваційний 
пробіл, або „долина смерті”, рис. 1) [11]. 

До 85 відсотків технологій, розроблених у світі, 
не комерціалізуються, тому що вони не виходять із 
зони цього так званого інноваційного пробілу, який 
найчастіше розділяє прикладні дослідження й де-
монстрацію технології. Цей пробіл часто найбільш 
очевидний у перехідних економіках. 

Виникає необхідність опосередкованого або 
прямого втручання, появи так званого посередника, 
що максимально скоротив би цю асиметрію, забез-
печивши покупцеві певний ступінь упевненості у 
якості продукту. Обґрунтування державної підтримки 
на даному етапі в тому, що це дозволяє стимулювати 
автора інновації не зупинятися на крапці А, а набли-
зити інновацію до ринку, довівши її до крапки А1, 
одночасно допомагаючи підприємцеві знизити ризики 
й прийняти інновацію для комерціалізації не в крапці 
В, а на більш ранньому етапі її розвитку – у крапці В1. 

Саме за допомогою виважених інструментів і 
механізмів державної інноваційної політики може 
бути створений міст (С1), що з’єднує етап наукових і 
експериментальних розробок з етапом комерціаліза-
ції інноваційного продукту. В цьому аспекті виникає 
питання про те, кому саме потрібна підтримка, і на 
кого буде спрямована така політика в цілому. Постає 

питання щодо визначення об’єктів інноваційної полі-
тики в контексті підвищення позитивного ефекту від 
її впливу на інноваційні процеси в країні. На даний 
час цій проблемі приділяється недостатньо уваги, що 
підтверджується дуже обмеженою кількістю наукових 
публікацій з відповідної тематики.

Метою даної статті є дослідження поняття 
та виявлення основних ознак малого інноваційного 
підприємництва в контексті необхідності підвищен-
ня ефективності державної підтримки інноваційної 
діяльності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інноваційна діяльність малого та середнього 

бізнесу, якість управління  та оцінка її ефективності 
розглядається в роботах багатьох зарубіжних авто-
рів, серед них, зокрема – S. de Mel, C. Woodruff,  
T. Edwards, R. Delbridge, M. Munday [16], S. Lindegaard  
[14]. Значення інноваційного малого підприємництва 
для розвитку економіки, необхідність державної 
підтримки досліджується Костровим А. В. [4], Шов-
калюком В. С. [12], і тільки деякі автори (Нестерен-
ко Ю. Н. [7], Бондаренко В. [1], Стельмащук А. М. [9], 
Фірсова С. А. [10]) аналізують саме поняття малого 
інноваційного підприємництва та роблять спроби його 
класифікувати. Тому досить актуальне питання суті, 
ознак та відповідно особливостей функціонування та 
розвитку інноваційного підприємництва малих форм, 
яке потребує додаткового аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економіках розвинених країн малий та серед-

ній бізнес складає біля 90% всіх підприємств і 20 – 
60% ВВП. Зокрема, згідно статистичних даних, пере-
важна більшість (99,8%) підприємств не фінансового 
сектору країн Європейського Союзу складають малі 
та середні підприємства. 66,7% зайнятого населення 
та 58,6% доданої вартості – також забезпечують малі 
та середні підприємства [13].

Інноваційна активність цього сектору також є ви-
щою. Наприклад, більшість дрібних фірм, що виникли 
наприкінці 80-х років у Великобританії, є найбільш 
технічно оснащеними. А в США на сектор малого під-
приємництва припадає близько 50% науково-технічних 
розробок. За даними аналізу Національного наукового 
фонду США, починаючи з 1952 р. невеликі компанії 
зробили великий внесок в створення найбільш важли-
вих винаходів. Так, у США малими фірмами було ство-
рено 35%, а у Великобританії і Німеччині – відповідно 
23% і 26% нововведень. В розвинутих країнах малий 
інноваційний бізнес є базою, основним живильним 
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венчурним середовищем капіталу. На частку дрібних 
високотехнологічних фірм у світі припадає більше 85% 
обсягу коштів ризикового фінансування. Виникнення 
й активний розвиток сучасного венчурного бізнесу у 
ряді країн (у США, країнах Європи), стали можливими, 
насамперед, завдяки затребуваності високо ризикового 
капіталу з боку малих і середніх інноваційних вироб-
ничо-технологічних компаній, що зуміли створити 
високий комерційний потенціал [12]. 

