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5

ПЕРЕДМОВА

Монографія є результатом колективної праці фахівців кафедри 
оподаткування, побудована вона за підсумками госпбюджетного до
слідження «Формування механізму забезпечення інноваційної акти
вності підприємств».

Активізація інноваційної діяльності підприємств має базуватися 
на тому, завдяки чому підприємство може ефективно функціонува
ти, що сприяє створенню нових конкурентних переваг. В умовах по
стійної змінюваності, яка є особливістю вітчизняної економіки, си
льні сторони підприємства з часом можуть перетворитися на його 
слабкості та навпаки, тому вектор інноваційного розвитку підприєм
ства має бути орієнтований не стільки на максимально ефективне 
використання існуючих матеріально-технічних можливостей, скіль
ки на виявлення і розвиток тих прихованих соціально-мотиваційних 
резервів, можливостей і характеристик, які визначатимуть успіх під
приємства у майбутньому.

Проблемам активізації інноваційної діяльності підприємств 
присвячено перший розділ монографії «Теоретичні засади активіза
ції інноваційної діяльності підприємств», в якому розглянуто роль 
інноваційних процесів у забезпеченні розвитку підприємств; надано 
підходи до визначення інноваційного потенціалу та інноваційної 
ємності підприємства; а також охарактеризовано фактори, що впли
вають на активізацію інноваційної діяльності. Розробкою п. 1.1 за
ймалися Г. С. Ліхоносова, К. В. Баляба, п. 1.2 -  О. О. Гречишкіна, 
Ю. А. Романовська, п. 1.3 -  Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова.

У другому розділі колективної монографії «Готовність персо
налу підприємств до інноваційної активності та отримання інно
ваційних знань» обґрунтовано, що основою активізації інноваційної 
діяльності підприємств є управління знаннями; досліджено лояль
ність персоналу підприємств щодо сприйняття інноваційних знань; 
запропоновано соціально-економічний механізм створення і розпо
ділення інноваційних знань. Розробкою п. 2.1 займалися Г. С. Ліхо-
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носова, О. О. Гречишкіна, п. 2.2 -  Т. В. Калінеску, О. М. Антіпов, 
В. В. Неглядова, п. 2.3 -  І. М. Кушал, К. В. Баляба.

Матеріали третього розділу колективної монографії «Техноло
гія оцінювання активізації інноваційної діяльності підприємств» 
присвячені особливостям формування інформаційно-аналітичного 
базису оцінювання, підкреслено необхідність моделювання іннова
ційної активності персоналу підприємств, запропоновано методоло
гічні засади оцінювання ефективності активізації інноваційної дія
льності підприємств. Розробкою п. 3.1 займалися В. О. Корецька- 
Гармаш, І. М. Кушал, А. О. Фоменко, п. 3.2 -  В. В. Третяк, 
О. А. Шведчиков, п. 3.3 -  О. О. Гречишкіна, А. О. Фоменко.

У четвертому розділі монографії «Стимулювання механізмів 
активізації інноваційної діяльності підприємств» запропоновано 
організаційно-економічні напрями підвищення ефективності активі
зації інноваційної діяльності підприємств на основі мотивування 
персоналу до інноваційної діяльності та формування інноваційної 
культури підприємства. Розробкою п. 4.1 займалися О. М. Антіпов, 
В. В. Долгіх, п. 4.2 -  Г. О. Надьон, А. О. Фоменко, п. 4.3 -  Т. В. Ка
лінеску, О. Д. Кирилов.

П'ятий розділ колективної монографії «Інноваційна стратегія 
розвитку підприємств» при розробці інноваційної стратегії розвитку 
підприємства з урахуванням сучасних вимог враховуються принци
пи інноваційного розвитку підприємства, серед яких можна виділити 
принципи довгостроковості, узгодженості, конкурентоспроможності 
та інші, застосування яких спростило впровадження в економічну 
діяльність підприємства стратегічних планів, що у підсумку дозво
ляє йому виживати в довгостроковій перспективі, досягаючи при 
цьому своїх цілей.

Авторами монографії обґрунтовано використання ключових 
показників для оцінювання ефективності активізації інноваційної 
діяльності підприємств, оскільки вони відображають отримані ре
зультати та дозволяють розв'язати ряд проблем пов'язаних з вияв
ленням резервів збільшення соціально-економічної та інноваційної 
результативності і вибором найбільш доцільних напрямків подаль
шого розвитку; дослідженням стану інноваційного розвитку; про
гнозуванням і плануванням; організацією економічного стимулю
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вання виробництва; підвищенням соціальної ефективності діяльнос
ті регіону і підприємства. Розробкою п. 5.1 займалися О. Д. Кирилов, 
О. О. Шаталова, п. 5.2 -  І. В. Пономарьова, В. О. Корецька-Гармаш, 
п. 5.3 -  І. В. Пономарьова, Ю. А. Романовська.

