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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА1

Досліджено сутність категорій «інноваційна активність», «інновацій-
но-активне підприємство», «показники інновацій» «показники іннова-
ційної активності підприємства» і доведено, що їх сучасний зміст не-
достатньо повно відображає ці поняття. Для комплексної оцінки рівня
інноваційної активності підприємства запропоновано систему показ-
ників, проведено їх аналіз.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Інноваційна активність, інноваційна діяльність, ін-
новаційно-активний розвиток, інноваційно-активне підприємство, ін-
новаційний потенціал, показники інноваційної активності.

Вступ. У теперішній час суспільство перебуває на тому етапі
свого розвитку, коли більшість проблем вирішують на базі швид-
кої розробки та використанні у виробництві нових технологічних
і організаційних ідей, нової техніки або інакше — інновацій.
Проблема забезпечення ефективного функціонування підпри-
ємств набуває особливого значення для України, тому що націо-
нальна економіка проходить період становлення ринкових відно-
син, що насамперед вимагає надалі активізації інноваційної
діяльності. Відповідно до Закону України «Про пріоритетні на-
прямки інноваційної діяльності» [2] і Концепції науково-тех-
нологічного та інноваційного розвитку України для структурної
перебудови економіки і відновлення науково-виробничого потен-
ціалу [3] з відповідною гостротою стало перехід економіки Ук-
раїни до стратегічного розвитку на інноваційній основі, що від-
повідає сучасному ринковому середовищу.

Найбільш актуальним стала потреба у визначенні показників
рівня активності інноваційної діяльності підприємств. В цьому
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напрямі дослідження найбільш привабливими є роботи україн-
ських, російських та закордонних вчених: Л. Антонюк, В. Алек-
сандрової, О. Бутнік-Сіверського, А. Гальчинського, В. Гейця,
В. Денисюка, Н. Краснокутської, Л. Федулової та інших учених
[4—7, 9, 11].

У дослідженнях науковців розкриті теоретичні і практичні ас-
пекти можливостей інноваційних перетворень підприємства,
принципи формування на цій основі їх конкурентоспроможності,
методи і форми реалізації нововведень, фактори впливу на інно-
ваційну активність суб’єктів господарської діяльності.

Проте, ще не вироблено методичного інструментарію щодо
визначення рівня інноваційно-активних підприємств тих галузей
промисловості України, які набули потенціал інноваційного роз-
витку.

Для того, щоб підприємство вважалося зорієнтованим на ін-
новаційну діяльність, тобто було віднесено до інноваційно-ак-
тивного, йому повинні бути притаманні певні показники, які ха-
рактеризують інноваційно-активний розвиток. Дехто з авторів
пропонує різний набір таких показників, проте аналіз сучасних
наукових публікацій свідчить про те, що немає єдиного підходу
до визначення системи показників, які можуть характеризувати
рівень інноваційної активності підприємств. Саме на цьому базу-
ється дослідження означеної проблеми.

Мета статті — узагальнення теорії і побудови системи показ-
ників інноваційно-активного промислового підприємства з ура-
хуванням зарубіжного досвіду та сучасної практики інноваційно-
го розвитку.

В умовах трансформації економіки стан і обсяги інноваційних
процесів на підприємствах країни є далекими від європейських
стандартів. Але в сучасних умовах інноваційний прогрес обумов-
лює такі глибокі зміни, що недостатня увага до нього неминуче
означатиме наростаюче відставання. Тому завданням ефективно-
го виробництва має бути постійна орієнтація на підвищення рівня
інноваційності продукції, своєчасне її оновлення, мінімізацію за-
пасів товарно-матеріальних ресурсів, гнучкість і мобільність тех-
нологічних процесів. Щоб досягти рівня виробництва з такими
параметрами, підприємствам необхідно постійно впроваджувати
новації, здійснювати адаптовані до ринкових умов техніко-
технологічні та інноваційні перетворення, оскільки альтернативи
цьому процесу просто не існує.

В сучасних умовах виробничої діяльності участь факторів зов-
нішнього середовища (науково-технічного прогресу, ринкового
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середовища тощо) значна. Саме тому, на думку Н. Краснокутсь-
кої, трансформація зовнішнього середовища «удобрює» ґрунт для
інновацій, зумовлює нові науково-технічні рішення щодо задово-
лення поточних і нових потреб, які постійно виникають [9,
с. 214].

