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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні наукові дослідження, при-

свяченні питанню сутності інноваційної активності підприємств. 
Здійснено теоретичний аналіз систем показників визначення 
рівня інноваційної активності. Запропоновано показники, які 
дають можливість реально оцінити розвиток інноваційної ді-
яльності підприємства та економіки загалом.
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ваційний розвиток, інноваційна активність підприємств, систе-
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные научные ис-

следовании, посвященные вопросу сущности инновационной 
активности предприятий. Совершен теоретический анализ си-
стем показателей определения уровня инновационной актив-
ности. Предложены показатели, которые дают возможность 
реально оценить развитие инновационной деятельности пред-
приятия и экономики в целом.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновация, 
инновационное развитие, инновационная активность предпри-
ятий, система показателей. 

ANNOTATION
The article analyzes modern scientific research devoted to 

the issue of the essence of innovation activity of enterprises. A 
theoretical analysis of systems of indicators of the level of inno-
vation activity determination is carried out. The indicators, which 
make it possible to really evaluate the development of innova-
tion activity of the enterprise and the economy as a whole, are 
offered.

Keywords: competitiveness, innovation, innovation develop-
ment, innovation activity of enterprises, system of indicators.

Постановка проблеми. Забезпечення конку-
рентоспроможності української продукції та 
економіки країни загалом неможливе без пере-
ходу на шлях інноваційного розвитку та актив-
ного поглиблення знань, забезпечення їх ефек-
тивного перетворення у наукоємну продукцію, 
товари та послуги. При цьому ключовою осно-
вою розвитку економіки є створення конкурен-
тоспроможного на національному та міжнарод-
ному ринках продукту, здатного максимально 
задовольнити споживчі потреби, що є неможли-
вим без залучення інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам інноваційного розвитку країни при-
свячена значна кількість наукових праць вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників: Ф. Агійона, 
С. Д. Ільєнкової, П. Н. Завліна, О.К. Казанцева, 
М. Кондратьєва, А. Кляйнкнехта, Я. Кука, 
Р. Купера, П. Майєрса, X. Менша, К. Оппен-
лендера, О. Пригожина, П. Ромера, Б. Санто, 

Р. Солоу, Б. Твісса, М. Хаммера, П. Хоувітта, 
К. Фрімена, Й. Шумпетера та ін. 

Незважаючі на суттєві результати наукових 
здобутків, слід зазначити, що низка теоретич-
них і практичних питань потребує подальшого 
вивчення та аналізу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Гостра необхідність підви-
щення конкурентоспроможності вимагає визна-
чити зміст інноваційної діяльності та розробити 
систему показників для характеристики інно-
ваційної активності підприємств. 

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити економічну сутність інноваційної актив-
ності підприємств та розглянути основні погляди 
щодо системи оцінки інноваційної активності, 
що дасть можливість сфокусувати сили на пер-
шочергові фактори підвищення конкуренто-
спроможності економіки загалом та окремих 
підприємств.

Теоретичною основою дослідження стали 
розробки вітчизняних та зарубіжних учених, 
законодавчі акти, матеріали міжнародних та 
вітчизняних науково-практичних конференцій. 
Джерелами первинної інформації слугували офі-
ційні статистичні дані Державної служби статис-
тики України. У роботі було використано загаль-
нонаукові та спеціальні методи дослідження: 
абстрактно-логічний, методи індукції та дедукції, 
синтезу й аналізу, узагальнення, порівняння.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для визначення основних передумов підви-
щення конкурентоспроможності економіки 
країни необхідне глибоке вивчення і детальний 
аналіз інноваційної активності підприємств. 
Проте в економічній літературі немає єдиного 
підходу до тлумачення цієї категорії. Основні 
погляди науковців щодо сутності інноваційної 
активності наведені в таблиці 1.

Таким чином, інноваційна активність – це 
система взаємопов’язаних наукових, техноло-
гічних, організаційних, фінансових і комер-
ційних дій, результатом яких є розроблення, 
створення, реалізація і впровадження іннова-
цій у всі сфери соціально-економічного життя 
не лише підприємства, а й економіки. 

Оцінку стану інноваційної активності про-
мислових підприємств України за певний період 
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часу можливо здійснити за допомогою аналізу 
рівня і динаміки певної низки показників. 

У таблиці 2 узагальнено основні погляди 
сучасних учених щодо показників, які більш 
детально характеризують розвиток інновацій-
ної діяльності.

Як бачимо, множинність методологічних 
підходів щодо кількості та сутності показників 
економічної активності вказує на відсутність 
єдиної системи оцінювання. Це негативно впли-
ває на теоретичну та практичну якість аналізу 
інноваційного розвитку не лише окремого під-
приємства, але й економіки загалом.

