9.1 Інновації та інноваційна діяльність підприємства
Правові, економічні і організаційні засади державного
регулювання інноваційної діяльності в Україні визначає Закон
України «Про інноваційну діяльність», згідно з яким інновації – це
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери.
Інноваціями прийнято вважати вкладення інвестиційного
капіталу в нововведення, що призводять до кількісних або якісних
поліпшень підприємницької діяльності.
Законом України «Про інвестиційну діяльність» інноваційна
діяльність визначена як форма інвестицій і здійснюється з метою
впровадження НТП у виробництво і соціальну сферу.
Ця діяльність включає: випуск і поширення принципово нових
видів техніки і технологій; прогресивні міжгалузеві структурні
зрушення; реалізацію довгострокових науково-технічних програм із
тривалими
термінами
окупності
витрат;
фінансування
функціональних досліджень для здійснення якісних змін у стані
продуктивних сил; розроблення і впровадження нової технології, що
зберігає ресурси, призначеної для поліпшення соціального та
екологічного стану.
Досвід показує, що впровадження досягнень НТП на
конкретному виробництві реалізується тільки на одну третину
результативного ефекту нововведення.
Значення терміну «інновація» залежить від конкретної мети
дослідження, вимірювання або аналізу об’єкта.
Інновації підлягають класифікації за певними ознаками
(рис. 9.1).
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Рисунок 9.1 − Класифікація інновацій
Згідно із законодавством України, інноваційна діяльність – це
діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на
ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг.
Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути: фізичні та
юридичні особи України; фізичні та юридичні особи іноземних
держав; особи без громадянства; об’єднання юридичних та фізичних
осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають
майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені
кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.
Інноваційний продукт є результатом виконання iнновацiйного
проекту i науково-дослiдною i (або) дослiдно-конструкторською
розробкою нової технології (в тому числi iнформацiйною) чи
продукцiї з виготовленням експериментального зразка чи дослiдної
партiї.

Інноваційним визнається проект, яким передбачаються
розробка, виробництво i реалiзацiя iнновацiйного продукту i (або)
iнновацiйної продукцiї, тобто інноваційний проект – це комплект
документiв, що визначає процедуру i комплекс усіх необхiдних
заходiв (у тому числi інвестиційних) щодо створення i реалiзацii
iнновацiйного продукту й (або) інноваційної продукцiї.
Iнновацiйне пiдприємство може функцiонувати у виглядi
iнновацiйного центру, бiзнес-iнкубатора, технополiсу, технопарку.
Технологічний парк – юридична особа або об’єднання на пiдставi
договору про спiльну дiяльнiсть юридичних осiб (учасникiв),
головною метою яких є дiяльнiсть щодо виконання iнвестицiйних та
iнновацiйних проектiв, виробничого впровадження наукомiстких
розробок, високих технологiй та конкурентоспроможної на свiтових
ринках продукцiї.
Технополiс – це науково-промисловий комплекс, створений для
виробництва нової прогресивної продукції або розроблення нових
наукомiстких технологiй на базi тiсних взаємовiдносин виробничих
пiдприємств і вищих навчальних закладів та науково-технiчних
центрів. У ньому поєднуються наука, техніка i пiдприємництво,
здiйснюється тісне спiвробiтництво мiж академiчною наукою,
пiдприємцями, мiсцевими i центральними органами влади.
Бiзнес-iнкубатор – це комплекс, який займається наданням
інноваційних послуг щодо реалiзацiї iнновацiйних проектiв.
Iнкубацiйний перiод для фipми триває вiд 2-3 до 5 років, пiсля чого
iнноватор може вести дiяльнiсть самостiйно. Головне призначення –
першочергова пiдтримка малого iнновацiйного підприємства.
Активними учасниками iнновацiйної дiяльностi є венчурні
(ризикові) компанії. Це підприємства, дiяльнiсть яких спрямована на
наукові дослiдження, впровадження нововведень та фiнансування
iнновацiйних проектiв. Дiяльнiсть венчурних компанiй пов’язана з
досить високим ступенем ризику.
Об’єктами інновацій є: iнновацiйнi програми i проекти; нові
знання та iнтелектуальнi продукти; виробниче обладнання та
процеси;
iнфраструктура
виробництва
i
пiдприємництва;
органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, адмінiстратив-ного,
комерцiйного або iншого характеру, що істотно полiпшують
структуру i якiсть виробництва i (або) соцiальної сфери; сировинні
ресурси, засоби їх видобування i переробки; товарна продукцiя;
механiзми формування споживчого ринку i збуту товарної продукції.

