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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто сутність ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Уточнено зміст ефективності
інноваційної діяльності підприємства. Визначено етапи здійснення комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності
промислового підприємства.
The essence of efficiency of innovative activity of the domestic enterprises is considered. The maintenance of efficiency of
innovative activity of the enterprise is specified.Stages of realisation of a complex estimation of efficiency of innovative activity of
the industrial enterprise are defined.
Ключові слова: інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, ефективність, економічна
ефективність.

Постановка проблеми. З метою отримання прибутку підприємства здійснюють різноманітні види
діяльності, серед яких однією з найважливіших та ризикованих є інноваційна. Здійснення інноваційної
діяльності зумовлює появу певних результатів, які характеризують ефективність її здійснення. Разом з тим,
ефективність будь-якої діяльності залежить значною мірою від ефективності управління нею. Саме тому
досить важливим є визначення ефективності управління інноваційною діяльністю з метою залучення
додаткових фінансових ресурсів та визначення напрямів підвищення ефективності її здійснення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки ефектів інноваційної діяльності та
ефективності інноваційної діяльності піднімалось в працях вчених, таких як М. П. Войнаренко, В. М. Геєць,
П. С. Харів, О. Ф. Андросова, А. В. Череп, В. П. Соловйов, Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук та
ін. Разом з тим, потребують подальшого вивчення питання пов’язані із оцінкою ефективності управління
інноваційною діяльністю промислових підприємств. Метою даної статті є систематизація методів оцінки
ефективності управління інноваційною діяльністю та визначення напрямів покращення фінансування
інноваційної діяльності та підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління діяльністю промислового підприємства
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включає в себе низку взаємопов’язаних процесів, які на думку вчених можна поділити на три основні бізнеспроцеси: інноваційний, операційний та обслуговування після продажу [1, с. 73]. При цьому, саме
інноваційний процес в цілому визначає конкурентоспроможність підприємств, оскільки у більшості
випадків своєчасні інновації приносять більшу ефективність, ніж добре організований повсякденний
операційний процес. В цілому ефективність – це відносний ефект, результативність процесу, операції,
проект, що визначається як відношення результату до витрат, які зумовили його одержання [2, с. 126].
Кожен з інноваційних ефектів оцінюється системою показників, які й характеризують загальну ефективність
інноваційної діяльності. Разом з тим, низка вчених вважає, що в широкому розумінні ефективність є
сукупністю як відносних, так і абсолютних показників, а ефект в такому випадку є однією з складових
ефективності [3, с. 34].
Ефективність інноваційної діяльності підприємства – це показник реалізованих позитивних
очікуваних (прогнозованих) наслідків впровадження певного інноваційного проекту, який повинен
відображати у сукупності симбіоз величини інноваційного ефекту та міри повноти і якості досягнення
первісно очікуваних цілей, мети та вигод, що були сформовані на початку розробки інноваційного проекту
[4, с. 152].
Під ефективністю інноваційної діяльності підприємства розуміють також таку її характеристику,
яка відображає результативність і розкриває міру повноти та якості досягнення поставлених цілей з
використанням системи показників [5, с.5].
Отже, ефективність інноваційної діяльності можна визначити як сукупність якісних та кількісних
показників, які характеризують результативність інноваційної діяльності та ступінь задоволення
поставлених підприємством цілей.
Метою оцінки ефективності інноваційної діяльності є комплексний аналіз ефективності
інноваційної діяльності та її впливу на найважливіші показники діяльності підприємства, визначення
доцільності й оптимальних варіантів реалізації нововведень, оперативне коригування реалізації
інноваційних проектів. Важливим є оцінювання не лише економічної ефективності, проте й інших
складових інтегральної ефективності інноваційної діяльності, які спричинені глобальним, регіональним,
науково-технічним, часовим, фінансовим, маркетинговим, ресурсним, соціальним, екологічним ефектами
інноваційної діяльності.
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства на думку ряду вчених має включати в
себе:
- аналіз ефективності використання окремих видів ресурсів (трудові, матеріальні, ресурси
устаткування та ін.);
- аналіз витрат на здійснення інноваційної діяльності;
- аналіз джерел фінансування нововведень;
- аналіз та оцінку можливих напрямків розвитку, маркетинговий аналіз;
- загальну оцінку ефективності інноваційних проектів та інноваційних сегментів;
- аналіз ефективності інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта загалом, оцінку перспектив
подальшого розвитку [6, с. 333].
Харів П.С. оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємства пропонує здійснювати за
трьома напрямами:
- оцінювання науково-інформаційного рівня забезпеченості підприємства за показниками:
коефіцієнт наукомісткості виробництва; коефіцієнт використання власних розробок; коефіцієнт
співвідношення між власними та придбаними розробками [7, с. 122–124];
- оцінювання рівня технічного та організаційного забезпечення за показниками: коефіцієнт
оновлення продукції; коефіцієнт оновлення технології; частка конкурентоспроможної продукції
підприємства [7, с. 126];
- визначення техніко-економічної ефективності інноваційних проектів [7, с. 128].
Оцінка ефективності інноваційної діяльності передбачає здійснення повного аналізу підприємства
як системи, діяльність якої впливають не лише внутрішні, але й зовнішні фактори. Про необхідність
врахування впливу усіх факторів на ефективність інноваційної діяльності зазначав і Б. Твісс, який вважав,
що оцінка проекту повинна стати безперервним процесом, передбачаючи в будь-який момент зупинку
роботи в світлі додаткової інформації [8, с. 66].
Саме тому, комплексний аналіз ефективності інноваційної діяльності на попередньому етапі
передбачає як внутрішній аналіз діяльності промислового підприємства, так і врахування впливу
зовнішнього середовища (рис. 1). На першому етапі оцінювання ефективності інноваційної діяльності
важливим є здійснення аналізу зовнішнього середовища підприємства, в процесі якого необхідним є
оцінювання ринку інноваційної продукції, а також стану науково-технічного розвитку галузі на
регіональному, державному та світовому рівнях.
Аналіз внутрішнього середовища підприємства передбачає проведення оцінювання конкурентних
позицій, інноваційного потенціалу, виявлення ступеня використання внутрішніх інноваційних можливостей
підприємства, оцінку рівня інноваційної активності підприємства. Аналіз внутрішнього середовища
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підприємства передбачає оцінку науково-інформаційного рівня забезпеченості. При цьому критеріями
оцінки ефективності інноваційної діяльності є: науковий рівень підприємства, рівень інформаційного
забезпечення і конкурентоспроможність розробок, що забезпечують можливість досягнення поставленої
підприємством мети.

