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КЛАСИФІКАТОР  ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими на-

уковими та практичними завданнями. Джерелом для на-
копичення інформації щодо інноваційної продукції є 
класифікатор інноваційних товарів, але його наявність 
в Україні відсутня. Найбільш повну інформацію щодо 
даного питання можна отримати завдяки даним ста- 
тистичного збірнику «Наука та інноваційна діяльність 
України» як в регіональному аспекті, так і за видами 
економічної діяльності, але опосередковано через кі-
лькісні та відносні показники підприємств, що харак-
теризують виробництво або використання інновацій-
ної продукції та технологій. Це обумовлює необхід-
ність розробки єдиного загальноукраїнського класифі-
катора інноваційних товарів. Пожвавлення зацікавле-
ності до вищезазначеної проблеми можна обґрунту-
вати також і тим, що надія на те, що ринкова еконо-
міка автоматично приведе до вибуху інноваційної дія-
льності і на її основі буде спостерігатись економічне 
зростання, на жаль, не виправдалась. 

Таким чином, можна зробити висновок, що пи-
тання розробки методичного підходу до формування 
класифікатора інноваційних товарів в контексті роз-
витку технологічного підприємництва сьогодні вкрай 
актуальне, оскільки в сучасних умовах саме техноло- 
гічне підприємництво стає вирішальним фактором  
розвитку економіки регіону.  

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми. До- 
слідженням класифікацій інновацій присвячено праці 
таких вчених, як: Ю. Бажал, В. Воронкова, М. Йохна, 
Р. Косцик, Г. Менш, О. Молчанова, Н. Сиротинська, 
В. Соловйов, В. Стадник, Л. Федулова, Й. Шумпетер. 
Проте в реаліях сьогодення дана проблема вимагає 
свого подальшого опрацювання, тому що питання ви- 
окремлення інновацій за різними ознаками досі зали-
шаються дискусійними. В першу чергу, це стосується 
методичних основ дослідження ознак інноваційних то-
варів в контексті розвитку технологічного підприєм-
ництва.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування.  
У фахових наукових працях питанню класифікації 
інновацій приділяється багато уваги, але єдиного зага-
льноукраїнського класифікатора інноваційних товарів 
як систематизованого переліку класифікаційних угру- 

пувань, найменувань та кодів видів інноваційних то-
варів на основі найбільш характерних ознак ринку 
інноваційних товарів на сьогодні не існує. Такий кла-
сифікатор, з одного боку, дозволив би надати узагаль-
нення відомих підходів і показав би найбільш значимі 
ознаки класифікації, з іншого, він являв би собою від-
криту систему, що може доповнюватись та змінюва-
тись. Розробка такого класифікатору дозволяє приско-
рити визначення рівня інноваційних товарів за значи-
містю на кожному етапі впровадження з метою прий-
няття оперативних та обґрунтованих організаційних  
і управлінських рішень стосовно інноваційної діяль-
ності.  

Побудова єдиного загальноукраїнського класифі-
катора інноваційних товарів передбачає такі етапи: 

Етап 1 — Контент-аналіз класифікаційних ознак 
інновацій. 

Етап 2 — Визначення категорії ринку інновацій. 
Етап 3 — Визначення категорії «інноваційні то-

вари». 
Етап 4 — Відбір ознак, за якими доцільно здійс-

нювати класифікацію інноваційних товарів відповідно 
до статистичної звітності. 

Етап 5 — Розробка єдиного загальноукраїнського 
класифікатора інноваційних товарів (далі — ЗУКІТ) 

Отже, більш детально розглянемо наповнення  
кожного етапу. 

Етап 1. 
Слово «інновація» походить від латинського 

слова «innovatio», що в перекладі означає «оновлення», 
за змістом є аналогічним слову «нововведення». Дане 
поняття має ряд понять-синонімів: 

— автори Великого економічного словника вва-
жають, що інновація і нововведення — це одне й теж 
[1, с. 541];  

— відповідно до змісту Великого тлумачного слов-
ника для бізнесу (Collins) інновація, нововведення  
і наукові дослідження та дослідно-конструкторські  
розробки (НДДКР) — поняття синонімічні [2, с. 172; 
283; 296]. 