Колективна монографія є завершеною науково-дослідною ро
ботою, в якій представлені погляди щодо механізмів активізації ін
новаційної діяльності підприємств. Матеріали монографії можуть 
бути використані як для подальших науково-теоретичних дослі
джень, так і в практичній діяльності підприємств для розробки стра
тегічних напрямків формування механізму забезпечення активізації 
інноваційної діяльності підприємств.
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3.3. Оцінювання ефективності активізації 
інноваційної діяльності підприємств

Інноваційна діяльність є одним із напрямків підвищення рівня 
соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів. Проте реа
льний ефект від здійснення інноваційної діяльності проявляється за 
умови її активності, тобто недостатньо просто розробити якийсь 
один товар чи послугу, слід активно і постійно розвивати інновацій- 
ність підприємства. Саме за цих умов інновації будуть приносити 
бажані результати. Тому дослідження інноваційної активності підп
риємств набуває сьогодні все більшого значення.

Зазвичай під інноваційною активністю розуміють інтенсивність 
здійснення економічними суб'єктами діяльності з розробки і залу
чення нових технологій або вдосконалених продуктів у господарсь
кий оборот [57].

С. В. Мочерний [57, с. 655] визначає інноваційну активність як 
цілеспрямовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності що
до конструювання, створення, освоєння й виробництва якісно нових 
видів техніки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної власності, 
технологій, а також впровадження досконаліших форм організації 
праці й управління виробництвом.

На думку Н. С. Коткової [98, с. 132], під інноваційною активні
стю підприємства слід розуміти комплексну характеристику його 
інноваційної діяльності, яка включає сприйняття до нововведень, 
ступінь інтенсивності та своєчасності здійснюваних рішень з тран
сформації нововведень, здатності мобілізувати потенціал необхідної 
кількості і якості, здатності забезпечувати обґрунтованість застосо
ваних методів, раціональність технології інноваційного процесу за 
складом і послідовністю операцій.

Дещо інше визначення пропонує О. М. Шаронов [182, с. 7], 
який трактує інноваційну активність як якісну характеристику інте
нсивності інноваційної діяльності, яка визначає можливість отри
мання запланованого позитивного інноваційного результату.

Отже, у сучасній науковій літературі термін «інноваційна акти
вність підприємства» здебільшого характеризує інтенсивність його 
інноваційної діяльності. Проте зазначені визначення не дають пов
ного уявлення про інноваційну активність. Тож для визначення цьо
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го терміна скористаємось міждисциплінарним підходом і визначимо, 
як активність розглядається в інших науках.

Інноваційна активність підприємств залежить від багатьох 
складових, серед яких можна виділити перш за все бажання. Для 
того щоб здійснювати будь-які перетворення, потрібне дуже велике 
бажання як з боку керівництва, так і з боку персоналу підприємства. 
Якщо не буде цього бажання, не буде й ефективних інновацій. Якщо 
є бажання, то з'являються й нові ідеї.

Схематично механізм активізації інноваційної діяльності про
мислового підприємства можна представити таким чином (рис. 3.4).

Інноваційний розвиток підприємства забезпечується інновацій
ним потенціалом, інноваційною діяльністю та інноваційною актив
ністю. При цьому основними складовими, що є основою інновацій
ного розвитку й інноваційної активності, є бажання, ідеї, творчий 
персонал, знання, готовність до інновацій, мотивація, лояльність і 
матеріальне та фінансове забезпечення.

Результативність (ефективність) [149, с. 5] -  це складна еконо
мічна категорія і для вимірювання її рівня зазвичай використовують 
широкий перелік різних індикаторів. За своїм економічним змістом 
усі показники результативності (ефективності) являють собою від
ношення результату до витрат чи ресурсів:

Результат (ефект) Результат (ефект)
-------------------------- або -------------------------- . (3.5)

Витрати Ресурси

Якщо ж говорити про ефективність (результативність) з мате
матичної точки зору, слід зазначити, що істотні властивості системи 
можна умовно класифікувати не тільки за рівнем складності, а й за 
приналежністю до системоутворюючих (загальносистемних), струк
турних або функціональних груп. Нижче наведено характерні показ
ники істотних властивостей систем [12, с. 103]:

