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Розділ 3.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «інноваційний розвиток», що покла-

дено в основу формування методологічних підходів до  його аналізу для  суб’єктів господарювання.  

Уточнено сутність  понять «інновації», «інноваційний тип розвитку підприємств», «інноваційна діяль-

ність». Запропоновано класифікацію видів інновацій. Визначено основні завдання  та етапи аналізу інно-

ваційного розвитку підприємств. У межах виокремлених організаційних етапів  конкретизовано цілі й 

розроблено систему аналітичних показників для  дослідження інноваційного розвитку  підприємства.  

Ключові слова: інновації, нововведення, тип інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, аналіз, ор-

ганізація аналізу, ефективність, інноваційний потенціал. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важ-

ливими науковими і практичними завданнями.  
Одним із найважливіших чинників успішного  

функціонування підприємства на ринку у сучасних 

умовах є розроблення і використання технологіч-

них та продуктових інновацій. Інновації у наш час 

– одне із найскладніших явищ, яке визначає еконо-

мічне зростання, розвиток і стійкість фінансово-

господарської діяльності будь-якого підприємства. 

Для  сучасних підприємств отримання високого 

прибутку, збереження і підвищення конкурентних 

позицій на ринку, вирішення  проблеми виживання 

в цілому все більш ув’язується з використанням 

нововведень. Саме результативне інноваційне дос-

лідження і створення нового товару, вміле його 

комерційне впровадження та ефективний зв’язок 

між науково-дослідною та маркетинговою діяльніс-

тю є запорукою успіху підприємства.  

Відповідно до цього змінюється сам тип під-

приємства і його внутрішнє середовище. Іннова-

ційний розвиток підприємств у напрямі широкого 

освоєння прогресивних технологій забезпечує пе-

рехід на якісно новий рівень промислового вироб-

ництва, широке впровадження технологій та облад-

нання нового покоління дозволяють досягти такого 

рівня ресурсозбереження та якості продукції, що 

випускається, які можуть сприяти суттєвому під-

вищенню ступеня імпортозаміщення та конкурен-

тоспроможності на зовнішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Останнім часом значно збільшилась кількість пуб-

лікацій стосовно досліджень інноваційного розвит-

ку як окремих суб’єктів господарювання, так і на-

ціональної економіки в цілому. Питанням іннова-

ційного розвитку  присвячено  багато робіт  вітчиз- 
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няних та зарубіжних вчених і спеціалістів, зокрема: 

А.І. Амоші, В.П. Александрова, А.С. Гальчинсько-

го, В.М. Гейця,  С.Ю. Глазьева, А.П. Гречан,  

П. Друкера, Н. Кондратьєва, Р.Т. Лапье, І.І. Лукіно-

ва, Д.С. Львова, М. Портера, В.Е. Нейернбурга,  

С. Покропивного, М. Портера, А. Хармана,  

М.Г. Чумаченка, Й. Шумпетера та інших. Проте 

методологічні  та методичні аспекти аналітичного 

забезпечення управління інноваціями на рівні під-

приємств залишаються поза увагою науковців. 

Залишаються дискусійними питання економічної 

сутності понять «інновації», «інноваційний розви-

ток», «інноваційна діяльність». Особливої уваги 

потребують  методологічні питання  щодо розроб-

лення системи аналітичних показників, що харак-

теризують інноваційний потенціал та інноваційну 

активність суб’єктів господарювання, ефективність 

інноваційної діяльності, визначення впливу іннова-

цій на фінансовий стан підприємства та його кон-

курентну позицію на ринку. 

Методологія та методи дослідження. Ме-

тодологічною та теоретичною основою досліджен-

ня є діалектичний метод пізнання економічних 

процесів. Для досягнення мети і розв’язання зав-

дань, викладених у статті, були використані такі 

методи наукового дослідження: аналізу та синтезу; 

індукції та дедукції; метод порівнянь; групування.  

Формулювання мети і цілей дослідження. 
Метою статті є дослідження економічної сутності 

поняття «інновації» та розроблення методики ана-

лізу інноваційного розвитку підприємства. 

Виклад результатів  дослідження. Фунда-

ментальною основою розроблення методики аналі-

зу інноваційного розвитку підприємств є визначен-

ня економічної сутності поняття «інновації».   