Модель інноваційно-активного підприємства [9, с. 214], за-
пропонована Н. Краснокутською, не є досконалою. По-перше,
в даній модель не відображено інтелектуальний потенціал під-
приємства, що є основою для здійснення будь-якої інноваційної
діяльності. По-друге, не відображений такий важливий аспект, як
фінансове забезпечення здійснення інноваційних процесів на
підприємстві. І по-третє, слід зазначити, що сучасне інноваційно-
активне підприємство формується в умовах інноваційного роз-
витку, яке постійно знаходиться під тиском дії екзогенних (зов-
нішніх) та ендогенних (внутрішніх) факторів зростання та галь-
мування інноваційного розвитку. Тому нами запропонована дещо
інша модель інноваційно-активного промислового підприємства
(рис. 1).

Як уже зазначалося, головною основою інноваційно-актив-
ного підприємства є інтелектуальний потенціал підприємства. Ін-
телектуальний потенціал підприємства складається з людських
ресурсів (інтелектуальна сила) та інтелектуальних ресурсів (інте-
лектуальний продукт) [4].

У вартісному вимірі інтелектуальний потенціал відтворює ін-
телектуальний капітал. Саме людські ресурси, завдяки яким
створюються інновації, і те, що можна описати та ідентифікува-
ти, стають інтелектуальними ресурсами. Окремі інтелектуальні
ресурси, зокрема ті, що мають великий комерційний потенціал,
отримують правову охорону і стають об’єктами права інтелекту-
альної власності. З погляду О. Б. Бутнік—Сіверського, людські
ресурси та інтелектуальні ресурси розглядаються разом як інте-
лектуальний потенціал, який не має вартісної оцінки, а вимірю-
ється кількістю працюючих та кількістю ідентифікованих об’єк-
тів інтелектуальної власності [5, с. 31]. Отже, інтелектуальний
капітал — це створений або придбаний інтелектуальний продукт
(результат розумової, інтелектуальної праці), який має вартісну
оцінку, об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від
підприємства), а також утримується підприємством з метою одер-
жання ймовірного прибутку (додаткової вартості).

Ключовим моментом у даному процесі, як зазначалось, є ін-
новації, які базуються на ефективному використанні людського
інтелектуального потенціалу, пов’язаного з науково-технічним та
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економічним прогресом. Прискорений розвиток інноваційних
процесів є основним фактором економічного зростання, інтенсив-
ного типу розвитку.

Рис. 1. Модель інноваційно-активного
промислового підприємства1

                  
1 Власна розробка автора.
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяль-
ність» [1]: інновації — це новостворені (засновані) і (або) вдос-
коналені конкурентоздатні технології, продукти або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністра-
тивного, комерційного та іншого характеру, що істотно поліп-
шують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери,
а інноваційна діяльність — це діяльність, спрямована на викори-
стання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок, що зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздат-
них товарів і послуг. Проте Закон України «Про інноваційну діяль-
ність» щодо розгляду питання «інноваційно-активне підприємст-
во» втрачає певний зміст.

Економічна природа трансформаційних перетворень в еконо-
мічній системі, яка спрямована на інноваційний тип розвитку як
на макро-, так і на мікрорівнях, розкривається через такі аспекти,
як інноваційна діяльність, інтелектуальний капітал, комерціалі-
зація (освоєння) нововведень. Механізмом інноваційного онов-
лення підприємств є процес формування такого інноваційно-
активного підприємства, яке активно сприймає інновації в режи-
мі інноваційного конвеєра та показники якого відтворюють діє-
вість механізмів інноваційного розвитку країни.

Слід зазначити, що визначення терміну «інноваційно-активне
підприємство» та поняття «інноваційна активність» у Законі Ук-
раїні «Про інноваційну діяльність» [1] відсутнє. Крім того, не роз-
крито само визначення «інноваційно-активного підприємства».

У Законі України «Про інноваційну діяльність» подається ли-
ше визначення інноваційного підприємства.

Разом з тим, у російській статистиці інновацій усталеним є ви-
значення інноваційно-активних організацій як «організацій, що
здійснюють розробку і впровадження нових чи удосконалених
продуктів, технологічних процесів та інші види інноваційної діяль-
ності» [7, с. 45]. Відповідно до такого формулювання, що вклю-
чає «й інші види інноваційної діяльності», до інноваційно-актив-
них організацій належать і ті, що випускають та реалізують на
ринку інноваційну продукцію. Про це свідчить широковідо-
ме формулювання поняття «інноваційної діяльності» — процес,
спрямований на втілення результатів наукових досліджень і роз-
робок або інших науково-технічних досягнень у новий чи вдос-
коналений продукт, реалізований на ринку, у новий чи вдоскона-
лений технологічний процес, що використовується у практичній
діяльності, а також пов’язані з цим додаткові наукові досліджен-
ня і розробки.
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На думку Л. Гохберга та І. Кузнецової інноваційно-активні
підприємства — це підприємства, які здійснюють виконання до-
сліджень та розробок; придбання патентних та безпатентних лі-
цензій; програмних засобів; маркетингові дослідження; виробни-
чі проектно-конструкторські роботи, технологічну підготовку
виробництва, пробні виробництва та дослідження, навчання та
підготовку персоналу, придбання машин та обладнання для
впровадження інновацій [12].

