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АНОТАЦІЯ
У науковій статті представлено систему діагностики інно-

ваційної діяльності підприємства. Встановлено, що ключовими 
бізнесіндикаторами зазначеної системи діагностики є такі: 1) 
рівень освоєння нових видів продукції та рівень унікальності 
інноваційної продукції (з урахуванням ціни, обсягів реалізації, 
частки ринку, конкурентоспроможності, споживчих характе-
ристик на різних етапах технологічного циклу тощо); 2) рівень 
впровадження нових технологічних процесів; 3) рівень авто-
матизації та механізації виробничих процесів; 4) рівень освіт-
ньофахового та наукового потенціалу персоналу (управлінців, 
робітників); 5) рівень фінансової ефективності нововведень; 6) 
рівень інвестиційної ефективності інновацій.
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АННОТАЦИЯ
В научной статье представлена система диагностики инно-

вационной деятельности предприятия. Установлено, что клю-
чевыми бизнесиндикаторами указанной системы диагностики 
являются: 1) уровень освоения новых видов продукции и уро-
вень уникальности инновационной продукции (с учетом цены, 
объемов реализации, доли рынка, конкурентоспособности, 
потребительских характеристик на различных этапах техноло-
гического цикла и т.д.); 2) уровень внедрения новых техноло-
гических процессов; 3) уровень автоматизации и механизации 
производственных процессов; 4) уровень образовательнопро-
фессионального и научного потенциала персонала (управлен-
цев, рабочих); 5) уровень финансовой эффективности нововве-
дений; 6) уровень инвестиционной эффективности инноваций.

Ключевые слова: предприятие, инновационная деятель-
ность, диагностика, система диагностики, инструментарий, 
бизнесиндикаторы, метод.

ANNOTATION
In the scientific article it is presented the system of diagnostics 

of innovative activity of enterprises. It was established that key 
business indicators system diagnostics innovation enterprises 
are: 1) the level of development of new products and the degree 
of uniqueness of innovative products (including prices, sales 
volumes, market share, competitive, consumer characteristics at 
different stages of the cycle, etc.); 2) the level of implementation 
of new processes; 3) the level of automation and mechanization of 
production processes; 4) the level of education and professional 
and scientific potential of staff (managers and workers); 5) the 
level of costeffectiveness of innovations; 6) the level of investment 
efficiency of innovations.

Keywords: enterprise, innovation, diagnostics, system of 
diagnostics, tools, businessindicators, method.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин однією із визна-
чальних складових функціонування (діяльнос-
ті) та економічного зростання підприємства є 
його інноваційна діяльність.

У таких умовах виникає гостра необхідність 
у діагностиці інноваційної діяльності підприєм-
ства з метою формування інформаційно-аналі-
тичної бази для прийняття ефективних управ-
лінських рішень, спрямованих на розвиток 
суб’єкта господарювання та формування його 
перспективи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток теорії і практики 
щодо діагностики результатів, інноваційної ді-
яльності та перспектив функціонування під-
приємств зробили такі вітчизняні і зарубіжні 
вчені: М.В. Білошкурський, А.Е. Воронкова, 
В.Г. Герасимчук, О.О. Гетьман, А.В. Гриньов, 
А.Р. Дунська, М.О. Зайцева, Р.С. Каплан, 
В.І. Карюк, О.В. Коваленко, І.В. Кривов’язюк, 
В.В. Лук’янова, І.В. Луциків, О.Г. Мельник, 
Д.П. Нортон, Г.В. Савицька, І.В. Федулова, 
В.М. Шаповал та ін. [1-17].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на ва-
гомий внесок у розвиток систем діагностики 
певних сфер та видів діяльності суб’єктів гос-
подарювання, не до кінця вивченою залишаєть-
ся система діагностики інноваційної діяльності 
підприємства з урахуванням практики функці-
онування суб’єктів господарювання.

Зв’язок роботи з науково-дослідною роботою. 
Робота виконана в межах науково-дослідної 
теми Львівського університет бізнесу та права 
«Підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств та ефективності використання їх вироб-
ничого і кадрового потенціалу» (2014-2015 рр.).