На нашу думку, для більш детального ана-
лізу інноваційної діяльності підприємств необ-
хідно проаналізувати саме такі показники, як: 

1) кількість підприємств, що здійснюють 
інноваційну діяльність; 

2) обсяг витрат на інноваційну діяльність; 
3) кількість підприємств, що впроваджують 

інновації; 
4) кількість впроваджених нових техноло-

гічних процесів; 
5) кількість освоєних у виробництві іннова-

ційних видів продукції; 
6) кількість підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію; 
7) обсяг реалізованої інноваційної продукції.
Саме вони дадуть можливість оцінити реаль-

ний стан розвитку інноваційної діяльності в кра-

їні, визначити пріоритетні напрями та сильні 
сторони, створювати інноваційний продукт, який 
буде конкурентоспроможний на світовому ринку.

Висновки. Як показали результати дослі-
дження, серед сучасних учених не існує єдиної 
думки щодо сутності інноваційної активності, 
проте зі впевненістю можна стверджувати, що 
інновації – це інструмент підвищення кон-
курентоспроможності та вирішення не лише 
локальних, але і глобальних проблем.

При цьому стан економіки безпосередньо 
впливає на зародження, розвиток і результати 
інвестиційної діяльності. Саме тому органи дер-
жавної влади повинні бути зацікавлені у під-
вищенні вітчизняної конкурентоспроможності 
завдяки створенню та реалізації інноваційної 
стратегії через формування інноваційного серед-
овища, стимулювання інноваційної активності 
підприємництва, вкладення інвестицій в інно-
вації, формування й активізацію системи під-
вищення конкурентоспроможності економіки, 
розвиток інноваційної діяльності підприємств 
і виробництва високотехнологічних продуктів.

Слід також відмітити, що для інноваційного 
розвитку економіки України та формування 
ефективних інноваційних стратегій необхідно 
скористатися досвідом передових країн світу, 
що дасть можливість досягти високих резуль-
татів із меншими фінансовими та трудовими 
витратами за більш короткий проміжок часу.

Таблиця 1
Сутність інноваційної активності підприємств

Автор Визначення поняття
А.Г. Пригожий [1] Динаміка дій підприємства щодо створення інновацій і їх практичної реалізації; є 

індикатором вектора руху підприємства щодо формування конкурентних переваг в 
умовах активізації динаміки змін зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів.

О.Н. Мельников,
В.Н. Шувалов [2]

Творча діяльність (творча енергія) виробників товару або послуги, виражена в досяг-
ненні визначених попитом приростів новизни техніко-технологічних, економічних, 
організаційних, управлінських, соціальних, психологічних та інших показників про-
цесів, товарів або послуг, що пропонуються ринку та виробляються підприємством у 
конкурентоздатний проміжок часу.

С.В. Мочерний [3] Цілеспрямована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності щодо конструюван-
ня, створення, освоєння і виробництва якісно нових видів техніки, предметів праці, 
об’єктів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій та ін.), технологій, а також 
впровадження досконаліших форм організації праці й управління виробництвом. 

І.О. Тарасенко [4] Спрямованість на реалізацію стратегічних цілей розвитку в умовах ринкової конку-
ренції з метою забезпечення стійкості функціонування підприємства та його успіш-
ності у довгостроковій перспективі.

А.Ю. Реустов [5] Комплексна внутрішня характеристика, що заснована на властивостях, здібностях і 
компетенціях підприємства як споживача та постачальника інноваційного продукту.

В. Зорін [6] Управлінська діяльність, що враховує потреби ринкової економіки в безперервному 
оновленні товарів, послуг, технологій та виявляється: 1) у прагненні перемагати в 
конкурентній боротьбі за рахунок новизни, досконалості і якості продукції, підтрим-
ки творчих, ініціативних працівників; 2) у готовності до організаційних змін, до 
зламу управлінських структур у відповідь на коливання ринку та ін.

О.М. Бєлоусова[7] Управлінська категорія, серед основних ознак якої: якість інноваційної стратегії; 
рівень мобілізації інноваційного потенціалу; рівень притягнутих капіталовкладень 
– інвестицій; методи, культура, орієнтири, використовувані у проведенні інновацій-
них змін; обґрунтованість реалізованого рівня інноваційної активності; відповідність 
реакції підприємства характеру конкурентної стратегічної ситуації; швидкість (темп) 
розробки та реалізації інноваційної стратегії.

Закон України 
«Про інноваційну 
діяльність» [8]

Діяльність, що спрямована на використання, комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів 
і послуг.

