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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток економіки дозволяє використа�

ти прихований потенціал розвитку промислових
підприємств. Інтелектуальні та технологічні трансформації
потребують постійного продовження досліджень. Теоре�
тичні положення вимагають переосмислення та збагачення
досвідом практичних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Визначення сутності інновацій та інноваційного розвитку

є предметом дискусії вітчизняних та іноземних науковців. Цим
питанням у своїх працях займалися такі вітчизняні та іноземні
вчені: І.В. Федулова, Н.І. Чухрай, М.І. Іванова, І.В. Новікова,
А.В. Шевченко, Ю.Г. Левченко, Т.О. Соболєва, Ж.М. Жигал�
кевич, Н.К. Васильєва, М.П. Хмара, Т.С. Медведкін, А. Мар�
шалл, Й. Шумпетер, М. Вебер, Б. Санто, П. Друкер.

Слід зауважити, що єдиного підходу до вирішення цих
завдань не існує. Так, А.В. Шевченко розуміє під інновацією
"новостворені і вдосконалені конкурентоспроможні техно�
логії, продукцію, послуги, а також соціальні та організацій�
но�технічні рішення виробничого, адміністративного, комер�
ційного характеру, які при практичному використанні пол�
іпшують структуру та якість виробництва, соціальної сфери,
а також покращують фінансовий стан підприємства" [6, с. 5].

Ю.Г. Левченко трактує інновації як "нові та удоскона�
лені продукти, послуги або процеси, які впроваджуються
шляхом зміни об'єкта управління з метою отримання еко�
номічного, соціального, екологічного та інших видів ефек�
ту" [3, с. 8].

Т.О. Соболєва пропонує розуміти інновацію як "нови�
ну, впроваджену у практику або реалізовану на ринку в ре�
зультаті процесу створення, розробки та комерціалізації
нового продукту, технології, методу або процесу, з метою
більш повного задоволення потреб споживачів, що комплек�
сно враховує принципи як об'єктного, так і процесного
підходів до її визначення" [4, с. 5].

М.І. Іванова розглядає інноваційне кооперування
підприємств як перспективний напрямок розвитку галузей
промисловості України. На думку вченої, інноваційна кла�
стеризація у цьому контексті вимагає особливої державної
підтримки [2, с. 156].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями статті є дослідження структури інноваційно ак�

тивних підприємств країн Європейського Союзу; обгрунтуван�
ня необхідності комплексного впровадження інновацій інно�
ваційно активними промисловими підприємствами України.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання дослідження інноваційного розвитку є досить

актуальним у іноземних країнах. Передусім, слід зазначити
практику країн Європейського Союзу, де з цією метою зас�
тосовується "Керівництво Осло" ("Oslo Manual"), де вказані
рекомендації щодо аналізу та збору даних стосовно інно�
ваційного розвитку. Статистичне врахування інновацій ви�
магає чіткої стандартизованої класифікації. Ця класифіка�
ція вдосконалюється новими виданнями "Керівництво
Осло". Так, перше видання було присвячено особливостям
статистичної обробки змісту комплексного явища інновац�
ійного процесу. Друге видання пропонувало конкретні ре�
комендації щодо визначення та класифікації інновацій, спи�
раючись на врахування технологічних інновацій (продукто�
вих та процесних), а також окреслюючи наявність дискусії
стосовно організаційних інновацій. У третьому виданні "Ке�
рівництво Осло" була вдосконалена класифікація інновацій,
яка застосовується для статистичного збору даних у краї�
нах Європейського Союзу. Згідно з цією концепцією інно�
вації розподіляються на [9, с. 10—11]:

— продуктові;
— процесні;
— організаційні;
— маркетингові.
Продуктові та процесні інновації мають технологічний

характер, а організаційні та маркетингові — нетехнологіч�
ний. Комісія Eurostat відповідно до програми европейсько�
го інноваційного дослідження CIS (Community Innovation
Survey) надає такі статистичні дані щодо інноваційно актив�
них підприємств, проілюстровані на рис. 1, за видами еко�
номічної діяльності відповідно до статистичної номенкла�
тури видів економічної діяльності Європейського Союзу
NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community): гірнича промисловість та кар'єрні
роботи; виробництво; постачання електроенергії, газу, пару,
повітря; водопостачання, каналізація, управління відхода�
ми, діяльність з відновлення; оптова торгівля, крім авто�
мобілів та мотоциклів; транспортування та збереження; ви�
давнича діяльність; телекомунікації; комп'ютерне програму�
вання, консультування та пов'язані з цим діяльності; сфера
інформаційних послуг; фінансова та страхова діяльність; ар�
хітектурна та інженерна діяльність.

Загальною тенденцією для країн ЄС є домінування інно�
ваційно активних підприємств, які комплексно впроваджу�
ють технологічні інновації (продуктові і процесні) та нетех�
нологічні інновації (організаційні та маркетингові). Їх
кількість складає 50,8% від загальної сукупності європейсь�
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ких інноваційно активних підприємств.
Натомість, кількість підприємств, які
впроваджують тільки технологічні або
нетехнологічні інновації дорівнює лише
22,5 % та 26,7% відповідно. Винятком з
цієї тенденції є Болгарія, Латвія, Угор�
щина, Польша та Румунія. У цих краї�
нах переважають інноваційно активні
підприємства, які впроваджують тільки
нетехнологічні інновації.