-  загальносистемні властивості -  цілісність, стійкість, керова
ність, спостережливість, детермінованість, відкритість, динамічність 
і т.п.;

-  структурні властивості -  склад, зв'язність, організація, склад
ність, масштабність, просторовий розмах, централізованість, обсяг і 
т.п.;
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Інноваційний Інноваційна Інноваційна
потенціал діяльність активність

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Рис. 3.4. Механізм активізації інноваційної діяльності 
промислового підприємства 

Джерело: [75, с. 44]

-  функціональні (поведінкові) властивості -  результативність, 
ресурсоємність, оперативність, активність, потужність, мобільність, 
продуктивність, швидкодія, готовність, працездатність, точність, 
економічність та ін.

При такому розгляді показники якості можна віднести до сфери 
загальносистемних і структурних властивостей систем. Властивості
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ж, які характеризують процес функціонування (поводження) систе
ми, можна назвати операційними властивостями або властивостями 
операції, оскільки штучні системи створюються для виконання кон
кретних операцій [12, с. 103].

У загальному випадку оцінка операційних властивостей прово
диться як оцінка двох аспектів [12, с. 103]: результату операції; ал
горитму, що забезпечує отримання результатів.

Якість результату операції і алгоритм, що забезпечує отримання 
результатів, оцінюються за показниками якості операції, до яких на
лежать результативність, ресурсоємність і оперативність.

Результативність Е операції обумовлюється цільовим ефектом, 
заради якого функціонує система [12, с. 103].

Ресурсоємність R характеризується ресурсами всіх видів (люд
ськими, матеріально-технічними, енергетичними, інформаційними, 
фінансовими і т.п.), які використовуються для отримання цільового 
ефекту [12, с. 103].

Оперативність О визначається витратою часу, потрібного для 
досягнення мети операції [12, с. 104].

Оцінка результату операції (аспект 1) враховує, що операція 
проводиться для досягнення певної мети -  результату операції. Під 
результатом операції [12, с. 104] розуміється ситуація (стан системи 
і зовнішнього середовища), що виникає на момент її завершення. 
Для кількісної оцінки результату операції вводиться поняття показ
ника результату операції (ПРО), вектора, Yвих =< YE, YR, YO>, 
компоненти якого є показниками його окремих властивостей, що 
відображають результативність, ресурсоємність і оперативність опе
рації.

Оцінка алгоритму функціонування (аспект 2) є провідною при 
оцінці ефективності. Таке твердження ґрунтується на теоретичному 
постулаті, підтвердженому практикою [12, с. 104]: наявність гарного 
«алгоритму» функціонування системи підвищує упевненість в отри
манні необхідних результатів. В принципі необхідні результати мо
жуть бути отримані і без доброго алгоритму, але вірогідність цього 
невелика. Це положення особливо важливе для організаційно- 
технічних систем і систем, в яких результати операції використову
ються в режимі реального часу.
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У сукупності результативність, ресурсоємність і оперативність 
породжують комплексну властивість -  ефективність процесу YЕФ -  
ступінь його пристосованості для досягнення мети [12, с. 104]. Ця 
властивість, властива тільки операціям, проявляється при функціо
нуванні системи і залежить як від властивостей самої системи, так і 
від зовнішнього середовища.

У літературі термін «ефективність» пов'язується і з системою, і 
з операцією, і з рішенням [12, с. 104]. Утворювані при цьому понят
тя можна вважати еквівалентними, бо кожне з них відображає відпо
відність результату операції поставленій меті. Зазвичай потрібно 
мати на увазі, що одна або декілька операцій реалізуються систе
мою. Для більшості операцій процедура оцінки ефективності рішень 
має характер прогнозування.

Вибір критерію ефективності -  центральний, найвідповідаль
ніший момент дослідження системи.

Вважається, що набагато краще знайти неоптимальне рішення 
за вірно вибраним критерієм, ніж навпаки -  оптимальне рішення при 
неправильно обраному критерію [12, с. 105]. Процес вибору крите
рію ефективності, як і процес визначення мети, є значною мірою 
суб'єктивним, творчим, таким, що вимагає у кожному окремому ви
падку індивідуального підходу. Найбільшою складністю відрізня
ється вибір критерію ефективності рішень в операціях, що реалізу
ються ієрархічними системами.

