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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний процес управління, що базується на зас#

тосуванні системного підходу, орієнтується на процес
змін, а також комплекс дій, що мають бути спрямовані
на формування інноваційної траєкторії розвитку
підприємництва. Зміни в підприємництві, як індикатор
переходу до економіки знань, повинні відображати су#
часні трансформації в інноваційному розвитку, оскіль#
ки підприємництву властива концентрація переважно
творчої, новаторської праці, яка лежить в основі оригі#
нального, а не репродуктивного виробництва.

Разом із тим інноваційна діяльність підприємств ма#
лого та середнього бізнесу є недостатньою. В зв'язку з
цим актуальним є дослідження тих видів діяльності, що
стимулюють перехід до економіки знань, зокрема в
підприємництві, виявлення причин, що гальмують інно#
ваційний розвиток підприємств малого та середнього
бізнесу, а також обгрунтування видів діяльності, для
яких доцільна інтенсифікація інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу

висвітлені в працях М. Пивоварова [1], О. Долгальо#
вої [2], А. Бутенка [3]. Т. Конєва визначає підприємниц#
тво як вид господарської діяльності, що є інноваційною
та ризиковою складовою бізнесу; а малий бізнес — скла#
довою бізнесу за масштабом діяльності, який, набува#
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ючи рис інноваційності, перетинається із сферою
підприємництва та формує мале підприємництво [4]. Т.
Гоголь стверджує, що діяльність суб'єктів малого бізне#
су не обов'язково повинна бути інноваційною. Малі
підприємства України зосереджені переважно в тор#
говій сфері або сфері надання послуг [5].

Успішне застосування інформаційних технологій в
економіці знань вимагає нових організаційних структур.
Т. Дейнеко зазначає, що для підприємництва доцільним
є розвиток у сфері інформаційного бізнесу [6].

Т. Дейнеко доводить, що вагомими стимулами роз#
витку ринку інформаційних технологій є стрімкий роз#
виток і диференціація попиту на всі види наукової, тех#
нічної й, особливо, економічної інформації [6].

Є. Остропольською досліджено теоретичні та прак#
тичні задачі управління розвитком інноваційних систем
малого бізнесу, уточнено поняття "інновація" та "інно#
ваційна система малого бізнесу" й удосконалено класи#
фікацію інновацій за змістом, яка обумовила виділення
нових підходів до розгляду інноваційних процесів —
"інтегрованого" і "соціоінженерного" [7]. Науковцем
запропонована нова класифікація методів регулюван#
ня інноваційної діяльності, яка заснована на співісну#
ванні методів державного регулювання і методів рин#
кового саморегулювання.

Необхідно відзначити, що роботи науковців щодо
підтримки інноваційної активності підприємництва сто#
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суються перш за все розвитку інфраструктури або ок#
ремих видів інноваційної діяльності. Водночас, іннова#
ційний розвиток — це комплексне поняття, що реалі#
зується одночасно в багатьох видах економічної діяль#
ності. Необхідно також підкреслити значимість дослі#
дження впливу глобальних процесів на розвиток
внутрішніх ринків та потреби внутрішнього ринку Ук#
раїни й свідоме ставлення суспільства до інноваційних
послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження інноваційного розвит#

ку підприємств України, виокремлення основних тен#
денцій і проблем та обгрунтування пріоритетних видів
інноваційної діяльності для підприємств малого та се#
реднього бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуємо інноваційну активність підприємств
в Україні. За визначенням Державної служби статисти#
ки України "інноваційна діяльність — це комплекс нау#
кових, технологічних, організаційних, фінансових та
маркетингових заходів, які спрямовані на створення та
впровадження інновацій (проведення і придбання нау#
кових досліджень, нових технологій, виробниче проек#
тування, інші види підготовки виробництва для випуску
нових продуктів, впровадження нових методів їх вироб#
ництва, придбання машин, обладнання, установок,
інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані
з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама тощо)"
[8]. Лише з 2007 р. до інноваційної діяльності включа#
ються дослідження і розробки, не пов'язані прямо з
підготовкою конкретної інновації. Динаміка витрат на
інновації показує постійне підвищення обсягу коштів.