За своєю сутністю «інновація» є синонімом 

нововведення і дефініціюється як творчий процес у 

вигляді створення нових споживчих вартостей, 

застосування яких вимагає, щоби користувачі змі-

нили звичайні стереотипи діяльності, навички. У 

більш широкому розумінні − це прогресивні техні-

ко-технологічні, соціально-економічні зміни, ново-
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введення у фінансовій, науково-дослідницькій та 

інших сферах, поява нових способів виробництва, 

видів продукції та послуг, освоєння нових ринків 

збуту, будь-яке вдосконалення, яке забезпечує еко-

номію витрат або створює умови для такої еконо-

мії.  

Й. Шумпетер трактував нововведення як  

певне рішення підприємця про проведення в життя 

(вперше) нової ідеї, що стосується технології або 

будь-якого  іншого процесу щодо управління під-

приємством (заготівля, збут тощо) [1, с.77].  

На думку Р.Т. Лапьє, «інновація виражається 

у застосуванні нових видів інструментів або нових 

принципів використання інструментів; впровад-

женні нового технологічного процесу або нової 

процедури; застосуванні нового виду сировини або 

матеріалів; використанні нового місця або терито-

рії, раніше не відомих, у здійсненні нового дійст-

ва»[2, с. 64]. 

Більш широко розуміє сутність цієї категорії 

Ф. Котлер, який вважав, що поняття інновації сто-

сується будь-якої цінності, що сприймається як 

нове» [3, с. 313]. А. Харман також трактує іннова-

цію більш широко, ототожнюючи її з впроваджен-

ням нових або суттєво поліпшених продуктів в 

економіку, а також з провадженням нових або сут-

тєво удосконалених виробничих процесів [2, с. 65]. 

Німецький вчений Ф. Хаберланд вважає, що 

нововведення охоплює науково-технічні, технологі-

чні, економічні та організаційні зміни, що відбува-

ються в процесі виробництва. Його основними хара-

ктеристиками є: якісна новизна виробів, способів 

виробництва і технологій порівняно з попередніми, 

темп реалізації, динаміка циклу нововведення, еко-

номічна ефективність, соціальні наслідки [4, с. 37]. 

Заслуговує на увагу  підхід до розуміння ін-

новацій П. Друкера: «Інноваційність – це особли-

вий інструмент підприємництва. Само підприємни-

цтво як дія спрямоване на те, щоб вдихнути в наяв-

ні ресурси нові властивості з метою створення 

благ… При реалізації нововведень створюється 

ресурс, який може вносити зміни в нову господар-

ську діяльність. При цьому нововведення зовсім не 

обов’язково мають бути технічними або речовими» 

[5, с. 41–43]. 

Аналіз робіт іншого відомого фахівця у сфе-

рі управління М. Портера дає підстави зробити 

висновок, що нововведення в широкому розумінні 

включає і поліпшені технології, і удосконалення 

способів та методів ведення справ. Конкретно онов-

лення може виражатися у зміні товару або вироб-

ничого процесу, нових підходах до маркетингу, 

нових шляхах розповсюдження товару і нових кон-

цепціях сфери конкуренції [6, с. 63–64]. 

Підсумовуючи викладене вище, пропонуємо 

під інновацією розуміти кінцевий результат інте-

лектуальної діяльності (науково-технологічних 

досліджень, науково-технологічних відкриттів і 

винаходів та наукових ідей) у вигляді нового 

об’єкта (системи, технології, обладнання, товарів і 

послуг) або у вигляді об’єкта, що якісно відрізня-

ється від попереднього аналога і сприяє розвитку і 

підвищенню ефективності функціонування їх виро-

бників і споживачів.  

Для розроблення методики аналізу важливим 

є визначення  сутності поняття «інноваційний тип 

розвитку підприємства», під яким слід розуміти 

спосіб економічного зростання, заснований на пос-

тійних і систематичних нововведеннях, спрямова-

них на суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності 

господарської системи, періодичному перегрупу-

ванні сил, обумовленому логікою науково-

технічного прогресу, цілями і завданнями розвитку 

системи, можливістю використання певних ресурс-

них чинників для створення інноваційних товарів і 

формування конкурентних переваг. 

Інноваційна діяльність підприємства спря-

мована на практичне використання наукового, нау-

ково-технічного результату та інтелектуального 

потенціалу для одержання нової, суттєво поліпше-

ної продукції, технології  її виробництва, організа-

ції праці, системи управління з метою підвищення 

конкурентоспроможності та зміцнення ринкових 

позицій підприємства. 

Організація інноваційної діяльності спрямо-

вана на упорядкування процесів генерування нових 

ідей, пошуку та розроблення технічних рішень, 

створення новацій, а також їх впровадження. Меха-

нізм організації орієнтований на формування та 

реорганізацію структур, що здійснюють інновацій-

ні процеси. Така робота може проходити у різних 

формах, основними з яких є створення, поглинання, 

ринкова інноваційна інтеграція, виокремлення. 