Відповідно до законів України «Про інноваційну 
діяльність» та «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» інновація — це новостворені (застосовані) і (чи) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція 
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або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або ін-
шого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери [3; 4]. 

Контент-аналіз категорії «інновація» свідчить про 
те, що сьогодні не існує єдиного погляду на сутнісне 
наповнення даної категорії (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Контент-аналіз категорії «інновації» 

Автор Сутність категорії «інновації»

В. Ковальов [5,  
с. 35]  

Це кінцевий результат інноваційної діяльності, який здобув реалізацію у вигляді нового 
або вдосконаленого продукту, що реалізується на ринку, нового або вдосконаленого 
технологічного процесу, який використовується у практичній діяльності 

Котлер Ф.  
[6, с. 589]  

Це ідея, товар чи технологія, запущена в масове виробництво та представлена на ринку, 
яку споживач сприймає як абсолютно нову чи таку, що володіє певними унікальними 
якостями 

Санто Б. 
[7, с. 8]   

Це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне використання 
ідей та винаходів приводе до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій, 
та у випадку, якщо інновація орієнтована на економічну вигоду, прибуток, її поява 
може принести додатковий дохід   

Соловьев В.П.  
[8, с. 21]   

Це не дія з досягнення якогось результату, а сам результат — новація, нововведення

Твисс Б.  
[9, с. 21]  

Це процес, в якому винахід чи ідея отримують економічний зміст 

Шарко М. 
[1, с. 17]  

Це нова вигода .… кінцевий результат, який представляє собою матеріалізацію нових 
знань  

Шумпетер Й.  
[11, с. 156]  

Це нова науково-організаційна комбінація виробничих факторів, мотивована підприє-
мницьким духом 

 
Отже, як свідчать вищенаведені визначення 

«інновації» дану категорію доцільно розглядати в яко-
сті інноваційного процесу тобто «послідовного лан-
цюгу подій, у ході яких інновація визріває від ідеї до 
конкретного продукту, технології або послуги і поши-
рюється в господарській практиці» [12, с. 36]. Процес 
просування нововведення на ринок прийнято нази-
вати процесом комерціалізації [13, с. 15]. Період часу 
між появою нововведення й втіленням його в новов-
ведення (інновацію) називається інноваційним лагом 
[14, с. 178].  

Обов’язковими властивостями інновації є науко-
во-технічна новизна, виробнича застосовність та ко-
мерційна реалізованість. Відсутність кожної з них не-
гативно позначається на інноваційному процесі. 

Комерційна реалізуємість визначає інновацію як 
економічну необхідність, що усвідомлюється через по-
треби ринку. Науково-технічна інновація характеризує 
кінцевий результат науково-виробничого циклу, що 
виступає як особливий товар — науково-технічна про-
дукція — та є матеріалізацією новітніх наукових ідей та 
знань, відкриттів, винаходів та розробок у виробництві 
з метою комерційної реалізації, для задоволення кон-
кретних потреб ринку. 

Таким чином, науково-технічні інновації повинні 
мати такі характеристики, як: новизна; спроможність 
задовольняти ринковому попиту та приносити прибу-
ток виробникові. 

Основними фазами інноваційного процесу є: 
— процес «дослідження — виробництво»: включає 

період фундаментальних досліджень (вони відносяться 
до невиробничої сфери й можуть мати своїм результа-
том цілий клас інновацій у різних областях); 

— науково-виробничий цикл: процес створення, 
освоєння й поширення конкретної інновації.  