Існує думка про те, що розмір підприємства 
відіграє велику роль при здійсненні інноваційної 
діяльності. Деякі вчені виділяють 7 ключових від-
мінностей великих компаній від малих, коли мова 
йде про інновації:

–   швидкість прийняття рішень;
–   відношення до ризику;
–   розміщення ресурсів;
–   розуміння бізнес-моделі та управління нею:
–  впорядковані та устояні процеси проти від-

сутності таких;
–   дотримання правил проти їх порушення;
–   різниця в розумінні інновацій [14]. 
Також стверджується, що малі інноваційні під-

приємства відрізняються стратегією своєї діяльності 
від середніх і великих, оскільки:

–   намагаються захопити прибуткову нішу ринку, 
виробляючи унікальну продукцію й уникаючи прямої 
конкуренції з потужнішими фірмами;

–    прагнуть мінімізувати затрати виробництва, 
купуючи комплектуючі деталі, вузли у великих спе-
ціалізованих компаніях;

–   випускають, як правило, одного виду про-
дукції і намагаються максимізувати його споживчі 
функції для різних ринків і потреб;

–   прагнуть якомога менше залучати капітал 
інших фірм для збереження самостійності і прав 
інтелектуальної власності [1].

За рахунок цього, в значній мірі, формуються 
переваги малих підприємств в інноваційній сфері, що 
проявляється у наступному:

–     у малих формах підприємництва створюють-
ся найбільш сприятливі умови для творчості, що саме 
по собі носить індивідуальний характер;

–   творча діяльність за своєю природою далека 
від зайвої організованості, ієрархічності, характерної 

для великих підприємств, у той же час їй властиве 
прагнення до волі, що є важливою умовою досягнення 
очікуваних результатів;

–   у малих підприємствах винахідник, власник 
і менеджер найчастіше виступають в одній особі, що 
практично значною мірою знімає основне протиріччя 
корпоративного управління;

–  нові інформаційні технології створюють 
малим підприємствам сприятливі умови функціо-
нування, раніше можливі тільки в рамках великих 
підприємств [8].

Феномен „інноваційного підприємництва” як 
такого є відносно новим та малодослідженим для 
України, а мале інноваційне підприємництво як об’єкт 
вітчизняних наукових досліджень починає з’являтись 
на початку 2000-х рр. 

1. Слід відзначити, що універсального визна-
чення „малої інноваційної організації” не існує . У 
закордонній практиці зустрічаються різні варіанти 
назви такого роду підприємств: інноваційне мале 
підприємство (innovative SME), високотехнологіч-
на фірма (high technology firm), фірма новітньої 
технології (new technology-based firm NTBF), 
„експлеренти” – Обсяг витрат організацій на нау-
ково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи 
(НДДКР).

2. Частка інноваційної продукції в загальному 
обсязі виробництва організації.

3. Індекс прибутковості інноваційної діяльності.
4. Перевага технологічних інновацій над органі-

заційними й маркетинговими.
5. Основний напрямок діяльності організації 

здійснення розробки об’єктів інтелектуальної влас-
ності і їхня реалізація із часток інноваційної продукції 
не менш 50%, впровадження у виробництво придба-
них об’єктів інтелектуальної власності/

Також серед показників, які характеризують 
інноваційність підприємств відзначають такі:

6. Частка науково-технічного персоналу в струк-
турі персоналу компанії. 

7. Співвідношення придбаних та реалізованих 
технологій. 

8. Коефіцієнт комерціалізації об’єктів інтелек-
туальної власності.

9. Ефективність витрат на НДДКР [5].
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Рис. 1 Схематичне зображення „інноваційного пробілу” [11]
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Додатково можна відзначити також значну 
частку наукового, лабораторного і випробувального 
обладнання в основних фондах МІП.[9]. 

В українському законодавстві визначення ма-
лого інноваційного підприємництва відсутнє, хоча 
переважна більшість стратегічних та програмних 
документів розробляється в контексті необхідності 
розвитку саме таких форм підприємництва. 

В законодавстві зарубіжних країн також відсутнє 
чітке виділення малих інноваційних підприємств, але 
слід відзначити важливий момент: коли формуються 
стратегії, розробляються інноваційні програми, пла-
нується фінансова підтримка інноваційних підпри-
ємств встановлюються дуже чіткі та жорсткі критерії, 
відповідно до яких кошти отримує цільова група 
підприємств, яка підпадає під ці критерії. 

