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У статті досліджено зміст категорії «інно-
ваційна активність», що дало змогу вста-
новити існування діяльнісного та комплек-
сного підходів до трактування її сутності 
серед науковців. Розкрито авторське 
бачення інноваційної активності підпри-
ємств залізничного транспорту  з погляду 
їх динамічної здатності, використовуючи 
внутрішні та зовнішні ресурсні можливості 
і дотримуючись ключових умов реалізації 
інноваційного процесу, здійснювати генеру-
вання інноваційних ідей, їх перетворення на 
дослідні зразки і виробництво на цій основі 
інноваційної продукції, прогресивних техніки 
та технологій, форм виробництва з метою 
адаптації до  вимог цифровізації та забезпе-
чення інноваційної модернізації залізничного 
транспорту. Визначено систему ключових 
детермінант, що визначають рівень вну-
трішніх і зовнішніх ресурсних можливостей 
підприємств залізничного транспорту за- 
безпечувати власну інноваційну актив-
ність. Визначено етапи стратегічного 
управління інноваційною активністю під-
приємств залізничного транспорту.
Ключові слова: інноваційна активність, 
управління, підприємства залізничного 
транспорту, підходи, умови, детермінанти, 
етапи. 

В статье исследовано содержание кате-
гории «инновационная активность», что 

позволило установить существование 
деятельностного и комплексного под-
ходов к трактовке ее сущности среди 
ученых. Раскрыто авторское видение 
инновационной активности предприятий 
железнодорожного транспорта с точки 
зрения их динамической способности, 
используя внутренние и внешние ресурс-
ные возможности и соблюдая ключевые 
условия реализации инновационного про-
цесса, осуществлять генерирование инно- 
вационных идей, их превращение в опыт-
ные образцы и производство на этой 
основе инновационной продукции, прогрес-
сивных техники и технологий, форм произ-
водства с целью адаптации к требованиям 
цифровизации и обеспечения инноваци-
онной модернизации железнодорожного 
транспорта. Определена система ключе-
вых детерминант, определяющих уровень 
внутренних и внешних ресурсных возмож-
ностей предприятий железнодорожного 
транспорта обеспечивать собственную 
инновационную активность. Определены 
этапы стратегического управления инно-
вационной активностью предприятий же- 
лезнодорожного транспорта.
Ключевые слова: инновационная актив-
ность, управление, предприятия железно-
дорожного транспорта, подходы, условия, 
детерминанты, этапы.

The article examines the content of the category «innovative activity», which made it possible to establish the existence of an activity-based and integrated 
approach to the interpretation of its essence among scientists. It is determined that within the framework of the first approach, the innovation activity of an 
enterprise is considered from the point of view of management activities focused on increasing results in the field of production and use of innovations, 
and within the framework of the second – from the point of view of a complex characteristic that reflects the effectiveness of implementing innovation pro-
cesses. The author's vision of innovative activity of railway transport enterprises from the point of view of their dynamic ability, using internal and external 
resource opportunities and observing the key conditions for the implementation of the innovation process, to generate innovative ideas, their transformation 
into prototypes and production on this basis of innovative products, advanced techniques and technologies, forms of production in order to adapt to the 
requirements of digitalization and ensure innovative modernization of railway transport. Key conditions for ensuring the efficiency of the innovation process 
implementation at railway transport enterprises are established. A system of key determinants that determine the level of internal and external resource 
capabilities of railway transport enterprises to ensure their own innovative activity is defined. The latter are systematized into such groups as financial and 
investment, intellectual and personnel, innovation and technology, and information and communication. Based on the fact that the process of managing 
the innovative activity of railway transport enterprises must necessarily provide for the goal setting, assessment and strategy of directions for ensuring the 
growth of the level of dynamic abilities of industry enterprises in the field of generating, creating and producing innovations, it is advisable to reveal the key 
stages of managing the innovative activity of railway transport enterprises. It is proved that the implementation of these stages will increase the innovative 
activity of railway transport enterprises, ensuring their adaptability to the requirements of digitalization and competitiveness in the market of railway products.
Key words: innovation activity, management, railway transport enterprises, approaches, conditions, determinants, stages.