Згідно з проектом «Oslo Manual», розробленим 
під егідою Фонду розвитку промисловості країн Пів-
нічної Європи у 1992 р.: «інновація, яка спрямована 
на створення нових видів продукції, або інноваційна 

продукція (product innovation) − це комерціалізація 
продукції, яка втілює в собі технологічні зміни. Тех-
нологічні зміни мають місце в тому випадку, якщо 
проектно-конструкторські характеристики змінюють-
ся таким чином, що в результаті споживач здобуває 
можливість задоволення і нових, і традиційних потреб, 
але вже на найкращому ступені. Інновація, спрямо-
вана на створення нових процесів, або інновація про-
цесів (process innovation), має місце в тому випадку, 
якщо наявна значна зміна технології виробництва 
якого-небудь виду продукції. Це матиме на увазі ство-
рення нового обладнання, розробку нових методів уп-
равління й організації або ж те і інше одночасно» [15]. 

Контент-аналіз існуючих класифікацій інновацій 
за різними ознаками (на сьогодні їх більше 50) свід-
чить про дискусійність даного питання та необхідність 
подальших досліджень.  

Отже, більш детально розглянемо класифікаційні 
ознаки інновацій і відповідно групи, що вони утворю-
ють: 

1. За рівнем новизни (класифікація Г. Менша) [16]: 
1.1. Базові: інновації, що змінюють техніко-тех-

нологічний рівень виробництва, дозволяють створю-
вати принципово нові товари та послуги. 

1.2. Поліпшуючі: мають дещо менший за базові 
рівень новизни. 

1.3. Псевдоінновації: характеризують незначні 
удосконалення якості товару або послуги, при яких не 
змінюється техніко-технологічний рівень виробни- 
цтва. 

2. За кінцевим результатом або за видом об’єкту 
[17; 18, с. 190; 18, с. 317-318; 19, с. 9-10; 20, с. 255]: 

2.1. Продуктові: впровадження товару або по- 
слуги, що є новими або значно поліпшеними за його 
властивостями або способами використання. Сюди 
входять значні вдосконалення в технічних характе- 
ристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому 
програмному забезпеченні, у рівні сумісності з корис-
тувачем або в інших функціональних характеристиках.  
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2.2. Процесні: впровадження нового або значно 
поліпшеного способу виробництва або доставки про-
дукту. Сюди входять значні зміни в технології, вироб-
ничому устаткуванні й/або програмному забезпеченні. 

2.3. Організаційні: впровадження нового органі-
заційного методу в діяльності підприємства (організа-
ції), в організації робочих місць або зовнішніх зав’яз-
ків.  

2.4. Маркетингові: провадження нового методу 
продажу, включаючи значні зміни в дизайні або упа-
ковці продукту, його складуванні, просуванні на ри-
нок або в визначенні продажної ціни, що націлені на 
краще задоволення потреб споживача, відкриття но-
вих ринків або завоювання нових позицій для про- 
дукції підприємства на ринку з метою збільшення об-
сягу продажу.  

3. За причинами виникнення [19, с. 317-318;22,  
с. 26-27]:  

3.1. Реактивні (поліпшувальні): забезпечують ви-
живання та конкурентоспроможність фірми на ринку, 
виникаючи як реакція на нові перетворення, що 
здійснюються конкурентами. Вони проводяться в 
межах розвитку та удосконалення напрямів діяльності. 

3.2. Стратегічні: їх впровадження має випереджу-
вальний характер з метою отримання вирішальних 
конкурентних переваг у перспективі. Вони створюють 
нові напрями діяльності або забезпечують успішне 
функціонування існуючих напрямів на тривалий час.  

4. За масштабом впровадження [18, с. 191-193; 19, 
с. 317-318],:  

4.1. Міжнародні: нові на міжнародних ринках. 
4.2. На рівні країни: нові на рівні країни. 
4.3. На рівні галузі (виду економічної діяльності): 

нові на рівні певної галузі (виду економічної діяль-
ності). 

4.4. На рівні підприємства (фірми): нові на рівні 
підприємства (фірми). 

