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ІННОВАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА:
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

Вступ: в деяких публікаціях, присвячених дослідженню інноваційної діяльності в Україні, спо-
стерігається неузгодженість трактування ключових понять, які використовуються авторами, що, безу-
мовно, впливає на ступень розуміння та цінність отриманих результатів. Мета: пошук загальних та
відмінних ознак у визначенні понять «інноваційне підприємство» і «інноваційно-активне підприємство»
з позиції чинного законодавства України, а також переваг, які отримують підприємства зі статусом
інноваційного порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Методи: логічного і порівняльного ана-
лізу. Результати: визначено відмінності в трактуванні понять «інноваційне підприємство», інновацій-
но-активне підприємство», показано відсутність правового механізму отримання суб’єктами господа-
рювання статусу «інноваційний», наведено форми державної підтримки та пільгового оподаткування
підприємств при реалізації ними інноваційних та інвестиційних проектів, що пройшли державну реєст-
рацію. Висновки: законодавство України в сфері інноваційної діяльності характеризується значною
мірою фрагментарністю, неузгодженістю термінології, і як наслідок, з практичної точки зору, невико-
нанням більшості з чинних норм.
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИНО-АКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Введение: в некоторых публикациях, посвященных исследованию инновационной деятельно-
сти в Украине, наблюдается несогласованность трактовки ключевых понятий, которые используются
авторами, что, безусловно, влияет на степень понимания и ценность полученных результатов. Цель:
поиск общих и отличительных признаков в определении понятий «инновационное предприятие» и
«инновационно-активное предприятие» с позиции действующего законодательства Украины, а также
преимуществ, которые получают предприятия со статусом «инновационное» по сравнению с другими
субъектами хозяйственной деятельности. Методы: логического и сравнительного анализа. Резуль-
таты: определены отличия в трактовке понятий «инновационное предприятие», «инновационно-
активное предприятие», показано отсутствие правового механизма получения субъектами хозяйст-
венной деятельности статуса «инновационный», приведены формы государственной поддержки и
льготного налогообложения предприятий при реализации ими инновационных и инвестиционных про-
ектов, которые прошли государственную регистрацию. Выводы: законодательство Украины в сфере
инновационной деятельности характеризуется в значительной степени фрагментарностью, несогла-
сованностью терминологии, и как следствие, с практической точки зрения, невыполнением большин-
ства из действующих норм.

Ключевые слова: законодательство, инновационное предприятие, инновационно активное
предприятие, инновационный проект, инвестиционный проект, государственная поддержка, льготы.
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INNOVATIVE AND INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISES:
COMMON AND DIFFERING FEATURES

Introduction: In some publications devoted to research of innovative activity in Ukraine there is in-
consistency of interpretation of key concepts, which influences the degree of understanding and value of the
received results. Purpose: Search for common and differing features in definitions of concepts «innovative
enterprise» and «innovative-active enterprise» from the position of current legislation of Ukraine; considera-
tion of advantages which innovative enterprises have as compared to other subjects of economic activity.
Methods: Logic and comparative analysis. Results: Differences in interpretation of concepts «innovative
enterprise» and «innovative-active enterprise» have been determined; absence of a legal mechanism for
receiving the status of ‘innovative’ has been demonstrated; forms of state support and favourable tax treat-
ment for enterprises realizing innovative and investment projects which have state registration have been
given. Conclusions: Legislation of Ukraine in the field of innovative activity is characterized by fragmentar-
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ity, inconsistency of terminology, and as a result, from the practical point of view, by non-fulfillment of the
majority of operating norms.

Keywords: legislation, innovative enterprise, innovative active enterprise, innovative project, invest-
ment project, state support, privileges.

Постановка проблеми. В умовах становлення економіки знань значну
роль відіграють інноваційні підприємства [1]. Дослідження проблемних питань в
цьому напряму актуально й для України, яка проголосила про перехід на іннова-
ційний шлях розвитку [2-3]. Поряд з тим аналіз наукових праць вітчизняних науко-
вців виявив термінологічну неузгодженість, неоднозначність трактування ключо-
вих понять, які використовуються, що, безумовно, впливає на ступень розуміння
та цінність отриманих результатів. Так, наприклад, в публікаціях [4-6] вжито по-
няття «інноваційне підприємство», «інноваційно-активне підприємство», «іннова-
ційне підприємництво», «інноваційний бізнес». Не рідкісні випадки, коли наведені
поняття використовуються як синоніми в межах окремих наукових праць.