Традиційно інноваційна діяльність розглядається в
промисловості, що є показником незрілості суспільства
України щодо переходу на новий технологічний уклад.
У 2010 р. інноваційною діяльністю у промисловості зай#
малися 1462, в 2011 р. — 1679 підприємств. Аналіз
кількості підприємств за напрямами проведених інно#
вацій показує, що найбільша кількість інновацій сто#
сується інформатизації, а також таких, що обумовлю#
ються вимогами ринку, зокрема навчання та підготовка
персоналу, ринкове запровадження інновацій. Окрім
цього спостерігається підвищення інноваційної актив#
ності за кількістю підприємств.

Із загального обсягу витрат в 2011 р. найбільше
коштів витрачено на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення — 5051,7 млн грн. На прид#
бання внутрішніх науково#дослідних розробок (далі —
НДР) — 818,5 млн грн., зовнішніх НДР — 177,9 млн грн.,
придбання інших зовнішніх знань — 141,6 млн грн.; за#
галом на навчання та підготовку персоналу для розроб#
ки та запровадження нових або значно вдосконалених
продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового зап#
ровадження інновацій та інші роботи, пов'язані зі ство#
ренням та впровадженням інновацій, — 1855,7 млн грн.
Отже, витрати на інноваційну діяльність спрямовані в
основному на капітальні інвестиції в основні засоби.
Хоча це і свідчить про оновлення технологій, але харак#
теризує екстенсивний розвиток інновацій, зокрема це
підтверджує зменшення частки внутрішніх та зовнішніх
науково#дослідних робіт.

Понад 70% інноваційно#активних підприємств
здійснювали нововведення за рахунок власних коштів,
обсяг яких склав 4775,2 млн грн. Державну підтримку у
розмірі 92,7 млн грн. отримали 35 підприємств. Важли#
ву роль для інноваційної діяльності 19 підприємств мали
кошти інвесторів (2442,4 млн грн.), у т.ч. кошти інозем#
них інвесторів — 11 (2411,4 млн грн.), вітчизняних інве#
сторів 12 (31,0 млн грн.). Кредитами в обсязі 626,1 млн
грн. скористалися 36 підприємств. Із загальної кількості
інноваційно#активних підприємств 83,2% впроваджува#

ли інновації, зокрема більше 40% інноваційно#активних
підприємств впроваджували інноваційні види продукції.

Хоча термін "інноваційна діяльність" досі викорис#
товується в контексті "промислова інновація"   як певна
продукція, але аналіз статистичних даних показує, що
на промислових підприємствах значну увагу приділяєть#
ся саме інноваційним процесам, які можуть розробля#
тися на стороні, зокрема, малими підприємствами як вид
економічної діяльності.

Оскільки існує попит на такі інноваційні послуги, як
розробка й удосконалення технологічних процесів, мо#
дернізація діяльності, що пов'язана з інформатизацією,
то розглянемо пропозицію підприємств на ринку. У 2010
— 2011 рр. майже кожне четверте інноваційне активне
підприємство поставляло свою продукцію на експорт.
Однією з умов створення і впровадження інновацій є
проведення досліджень і розробок на підприємстві або
придбання їх результатів у сторонніх організацій. Кож#
не десяте інноваційно активне підприємство було заді#
яне у виконанні внутрішніх НДР, 5,0 % — придбали їх
результати у інших підприємств і організацій.

Суттєво на активність підприємства при проведенні
наукових досліджень впливає його розмір: якщо
підприємство намагається бути постійно активним у
виконанні НДР і, як наслідок, інноваційно активним,
йому треба мати необхідну чисельність персоналу. Знач#
на частина технічних продуктів вимагає довгих років
досліджень, а більшість малих і середніх підприємств не
в змозі тримати у своєму штаті працівників, які б займа#
лися лише виконанням НДР і працювали б неповний
робочий день.

Здійснювати інновації перешкоджають численні
фактори. Найбільш вагомим з них є фінансові: занадто
високі інноваційні витрати, недостатність коштів в ме#
жах організації або групи підприємств і поза її межа#
ми. У більшості випадків інновація є дорогим заходом, і
підприємства, що виконують НДР, повинні вкладати
кошти в технічне обладнання та заробітну плату висо#
кокваліфікованого персоналу. Ці витрати є досить ви#
сокими і не гарантують швидку окупність.

Окрім фінансових факторів, перешкодою для інно#
вацій є фактори, які пов'язані зі співробітництвом та
інформацією, із недостатньою кількістю висококваліф#
ікованого персоналу, невизначеним попитом на інно#
ваційні товари або послуги.

Отже, зазначимо, що хоча існує внутрішній попит
як на інноваційну продукцію, так і на інноваційні послу#
ги, але він стримується численними факторами, зокре#
ма недостатнім фінансуванням та підтримкою.