Створення – це  формування нових підприємств, 

структурних підрозділів або одиниць, призначених 

здійснювати інноваційну діяльність. Найбільш 

суттєвими елементами нових організаційних форм 

є матричні структури, науково-технічні підрозділи 

та організації, що здійснюють діяльність за ринко-

вими принципами, внутрішні венчури.  

До напрямів інноваційної діяльності нале-

жать: здійснення  наукових досліджень і розробок; 

придбання нових технологій ( в тому числі прид-

бання права власності на винаходи, корисні моделі, 

промислові знаки, ліцензії на використання зазна-

чених об’єктів); придбання машин, обладнання та 

устаткування, пов’язаних з інноваційною діяльніс-

тю; виробниче проектування; інші види підготовки  

виробництва для випуску нових продуктів та впро-

вадження нових методів їх виробництва; здійснен-

ня маркетингових інновацій. 

Основними цілями інновацій є: мінімізація 

витрат та собівартості продукції (робіт, послуг); 

удосконалення технології виробництва; підвищен-

ня якості продукції та посилення її конкурентосп-

роможності. 

Інноваційний потенціал підприємства можна 

розглядати як інтегральну сукупність взаємо-

пов’язаних у певних соціально-економічних фор-

мах факторів:  

– реальних ресурсів;  

–  потенційно можливих інноваційних ресур-

сів, які за певних діючих чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища на певному часовому 

проміжку можуть бути задіяні підприємством;  
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– здатності та готовності підприємства 

сприйняти та ефективно використати ці ресурси та 

можливості для досягнення стратегічної мети своєї 

діяльності. 

Метою аналізу інноваційного розвитку під-

приємства  є визначення стану його інноваційної 

активності, дослідження джерел фінансування і 

оцінка результатів здійснення інноваційної діяль-

ності. 

Ще на початку минулого століття Й. Шумпе-

тер сформулював закономірності технологічної 

еволюції і роль інновацій на різних етапах циклу 

розвитку науки і технологій, детально проаналізу-

вавши підходи до класифікації нововведень, виок-

ремивши п’ять їх різновидів: 

 нове благо або нова якість вже відомого 
блага, тобто ще невідоме у сфері спожи-

вання; 

 новий, більш ефективний метод виробни-
цтва вже відомої продукції; 

 відкриття нових закономірностей збуту 
вже відомої продукції; 

 відкриття нових джерел сировини або ви-
робництва напівфабрикатів; 

 реорганізація виробництва, що веде до 
підриву будь-якої монополії [1, с.111]. 

Серед сучасних вчених, які вивчають проб-

леми інноваційного розвитку суб’єктів господарю-

вання, вагомий внесок у вирішення проблем класи-

фікації інновацій внесли Ю.Яковець, А.Пригожин, 

А.Гречан. 

В основу типологізації видів інновацій, роз-

робленої Ю. Яковцем, покладено циклічність роз-

витку техніки, згідно з якою він виокремлює чоти-

ри види: 

 найбільш базисні інновації, які реалізу-

ють найбільші винаходи і стають осно-

вою революційних перетворень у техні-

ці, створення нових галузей; 

 великі інновації, які формують нові по-

коління техніки в рамках цього напря-

му; 

 середні інновації є базою для створення 

нових моделей і модифікацій конкрет-

ного покоління техніки, заміняють за-

старілі більш ефективними; 

 дрібні інновації, які поліпшують окремі 

виробничі або споживчі параметри мо-

делей техніки [7, с.118]. 

Поглиблену  класифікацію видів інновацій 

дав А.Пригожин, який згрупував їх за такими кла-

сифікаційними ознаками: за типом нововведення 

(матеріально-технічні, соціальні, економічні, орга-

нізаційно-управлінські, правові, педагогічні); за 

механізмом здійснення (одиничні, дифузійні, завер-

шені й незавершені, успішні й неуспішні); за інно-

ваційним потенціалом (радикальні, комбіновані, 

такі, що модифікують); за особливостями іннова-

ційного процесу (внутрішні і міжорганізаційні); за 

ефективністю ( ефективність виробництва й управ-

ління, поліпшення умов праці) [8, с.112]. 

Найбільш повну та детальну класифікацію 

розроблено А. Гречан, яка виокремила та згрупува-

ла види інновацій за 18 класифікаційними ознаками 

[8, с.112]. 