У доповіді Державної служби статистики "Обстежен�
ня інноваційної діяльності в економіці України за період
2008—2010 років (за міжнародною методологією)" містить�
ся інформація стосовно інноваційно активних підприємств
України, (табл. 1).

Порівнюючи статистичну інформацію відносно струк�
тури інноваційно активних підприємств Європейського Со�
юзу та України, зауважимо, що серед інноваційно активних
підприємств України домінуючу позицію займають підприє�
мства, які впроваджують тільки нетехнологічні інновації
(53,3%). Натомість, підприємства, які впроваджують одно�
часно технологічні та нетехнологічні інновації складають
лише 25,2% від загальної кількості інноваційно активних
підприємств. Така риса економіки зближує Україну з вка�
заними вище державами ЄС, що є винятком із загальної тен�
денції інноваційного розвитку (Болгарія, Латвія, Угорщи�
на, Польща та Румунія).

З метою аналізу сутності процесів, які супроводжують
інноваційний розвиток підприємств країн ЄС, застосуємо
кореляційне поле. Досліджуваними показниками
при цьому будуть кількість підприємств, які комп�
лексно впровадили технологічні та нетехнологічні
інновації, та загальна кількість інноваційно актив�
них підприємств країн ЄС (рис. 2).

Коефіцієнт кореляції (R), розрахований у про�
грамному середовищі MS Excel, складає 0,79, що
свідчить про сильний прямий зв'язок між вказани�
ми показниками. Відтак, проведемо економічний
аналіз визначеної кореляції показників комплекс�
ного впровадження технологічних та нетехнологі�
чних інновацій та рівня інноваційної активності
підприємств у різних країнах. Збільшенню першо�
го показника відповідає збільшення другого, що за
умови прийняття концепції інноваційного розвит�
ку як стратегії державного управління, призводить
до інноватизації економіки країни.

Стаття 3 пункт 1 Закону України "Про іннова�
ційну діяльність" визначають головною метою дер�
жавної інноваційної політики створення соціально�
економічних, організаційних і правових умов для
ефективного відтворення, розвитку й використан�
ня науково�технічного потенціалу країни, забезпе�

чення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних,
енерго� та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та
реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції [1].

Інноваційна діяльність підприємства є спрямованою на
досягення конкретних результатів, здійснюється підприєм�
ствами з певною метою та мотивами. Мотиви підприємства
визначають рушійні сили інноваційного розвитку, мета може
стосуватися продуктів, ринків, ефективності, якості. Третє
видання "Керівництво Осло" визначає фактори, які форму�
ють сутність мети і результатів інновацій. Ці фактори можуть
охоплювати понад один тип інновацій. Перейдемо від мак�
росередовища до макрорівня та розглянемо у цьому контексті
машинобудівну галузь промисловості України відповідно до
рекомендацій "Керівництво Осло" [9, с. 106—108]. Емпірич�
ний аналіз виявив типи інновацій, необхідні для досягнення
результатів інноваційної діяльності підприємства галузі важ�
кого машинобудування, які наведені на рисунку 3.

Наведена на рисунку 3 інформація демонструє зв'язок
між результативністю інноваційної діяльності та різними ти�

Рис. 1. Структура інноваційно активних підприємств країн Європейського Союзу, 2010 р.
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Таблиця 1. Структура інноваційно активних підприємств України, 2010 р.
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Рис. 2. Взаємозв'язок впровадження технологічних та
нетехнологічних інновацій та рівня інноваційно активних

підприємств ЄС
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пами інновацій. Отримання результатів та досягнення мети
інноваційних заходів, відповідно до цих факторів, стосуєть�
ся необхідності комплексного впровадження інновацій.

ВИСНОВКИ
Практичною цінністю дослідження є обгрунтування

необхідності комплексного впровадження технологічних
(продуктових та процесних) і нетехнологічних (організа�
ційних та маркетингових) інновацій, що є перспективним на�
прямом розвитку підприємств України.

Такий характер інноваційного розвитку забезпечує зба�
лансований характер трансформації внутрішнього та зовні�
шнього середовища підприємства. Відбувається зміцнення
індустріально�виробничої бази та розширення номенклату�
ри підприємства, яке супроводжується прогресивними засо�
бами організації гоподарських процесів підприємства і сучас�
ними маркетинговими коцепціями. Підприємство стає більш
стійким до вливу дифузії інновацій (поширення первісних
інновацій між підприємствами галузі), оскільки не концент�
рується на окремих групах інновацій, а впроваджує їх комп�
лексно.

Науковою новизною дослідження є виявлення зв'язку
між комплексним впровадженням технологічних (продук�
тових та процесних) та нетехнологічних (організаційних та
маркетингових) інновацій та рівнем інноваційно активних
підприємств у різних європейських країнах.

Дослідження комплексного впровадження інновацій
промисловими підприємствами України має суттєві перс�
пективи подальшого розвитку.
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Рис. 3. Типи інновацій, необхідні для досягнення результатів інноваційної діяльності підприємства галузі
важкого машинобудування