5. За частотою застосування [18, с. 191; 19, с. 317-
318; 23, с. 12]:  

5.1. Разові: застосовуються тільки в тій сфері, для 
якої вони спочатку і розроблялися. 

5.2. Повторювані (дифузія інновацій): процес по-
ширення вже один раз освоєної, реалізованої іннова-
ції, тобто застосування інноваційних продуктів, по- 
слуг, технологій в нових місцях і умовах. 

6. За місцем в системі підприємства [19, с. 317-
318;22, с. 25]: 

6.1. «На вході» в підприємство. 
6.2. «На виході» з підприємства. 
6.3. Інновації структури підприємства. 
7. За змістом діяльності [19, с. 317-318; 22, с. 25]: 
7.1. Технологічні. 
7.2. Виробничі. 
7.3. Економічні. 
7.4. Торговельні. 
7.5. Соціальні. 
7.6. Управлінські. 
7.7. Інфраструктурні. 
7.8. Культурні. 
7.9. Політичні. 
7.10. Комплексні. 
7.11. Екологічні. 
7.12. Інформаційні. 
8. За значенням для реального напряму діяльності 

[24, с. 40]:  

8.1. Фундаментальні: радикально змінюють ста-
лий або формують новий напрям діяльності. 

8.2. Модифікувальні: здійснюються в межах удо-
сконалення та розвитку фундаментальних. 

8.3. Псевдоінновації: зовнішні неістотні зміни 
продуктів або процесів, що не мають  принципової но-
визни і не створюють жодних додаткових переваг для 
споживачів.  

9. Залежно від значущості [ 25, с. 419]:  
9.1. Великі: ґрунтуються на відкриттях та великих 

винаходах, формують нове покоління техніки. 
9.2. Середні: створюють нові моделі вже існуючої 

техніки та розширюють сферу їх застосування. 
9.3. Дрібні: покращують виробничі або споживчі 

параметри існуючої техніки на основі дрібних винахо-
дів та раціоналізаторських пропозицій.  

10. За формою [18, с. 191; 19, с. 317]:  
10.1. Винаходи, патенти. 
10.2. Раціоналізаторські пропозиції. 
10.3. Ноу-хау. 
10.4. Товарні знаки, торгові марки, емблеми. 
10.5. Нові документи, що описують технологічні, 

виробничі, управлінські процеси, конструкції, струк-
тури та методи.  

11. За суб’єктом створення [18, с. 191-192]: 
11.1. Розроблені на підприємстві. 
11.2. Розроблені у ВНЗ. 
11.3. Розроблені у технопарку. 
11.4. Розроблені у технополісі. 
11.5. Розроблені у науковому парку. 
11.6. Розроблені в інноваційному інкубаторі. 
11.7. Розроблені фізичною особою.  
12. За типом інновацій [21, с. 255]: 
12.1. Технологічні: пов’язані із розробкою та 

впровадженням як технологічно нових, так і значно 
технологічно удосконалених продуктів (продуктові 
інновації) і процесів (процесові інновації). 

12.2. Не технологічні: маркетингові та організа-
ційні інновації. 

13. За напрямками комерціалізації (класифікація 
Шумпетера) [11, с. 157-158]: 

13.1. Спрямовані на використання нових матері-
алів і компонентів. 

13.2. Спрямовані на використання нових проце-
сів. 

13.3. Спрямовані на відкриття нових ринків. 
13.4. Спрямовані на використання нових органі-

заційних форм. 
13.5. Спрямовані на відкриття нових джерел си-

ровини. 
14. За джерелом ідеї нового товару: 
14.1. Нові товари, що «втягуються попитом»: ви-

кликані до життя попитом, який спостерігається на 
ринку. 

14.2. Нові товари, що «вштовхуються лаборато-
рією»: які базуються на фундаментальних досліджен-
нях і можливостях технології. 

