
198

and the trade repositories. — Brussels : European Commission, 2014. — 243
p. [Electronic resource]. — Access mode : http://register.consilium.-
europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206406%2020
14%20ADD%202.

4. Gesetz zur Vermeidung von Gefahren und Missbräuchen im
Hochfrequenzhandel (Hochfrequenzhandelsgesetz). — Berlin : Bundesrat,
2013. — 9 p. [Electronic resource]. — Access mode : http://dipbt.-
bundestag.de/dip21/brd/2013/0156-13.pdf.

5. Mishkin F. The Next Great Globalization: How Disadvantaged
Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich / Mishkin F. —
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2008. — 320 p.

УДК 330.341.1
Соболєва Т.О.,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»,
soboleva_tatiana@mail.ru

ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ

АНОТАЦІЯ. Сучасні тенденції в управлінні організаціями демонстру-
ють позиціонування інноваційної діяльності як ключового ресурсу
стратегічного розвитку. Одним із способів забезпечення такого роз-
витку в останнє десятиліття все частіше називають реалізацію від-
критих інновацій. При аналізі розглянуті основні тенденції в здійснен-
ні інноваційної діяльності на підприємствах України, а також зовнішні
передумови для активізації інноваційних процесів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: відкриті інновації, інноваційна діяльність в Україні,
інноваційна активність підприємств.

АННОТАЦИЯ. Современные тенденции в управлении организация-
ми демонстрируют позиционирование инновационной деятельности
как ключевого ресурса в стратегическом развитии. Одним из спосо-
бов обеспечения такого развития в последнее десятилетие все чаще
называют реализацию открытых инноваций. В результате проведе-
ного анализа рассмотрены основные тенденции в осуществлении
инновационной деятельности в Украине, а также предпосылки для
активизации инновационных процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытые инновации, инновационная деятель-
ность в Украине, инновационная активность предприятий.
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SUMMARY. Current trends in the management of organizations
demonstrate positioning of innovation as a key resource in the strategic
development. One way to achieve such development is more commonly
considered the implementation of open innovation in the past decade.
The article describes the main trends in the innovation activity in Ukraine,
as well as the preconditions for enhancing innovation processes.

KEYWORDS: open innovation, innovation activity in Ukraine,innovative
activity of enterprises.

Сучасний етап розвитку світової економіки формується під
впливом істотних змін, характерних для постіндустріального со-
ціуму. Сформовані тенденції багато в чому зумовлюють доміну-
вання інновацій як основного джерела економічного зростання
компаній і національних економік. Підтвердженням сказаного
виступають й дані Організації економічного співробітництва та
розвитку, згідно з якими більше 50% світового економічного зро-
стання досягається за рахунок інновацій [1, 59].

З початку 2000-х років значне поширення, як філософія реалі-
зації інноваційної діяльності, отримала концепція відкритих ін-
новацій [2]. У даному дослідженні не ставиться завдання аналізу
сильних і слабких сторін відкритої моделі організації інновацій-
них процесів, форма реалізації якої буде залежати від багатьох
внутрішніх і зовнішніх по відношенню до організації факторів.
Апріорі перспектива її поширення в рамках національної еконо-
міки розглядається як актуальний і переважний пріоритет у ме-
жах формування національної інноваційної системи. У зв’язку з
цим, метою даного аналізу виступає характеристика існуючих
тенденцій в реалізації інновацій на підприємствах України, а та-
кож стану зовнішніх факторів з точки зору можливостей ство-
рення передумов і стимулів до здійснення та поширення моделі
відкритих інновацій.

При розгляді динаміки показників інноваційної активності
українських підприємств спостерігаються наступні тенденції [3-
4]. У 2012р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося
17,4 % обстежених промислових підприємств. Загальний обсяг
фінансування інноваційної діяльності в 2012 р. склав 0,81% від
ВВП. Розподіл загальної кількості витрат за напрямками іннова-
ційної діяльності демонструє домінування витрат на придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення з питомою ва-
гою 70,1 % в 2012р. Основним джерелом фінансування залиша-
ються власні кошти підприємств.
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Важливою складовою успішної реалізації моделі відкритих
інновацій є наявність та стан таких елементів національної інно-
ваційної системи як інфраструктура, захист інтелектуальної вла-
сності, зв’язки з науково-дослідними організаціями та універси-
тетами, інноваційна культура. На жаль, в Україні на даний
момент немає комплексних передумов для розвитку і підтримки
інновацій. Як промислові підприємства, так і організації — еле-
менти інноваційної інфраструктури не мають достатніх фінансо-
вих, інформаційних ресурсів, необхідних знань та методик під-
тримки реалізації інновацій.

Водночас, інноваційна система України складається з багатьох
підсистем, що часто чинять суперечливий вплив на протікання
інноваційних процесів. Кожна з цих підсистем вимагає окремого
глибокого вивчення для відображення багатофакторності впливу
на формування умов, покликаних стимулювати активізацію інно-
ваційної діяльності на підприємствах, в тому числі через реаліза-
цію відкритих інновацій.
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МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

АННОТАЦІЯ. У статті запропоновано методику та здійснено оцінку
рівня розвитку малого бізнесу в Україні на основі зіставлень з показ-