Аналіз публікацій. В статтях В.В. Винниченко [7] та О.О. Костенко [8] авто-
рами доведено, що з позиції відповідності законодавству України більш коректним
є використання категорій «суб’єкт господарювання», «суб’єкт підприємництва». В
роботах [9-12] проаналізовано роль пільгового оподаткування у стимулюванні ін-
новаційних процесів в Україні. Але питання визначення понять «підприємство»,
«підприємництво» або «суб’єкт господарювання», які мають статус інноваційних
або інноваційно-активних, в цих працях не розглядались.

Мета дослідження. пошук загальних та відмінних ознак у визначенні по-
нять «інноваційне підприємство» і «інноваційно-активне підприємство» з позиції
чинного законодавства України, а також переваг, які отримують підприємства зі
статусом інноваційного порівняно з іншими суб’єктами господарювання.

Виклад основного матеріалу. В Законі України «Про інноваційну діяль-
ність» [13] в статті 1 надано таке визначення: «Інноваційне підприємство (іннова-
ційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – під-
приємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує іннова-
ційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі пере-
вищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг». В статті 16
дещо інше визначення: «Інноваційним підприємством визнається підприємство
(об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків
обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є іннова-
ційні продукти і (або) інноваційна продукція». Згідно із зазначеним Законом дер-
жавну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що
реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які
мають статус інноваційних. Слід акцентувати, що Законом не передбачено реєст-
рацію інноваційних підприємств. Таким чином, статус інноваційного для підприєм-
ства є «плаваючим»: який-небудь період часу підприємство може мати цей статус
(якщо понад 70% обсягу його продукції є інноваційною), а який-небудь період часу
може і не мати. Такий статус надається Державною податковою адміністрацією
(Міністерством доходів та зборів) на підставі даних, які надає їй суб’єкт інновацій-
ної діяльності, що за логікою відповідає змісту статті 16 зазначеного Закону [14].
Але самостійний пошук документів, які б регламентували процедуру отримання
підприємством статусу інноваційного і навіть звернення до офіційних органів з
цього питання успіху не мали. Можливо, це насамперед пов’язано з тим, що за
редакцією закону «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002р. статус підприємс-
тва як інноваційного надавав йому право згідно частини 4 і 5 статті 21 на такі піль-
ги: по-перше, встановлена щорічна двадцятивідсоткова норма прискореної амор-
тизації основних фондів групи 3 до досягнення балансовою вартістю групи нульо-
вого значення; по-друге, сплата земельного податку за ставкою у розмірі 50 від-
сотків чинної ставки оподаткування. Але ці пільги так і не були введені. Їхню дію
призупинено на 2003 рік згідно із законом України від 26.12.2002 р. № 380-IV, на
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2004 р. – згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1344-IV, на 2005 р. – згідно
із Законом України від 23.12.2004 р. № 2285-IV, а на підставі Закону України від
25.03.2005 р. № 2505-IV – скасовано. Таким чином, механізм отримання підпри-
ємством статусу інноваційного так і не прописано в будь-яких законах і підзакон-
них актах і, відповідно, не введено в дію. Враховуючи скасування пільг в оподат-
куванні, втрачено і сенс подальшої його розробки. Також зняті пільги, зазначені в
статті 22 та пунктах 1,2,3 статті 21 [13], стосовно підприємств зі статусом іннова-
ційних та інших суб’єктів інноваційної діяльності (фізичних та юридичних осіб), які
реалізовували в Україні інноваційні проекти. Згідно цих статей оподаткування об'-
єктів інноваційної діяльності повинно було здійснюватись у порядку, за яким 50
відсотків податку на додану вартість з операцій з продажу товарів (виконання ро-
біт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50 відсотків
податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишалися у розпо-
рядженні платника податків, зараховувалися на його спеціальний рахунок і вико-
ристовувалися ним виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної
діяльності і розширення власних науково-технологічних і дослідно-
експериментальних баз. Таке пільгове оподаткування реалізовувалося за умови,
що суб'єкт інноваційної діяльності про початок реалізації інноваційного проекту у
місячний строк мав повідомити відповідний орган Державної податкової адмініст-
рації, а за всіма господарськими операціями, пов'язаними з виконанням іннова-
ційного проекту, мав вести окремий бухгалтерський облік. Необхідні для виконан-
ня пріоритетного інноваційного проекту сировина, устаткування, обладнання,
комплектуючі та інші товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або
виробляються, але не відповідають вимогам проекту, під час ввезення в Україну
протягом терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту
повинні були звільнятися від сплати мита та податку на додану вартість.