Математичний вираз критерію ефективності [12, с. 105] нази
вають цільовою функцією, оскільки її екстримізація є відображен
ням мети операції. Звідси випливає, що для формування критерію 
ефективності рішень в операції перш за все потрібно визначити пос
тавлену мету. Потім потрібно знайти безліч керованих і некерованих 
характеристик системи, що реалізує операцію. Наступний крок -  
визначення показників результатів операції. Тільки після цього мо
жливі вибір і формування критерію ефективності. Показники (функ
ції показників) результатів операції, на основі яких формується кри
терій ефективності, прийнято називати показниками ефективності. В 
окремих операціях показник результату операції може прямо висту
пати критерієм ефективності.
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Конкретний фізичний сенс показників визначається характером 
і цілями операції, а також якістю системи, що реалізує її, і зовнішні
ми діями. У окремих системах як показники результативності мо
жуть розглядатися показники ресурсоємності або оперативності, 
проте якість операції в цілому не може бути охарактеризована жод
ною з перерахованих частинних властивостей окремо, а визначаєть
ся, подібно ПРО, їхньою сукупністю [12, с. 105].

Залежно від типу систем і зовнішніх дій операції можуть бути 
детермінованими, імовірнісними або невизначеними. Відповідно до 
цього виділяють три групи показників і критеріїв ефективності фун
кціонування систем [12, с. 105-106]: в умовах визначеності, якщо 
ПРО відображає один строго визначений результат детермінованої 
операції; в умовах ризику, якщо ПРО є дискретними або безперерв
ними випадковими величинами з відомими законами розподілу в 
імовірнісній операції; в умовах невизначеності, якщо ПРО є випад
ковими величинами, закони розподілу яких невідомі.

Критерій придатності для оцінки детермінованої операції [12, с.
106]

К риг(Vі)(у\ є§ \8 і ^ у допі, і є<Е,R,O)) (3.6)

визначає правило, за яким операція вважається ефективною, якщо 
всі частинні показники результату операції належать області адеква
тності.

Критерій оптимальності для оцінки детермінованої операції [12, 
с. 106]

К опт : (Зі) (Vі) (у' є д \ д г ^  S Jgn,, і є < E, R, O)) (3.7)

визначає правило, за яким операція вважається ефективною, якщо 
всі частинні показники результату операції належать області адеква
тності, а радіус області адекватності за цими показниками оптима
льний.

Критерій придатності для оцінки ефективності імовірнісної 
операції [12, с. 106]

к п р и г  : р  ( у  ) ^  р  тРеб ( у  )  
^  • Г  д ц У  еф )  — Г  дц V  е ф ) (3.8)
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визначає правило, за яким операція вважається ефективною, якщо 
вірогідність досягнення мети за показниками ефективності Рдц(Уеф) 
не менше необхідної вірогідності досягнення мети за цими показни
ками Рдц треб(Уеф).

Критерій оптимальності для оцінки ефективності імовірнісної 
операції [12, с. 106]

К ° пт : Р дч (У еф )> Рдц (Г ° " т  ) (3.9)

визначає правило, за яким операція вважається ефективною, якщо 
вірогідність досягнення мети за показниками ефективності Рдц(Уеф) 
дорівнює вірогідності досягнення мети з оптимальними значеннями 
цих показників Рдц(Уопт).

Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроеко- 
номічному та макроекономічному рівнях. Мікроекономічний рівень
-  це рівень окремих суб'єктів господарювання, які прагнуть поліп
шити результати свого господарювання і отримати вищий прибуток 
у довгостроковій перспективі [71, с. 163]. Макроекономічний рівень
-  це рівень держави, метою якої є забезпечення динамічного розви
тку всього суспільства.

Для оцінювання результативності інноваційної діяльності підп
риємства у світовій практиці застосовуються такі показники: чистий 
дисконтований дохід; внутрішня норма прибутку, або коефіцієнт 
дисконтування; проста норма прибутку на акціонерний капітал; ко
ефіцієнт фінансової автономії проекту; коефіцієнт поточної ліквід
ності; термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інно
ваційного проекту [189, с. 242].