Постановка проблеми. Сьогодні залізнич-
ний транспорт украй гостро потребує масштабної 
модернізації інфраструктури транспортного обслу-
говування споживачів шляхом упровадження 
новітніх зразків рухомого складу, будівництва 
сучасних транспортно-логістичних комплексів і 
складів, електрифікації та розширення пропус-
кної здатності ділянок обслуговування, що мож-
ливо забезпечити виключно за рахунок систем-
ного використання інновацій у діяльності галузі.  
На жаль, нині підприємства залізничного тран-
спорту володіють недостатнім потенціалом для 
реалізації технологічної модернізації галузі, що 

зумовлено досить низькою результативністю 
їхньої діяльності у сфері створення та комер-
ціалізації інновацій. Саме через низький рівень 
інноваційної активності підприємств залізничного 
транспорту сьогодні більша частина основних 
засобів АТ «Укрзалізниця» є морально та фізично 
застарілою і не дає змоги здійснювати обслуго-
вування споживачів на європейському рівні. Про-
голошений керівництвом галузі курс на перетво-
рення залізничного транспорту на європейську 
транспортно-логістичну компанію зумовлює необ-
хідність підвищення інноваційної активності під-
приємств залізничного транспорту шляхом розши-
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рення їх здатності до створення та впровадження 
у виробництво інновацій. Це й актуалізує доціль-
ність ознайомлення з теоретичними основами 
управління інноваційною активністю підприємств 
залізничного транспорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика управління інноваційною актив-
ністю підприємств досить активно обговорюється 
у вітчизняних наукових школах.  Вагомий внесок 
у формування теоретико-методологічного базису 
управління інноваційною активністю підприємств, 
у тому числі й підприємств залізничного тран-
спорту, здійснили праці таких учених, як Т. Гринько, 
В. Дикань, Г. Єрмакова, В. Зубенко, М. Корінь, 
А. Реутов, І. Токмакова та ін. [1–5]. Високо оці-
нюючи напрацювання даних науковців для фор-
мування і розвитку теоретичної бази управління 
інноваційною активністю підприємств та врахо-
вуючи гостру потребу підприємств залізничного 
транспорту у трансформації принципів їх діяль-
ності на основі активізації інноваційної діяльності, 
виникає необхідність у формуванні теоретичного 
базису підвищення сприйнятливості підприємств 
галузі до інновацій. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності та розроблення теоретичних 
засад управління інноваційною активністю під-
приємств залізничного транспорту як ключового 
напряму трансформації принципів їхньої діяль-
ності відповідно до вимог цифровізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Етимологія категорії «інноваційна активність» 
сформувалася у процесі еволюції економічної 
думки у сфері інноватики. За своєю будовою 

поняття «інноваційна активність» ґрунтується на 
поєднанні таких двох категорій, як «інновація» та 
«активність». Якщо інновація означає нововве-
дення, найновітніша розробка, то активність – це 
властивість об’єкта дослідження, яка відображає 
інтенсивність його розвитку (табл. 1). 

Саме враховуючи змістовну будову даної 
категорії, багато науковців розкривають іннова-
ційну активність з погляду системної характерис-
тики підприємства, що відображає його здатність 
та компетентність у сфері створення та вико-
ристання інноваційного продукту. Такої позиції 
дотримуються під час визначення даного поняття 
В. Баранчеєв, Н. Масленніков та В. Мішин, виді-
ляючи такі ключові характеристики інноваційно 
активних підприємств, як інноваційна сприйнят-
ливість, інноваційна компетентність, наявність 
ресурсів, якість організації [10]. Комплексного під-
ходу до тлумачення категорії «інноваційна актив-
ність» дотримуються й такі дослідники, як І. Бара-
нова, М. Черепанова, А. Реутов та ін., визначаючи 
її як комплексну характеристику суб’єкта господа-
рювання [4; 11].

Із позиції інтенсивності реалізації інноваційної 
діяльності підприємством, а саме рівня впрова-
дження інноваційних технологічних процесів, видів 
продукції та ступеня їх оновлення, розглядають 
інноваційну активність А. Трифілова, К. Балдін, 
А. Баришев, Т. Гринько [1; 12; 13]. Ці вчені визна-
чають інноваційну активність як ключовий чинник 
забезпечення лідируючих конкурентних позицій 
підприємства на ринку. 

На думку С. Мочерного, інноваційна активність 
полягає у реалізації суб’єктом підприємницької 

Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення змісту категорії «інноваційна активність підприємства»

Автор Характеристика змісту Ключова відмінність Підхід

О. Бєлоусова [6] творча діяльність, результатом якої є 
комерціалізована інновація

інноваційно активним є 
підприємство, яке втілило 
інновацію у виробничу 
діяльність

діяльнісний

В. Рихтюк [7]

цілеспрямована діяльність у сфері 
розроблення, впровадження та комерціалізації 
інноваційної продукції, техніки, технології, 
форм управління виробничим процесом

І. Жукович,  
Ю. Рижкова [8]