Проте механізм державної реєстрації інноваційних проектів досить повно
розкрито в Законі України «Про інноваційну діяльність», Законі України «Про нау-
кову і науково-технічну експертизу», Постанові Кабінету Міністрів України від
17.09.2003р. №1474 «Про затвердження порядку державної реєстрації інновацій-
них проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів». Державну ре-
єстрацію інноваційних та пріоритетних інноваційних проектів здійснює за подан-
ням суб'єктів інноваційної діяльності центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності і веде Державний ре-
єстр інноваційних проектів. На даний час цим органом є Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України),
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки України.

Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проек-
тів може бути надана фінансова підтримка шляхом:

a) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації)
пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету Украї-
ни, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів;

b) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляцій-
ної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету Укра-
їни, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування
проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інно-
ваційної діяльності;

c) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету
України, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єк-
тами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним
установам за кредитування інноваційних проектів;
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d) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють креди-
тування пріоритетних інноваційних проектів;

e) майнового страхування реалізації інноваційних проектів відповідно до
Закону України "Про страхування".

Фінансова підтримка інноваційної діяльності за рахунок Державного бюдже-
ту України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів надається у межах коштів, пе-
редбачених відповідними бюджетами.

В статті 327 Господарського кодексу України зазначено, що інноваційна ді-
яльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих
на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих
структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій
[15]. В Законі України «Про інвестиційну діяльність» [16] інноваційна діяльність
розглядається як сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження,
поширення та реалізацію інновацій з метою отримання комерційного та/або соці-
ального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'-
єкти інноваційної діяльності. В багатьох публікаціях автори розглядають інноваці-
но-інвестиційну діяльність спільно або вважають інноваційну діяльність різнови-
дом інвестиційної діяльності. Тому доцільно поряд з поняттям «інноваційний про-
ект» розглянути поняття «інвестиційний проект». Згідно [13] інноваційний проект –
це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних захо-
дів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продук-
ту і (або) інноваційної продукції, а згідно [16] інвестиційний проект – це сукупність
цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових
та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяль-
ності, оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та до-
статніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проек-
ту. Не будемо проводити детальний порівняльний аналіз цих понять та критеріїв,
за якими згідно нормативних актів проводиться реєстрація проектів. Це тема
окремого дослідження, але зазначимо, що інноваційний проект може бути інвес-
тиційним. Тому наведемо інформацію щодо форм його підтримки. В статті 12-1
[16] зазначено, що Державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає
участь держави у розробленні та/або реалізації інвестиційних проектів та нада-
ється, зокрема, шляхом:

a) фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів дер-
жавного або місцевих бюджетів;

b) співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бю-
джетів;

c) надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних прое-
ктів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зо-
бов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання та кредитування за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів;

d) повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або міс-
цевих бюджетів відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації
інвестиційних проектів;

e) застосування інших форм, передбачених законодавством.
Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може нада-

ватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких
готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна
підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері економічного розвитку, на підставі позитивного висновку
експертної оцінки їхньої економічної ефективності. Таким органом є Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, одним із структурних підрозділів якого є
Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного
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партнерства. До його завдань входить оцінювання економічної ефективності інвес-
тиційних проектів, ведення Державного реєстру інвестиційних проектів, участь у
формуванні державної інноваційної політики, розроблення та впровадження нових
інструментів сприяння інвестиціям та інноваціям та інше.

Відносно податкових пільг при реалізації інвестиційних проектів. В підрозді-
лі 4 Податкового кодексу України [17] зазначено, що суб'єкти господарювання під
час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, схвалених
відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", тимчасово,
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, податок на прибуток підпри-
ємств обчислюють з урахуванням таких особливостей:

1) під час нарахування амортизації основних засобів, що використовуються
в період реалізації інвестиційного проекту та входять до груп 2 (капітальні витрати
на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом) і 3 (будівлі), може бути засто-
совано метод прискореного зменшення залишкової вартості;

2) сума податкових пільг з податку на прибуток підприємств, наданих су-
б'єкту господарювання під час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях економіки, не може перевищувати обсяг інвестицій, фактично здійснених
таким суб’єктом господарювання. При досягненні таким суб'єктом господарюван-
ня суми податкових пільг з податку на прибуток у розмірі, що дорівнює сумі фак-
тично здійснених інвестицій, прибуток, отриманий у звітних періодах, наступних
за звітним періодом, в якому було досягнуто такого розміру податкових пільг,
оподатковується на загальних підставах без застосування особливостей, перед-
бачених цим підрозділом. Суб'єкт господарювання подає разом з податковою де-
кларацією з податку на прибуток інформацію в довільній формі про розмір подат-
кових пільг, отриманих у звітних періодах;

3) ведуть окремий податковий облік доходів та витрат, пов'язаних з отри-
манням прибутку від реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях еко-
номіки, що звільняються від оподаткування за загальними правилами у порядку,
визначеному пунктом 152.11 статті 152 Податкового Кодексу;