І етап.
Оцінка зовнішнього середовища

- оцінювання ринку інноваційної продукції;
- аналіз стану науково-технічного розвитку
галузі на регіональному, державному та
світовому рівнях

ІІ етап.
Оцінка внутрішнього середовища

- оцінювання
конкурентних
позицій,
інноваційного потенціалу,
- виявлення ступеня використання внутрішніх
інноваційних можливостей підприємства,
- оцінка
рівня
інноваційної
активності
підприємства

ІІІ етап.
Аналіз можливих варіантів розвитку
підприємства

ІV етап.
Оцінка ефективності інноваційних проектів

V етап.
Оцінка ефективності інноваційної
діяльності підприємства

VІ етап.
Оцінка впливу інноваційної діяльності на
фінансовий стан підприємства, його
позиції на ринку

- проведення СВОТ-аналізу,
- визначення потреб підприємства в інноваціях
та залучених джерелах фінансування

Визначення показників:
- чистий дисконтований дохід;
- внутрішня норма прибутку;
- проста норма прибутку на акціонерний
капітал;
- коефіцієнт фінансової автономності проекту;
коефіцієнт поточної ліквідності;
- термін окупності інвестицій, спрямованих на
реалізацію інноваційного проекту
- врахування факторів, які можуть впливати на
результат інноваційної діяльності;
- визначення результативності інноваційної
діяльності підприємства

- аналіз причин, які стримують інноваційний
розвиток,
- розробка заходів для розвитку інноваційної
діяльності,
- підводиться підсумок щодо здійснення
підприємством інноваційної діяльності
порівняно з попереднім періодом