Однак вітчизняні науковці [104] пропонують доповнити цей 
перелік такими показниками:

1) коефіцієнтом ефективності капіталовкладень підприємства в 
інноваційну діяльність (Ке.к.ін.д) [104, с. 139], оскільки цей показник 
надасть можливість керівництву підприємства встановити, скільки 
отримано доходу від інноваційної продукції в розрахунку на одну 
гривню капіталу, спрямованого на здійснення інноваційної діяльно
сті.
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Ке.к.ін.д.
Доходи від інноваційної діяльності 

Капіталовкладення на здійснення інновацій ’
(3.10)

2) показник частки прибутку від інноваційної діяльності в зага
льному обсязі прибутку підприємства. Цей показник дозволить зро
бити висновки щодо розвиненості та масштабів інноваційної діяль
ності на підприємстві [104, с. 140]:

ТТП Прибуток від інноваційної діяльності /011Ч
ЧПін.д. =  7  :  Т , (311)Загальний прибуток

3) коефіцієнт збалансованості грошових потоків [104, с. 140]:

ГП
К ^ =  Г П ^ ,  (3.12)

1 вих.ін.д.

де ГПвхінд. -  вхідний грошовий потік від інноваційної діяльності;
ГПвихінд. -  вихідний грошовий потік від інноваційної діяльнос

ті;
4) показник результативності стадії проведення НДДКР [104, с.

140]:

РНДДКР

Ч + Чеф. пр.еф.

Ч -  Чзаг. реал.
(3.13)

де Рцддкр -  результативність інноваційної діяльності на стадії прове
дення НДДКР;

Чеф. -  число самостійно розроблених новацій, що відповідають 
вимогам економічної ефективності підприємства;

Чпреф. — число придбаних об'єктів інтелектуальної власності, що 
відповідають вимогам економічної ефективності промислового під
приємства;

Чзаг. — загальне число новацій як результат проведення НДДКР і 
придбання засобів інтелектуальної власності в зовнішньому середо
вищі промислового підприємства;

Чреал. — число об'єктів інтелектуальної власності результатів 
НДДКР, реалізованих у зовнішньому середовищі промислового під



136 Активізація інноваційної діяльності підприємств

приємства й не використовуваних у діяльності промислового підп
риємства;

5) показник результативності стадії впровадження інновацій 
[104, с. 140]:

Р„
роз.ін.

(3.14)

де Чвп.ін. -  число впроваджених інновацій, що відповідають вимогам 
економічної ефективності підприємства;

Чроз.іН. -  число розроблених інновацій, що відповідають вимогам 
економічної ефективності, за той же період часу;

6) результативність діяльності підприємства з точки зору три
валості процесу розробки й впровадження інновацій [104, с. 140]:

ТР — . с.н.

Т
(3.15)

де Тс.н. -  суспільно необхідні витрати часу на розробку й викорис
тання інновацій;

Тф. -  загальна тривалість циклу розробки й освоєння інновації.
Таким чином, як інтегральний показник, що характеризує ре

зультативність інноваційної діяльності підприємства, може бути ви
користаний коефіцієнт результативності інноваційної діяльності в 
цілому [104, с. 140]:

Р ін.д. — Р НДДКР Х Р ст.вп. Х Р т.п. (3.16)

В табл. 3.9 наведено деякі досягнуті та прогнозовані показники 
інноваційної активності України.

Наведені показники дозволяють побачити темпи зростання об
сягів наукових і науково-технічних робіт та обсягів реалізації інно
ваційної продукції, в тому числі за кордон. Як видно з табл.. 3.9., 
прогнозується зростання частки реалізованої інноваційної продукції 
в загальному обсязі реалізованої промислової продукції -  з 5% у 
2010 р. до 8% у 2013-2015 рр.
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Т а б л и ц я  3 . 9

Динаміка основних показників інноваційної та науково-технічної 
діяльності в Україні*
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Обсяг науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових та 
науково-технічних установ

до попередньо
го року,% 123,9 117,2 111,1 125,1 127,4 101,3 106,4 113,2 110,1

Обсяг реалізованої інноваційної продукції
до загального 
обсягу реалізо
ваної промис
лової продук- 
ції,% 5,8 6,5 6,7 6,7 5,9 4,8 5 6,1 8

Обсяг реалізованої інноваційної п зодукції за межі України
до загального 
обсягу реалізо
ваної іннова
ційної продук- 
ції,% 42,5 50 41,4 36,5 51,6 42 44,9 45,1 47,5

*Джерело: державне агентство з питань науки, інновації та інформа
ції України

**Прогнозні дані 
Джерело: [104]

При цьому майже половина обсягів реалізації інноваційної про
дукції спрямовується за межі України -  від 45% в 2010 р. до 47,5% в 
середньому протягом 2013-2015 рр. Звичайно, зростання обсягів ре
алізації інноваційної продукції пов'язане з розробкою та впрова
дженням низки заходів з формування платоспроможного попиту у 
споживачів. У прискоренні цього процесу за розробленою стратегі
єю інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки ключова 
роль також належить формуванню інноваційної культури суспільст
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ва в цілому і представників влади, політиків, підприємців, молоді 
зокрема.