цілеспрямована діяльність, що реалізується 
задля освоєння і просування інновацій різного 
характеру й відображає рівень відповідності 
підприємства вимогам науково-технічного 
розвитку

Тлумачний 
словник [9]

діяльність у сфері управління, яка спрямована 
на оновлення асортименту продукції і 
технологій і ґрунтується на  новизні та 
потенціалі творчих співробітників, адаптації 
структури до змін у зовнішньому середовищі

відображено комплексний 
характер процесу підтримки 
інноваційної активності 
підприємства, а саме 
зміну продукції, технологій, 
організаційної структури

В. Баранчеєв,  
Н. Масленніков, 
В. Мішин [10]

комплексна властивість підприємства, 
що відображає його потенціал у сфері 
інноваційної діяльності

інноваційна активність 
виражається через інноваційну 
сприйнятливість, інноваційну 
компетентність, наявність 
ресурсів, якість організації

комплексний
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діяльності цілеспрямованих дій, пов’язаних із 
розробленням, прототипуванням, освоєнням у 
виробничому процесі інноваційних зразків техніки, 
технологій та продукції, а також механізмів управ-
ління та організації виробничої діяльності [14]. 
З точки зору Р. Фатхутдінова, дана категорія харак-
теризує результативність діяльності підприємств у 
сфері генерування, виробництва та комерціалі-
зації інновацій і дає змогу оцінити ефективність її  
реалізації [15].

Таким чином, у науковій школі інноватики 
сформувалося два ключових підходи до розу-
міння змісту інноваційної активності підприємств, 
а саме діяльнісний та комплексний. У рамках пер-
шого науковці говорять про інноваційну активність 
підприємства з позиції управлінської діяльності, 
зорієнтованої на примноження результатів у сфері 
продукування та використання інновацій, а в рам-
ках  другого – із погляду комплексної характерис-
тики, що відображає ефективність реалізації інно-
ваційних процесів. 

Специфіка діяльності підприємств залізничного 
транспорту залишає відбиток і на їхній інновацій-
ній діяльності, результати якої призначені здебіль-
шого для потреб галузі. За реалізацію інноваційної 
політики на залізничному транспорті відповідають 
окремі об’єкти інноваційної інфраструктури, що 
спеціалізуються на генеруванні, продукуванні, 

тиражуванні та комерціалізації інновацій. Окрім 
того, на підприємствах галузі досить розвину-
тою є система  раціоналізаторства, що забезпе-
чує можливість для створення інновацій у межах 
виробничих підрозділів. Тому, поєднуючи наведені 
вище визначення інноваційної активності та вра-
ховуючи галузеву специфіку реалізації діяльності 
зі створення та залучення інновацій, під інно-
ваційною активністю підприємств залізничного 
транспорту варто розуміти динамічну здатність 
підприємств залізничного транспорту, використо-
вуючи внутрішні та зовнішні ресурсні можливості 
і дотримуючись ключових умов реалізації іннова-
ційного процесу, здійснювати генерування іннова-
ційних ідей, їх перетворення на дослідні зразки і 
виробництво на цій основі інноваційної продукції, 
прогресивних техніки та технологій, форм вироб-
ництва з метою адаптації до  вимог цифровізації 
та забезпечення інноваційної модернізації заліз-
ничного транспорту. Відповідно до цього, слід вка-
зати на те, що інноваційна активність підприємств 
залізничного транспорту залежить від внутрішніх 
та зовнішніх ресурсних можливостей, а її рівень 
залежить від дотримання таких ключових умов, 
як інформаційна відкритість (прозорість), гнучкість 
та технологічність інноваційного процесу, а також 
наявність усталених мережевих інтелектуально-
виробничих зв’язків (рис. 1). 

Рис. 1. Авторське бачення змісту інноваційної активності  
підприємств залізничного транспорту
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Що стосується внутрішніх та зовнішніх ресурс-
них можливостей, які впливають на рівень інно-
ваційної активності підприємств залізничного 
транспорту, то, перш за все, вони формуються під 
впливом тих ключових детермінант, що визначають 
тенденції їх розвитку сьогодні та в майбутньому. 
Відповідно до цього, зупинимося на характерис-
тиці ключових детермінант, що характеризують 
рівень внутрішніх і зовнішніх ресурсних можливос-
тей підприємств залізничного транспорту забез-
печувати власну інноваційну активність. Оскільки 
внутрішні можливості підприємств залізничного 
транспорту підтримувати високий рівень іннова-
ційної активності залежать від таких ресурсів, як 
фінансово-інвестиційні, інтелектуально-кадрові, 
інноваційно-технологічні та інформаційно-комуні-
каційні, то доцільно видіти такі групи детермінант:

– фінансово-інвестиційні детермінанти вклю-
чають: фінансово-економічне становище підпри-
ємств залізничного транспорту; рівень витрат на 
НДДКР; інвестиційно-кредитний рейтинг; меха-
нізми залучення інвестицій (державно-приватне 
партнерство); амортизаційну політику, рентабель-
ність діяльності;

– інтелектуально-кадрові: кадрова політика; 
соціальний захист працівників та мотивація; про-
грами навчання та стажування працівників; корпо-
ративна культура; соціальна інфраструктура, без-
пека праці та охорона здоров’я працівників тощо;

– інноваційно-технологічні: система раціона-
лізаторства та винахідництва на підприємствах 
залізничного транспорту; стан матеріально-техніч-
ної бази; наявність інноваційних центрів; лабора-
торій, бізнес-інкубаторів; участь у мережевих інте-
лектуально-виробничих ланцюгах; упровадження 
інноваційних технологій, виробничих процесів, 
доступ до європейських баз інновацій для потреб 
залізничного транспорту тощо;

– інформаційно-комунікаційні: наявність інно-
ваційно-комунікаційних платформ та інтегрованих 
систем обміну інформацією; бази знань та іннова-
цій; захист комерційної інформації тощо.

Ураховуючи визначену вище систему детер-
мінант та те, що процес управління інноваційною 
активністю підприємств залізничного транспорту 
має обов’язково передбачати цілепокладання, 
оцінювання та стратегування напрямів забезпе-
чення зростання рівня динамічних здатностей під-
приємств галузі у сфері генерування, створення та 
виробництва інновацій, доцільно розкрити ключові 
етапи управління інноваційною активністю підпри-
ємств залізничного транспорту (рис. 2). 

Так, на першому етапі проводиться встанов-
лення перспективних напрямів підвищення інно-
ваційної активності підприємств залізничного 
транспорту відповідно до вимог цифровізації. 
Цифрова революція диктує необхідність ство-
рення цифрових інноваційно-виробничих плат-

––  

Рис. 2. Етапи стратегічного управління інноваційною активністю підприємств залізничного транспорту
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форм, підвищення цифрової компетентності пер-
соналу та адаптивності виробничих технологій, 
забезпечення інноваційності асортименту про-
дукції, що і свідчитиме про підвищення іннова-
ційної активності підприємств залізничного тран-
спорту.

Другий етап передбачає виконання аналізу 
внутрішніх і зовнішніх можливостей підприємств 
залізничного транспорту до підвищення іннова-
ційної активності. Зокрема, має бути діагносто-
вано та розроблено прогноз змін у зовнішньому 
оточенні підприємств залізничного транспорту, а 
також проведено оцінювання наявних внутрішніх 
можливостей. На цій основі доцільно встановити 
«розрив» між існуючими можливостями у підпри-
ємств залізничного транспорту та визначеними 
напрямами підвищення їхньої інноваційної актив-
ності відповідно до вимог цифровізації.

Третій етап полягатиме у формуванні стратегіч-
ного набору інструментів підвищення інноваційної 
активності підприємств залізничного транспорту 
відповідно до вимог цифровізації та розробленні 
стратегічного плану їх реалізації.

На четвертому етапі проводитимуться безпосе-
редньо реалізація стратегічного плану, контроль, 
моніторинг та оцінювання ефективності впрова-
дження інструментарію підвищення інноваційної 
активності підприємств залізничного транспорту 
відповідно до вимог цифровізації, а також його 
корегування.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, дослідження змісту категорії «інноваційна 
активність» дало змогу встановити існування 
діяльнісного та комплексного підходів до тракту-
вання її сутності серед науковців і розкрити автор-
ське бачення даного поняття з погляду динамічної 
здатності підприємств залізничного транспорту, 
використовуючи внутрішні та зовнішні ресурсні 
можливості і дотримуючись ключових умов реа-
лізації інноваційного процесу, здійснювати гене-
рування інноваційних ідей, їх перетворення на 
дослідні зразки і виробництво на цій основі іннова-
ційної продукції, прогресивних техніки та техноло-
гій, форм виробництва з метою адаптації до  вимог 
цифровізації та забезпечення інноваційної модер-
нізації залізничного транспорту. Визначено сис-
тему ключових детермінант, що визначають рівень 
внутрішніх і зовнішніх ресурсних можливостей під-
приємств залізничного транспорту забезпечувати 
власну інноваційну активність. Визначено етапи 
стратегічного управління інноваційною активністю 
підприємств залізничного транспорту.
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