Рис. 1. Етапи оцінки ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства

На третьому етапі аналізу ефективності інноваційної діяльності здійснюється аналіз можливих
варіантів розвитку підприємства та визначаються потреби підприємства в інноваціях та залучених джерелах
фінансування. Даний етап аналізу тісно пов'язаний та ґрунтується на результатах оцінювання зовнішнього
та внутрішнього середовища підприємства. Залежно від того, які стратегічні рішення приймаються на
даному етапі, визначається ефективність наступних етапів аналізу.
Наступний етап аналізу ефективності інноваційної діяльності передбачає оцінку ефективності
інноваційних проектів, які впроваджуються підприємством. Відповідно до рекомендацій Організації
Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), у закордонній практиці застосовуються такі
показники оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства: чистий дисконтований дохід;
внутрішня норма прибутку або коефіцієнт дисконтування, проста норма прибутку; проста норма прибутку
на акціонерний капітал; коефіцієнт фінансової автономності проекту; коефіцієнт поточної ліквідності;
термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту [8, с. 394–410].
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П’ятий етап передбачає безпосередньо оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємства.
Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства передбачає врахування наступних
факторів, які можуть впливати на її результат: фактор часу, якості, масштабу; фактор освоєння об'єкта у
виробництві; метод одержання інформації; умови застосування об'єкта; фактори інфляції та ризику і
невизначеності. На цьому етапі визначається результативність інноваційної діяльності підприємства за
допомогою розрахунку відповідних показників, кількість яких варіює у різних авторів. При цьому на вибір
показника ефективності впливає вид отриманого ефекту, властивості, умови виробництва та споживання
інноваційного продукту, вибір бази порівняння тощо.
Для оцінки ефективності інноваційної діяльності до переліку показників відносять: коефіцієнт
ефективності капіталовкладень підприємства в інноваційну діяльність; показник частки прибутку від
інноваційної діяльності в загальному обсязі прибутку підприємства; коефіцієнт збалансованості грошових
потоків, показники результативності стадії проведення НДДКР, стадії впровадження інновацій та діяльності
підприємства з погляду тривалості процесу розробки й впровадження інновацій [6, с. 333–334].
На заключному етапі аналізу здійснюється оцінка впливу інноваційної діяльності на фінансовий
стан підприємства, його позиції на ринку. Здійснюється аналіз причин, які стримують інноваційний
розвиток, що дозволить у подальшому розробити заходи для розвитку інноваційної діяльності, підводиться
підсумок щодо здійснення підприємством інноваційної діяльності порівняно з попереднім періодом.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, оцінку ефективності інноваційної
діяльності необхідно здійснювати комплексно, враховуючи зовнішні та внутрішні фактори впливу на
підприємство, ефективність процесу здійснення інноваційної діяльності, ефективності окремих
інноваційних проектів. При цьому відсутній єдиний показник інтегральної ефективності інноваційної
діяльності, оскільки оцінка інноваційної діяльності окремих підприємств залежить від особливостей
інновацій, їх створення та експлуатації. Інтегральна ефективність інноваційної діяльності має містити не
лише оцінку економічного, але й інших ефектів, які спричиняє інноваційна діяльність. Досягнення
максимальної ефективності значною мірою залежить від якості оцінки ефективності на початкових етапах
до початку впровадження окремих інноваційних процесів, скорочення тривалості періоду від розроблення
інновації до впровадження її у масове виробництво.
Напрямками подальших досліджень має стати формування організаційно-економічного механізму
управління інноваційною діяльністю в умовах обмежених джерел фінансових ресурсів.
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
Розглянуто сутність та особливості інформації як нового фактора сучасного виробничого процесу. Внаслідок змін
продуктивних сил сьогодні провідну роль відіграють нові технології та інформатизація. Як наслідок інформація стає якісно
новим чинником виробництва, що докорінно відрізняється від традиційних факторів – землі, праці і капіталу.
Essence and features of information is considered as a new factor of modern production process. As a result of changes
of productive forces today a leading role is played by new technologies and informatization. Jan is investigation information
becomes the new factor of production, which in a root differs from traditional factors — earth, labour and capital.
Ключові слова: інформація, фактор виробництва, інформаційні ресурси.