Наприклад, в Європейському Союзі для залу-
чення фінансової допомоги в інноваційні проекти для 
підприємств діють критерії оцінки, стандартизовані 
для усіх країн-членів, які закріплені в спеціальному 
Путівнику «Нове визначення малого та середнього 
бізнесу» Європейської комісії від 01.01.2005 р. Сектор 
малого та середнього підприємництва, що є пріори-
тетним в отриманні фінансування для інноваційної 
діяльності обмежується підприємствами, кількість 
працівників на яких не перевищує 250 осіб, а річний 
дохід складає не більше 43 млн. євро. 

У Сполучених штатах Америки, в рамках Про-
грами сприяння інноваційній діяльності малих під-
приємств (SBIR), яка має на меті забезпечення досту-
пу інновацій малих підприємств до федеральних дер - 
жавних контрактів на проведення НДДКР також 
розроблені відповідні критерії. Щоб взяти участь у 
цій програмі, підприємство повинно не менш ніж на 
51% перебувати у власності або управлінні грома-
дян США або негромадян-резидентів, а число пра - 
цівників не повинно перевищувати 500 чоловік. До - 
датковою умовою є те, що потенційні компанії повин-
ні забезпечувати принаймні 2/3 науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт в першій фазі та 
принаймні 1/2 – в другій фазі проекту [17] .

В Законі Японії „Про малі та середні підприємства” 
зі змінами від 1999 р. також зазначені критерії щодо 
класифікації підприємств (табл. 1).

Термін „бізнес інновації” згідно цього ж доку-
менту визначається як суттєве покращення бізнесу 

через розвиток або виробництво нових продуктів, 
розвиток або надання нових послуг, введення нових 
методів виробництва або маркетингу, введення нових 
методів надання послуг, бізнес менеджменту, або 
іншої бізнес діяльності.

З урахуванням змін, внесених до Господарського 
кодексу України та Закону України „Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприєм-
ництва в Україні” від 22.03.2012р. № 4618-VI сто-
совно критеріїв віднесення підприємств до великих, 
середніх і малих, малими вважаються підприємства, 
середньооблікова чисельність працюючих яких не 
перевищує за рік п’ятдесят осіб, а обсяг валового 
доходу від реалізації продукції – десять мільйонів 
євро. Великими визнаються підприємства, на яких 
чисельність працюючих перевищує двісті п’ятдесят 
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації переви-
щує п’ятдесят мільйонів євро. Усі інші підприємства 
належать до категорії середніх (табл. 2).

За основу в новій класифікації очевидно були 
взяті критерії Європейського Союзу, що нарешті 
дозволяє відносно об’єктивно порівнювати та ана-
лізувати розвиток підприємств сектору малого та 
середнього бізнесу. 

Визначення „інноваційного підприємства” дає 
тільки стаття 16 Закону України „Про інноваційну ді-
яльність”, згідно якого: інноваційним підприємством 
визнається підприємство (об’єднання підприємств) 
будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 від-
сотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) 
за звітний податковий період є інноваційні продукти 
і (або) інноваційна продукція. Також зазначається, 
що „інноваційне підприємство може функціонувати 
у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, 
технополісу, технопарку тощо” [3]. 

Визначення є досить суперечливим та значно 
обмежує кількість суб’єктів інноваційної діяльності. 
Адже згідно закону: 

–   „інноваційний продукт – результат науко во-
дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, 
що відповідає вимогам, встановленим цим Законом; 

–   інноваційна продукція – нові конкуренто-
здатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, 
встановленим цим Законом”.

Таким чином, так звані маркетингові, організа-
ційні, управлінські, процесні та іншого роду результа-

Таблиця 1
Умовний розподіл підприємств малого та середнього бізнесу в законодавстві Японії [15]

Малі Середні
Кількість працівників 
(осіб) до 50 до 100 до 100 до 300

Річний дохід  
(млн. дол. США) 0,49 0,97 2,9

Пріоритетні галузі Роздрібна 
торгівля

Сектор 
послуг

Оптова 
торгівля

Промисловість, будівництво, 
транспорт (крім оптової  
та роздрібної торгівлі)
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ти інноваційної діяльності не беруться до уваги. Отже 
було би доцільно розширити визначення суб’єктів 
інноваційної діяльності та поняття інноваційної про-
дукції. Основою для цього може слугувати Модельний 
закон про інноваційну діяльність від 16.11.2006 р., 
який був прийнятий на Міжпарламентській Асамблеї 
держав-учасниць СНД.