Європейські та американські дослідження секто-
рів промисловості показують, що приблизно 60-80% 
вдалих нововведень має ринкове походження проти 
20-40%, які створюються в лабораторіях (НДІ, КБ). 

15. За рівнем стратегічної ролі нових технологій 
(класифікація фірми «Артур Д. Літтл»): 

15.1. Ключові технології: освоєні фірмою прогре-
сивні маловідомі технології, які забезпечують їй кон-
курентоспроможність і стан лідера на даний момент. 
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Це «радикальні інноваційні продукти» або «хайтек-
продукти» (високотехнологічні продукти). 

15.2. Базові технології: добре відпрацьовані та 
широко відомі сучасні технології, які забезпечують 
фірмі прийнятну якість продукції. 

15.3. Виникаючі технології: технології, що знахо-
дяться ще на стадії експериментів, але в перспективі 
спроможні забезпечити добрі позиції щодо змін у кон-
курентній боротьбі. 

15.4. Закриваючі технології: деякі технології із-за 
радикальної новизни просто «закривають» деякі галузі 
та їх робочі місця. На приклад, поява автомобіля «за-
крила» гужовий транспорт, поява транзисторних 
приймачів «закрила» галузь лампових приймачів. 

16. Залежно від глибини змін фізичних або сприйня-
тих окремих характеристик товару (класифікація 
Шоффре та Доре): 

16.1. Оригінальні товари: ті, в яких переважають 
суттєві ознаки новизни за конструкцією, новими  
елементами, принципом дії, характеристиками, які 
можна віднести до радикальних інноваційних продук-
тів. 

16.2. Оновлені товари: ті, в яких при збереженні 
базових характеристик змінюються деякі фізичні па-
раметри. 

16.3. Товари з новим позиціонуванням: змінені 
тільки характеристики, що сприймаються.   

Розглянемо тепер поняття високотехнологічної та 
науково-технічної продукції. Під високотехнологіч-
ною продукцією ми будемо розуміти продукцію мате-
ріального виробництва, у витратах на створення до- 
слідного зразка якої значну частку становлять витрати 
інтелектуально-наукової праці. Для визначення висо-
котехнологічних галузей зазвичай розраховується спів-
відношення середньорічного обсягу витрат на до- 
слідження і розробки до річного обсягу реалізації про-
дукції галузі. 

У табл. 2 наводиться класифікація галузей оброб-
ної промисловості країн, що входять в Організацію з 
економічного і соціального розвитку (ОЕСР), за сту-
пенем наукоємності (відношення витрат на дослід-
ження і розробки до обсягу відвантаженої продукції, 
%) [26]. 

Таблиця 2 
Класифікація за ступенем наукоємності 

галузей обробної промисловості країн, що входять в ОЕСР 
Галузі Наукоємність, %

Аерокосмічні 15,0 

Комп'ютерні 11,5 

Фармацевтика 10,5 

Електронні комунікації 8,0 

Середньовисокі технології

Наукове приладобудування 5,1 

Технології наземного транспорту 3,4 

Електрообладнання 2,8 

Хімічні технології 3,2 

Інший транспортний обладнання 1,6 

Неелектричне обладнання 1,7 

Середньонізкі технології

Суднобудування 0,7 

Інше виробництво 0,6 

Кольорові метали 0,9 

Неметалеві мінеральні продукти 0,9 

Металургія 0,6 

Нафтопереробка 1,0 

Чорна металургія 0,6 

Низькі технології

Паперова промисловість і поліграфія 0,3 

Текстиль, одяг і шкіра 0,2 

Продукти харчування, напої і тютюн 0,3 

Деревообробка і меблеве виробництво 0,2 

 
Науково-технічна продукція визначається як су-

купність науково-технічної інформації, що має ко- 
мерційне значення і реалізованої споживачеві пере- 
важно в нематеріальній формі (у вигляді ліцензії або 
науково-технічної послуги). 