4) якщо протягом двох років з дня схвалення інвестиційного проекту або у
наступні роки не досягнуто критеріїв, установлених Законом України "Про стиму-
лювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою ство-
рення нових робочих місць", або в разі відмови суб'єкта господарювання від реа-
лізації інвестиційного проекту суб'єкт господарювання втрачає право на застосу-
вання правил оподаткування з урахуванням особливостей, передбачених цим
пунктом, та зобов’язаний сплатити податок на прибуток на загальних підставах за
весь період реалізації інвестиційного проекту;

5) суми коштів, не сплачені до бюджету в результаті наданих пільг з податку
на прибуток, використовуються платником податку на цілі та в порядку, передба-
чені пунктом 21 підрозділу 4 Податкового Кодексу.

Щодо поняття інноваційно-активних підприємств. У законодавчих актах цей
термін майже не використовується і тому немає чітко зафіксованих визначень.
Проте він широко застосовується в документах з планування і обліку інноваційної
діяльності, виміру інноваційного розвитку поряд з такими термінами як «іннова-
ційний потенціал», «потенціально-інноваційна фірма». В керівництві Осло (реко-
мендаціях зі збору та аналізу даних про інновації), підготовленому організацією
економічного співробітництва і розвитку [18], надано таке визначення: інновацій-
но-активною є фірма, що виявила інноваційну активність під час обстеження,
включаючи ту, що триває, і припинену. Іншими словами, фірми, що проводили в
період обстеження яку-небудь діяльність, пов'язану із створенням інновацій, ви-
знаються інноваційно-активними, незалежно від того, чи привела ця діяльність до
реальної появи інновації, чи ні.
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В методологічних положеннях зі статистики інноваційної діяльності, вида-
них Державною службою статистики України, наведено такі визначення: «Іннова-
ційне підприємство (організація) – юридична особа, що впроваджувала будь-яку
інновацію за визначений період часу», «Інноваційно-активне підприємство – під-
приємство, що в період обстеження займалося діяльністю, пов’язаною зі створен-
ням інновацій, незалежно від того, чи привела така діяльність до реального впро-
вадження інновацій» [19]. Отримання статистичних даних при проведенні статис-
тичних спостережень ведеться за формами № 1-інновація (річна) «Обстеження
інноваційної діяльності промислового підприємства» та № ІНН (одноразова) «Об-
стеження інноваційної діяльності підприємства». За достовірність інформації в
документах первинного обліку несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.
Органи державної статистики не надають підприємствам статус інноваційних або
інноваційно-активних, а лише мають право перевіряти достовірність первинних і
статистичних даних, поданих респондентами на підставі наказу Державного комі-
тету статистики України № 186 від 19.06.2003.

Висновки. В законі України «Про інноваційну діяльність» досить чітко ви-
значено поняття «інноваційне підприємство». Основна ознака, за якою підприєм-
ство визнається інноваційним – обсяг виробництва і реалізації інноваційних про-
дуктів, продукції і (або) послуг, який у грошовому вимірі повинен перевищувати 70
відсотків загального обсягу продукції і (або) послуг підприємства за звітний подат-
ковий період. Натомість в правовому полі відсутній механізм, за яким суб’єкти го-
сподарювання визначаються інноваційними, та скасовано значні пільги, які пови-
нні стимулювати діяльність таких підприємств. Однак, слід зазначити, що будь
який суб’єкт інноваційної або інвестиційної діяльності (у тому числі і підприємства,
як юридичні особи) можуть отримати переваги перед іншими суб’єктами господа-
рювання, отримавши державну фінансову підтримку та пільгове оподаткування
при реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, що пройшли державну ре-
єстрацію.

Поняття «інноваційно-активне підприємство» зафіксовано в відомчих підза-
конних актах та положеннях Державної служби статистики України і використову-
ється лише з метою визначення груп підприємств, які займалися інноваційною
діяльністю, пов’язаною зі створенням інновацій, незалежно від того, чи призвела
така діяльність до реального впровадження інновацій. При цьому державні стати-
стичні спостереження ведуться лише для промислових підприємств та для юри-
дичних осіб за окремими видами економічної діяльності. Органи державної стати-
стики не надають підприємствам статус інноваційних або інноваційно-активних, а
лише мають право перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, по-
даних респондентами.

Таким чином можна зробити висновок що поняття «інноваційно-активне
підприємство» за змістом є ширшим, ніж поняття «інноваційне підприємство».
Належність підприємств до групи інноваційно-активних не дає їм жодних переваг
порівняно з іншими суб’єктами господарювання.
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