З позиції аналітичного забезпечення управ-

ління інноваційним розвитком підприємства  про-

понуємо основні види інновацій згрупувати в такий 

спосіб (рис. 1). 

Основними завданнями аналізу інноваційно-

го розвитку підприємства є: оцінка рівня якості та 

конкурентоспроможності продукції; визначення 

техніко-економічних характеристик інновацій;  

визначення суми інвестицій на розробку та впро-

вадження інноваційних проектів; оцінка можливос-

тей внутрішнього потенціалу підприємства для 

розробки інноваційних проектів; визначення строку 

окупності інновацій; оцінка наявних та потенцій-

них резервів (фінансових, кадрових, матеріально-

технічних) для реалізації інноваційних проектів; 

оцінювання ефективності інновацій. 

У процесі аналізу інноваційної активності 

підприємства  пропонуємо виокремлювати такі 

етапи: 

1) аналіз інноваційного потенціалу підпри-

ємства; 

2) аналіз інноваційної активності підприєм-

ства; 

3) оцінювання ефективності  інноваційної 

діяльності; 

4) аналіз впливу інновацій на фінансовий 

стан підприємства та ефективність його 

діяльності в цілому та його конкурентну 

позицію на ринку. 

У процесі аналізу інноваційного потенціалу 

на першому етапі здійснюється дослідження стра-

тегічної політики підприємства на основі аналізу 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Також проводиться аналіз можливих варіантів роз-

витку підприємства та визначаються його можли-

вості, потреби в інвестиціях, здійснюється пошук 

можливих альтернатив інвестування. Одночасно із 

цим дається оцінка ролі власного капіталу у фор-

муванні й розвитку інноваційного потенціалу. Далі 

аналізується структура інноваційного потенціалу та 

визначається  вплив основних техніко- економічних 

факторів на її зміну у звітному періоді порівняно з 

попереднім; виявляються внутрішньогосподарські 

резерви росту інноваційного потенціалу підприєм-

ства. На цьому ж етапі визначається  рівень іннова-

ційних можливостей підприємства  та дається оцін-

ка ступеню його використання. 

На другому етапі  здійснюється  аналіз інно-

ваційної активності підприємства, на основі таких 

показників: кількість найменувань нових видів 

продукції за роками;  кількість придбаних нових 

технологій; кількість впроваджених нових техноло-

гічних процесів; частка нових видів продукції у 

загальному її обсязі за роками;  обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, в тому числі за межі Украї-

ни; кількість інноваційних проектів; конкуренто-

спроможність технологій; ступінь прогресивності 

технологій;  коефіцієнт інноваційного випуску; 

сума витрат на інноваційну діяльність; частка ви-

трат на інноваційну діяльність в загальній сумі 

витрат підприємства; структура джерел фінансу-



Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.2 

 

184 

вання інноваційної діяльності; коефіцієнт викорис-

тання витрат підприємства на інноваційну діяль-

ність; коефіцієнт співвідношення придбаних та 

самостійно розроблених інновацій;   сума поточних 

витрат на НДДКР; обсяг придбаних нематеріаль-

них активів та основних  засобів  для   здійснення  

 

інноваційної діяльності. Фактичні показники 

порівнюються з аналогічними показниками попе-

реднього періоду, виявляється вплив основних 

факторів на їх зміну, виявляються внутрішні 

резерви підвищення інноваційної активності 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.Основні види інновацій 

 

 
Аналіз результативності та ефективності 

інноваційної діяльності здійснюється на третьо-

му етапі. На цьому етапі визначається результа-

тивність інноваційної діяльності підприємства за 

допомоги розрахунку відповідних показників 

(коефіцієнт збалансованості грошових потоків, 

показник частки прибутку від інноваційної дія-

льності в загальному обсязі прибутку підприєм-

ства). Основні показники ефективності іннова-

ційної діяльності наведено на рис. 2. 

 

Види  інновацій 

Продуктові інновації – це випуск принципово нових або вдо-

сконалених видів продукції і послуг з метою підвищення їх 

споживчих якостей, властивостей та конкурентних переваг, що 

сприяє збільшенню обсягів продажу. 