При класифікації високотехнологічної (науко- 
місткої) і науково-технічної продукції за формою ви-
раження можна виділити такі групи: нові предмети 
споживання; нові прилади та обладнання; нові техно-
логії; нові матеріали; нові стандарти; нові форми ор-
ганізації праці; нові проекти об'єктів соцкультпобуту і 
капітальних будівель. 

Науково-технічна послуга — це захід науково- 
технічного характеру, пропонований споживачеві в 
нематеріалізованному вигляді і якому притаманні такі 

властивості, як: невіддільність від джерела; мінливість 
якості. 

Науково-технічні послуги можна класифікувати 
за такими ознаками: 

— джерела послуги: науково-технічний праців-
ник, науково-технічне обладнання і те й інше разом;  

— за галузями науково-технічної діяльності: в га-
лузі лазерної технології, хімії малих об'єктів; 

— за стадіями інноваційного циклу: послуги в га-
лузі прикладних НДР, послуги в області ОКР, послуги 
з обробки промислової технології виробництва; 

— за типами обслуговування нововведень: по- 
слуги з розробки нових форм організація праці, по- 
слуги замість розробки нових матеріалів.  
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Етап 2.  
Ринок інновацій, на думку авторів, слід розгля-

дати як сукупність трьох ринків: ринку ідей, ринку 
інноваційних товарів, ринок інноваційних технологій. 

В рамках тематики нашого дослідження ми увагу 
зосереджуємо у даній статті на ринку інноваційних то-
варів, який з точки зору попиту представляє собою си-
стему організаційно-економічних відносин між техно-
логічними підприємцями, які створюють інноваційні 
продукти на основі нових ідей, та споживачами цих 
продуктів [27-29]. 

Етап 3. 
Інноваційні товари у ЗУКІП будемо розглядати як 

нові вироби, які створено технологічними підприєм-
цями на основі нових ідей з метою задоволення вимог 
споживачів цих продуктів. 

Етап 4. 
Ключовим елементом вищезазначеного класифі-

катора є класифікаційна ознака інноваційного товару, 
що характеризує якість або властивість об’єкту, за 
яким здійснюється класифікація. Вона може мати як кі-
лькісне, так і якісне вираження. На думку авторів, у 
зв’язку з тим, що паспорту інноваційних товарів та їх 
статистики на макро-, мезо- та мікрорівнях не існує, 
інформацію для заповнення ЗУКІТ доцільно отриму-
вати анкетним методом, залучаючи для цього в якості 
експертів фахівців, діяльність яких  пов’язана з інно-
ваціями.    

Класифікація інноваційних товарів: 
1. За рівнем новизни: 
1.1. Нові на рівні підприємства. 
1.2. Нові на ринку інновацій. 
2. За джерелами фінансування: 
2.1. Кошти центрального уряду. 
2.2. Кошти місцевих і регіональних органів влади. 
2.3. Залучені кошти. 
2.4. Власні кошти 
3. За масштабами впровадження: 
3.1. На рівні підприємства. 
3.2. На рівні регіону. 
3.3. На рівні галузі. 
4. За вимогами технологічних підприємців: 
4.1. Підвищення продуктивності праці. 
4.2. Зменшення матеріалів або води на одиницю 

продукції. 
4.3. Зменшення споживання енергії або вуглеце-

вого сліду. 

4.4. Зменшення шуму, забруднення ґрунту, води 
чи повітря. 

4.5. Заміна частини матеріалів на менш забруд-
нюючі або небезпечні. 

4.6. Заміна частини викопних джерел енергії на 
відновлювальні. 

4.7. Забезпечення рециркуляції відходів, води, 
матеріалів для власного використання та продажу. 

5. За вимогами кінцевих споживачів: 
5.1. Енергозберігаючі. 
5.2. Зменшення шуму, забруднення ґрунту, води 

та повітря. 
5.3. Довговічні. 
5.4. Забезпечують полегшення утилізації продук-

ції після використання. 
Етап 5.  
Загальноукраїнський класифікатор інноваційних 

товарів, який містить  дві частини: вступ і класифіка-
цію інноваційних товарів. 