Узагальнюючи позиції вчених, нами запропоновано в еконо-
міку інноваційної діяльності та до Закону України «Про іннова-
ційну діяльність» використати більш поглиблене визначення тер-
міну «інноваційно-активного підприємства», а саме: «цілеспря-
мована діяльність підприємства (організації), що здійснює розроб-
ку і впровадження нових чи удосконалених продуктів, техноло-
гічних процесів, способів, пов’язаних з реалізацією інноваційної
продукції та з упровадженням інших видів інноваційної діяль-
ності» або скорочено: «цілеспрямована діяльність підприємства
(організації), що здійснює розробку, виробництво та інші види
діяльності, пов’язаних з реалізацію інноваційної продукції».

Приналежність підприємства до категорії «інноваційно-актив-
них» необхідно пов’язувати з характером робіт та послуг, що
здійснюються, складом продукції, що реалізується, а також з ха-
рактером матеріальних та трудових ресурсів, що використову-
ються.

Інноваційна активність, як цілеспрямована діяльність по
створенню, освоєнню і просуванню на ринок продуктових, тех-
нологічних і організаційно-управлінських нововведень, характе-
ризує стратегічну поведінку організацій і підприємств у ринко-
вому середовищі, їх ставлення до інноваційного ризику і витрат,
що спрямовані на науково-технічний розвиток [8, с. 46]. На нашу
думку, інноваційна активність ще й характеризує якість діяльно-
сті підприємства.

В. Рихтюк вважає, що інноваційна активність — це цілеспря-
мована діяльність суб’єктів підприємницької діяльності щодо
конструювання, створення, освоєння й виробництва якісно нових
видів техніки, предметів праці, об’єктів інтелектуальної власнос-
ті (патентів, ліцензій тощо), технологій, а також впровадження
досконаліших форм організації праці й управління виробництвом
[10, с. 136].

Під інноваційною активністю підприємства необхідно розумі-
ти комплексну характеристику його інноваційної діяльності, яка
включає сприйняття до нововведень, ступінь інтенсивності та
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своєчасності здійснюваних рішень по трансформації нововве-
день, здатності мобілізувати потенціал необхідної кількості і яко-
сті, здатності забезпечувати обґрунтованість застосованих мето-
дів, раціональність технології інноваційного процесу по складу і
послідовності операцій. Іншими словами, інноваційна активність
характеризує готовність до оновлення основних елементів інно-
ваційної системи — своїх знань, технологічного оснащення, ін-
формаційно-комунікаційних технологій та умов їх ефективного
використання (структури і культури), а також сприйняття до
всього нового.

Розглядаючи підприємства, в яких присутній пріоритет інно-
вацій над традиційним виробництвом, доцільно вивчити їх еко-
номічну природу з позиції інноваційного оновлення, а також роз-
робити систему показників, за допомогою яких можна визначити,
на якій стадії інноваційного розвитку знаходиться дане підпри-
ємство, і чи є воно інноваційно-активним. Економічних дослі-
джень у цьому спектрі пошуку ще недостатньо.

Слід зазначити, що показники рівня інноваційної активності
підприємства — це відносні показники, які характеризують сту-
пінь участі підприємств у здійсненні інноваційної діяльності в
цілому або в окремих її видах протягом визначеного періоду (за-
лежно від періодичності статистичного нагляду — одного року
або 3—5 років).

У цілому, показники, які характеризують інновації, допома-
гають проаналізувати спроможність підприємства до нових, не-
стандартних рішень і слугують мірою успіху підприємства в кон-
курентній боротьбі на ринку. Система показників інноваційно-
активного підприємства створює формалізовану базу для обґрун-
тування і прийняття управлінських рішень, відображаючи страте-
гічні напрями діяльності підприємства та мотивуючи персонал до
ініціативної роботи.

З метою визначення ключових показників інноваційно-актив-
ного підприємства автором була вивчена методологія і досвід її
застосування з урахуванням як зарубіжних, так і вітчизняних до-
сліджень.