Вступ
В сучасній ринковій економіці незалежні, самостійні виробники товарів і послуг не зможуть
успішно діяти на ринку, не маючи інформації. Підприємцю потрібна інформація про інших виробників,
можливих споживачів, постачальників сировини, що комплектують і технології, про ціни, положення на
товарних ринках і ринках капіталу, ситуацію в діловому житті, загальну економічну і політичну
кон'юнктуру не тільки в своїй країні, але і в усьому світі, про довгострокові тенденції розвитку економіки,
перспективах розвитку науки і техніки і можливі результати, про правові умови господарювання і т. п.
У результаті докорінних змін продуктивних сил, що відбулися у середині минулого століття,
сьогодні провідну роль відіграють нові технології, наука, інформатизація. В доповнення до існуючих раніше
двох категорій виробництва (засобів виробництва та предметів споживання) виникла третя група –
виробництво науково-технологічної інформації та засобів інформаційного забезпечення. Ми стаємо
свідками інформаційної трансформації економіки, а інформація перетворюється на економічний ресурс
стратегічної діяльності корпорацій.
Опис основних факторів виробництва в сучасному економічному процесі зустрічається у працях
цілого ряду науковців. Серед зарубіжних вчених слід відзначити роботи таких дослідників як Р. Ароно, Ф.
Хортон, Дж. Гелбрейт тощо. Проблемами висвітлення інформації як ключового елемента сучасної
економіки займалися П. Друкер, М. Желен, П. Пільцер, К. Ерроу, Т. Стюарт, Ф. Махлуп, Дж. Ходжсон, В.
Базилевич. Однак висвітленню інформації як новітнього фактора виробництва приділена недостатня увага,
зокрема не виділено її особливості.
Постановка завдання
Фактори виробництва визначають найголовнішу ознаку економіки і суспільства в цілому.
Інформація як новий визначальний чинник виробництва зумовила інформаційність сучасної економіки.
Тому метою даної статті є визначення особливостей та місця інформації серед традиційних факторів
сучасного виробництва. Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання: визначити
сутність поняття «інформація»; охарактеризувати особливості інформації як фактора виробництва;
визначити види інформації, необхідні для управління сучасною організацією; дослідити особливості
інноваційного розвитку суспільства.
Результати дослідження
Сучасний соціально-економічний розвиток характеризується зростанням ролі та значення факторів,
пов'язаних з інтелектуалізацією та інформатизацією господарського життя суспільства. Інформація є
загальнонауковим, міждисциплінарним поняттям, що не має однозначного визначення.
На думку засновника кібернетики Н. Вінера: «Інформація є інформацією, а не матерією і не
енергією» [1], яка існує у вигляді закодованих повідомлень (генетичного коду, електричних, нервових
імпульсів), зафіксованих на матеріальних носіях. За сучасних умов інформація перестала бути окремим,
одиничним явищем і набула якісно нового змісту складного системного утворення.
У сучасній літературі сформувалось два підходи до визначення сутності інформації: атрибутивний,
за якого інформація кваліфікується як невід'ємна ознака будь-якого матеріального об'єкта та оцінюється як
міра впорядкованості структур та взаємодій; функціональний, прихильники якого пов'язують інформацію з
функціонуванням та розвитком систем, що самоорганізуються. Таким чином, сучасні технології збирання,
накопичення, зберігання та передачі інформації є лише моментом загального інформаційного процесу, який
залишиться незавершеним, якщо отриманий інтелектуальний продукт не буде засвоєний споживачем.
П. Пільцер стверджує: "Сьогодні ми живемо в епоху віри в абсолютну цінність інформації, ...епоху,
яка інколи величає себе «століттям інформації»". І справді, до кінця 80-х років XX ст. обробка, передання
інформації та операції з нею були основним заняттям кожного четвертого працюючого в США або навіть
кожного третього, якщо рахувати вчителів та інших працівників сфери освіти [2, с.13].
У багатьох аспектах економічна діяльність інформаційного століття характеризується зростаючою,
а не спадною дохідністю, оскільки «дуже нелегка справа – розробити і виготовити такі товари, як
комп’ютери, фармацевтичні вироби, ракети, літаки, автомобілі, програмне забезпечення, телекомунікаційне
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