Джерело: узагальнено автором за даними [1–8]
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Таблиця 2
Основні погляди щодо показників оцінки інноваційної активності підприємств

Автор Сутність показника

С. В. Шешегов [9] Співвідношення отриманих результатів від інноваційної діяльності та витрачених на 
неї ресурсів

Співвідношення інвестицій в основний капітал та витрат на технологічні інновації 
харчової промисловості.

Співвідношення витрат на придбання машин, обладнання і нових технологій та 
інвестицій в основний капітал.

Д. Хомутський [10] Коефіцієнт рентабельності інновацій (фінансовий результат від
інноваційної діяльності / витрати на інновації).

Частка виручки від реалізації нових продуктів у загальному обсязі прибутку за 
останні n років.

Відносне зростання ринкової вартості компанії порівняно з відносним зростанням 
галузевого ринку за останні n років.

Кількість нових продуктів, сервісів та бізнесів, які компанія вивела на ринок за 
останні n років.

Кількість інноваційних ідей, висунутих співробітниками компанії упродовж остан-
ніх n місяців.

Відношення реалізованих інноваційних ідей до загального числа висунутих пропо-
зицій. 

Частка клієнтів, які вважають організацію інноваційною, до їх загальної кількості. 

Інноваційний індекс, що враховує кількість висунутих новаторських ідей, відсоток 
залучення персоналу в інноваційний процес, зростання продажів компанії у резуль-
таті інноваційної активності та кількість отриманих організацією патентів.

М.С. Абібулаєв [11] Індекс витрат на інноваційну діяльність.

Індекс випуску інноваційного продукту.

Індекс власних коштів фінансування інноваційної діяльності.

Індекс нової техніки і технології.

Індекс рівня освіти персоналу.

В.О. Биков [12] Якість і ефективність розроблення та реалізації інноваційної стратегії, її зрозумі-
лість персоналу організації.

Ефективність організації інноваційних процесів і рівень інноваційної культури пер-
соналу організації – від вищого керівництва до рядових співробітників.

Якість та ефективність управління процесами життєвого циклу інновацій та резуль-
тативність цих процесів.

Якість та ефективність управління та виконання процесів забезпечення, насампе-
ред процесів забезпечення ресурсами (кадровими, інфраструктурними, виробничого 
середовища, інформаційними та фінансовими ресурсами). 

Є.В. Яковенко [13] Параметри інноваційного потенціалу підприємства – обсяг фактичних витрат на 
інноваційні розробки; питома вага чистого прибутку, спрямована на інновації, %; 
питома вага працівників, що беруть участь в інноваціях, у загальному числі за-
йнятих, %. 

Параметри оновлення продукту – середній життєвий цикл інновацій, років; частка 
принципово нових продуктів (послуг), % у загальному обсязі; коефіцієнт оновлення 
продукції.

Параметри конкурентоспроможності продукту – диференціація продукту (число 
нових видів ); частка ринку, %. 

Параметри експортної орієнтації продукту – питома вага іноземних покупців, %; 
питома вага експортованої продукції, %. 

Параметри ефективності інноваційної діяльності, приріст кількості покупців, %; 
зниження витрат на виробництво продукції, зростання прибутку,%

П. О. Бєлов [14] Кількість раціоналізаторських пропозицій.

Очікуваний економічний ефект на одного робітника.

Відсоток впровадження нововведень.

Відсоток охоплення (яка частина працівників задіяна в реалізації інновацій).

Ресурсомісткість нововведень.

В.Й. Жежуха [15] Показники, що характеризують технологічні параметри інноваційності (рівень гнуч-
кості технологічного процесу, рівень прогресивності технологічного процесу).

Показники, що характеризують економічні параметри інноваційності (рівень рен-
табельності витрат на переналагодження технологічного процесу, термін окупності 
капітальних витрат на переналагодження технологічного процесу для виготовлення 
нової чи удосконаленої продукції).
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Т. Гринько [16] Якість інноваційної стратегії. 
Рівень використання інноваційного потенціалу. 
Обсяг залучених капіталовкладень (інвестицій ). 
Якість методів, що використовуються у введенні інновацій. 

І. Окландер [17] Кількість промислових підприємств, які займалися інноваційною діяльністю.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку. 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для підприємства. 
Впроваджено нових технологічних процесів. 
Впроваджено інноваційних видів продукції. 

Л.О. Кравченко [18] Кількість підприємств, які займалися інноваційною діяльністю. 
Кількість підприємств, які проводили дослідження і розроблення. 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції. 

Н.М. Сіренко [19] Чисельність фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною роботою. 
Загальний обсяг фінансування наукових танауково-технічних робіт. 
Фінансування інноваційної діяльності. 
Кількість зареєстрованих об’єктів промислової власності. 
Чисельність підприємств, які впроваджували інновації. 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції. 

Джерело: узагальнено автором за даними [9–19]

Закінчення таблиці 2