Постановка завдання. Метою наукової статті 
є розроблення системи діагностики інновацій-
ної діяльності суб’єкта господарювання (під-
приємства) на засадах бізнес-індикаторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як свідчить аналіз літературних джерел [1-4; 
7; 8; 9; 13; 15; 16], виникає необхідність у ви-
значенні сутності таких категорій, як «діагнос-
тика інноваційної діяльності підприємства» та 
«система діагностики інноваційної діяльності 
підприємства».

Так, О.О. Гетьман та В.М. Шаповал [1] 
стверджують, що «економічна діагностика під-
приємства – оцінка економічних показників 
роботи підприємства на основі вивчення окре-
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мих результатів, неповної інформації з метою 
виявлення можливих перспектив його розвитку 
і наслідків ухвалення поточних управлінських 
рішень» [1, с. 8].

У дослідженні А.Г. Воронкової [2, с. 42] 
діагностика діяльності суб’єкта господарюван-
ня (підприємства) розглядається як різновид 
управлінської діяльності, спрямованої на вста-
новлення та вивчення ознак, оцінку внутріш-
нього стану управління підприємством (або ста-
ну організаційної системи), виявлення проблем 
і формування шляхів їх вирішення в контексті 
ефективного функціонування та розвитку під-
приємства.

В.В. Лук’янова [4, с. 56] вважає, що система 
діагностики функціонування підприємства міс-
тить два напрями:

1) діагностика стану;
2) діагностика процесу.
Діагностика як процес ґрунтується на визна-

ченні мети, предмета, об’єкта та завдань діагнос-
тики, а також на використан-
ні таких методів діагностики, 
як експертні, економіко-ста-
тистичні, розрахунково-ана-
літичні, моделювання, опти-
мізації тощо [4, с. 56]. На 
думку О.В. Коваленко та 
М.О. Зайцевої [8], діагности-
ка виконує три функції (фун-
даментальні) – f1, f2, f3:

f1 (оцінювальну) – визна-
чення стану функціонування 
об’єкта управління;

f2 (діагностичну) – вияв-
лення можливих змін стану 
об’єкта;

f3 (пошукову) – визна-
чення можливих заходів по-
кращення і/або відновлення 
стану суб’єкта управління 
[8, с. 25].

З огляду на вищезазначе-
не та з врахуванням інфор-
мації у монографії д.е.н., 
проф. О. Мельник [13, с. 14, 
18], з’ясовано, що:

– діагностика інновацій-
ної діяльності підприємства 
передбачає цільове оціню-
вання (або ідентифікацію) 
стану його інноваційної ді-
яльності, тенденцій та пер-
спектив розвитку у цьому 
напрямі на основі системи 
бізнес-індикаторів з ме-
тою прийняття ефективних 
управлінських рішень, спря-
мованих на розвиток підпри-
ємства та формування його 
перспективи;

– під системою діагнос-
тики інноваційної діяльнос-

ті підприємства слід розуміти сукупність тех-
нології, методик, методів, бізнес-індикаторів 
(параметрів), ресурсів, суб’єктів та об’єктів, 
спрямованих на оцінювання інноваційної ді-
яльності суб’єкта господарювання (рис. 1).

У контексті цього варто також звернути ува-
гу на те, що А.Р. Дунська [5, с. 92] пропонує 
здійснювати оцінку інноваційної діяльності 
підприємства за такими аспектами:

– характер інноваційної діяльності;
– активність інноваційної діяльності;
– результативність та ефективність іннова-

ційної діяльності [14, с. 70].
Поряд з тим, на думку фахівця з розвитку 

підприємств [5, с. 92], інноваційна діяльність 
суб’єкта господарювання виступає основним 
джерелом посилення його конкурентних пози-
цій та створення нових конкурентних переваг 
для суб’єкта господарювання [14, с. 70].