ВСТУП 
Загальноукраїнський класифікатор інноваційних 

товарів є складовою частиною державної системи кла-
сифікацій на внутрішньому ринку інновацій. 

Це систематизований перелік класифікаційних 
угрупувань, найменувань та кодів видів інноваційних 
товарів на основі найбільш характерних ознак ринку 
інноваційних товарів.  

Об’єктами класифікації є нові вироби, які ство-
рено технологічними підприємцями на основі нових 
ідей з метою задоволення вимог споживачів цих про-
дуктів. 

Він дозволяє прискорити визначення рівня інно-
ваційних товарів за значимістю на кожному етапі 
впровадження з метою прийняття оперативних та об-
ґрунтованих організаційних і управлінських рішень 
стосовно інноваційної діяльності. 

Загальна структура цифрового коду ЗУКІТ відпо-
відає такій схемі: 

Х — розділ (класифікаційна ознака); 
ХХ — група (підклас). 

На рівні класифікаційного угрупування «група» 
забезпечується деталізація з урахуванням вимог націо-
нальної економіки, теорії інновацій та статистики. Рі-
вень підкласу має значення від «1» до «9» і завжди 
означає іншу продукцію в межах  конкретного розділу. 

Даний класифікатор розробляється як за видами 
економічної діяльності, так і на регіональному рівні та 
має такий вигляд (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Класифікація інноваційних товарів 

Р
о
зд
іл

 

Г
р
у
п
а
 

Назва класифікаційного угрупування 
Код виду  
економічної  
діяльності Н

а
зв
а
  

то
в
а
р
у
 

 
Р
е
гі
о
н
 

1 2 3 4 5 6

1  Рівень новизни   

1.1 Нові на рівні підприємства   

1.2 Нові на рівні ринку   

2  Джерела фінансування   

2.1 Кошти центрального уряду.   

2.2 Кошти місцевих і регіональних органів влади   

2.3 Залучені кошти   

2.4 Власні кошти   
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 5 6

3  Масштаб (рівень) впровадження   

3.1. На рівні регіону   

3.2. На рівні виду економічної діяльності (галузі)   

4  Вимоги технологічних підприємців   

4.1. Підвищення продуктивності праці   

4.2. Зменшення матеріалів або води на одиницю 
продукції 

  

4.3. Зменшення споживання енергії або вуглеце-
вого сліду 

  

4.4. Зменшення шуму, забруднення ґрунту, води 
чи повітря 

  

4.5. Заміна частини матеріалів на менш забруд-
нюючі або небезпечні 

  

4.6. Заміна частини викопних джерел енергії на 
відновлювальні 

  

4.7. Забезпечення рециркуляції відходів, води, 
матеріалів для власного використання та 
продажу 

  

5  Вимоги кінцевих споживачів   

5.1. Енергозберігаючі   

5.2. Зменшення шуму, забруднення ґрунту, води 
та повітря 

  

5.3. Довговічні   

5.4. Забезпечують полегшення утилізації продук-
ції після використання 

  

 
Висновки. Однією з причин того, що інноваційна 

модель соціально-економічного розвитку України не 
працює є відсутність інформації щодо інноваційної 
продукції, яка б відповідала вимогам як технологічних 
підприємців, так і її кінцевих споживачів. Джерелом 
для накопичення такої інформації є класифікатор 
інноваційних товарів, але він в Україні відсутній. Тому 
пропонується: 

1. Рекомендувати Державній службі статистики 
України запровадити звітність інноваційних товарів на 
регіональному рівні та за видами економічної діяльно-
сті за такими ознаками, як: рівень новизни інновацій-
ної продукції, джерело фінансування, масштаб впро-
вадження, вимоги технологічних підприємців, вимоги 
кінцевих споживачів. 