Методики, які видані закордоном, поки що не можуть бути за-
стосовані в Україні у зв’язку з неузгодженістю набору статистич-
них даних, які формують ті чи ті показники, та з невисокою ін-
новаційною активністю підприємств, а також відсутністю розу-
міння необхідності та зацікавленості підприємств, особливо се-
реднього і малого бізнесу в патентуванні, державній реєстрації
нових технічних та інших розробок.
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У зв’язку з цим у роботі автором застосовано один із методів
визначення інноваційної активності підприємства, і на цій основі
розроблена система показників інноваційно-активного підприєм-
ства. Даний метод — метод «чорного ящика» — строго розділяє
систему, яка аналізується на три частини: 1) «вхід» — інновації і
ресурси; 2) «оператор» або механізм перетворення входу у вхід
(організаційно-управлінські рішення); 3) «вихід» — результат у
вигляді нових товарів, послуг, знань. При цьому «вхід» розгляда-
ється, по-перше, як «інноваційне сприйняття» підприємства, а по-
друге, як ресурсне забезпечення. Під «оператором» розглядається
якість організаційно-управлінських рішень та якість спілкування
як головна умова творчої діяльності. Таким чином, функція «опе-
ратор» — це інноваційна активність у розвитку самого підприєм-
ства. Під «виходом» розглядається «інноваційна компетент-
ність», тобто рівень та своєчасність випуску інноваційних про-
дуктів — рівень інноваційної активності постачальника.

Метод «чорного ящика» дозволяє визначити чотири самих
важливих фактора інноваційного процесу підприємства, які зво-
дяться в так званий «ромб інноваційної активності» (рис. 2) [12].

Рис. 2. Ромб інноваційної активності підприємства

Враховуючи даний метод, автором запропонована модель сис-
теми показників інноваційно-активного підприємства (рис. 3).

У цій моделі всі показники інноваційно-активного промисло-
вого підприємства розділені на чотири групи:

1) генерація знань та ідей (вхід);
2) ресурсне забезпечення інноваційної діяльності;
3) управління інноваційною діяльністю;
4) результативність інноваційної діяльності (вихід).
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Рис. 3. Модель системи показників інноваційно-активного
промислового підприємства

На думку автора, саме запропоновані групи показників і відо-
бражають інноваційну активність підприємства.

На цій основі автором здійснена спроба визначити систему
показників інноваційно-активного промислового підприємства
(табл. 1). Джерелом інформації для визначення показників є ста-
тистична фінансова звітність підприємств.

Побудова науково обґрунтованої системи показників іннова-
ційного розвитку підприємства дозволяє, з одного боку, отримати
економічний інструмент для оцінки рівня інноваційної активнос-
ті в конкретній галузі харчової промисловості, а з іншого —
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створити умови, при яких можна здійснювати моделювання сис-
теми регулюючих показників — факторів у взаємозв’язку з рів-
нем інноваційної активності.

Таблиця 1
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

№
Напрями
оцінки

(фактори)
Показники

1. Відношення реалізованих інноваційних ідей до загаль-
ної кількості пропозицій, що були запропоновані

2. Кількість отриманих охоронних документів1

Ге
не
ра
ці
я

зн
ан
ь 
та

 ід
ей

3. Показник востребуваності об’єктів інтелектуальної влас-
ності

1. Чисельність науково-технічних кадрів у загальній кіль-
кості зайнятих ( не менш як 15 %);

2. Показник розвитку персоналу

3. Загальна сума витрат на інновації

4. Показник інноваційної направленості капітальних ви-
трат

5. Питома вага інноваційних витрат у загальних витратах
підприємства (коефіцієнт наукоємності виробництва)

6. Частка науково-технічних витрат у собівартості виробів
(не менш як 30 %);

7. Частка прогресивних видів устаткування в загальній кіль-
кості

8. Коефіцієнт оновлення технології

9. Наявність технологічних інновацій (впроваджено у ви-
робництво нових технологічних процесів, усього)

10. Коефіцієнт співвідношення кількості власних розробок
до кількості придбаних

 11. Коефіцієнт використання власних розробок

2

Ре
су
рс
не

 за
бе
зп
еч
ен
ня

 ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і

 12. Коефіцієнт використання придбаних розробок

1. Фондовіддача

2. Фондомісткість3

У
пр
ав

-
лі
нн
я,

 ін
-

но
ва
ці
й-

но
ю

 д
ія
ль

-
ні
ст
ю

3. Матеріаловіддача
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Продовження табл. 1

№
Напрями
оцінки

(фактори)
Показники

4. Матеріаломісткість

5. Матеріалоозброєність

6. Фондоозброєність

7. Капіталовіддача

8. Капіталоємність

9. Капіталомісткість праці

10. Матеріаломісткість праці

11. Трудомісткість

12. Продуктивність праці

3

У
пр
ав
лі
нн
я 
ін
но
ва
ці
йн
ою

ді
ял
ьн
іс
тю

13. Показник інноваційності виробленої продукції

1. Коефіцієнт зносу основних засобів

2. Показники оцінки ліквідності

2.1. Коефіцієнт покриття

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн

3. Показники оцінки ділової активності

3.1. Коефіцієнт оборотності активів

3.2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3.3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