Натомість І.В. Луциків [10, с. 17] наголошує 
на тому, що оцінювання рівня активізації ін-

ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА (ІДП)
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Діагноз
(формування узагальненого висновку про стан інноваційної 

діяльності підприємства, як поточний, так і у перспективі, а також 
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дій такого стану)

Система управління ІДП

Об’єкт управління ІДП

Рис. 1. Система діагностики інноваційної діяльності підприємства
Джерело: на підставі праці В.В. Лук’янової [4, с. 56]
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новаційної діяльності підприємства необхідно 
проводити за такими трьома напрямами (скла-
довими):

1) спроможність підприємства до здійснення 
інноваційної діяльності (рівень наукоємності 
виробництва; рівень забезпеченості інтелекту-
альною власністю; частка персоналу, що задіяна 
у науково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських роботах; ступінь оновленості технології; 
ступінь забезпеченості науково-дослідним об-
ладнанням; коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії); коефіцієнт маневреності власного 
капіталу; коефіцієнт покриття; коефіцієнт лік-
відності (швидкої, абсолютної));

2) готовність працівників до здійснення інно-
ваційної діяльності (рівень відповідності цілей 
працівників підприємства цілям підприємства – 
коефіцієнт Фехнера; рівень спротиву працівни-
ків інноваційним змінам на підприємстві);

3) активність підприємства до здійснення 
інноваційної діяльності (рівень винахідниць-
кої діяльності; частка реалізованої інновацій-
ної продукції; ступінь використання розробок 
(власних, придбаних); частка придбаних інно-
вацій; рівень фінансування підвищення ква-
ліфікації та перепідготовки персоналу; рівень 
придбання нематеріальних активів; коефіцієнт 
експорту інноваційної продукції) [10, с. 17].

З огляду на це та в результаті вивчення лі-
тературних джерел [5-11; 12, с. 428-431; 13; 
15-17] і проведеної власної наукової роботи 
[14, с. 70-74, 81-85], встановлено, що найваж-
ливішими (ключовими) бізнес-індикаторами 
системи діагностики інноваційної діяльності 
підприємства є такі:

–рівень освоєння нових видів продукції та 
рівень унікальності інноваційної продукції (з 
урахуванням ціни, обсягів реалізації, частки 
ринку, конкурентоспроможності, споживчих 
характеристик на різних етапах технологічного 
циклу тощо) (Х1);

рівень впровадження нових технологічних 
процесів (Х2);

рівень автоматизації та механізації виробни-
чих процесів (Х3);

рівень освітньо-фахового та наукового по-
тенціалу персоналу (управлінців та робітників) 
(Х4);

рівень фінансової ефективності нововведень 
(Х5);

рівень інвестиційної ефективності інновацій 
(Х6).

На підставі вищевикладеного, з урахуван-
ням інформації у наукових працях [11; 13], 
інтегральний рівень інноваційної діяльності 
підприємства (Lia) рекомендується визначати за 
формулою (1):

6
654321 XXXXXXLia ×××××= ,    (1)

Межі Lia перебувають на відрізку (0; 1]. 
Якщо Lia > 0,5, то спостерігається позитивна 
динаміка зміни інноваційної діяльності підпри-
ємства порівняно з попереднім періодом.

Діагностика інноваційної діяльності як част-
кова ціль входить у систему діагностичних ці-
лей функціонування будь-якого підприємства 
незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання.

Система діагностики інноваційної діяльнос-
ті підприємства впроваджена у діяльність та-
ких підприємств: ТзОВ «Велет Авто» та ТзОВ 
«Ядро».

Висновки. Результати досліджень літератур-
них джерел [1-13; 15-17], інформація у науко-
вій праці [14] та вивчення практики функціону-
вання підприємств дають змогу стверджувати, 
що найважливішими бізнес-індикаторами сис-
теми діагностики їх інноваційної діяльності є 
такі: a) рівень освоєння нових видів продукції 
та рівень унікальності інноваційної продукції 
(з урахуванням ціни, обсягів реалізації, частки 
ринку, конкурентоспроможності, споживчих 
характеристик на різних етапах технологічно-
го циклу тощо); b) рівень впровадження нових 
технологічних процесів; c) рівень автоматиза-
ції та механізації виробничих процесів; d) рі-
вень освітньо-фахового та наукового потенціалу 
працівників (управлінського персоналу, робіт-
ників); e) рівень фінансової ефективності ново-
введень; f) рівень інвестиційної ефективності 
інновацій.

Перспективи подальших розвідок в обрано-
му напрямі полягають у формуванні системи 
цілей діагностики діяльності підприємства з 
урахуванням діагностики інноваційної діяль-
ності як часткової діагностичної цілі.
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