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Відкрита інноваційна концепція процвітає завдяки знанням і потоку інформації; питання значення їхніх
джерел для поточних інноваційних показників у вибраних країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ)
становить науковий інтерес. Мета статті – дослідити різні джерела знань та інформації для інновацій, а також
те, якою мірою ці джерела сприяють інноваційній діяльності малих і середніх підприємств (МСП) у деяких
країнах ЦСЄ. За допомогою моделювання структурними рівняннями оцінено вплив різних джерел знань та
інформації та їх взаємозв’язків з МСП на показники інноваційної діяльності в окремих країнах ЦСЄ. Дані
отримано шляхом проведення анонімного Європейського опитування співтовариства щодо інновацій (CIS,
2012). Результати показують, що внутрішні джерела інформації та знань з інноваційної внутрішньої діяльності
значною мірою впливають на інноваційні показники МСП у деяких країнах ЦСЄ. Крім того, джерела
інформації та знань МСП вибраних країн впливають на домовленості про співпрацю. Результати дослідження
є важливими для МСП та розробників економічної політики в плані сприяння обміну інформацією та
знаннями, а також підтримки створення цінних знань для інновацій, що найбільш важливо після фінансової та
економічної кризи.
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Сотрудничество для достижения знаний и инноваций: на примере некоторых стран
Центральной и Восточной Европы
Открытая инновационная концепция процветает благодаря знаниям и потоку информации; вопрос значения
их источников для текущих инновационных показателей в отдельных странах Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) вызывает научных интерес. Цель статьи – исследовать разные источники знаний и информации
для инноваций, а также то, в какой степени эти источники способствуют инновационной деятельности малых
и средних предприятий (МСП) в некоторых странах ЦВЕ. С помощью моделирования структурными
уравнениями оценено влияние разных источников знаний и информации и их взаимосвязи с МСП на
показатели инновационной деятельности в отдельных странах ЦВЕ. Данные получены путем проведения
анонимного Европейского опроса сообщества по инновациям (CIS, 2012). Результаты показывают, что
внутренние источники информации и знаний по инновационной внутренней деятельности существенно
влияют на инновационные показатели МСП в некоторых странах ЦВЕ. Кроме того, источники информации и
знаний МСП выбранных стран влияют на договоренности о сотрудничестве. Результаты исследования важны
для МСП и разработчиков экономической политики в плане способствования обмену информацией и
знаниями, а также поддержки создания ценных знаний для инноваций, что наиболее важно после финансового
и экономического кризиса.
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