За статистичними даними також можна оцінити
інноваційну активність підприємств (табл. 1). В табл. 1
наведено відсоток інноваційно активних підприємств від
загальної кількості обстежених підприємств за даними
Державної служби статистики. Оскільки за європейсь#
кою методологією CIS в 2008 р. організаційним та мар#
кетинговим інноваціям надано значну вагомість, то в
табл.1 також представлено відсоток цих інновацій від
загальної кількості інноваційно активних підприємств.

 
    

18,38 18,45 18,34 
 24,10 25,57 22,00 

 40,82 43,34 34,89 
      

 62,04 50,54 69,68 
 44,17 31,45 65,01 

 25,18 14,46 56,10 

Таблиця 1. Структура інноваційної активності підприємств
за їх розмірами протягом 2008—2010 рр., %

Джерело: за даними [8].
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За даними табл. 1 можемо зазначити, що для малих
підприємств інноваційна активність є значно нижчою,
ніж для великих, але організаційні та маркетингові інно#
вації, тобто нетехнологічні інновації, займають більшу
частку серед усіх інновацій.

Інноваційна діяльність з урахуванням класифікації
КВЕД відноситься до виду економічної діяльності "нау#
ково#технологічна сфера: в сфері НДККР, інжинірин#
гу, розробка програмного забезпечення або високотех#
нологічне підприємництво" (секція К, клас 72, 73); "сфе#
ра надання інформаційних послуг в вигляді звітів, ог#
лядів, бази даних, аналітики, рейтингові агентства тощо"
(секція К, клас 72); сфера управління (консалтинг): мар#
кетингові та управлінські послуги, аудит, фінансові по#
слуги (секція К, клас 74).

Бачимо, що діяльність у сфері інжинірингу та надан#
ня послуг підприємцям є найбільш вагомою за обсяга#
ми реалізації.

Аналіз динаміки обсягів реалізації щодо наведених
видів діяльності (рис. 1) дає змогу зробити висновок, що
діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжи#
нірингу та надання послуг підприємцям є найбільш ди#
намічною.

Цю ж тезу підтверджує динаміка продуктивності за

наведеними видами підприємств, що визначалась як
відношення обсягів реалізації до фонду заробітної пла#
ти (рис. 2).

Отже, результати інноваційної діяльності відобра#
жаються не тільки в застосуванні новітніх технологій
виготовлення певного продукту або продукції, але і в
підходах до їх реалізації (тобто, нестандартні підходи
до збуту продукції, наприклад, теж можуть вважати#
ся інновацією).

Аналіз статистичних даних показав, що найбільш за#
питаними є послуги для підприємств, але оскільки сус#
пільство розвивається значними темпами відповідно до
розвитку інформаційних технологій, то стратегічно під#
приємництву можна орієнтуватися й на послуги для сус#
пільства.

У табл. 2 наведені можливі напрями впровадження
інновацій в залежності від виду послуг.

Зазначимо, що необхідно враховувати не тільки тен#
денції переходу до нового технологічного укладу, а й
загальноглобалізаційні проблеми, що відбуваються при
трансформації економічних систем   продовольчі, по#
силення міграції, активізація туризму, що підвищує зна#
чимість традиційних послуг: діяльності готелів та рес#
торанів, транспорту, торгівлі.

Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації підприємств, що потенційно можуть займатися інноваційною діяльністю,
тис. грн.

Рис. 2. Динаміки продуктивності на підприємствах, що потенційно можуть займатися
інноваційною діяльністю
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз інноваційної діяльності підприємств дав
змогу зробити висновок, що вона є недостатньою,
особливо для малих підприємств. Значна інноваційна
активність припадає саме на зміну процесів діяльності
підприємств.

Потрібно зазначити, що сучасні структурні зміни
здійснюють вплив як на формування інновацій, так і на
розвиток послуг. Зростає значимість не інноваційних
продуктів, а процесів щодо їх створення.

Крім того, необхідно виділити напрями розвитку по#
слуг підприємств відповідно до особливостей постінду#
стріальної економіки — це послуги, що спрямовані на
кооперацію з великими підприємствами, взаємодію з
економічними системами та послуги, що спрямовані на
задоволення потреб суспільства.

Перспективою подальших наукових досліджень є
обгрунтування господарських зв'язків між малими, се#
редніми та великими підприємствами для здійснення
інноваційної діяльності.
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