Покращувальні  інновації – це дрібні і середні винаходи, які 

вдосконалюють технологію виробництва або якісні характе-

ристики вже відомих товарів 

Стратегічні інновації – це нововведення, використання яких 

забезпечує переваги «першого ходу», в результаті чого підпри-

ємство може отримати високі прибутки і зайняти лідерські 

позиції на ринку товарів та послуг 

Продуктові ін-

новації 

Базисні іннова-

ції 

Покращувальні  

інновації 

Технологічні 

інновації 

Базисні інновації передбачають створення принципово нових 

продуктів та технологій 

Технологічні  інновації спрямовані на підвищення організа-

ційно-технічного рівня операційного процесу шляхом покра-

щення наявної та використання нової прогресивної техніки і 

технології виробництва, впровадження передових методів 

організації праці, вдосконалення системи управління підпри-

ємством 

Адаптувальні  

інновації 

Стратегічні   

інновації 

Адаптувальні (реактивні) інновації – такі, що впроваджують 

підприємства слідом за лідером, щоб не допустити відставання 

у конкуренції за ринки збуту 
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Рис.2. Показники ефективності інновацій 

 

 

Ці показники аналізуються  в динаміці у 

порівнянні з попередніми періодами, проводить-

ся оцінка ефективності реалізованих підприємст-

вом інновацій і їх впливу на показники ефектив-

ності функціонування підприємства та водночас 

виявляються можливі резерви поліпшення цих 

показників. На цьому ж етапі здійснюється аналіз 

витрат на інноваційну діяльність, оцінюється їх 

віддача. 

На завершальному четвертому етапі аналі-

зу здійснюється  оцінка впливу інноваційної дія-

льності на фінансовий стан підприємства в ціло-

му та на його позиції на ринку.  На цьому ж етапі 

здійснюється аналіз причин, які стримують інно-

ваційний розвиток, що дозволить розробити за-

ходи для подальшого розвитку інноваційної дія-

льності, підбивається підсумок щодо здійснення 

підприємством інноваційної діяльності у порів-

нянні з попереднім періодом. За результатами 

аналізу обґрунтовують доцільність розробки та 

реалізації управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності інноваційної діяльнос-

ті. 

Основними напрямами активізації іннова-

ційної активності підприємств має стати розроб-

лення сучасного механізму її підтримки, зокрема: 

встановлення податкових пільг підприємствам, 

що здійснюють інноваційну діяльність, у тому 

числі встановлення податкових канікул; фінансу-

вання частини науково-прикладних досліджень 

за рахунок бюджету, державне замовлення інно-

ваційної продукції; зниження процентних ставок 

на кредити. Слід дедалі активніше створювати 

(та заохочувати вже створені) технопарки, техін-

кубатори, інноваційні виробництва у пріоритет-

них галузях економіки, зокрема в: радіоелектро-

ніці та приладобудуванні, сільськогосподарсько-

му машинобудуванні, важкому машинобудуван-

ні; суднобудуванні; літакобудуванні, хімічній 

промисловості. 

Показники ефективності інновацій 

1.Показники, що харак-
теризують виробничий 
ефект від застосування 

інновацій 

2.Показники, що харак-

теризують фінансову 

ефективність нововве-

день 

 Приріст обсягу виробництва продукції; 
 Приріст доданої вартості; 
 Економія матеріальних ресурсів; 
 Економія витрат від зниження собівартості 

продукції; 
 Скорочення фонду робочого часу на виробни-

цтво продукції; 
 Зростання середньоденного виробітку праців-

ника; 
 Зниження матеріаломісткості продукції 

 Приріст загальної маржі; 
 Приріст чистого доходу; 
 Приріст прибутку до і після виплати процен-

тів та податків; 
 Приріст маржинальної рентабельності; 
 Приріст рентабельності витрат; 
 Приріст чистої норми прибутковості продук-

ції; 
 Приріст рентабельності активів; 
 Приріст рентабельності власного капіталу 

 Чистий приведений ефект; 
 Індекс рентабельності; 
 Дисконтований термін окупності. 

3.Показники інвес-

тиційної ефективно-

сті інновацій 
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Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Отже  уточнення  економічної сутності 

поняття «інновації» покладено в основу розроб-

лення аналітичного забезпечення стратегічного 

управління інноваційним розвитком суб’єктів 

господарювання. Зміст, завдання та методичні 

підходи до формування аналітичної складової 

системи управління інноваційним розвитком 

залежить від рівня управління. Важливим напря-

мом подальших наукових досліджень є форму

вання системи аналітичних показників, які кіль-

кісно характеризують  інноваційну діяльність 

окремих суб’єктів господарювання різного галу-

зевого спрямування. Запропонована система ана-

літичних показників дає змогу сформулювати 

найбільш повну характеристику інноваційного 

потенціалу підприємств, їх інноваційної актив-

ності та допомагає виявити можливості для їх 

інноваційного розвитку, розробити оптимальну 

стратегію інноваційного розвитку підприємства. 
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