2. Доцільно розробити структурну модель моти-
вації до розвитку внутрішнього ринку інноваційних 
товарів на базі запропонованого класифікатора інно-
ваційних товарів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Вперше поняття «трудові 

ресурси» було сформульовано академіком С. Г. Струмі-
ліним, який визначив, що трудові ресурси — це «ос- 
новний фонд, що живить собою всяке народне госпо-
дарство, жива робоча сила даної країни або народу. 
Будь-яке скорочення або розширення цього фонду ро-
бить величезний вплив на загальний тип господар-
ського розвитку» [1]. Тобто, наявність та стан трудових 
ресурсів безпосередньо впливає на рівень економіч-
ного розвитку країни, забезпечує ефективність вироб-
ництва та конкурентоспроможність суб’єктів господа-
рювання. 

Згідно статистичних спостережень Державного 
комітету статистики України станом на 1 лютого 2018 
року в Україні проживало 42,4 млн осіб [2]. При цьому 
спостерігається щорічне скорочення населення Укра-
їни. Науковці відмічають, якщо динаміка не змі-
ниться, то до 2050 року кількість населення скоро-
титься на 8,5 млн і складе 28,0 млн осіб. З таким рів-
нем спаду населення через 10-20 років в Україні ката-
строфічно не вистачатиме трудових ресурсів. Вже на 
даний час в Україні економічно активне населення 
складає 18 млн осіб при кількості економічно неак- 
тивного населення — 18,5 млн осіб. 

Подолання скорочення трудових ресурсів Укра-
їни неможливе без дослідження забезпеченості еконо-
міки держави трудовими ресурсами, аналізу їх стану та 
ефективності використання. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням досліджен-
ня стану трудових ресурсів України, руху трудового ка-
піталу, пропозиції робочої сили та її відповідності по-
питу присвячені праці таких вітчизняних науковців, 
як: О. І. Амоша [3], Т. В. Давидюк [4], Е. М. Лібанова 
[5], C. О. Цимбалюк [6] та ін. 

Розроблені наукові підходи та методології систе-
матизують оцінку трудових ресурсів за показниками, 
об’єднаним за групами: забезпеченості трудовими ре-
сурсами, кваліфікації, руху трудових ресурсів, ефек- 

тивності використання трудових ресурсів, забезпече-
ності заробітною платою.  

До чинників, що впливають на стан трудових ре-
сурсів науковці відносять:  

- наявність стратегії розвитку трудового потенці-
алу країни, яка має відповідати на актуальні для Укра-
їни виклики;  

- економічний рівень розвитку країни та вартість 
національної робочої сили; 

- наявність системи навчання впродовж життя, 
зокрема, дорослих осіб, орієнтованої на подовження 
терміну їх продуктивної зайнятості; 

- відтік за кордон працездатного населення та мо-
лоді;  

- проведення системного аналізу структури за-
йнятих осіб на ринку праці; 

- збалансованість попиту та пропозиції робочої 
сили; 

- підвищення престижності низькокваліфікова-
ної, але суспільно-необхідної праці;  

- відповідність професійно-освітньої підготовки 
працівників перспективним вимогам ринку праці. 

Мета статті полягає в проведенні оцінки стану 
трудових ресурсів в Україні, аналізу тенденцій роз- 
витку ринку праці в розрізі оцінки попиту і пропозиції 
трудових ресурсів та оцінки впливу на ефективність  
економічної діяльності держави та суспільства в ці-
лому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як ві-
домо, кількість трудових ресурсів залежить від офі-
ційно встановлених вікових меж — верхнього і ниж-
нього рівнів працездатного віку, частки працездатних 
серед населення працездатного віку, чисельності осіб, 
що беруть участь у громадській праці, та тих, хто зна-
ходиться за межами працездатного віку. Провідну роль 
при формуванні трудових ресурсів відіграє населення 
в працездатному віці. 

Проведений аналіз вікових рівнів працездатного 
населення країн світу показав наступну середню три- 