У ряді країн світу протягом вже багатьох років розробляються 
різні комплексні індикатори науково-технічного та інноваційного 
розвитку. Найбільш відомим з подібних комплексних індикаторів, 
що набув широкого поширення в останні роки, став європейський 
інноваційний індекс, який розраховується на основі системи індика
торів науково-технічного розвитку -  Європейського інноваційного 
табло (ЄІТ) [European Innovation Scoreboard], що дозволяють, на ду
мку експертів ЄС, об'єктивно оцінити рівень науково-технічного 
розвитку країн-учасниць Співтовариства. На сьогодні індикатори 
Європейського інноваційного табло представлені показниками п'яти 
груп, які відображають різноманітні аспекти інноваційного розвитку 
країни:

1. Рушійні сили інновацій -  індикатори, які відображають стан 
та структуру інноваційного потенціалу.

2. Створення нових знань -  індикатори, які відображають рівні 
фінансування НДДКР.

3. Інновації та підприємництво -  індикатори, які відображають 
рівні інноваційної активності на підприємствах (фірмах).

4. Застосування -  індикатори, які відображають зайнятість та 
комерційну діяльність в інноваційних секторах.

5. Інтелектуальна власність -  індикатори, які відображають па
тентну активність.

В контексті цього дослідження ми проаналізуємо показники 
лише двох груп, які нас цікавлять, -  це рушійні сили інновацій (по
тенціал) та можливості реалізації інновацій.

У табл. 3.10 наведено прогнозні оцінки інноваційного розвитку 
України за індикаторами Європейського інноваційного табло.

Ці показники засвідчують, що за умов проведення цілеспрямо
ваної інноваційної політики, приведення у відповідність до неї підп
риємницької діяльності, здійснення реальних кроків у напрямку реа
лізації необхідних структурних змін в економіці, технологічної мо
дернізації виробництва та формування інноваційної культури спо
живання можна «наздогнати і перегнати» провідні європейські краї
ни [162].
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Прогнозні (2020 р.) значення індикаторів Європейського інноваційного 
табло для України (значення для країн ЄС прийнято за 100%), 

розраховані за оптимістичним сценарієм

Індикатори 2006 р. 2020 р.
«Вхідні» індикатори-рушійні сили інновацій

Особи з вищою освітою в галузі технічних та природ
ничих наук серед населення у віці 20-29 років (кількість 
на 1000 мешканців відповідного віку) 126

100
105%

Особи, що мають закінчену вищу освіту, серед насе
лення у віці 25-64 роки (кількість на 100 мешканців ві
дповідного віку) 78 95-100%
Ступінь використання населенням широкосмугового 
Інтернету ( кількість ліній широкосмугового Інтернету 
на 100 мешканців) 15 65-70
Особи, що беруть участь у програмах підвищення ква
ліфікації (навчання), для населення у віці 25-64 років 
(кількість на 100 мешканців відповідного віку) 40-45
Рівень освіти юнацтва (питома вага осіб у віці 20-24 
роки, які мають, як мінімум, повну середню спеціальну 
освіту, серед населення відповідного віку) 86 95-100%

«Вихідні» індикатори - застосування
Особи, зайняті у високотехнологічних сегментах секто
ра послуг (% від загальної чисельності робочої сили) 64% 80-85%
Експорт високотехнологічної продукції (% від загаль
ного експорту) 7% 40-45%
Продаж нової продукції на ринку (% від загального то
варообороту) 54% 60-70%
Продаж нової для фірми промислової продукції, але не 
нової на ринку (% від загального товарообороту) 60-70%
Особи, зайняті у високотехнологічному та середньо- 
високотехнологічному секторах промисловості (% від 
загальної чисельності робочої сили) 78% 80-90%

Джерело: [162]

Про ефективність реалізації інновацій свідчать не лише еконо
мічні результати. Інновації можуть змінювати й умови праці, змен
шувати потребу в поновлюваних ресурсах, створювати можливість
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виконання тих робіт, які досі були поза межами людських чи техні
чних можливостей, формувати нові напрями науково-технічного 
розвитку тощо [68, с. 163].

Отже, результативність інноваційної діяльності є комплексним 
показником, який показує рівень досягнутих результатів у іннова
ційному розвитку підприємства і залежить від результативності 
НДДКР, стадії і тривалості впровадження інновацій.
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