3.4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

3.5. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

3.6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

3.8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

4. Показники оцінки платоспроможності (фінансової стій-
кості)

4

Ре
зу
ль
та
ти
вн
іс
ть

 ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і

4.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
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Закінчення  табл. 1

№
Напрями
оцінки

(фактори)
Показники

4.2. Коефіцієнт фінансування

4.3. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засо-
бами

4.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

5. Показники оцінки рентабельності, %

5.1. Коефіцієнт рентабельності активів

5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності

5.4. Коефіцієнт рентабельності продукції

6. Коефіцієнт рентабельності інновацій

7. Частка виручки від реалізації нових товарів у загально-
му обсязі прибутку

8. Кількість нових товарів, послуг, які підприємство виве-
ло на ринок (% від товарообігу)

9. Питома вага конкурентоспроможної інноваційної про-
дукції

10. Коефіцієнт оновлення продукції

4
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іс
ть

 ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і

11. Питома вага інноваційних чинників у діяльності під-
приємства

Таким чином, запропонована система показників дозволяє
оцінити, з одного боку, науково-інформаційний, технічний рівні
підприємства та техніко-економічну ефективність інноваційної
діяльності, а з іншого — проаналізувати сприйняття підприємст-
ва до нововведень, організаційність інноваційного процесу, рі-
вень конкурентоспроможності випуску продукції та забезпече-
ність ресурсами. За допомогою запропонованої системи показ-
ників і використання методики Директорату з підприємництва
Європейської Комісії можливо здійснити комплексну оцінку рів-
ня інноваційної активності даного підприємства та визначити, на
якій стадії інноваційної активності знаходиться дане підприємст-
во відповідної галузі.
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Слід зазначити, що будь-яка система показників, навіть най-
більш вдосконалена, — це всього лише засіб, з допомогою якого
в підприємстві підтримується система управління ідеями, але са-
ме сприйняття управлінської команди інновацій є необхідною
умовою, без якої інноваційний процес на підприємстві почати не-
можливо.

Підсумовуючи, наголосимо, що у країнах з перехідною еко-
номікою, де не вдається успішно реалізувати програми ринкового
реформування і підвищити ефективність виробництва, актуаль-
ними є проблеми активізації інноваційної діяльності підпри-
ємств. Інноваційність економіки означає перехід на інтенсивний
тип розширеного виробництва, в основі якого лежить науково-
технічний прогрес та інноваційна діяльність як фактори, які за-
безпечують конкурентні переваги соціально-економічних систем.
Розв’язання проблеми інноваційного розвитку може значно впли-
нути на подолання негативних явищ перехідного періоду. Саме
інноваційна активність підприємств є основною характеристикою
інноваційного розвитку країни. Інноваційна активність — необ-
хідна умова економічного росту і підвищення конкурентоздатно-
сті підприємства. Вона характеризує готовність до оновлення ос-
новних елементів інноваційної системи, а також сприйняття до
всього нового. На рівні підприємства інноваційна активність у
вирішальному ступені залежить від слушності вибору інновацій-
ної стратегії і якості керування інноваційною діяльністю, гнучко-
сті виробничих систем, маневреності і використанні ресурсів,
розвитку ініціативи і внутрішнього підприємництва, формування
інноваційної культури. Активне використання інновацій підпри-
ємствами дозволяє досягнути достатнього ступеня технологічної
незалежності, дозволяє підняти їх ефективність та конкуренто-
спроможність. Крім того, інноваційна активність підприємств
безпосередньо пов’язана з їх інвестиційною діяльністю, яка якіс-
но залежить від інновацій.

Таким чином, інноваційна активність підприємства, яка пред-
ставляє одну із характеристик її ділової активності, відображає
наскільки інтенсивно освоюється цей шлях, у якому напрямку і є
одним із важливих показників розвитку галузі, регіону.

Побудована система показників інноваційно-активного під-
приємства в економічному аспекті покликана відображати спе-
цифіку відповідної галузі, так як вона побудована на використан-
ні натуральних та вартісних, абсолютних та відносних показ-
никах, які характеризують кількісну та якісну сторону розвитку
інноваційної активності підприємства. Застосована до певної га-
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лузі промисловості, така система показників покликана об’єктив-
но відображати процеси, пов’язані з її розвитком.
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