Інноваційний продукт згідно документу ви-
значається як: „результат інноваційної діяльності 
(нововведення, інновація), який отримав практичну 
реалізацію у вигляді нового товару, послуги, способу 
виробництва (технології) або іншого суспільно корис-
ного результату” [6] 

Висновки. 
Огляд наукових джерел стосовно виділення саме 

малого інноваційного підприємництва засвідчив, що 
найчастіше застосовується комбінований підхід до 

його визначення, тобто використовуються ознаки 
суб’єктів малого бізнесу (кількість персоналу, обсяги 
товарообігу, тощо), а також показники інноваційної 
активності організації. 

В умовах, коли відсутнє законодавче та загально-
наукове визначення об’єктів підтримки інноваційної 
діяльності, виконання розроблених програм держав-
ної підтримки малого інноваційного підприємництва 
дуже ускладнюється, а ефективність такої підтримки 
досить сумнівна. Також це слід мати на увазі при 
аналізі стану та тенденцій розвитку цього сектору еко-
номіки, адже це питання співставності та коректності 
порівняльного аналізу ситуації в цій сфері.

В рамках статті пропонується до малих інно-
ваційних підприємств відносити підприємства та 
організації, що відповідають наступним критеріям 
(табл. 3):

Таблиця 2
Класифікація підприємств за розміром згідно Господарського кодексу України [2]

Мікро- Малі Середні Великі
Кількість працівників 
(осіб) до 10 до 50 від 50 до 250 більше 250

Річний дохід  
(млн. євро) 2 10 від 10 до 50 більше 50

Таблиця 3
Визначення суб’єктів малого інноваційного підприємництва

Критерій Значення
Кількість 
працівників (осіб) не більше 250

Річний дохід  
(млн. євро) не більше 50

Пріоритетні галузі
інформаційні, біо- та нанотехнології, охорона здоров’я, виробництво програмного 
забезпечення, електронна, космічна, хімічна, фармацевтична промисловість, машино-
будування

Ступінь 
інноваційної 
активності

– Частка інноваційної продукції в загальному обсязі виробництва організації (згідно 
Закону України „Про інноваційну діяльність”).
– Основний напрямок діяльності організації здійснення розробки об’єктів інтелек-
туальної власності і їхня реалізація із часток інноваційної продукції не менш 50%, 
впровадження у виробництво придбаних об'єктів інтелектуальної власності.
– Коефіцієнт комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
– Індекс прибутковості інноваційної діяльності.
– Співвідношення придбаних та реалізованих технологій. 
– Обсяг витрат організацій на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи 
(НДДКР).
– Ефективність витрат на НДДКР.
– Частка науково-технічного персоналу в структурі персоналу компанії. 

Результати 
інноваційної 
діяльності

новий або значно вдосконалений продукт, послуга, технологія, процес виробництва, 
тощо, інноваційність якого підтверджена дослідженнями та оформлена в відповідному 
порядку згідно чинного законодавства

Примітка: розроблено автором на основі даних [5,9,10,13]
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Отже, за умови, що підприємство відповідає 
більшості зазначених критеріїв його можна віднести 
до категорії малих інноваційних підприємств.
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Тульку Я. І. Мале інноваційне підприємниц-
тво як об’єкт державної інноваційної політики

В статті аналізується сутність поняття малого 
інноваційного підприємництва та його особливості, 
визначаються основні критерії, за якими його можна 
ідентифікувати. Досліджується нормативно-правова 
база різних країн в контексті вияву існуючих підходів 
до визначення малого інноваційного підприємництва 
та особливостей його державної підтримки. 

Ключові слова: мале інноваційне підприємни-
цтва, державна інноваційна політика, критерії інно-
ваційності.

Тульку Я. И. Малое инновационное пред-
принимательство как объект государственной 
инновационной политики

В статье анализируется сущность понятия ма-
лого инновационного предпринимательства и его 
особенностей, определяются основные критерии, по 
которым его можно идентифицировать. Исследуется 
нормативно-правовая база разных стран в контексте 
выявления существующих подходов к определению 
малого инновационного предпринимательства и осо-
бенностей его государственной поддержки. 

Ключевые слова: малое инновационное пред-
принимательство, государственная инновационная 
политика, критерии инновационности.

Tulku Y. I. Small Innovative Entrepreneurship 
as an Object of Government Innovation Policy  

The article analyses the essence of small innovative 
entrepreneurship and its peculiarities, also defines basic 
criteria, which help to identify this business category. 
The regulatory base of different countries is investigated 
in the context of searching approaches to definitions of 
small innovative entrepreneurship and peculiarities of its 
government support.

Key words: small innovative entrepreneurship, 
public innovation policy, innovation criteria.
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