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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Й ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Оцінка ефективності інноваційної ді-
яльності залишається однією з
найважливіших економічних проблем
сучасності. З того, наскільки активно
впроваджуються інновації на підприємстві,
вже можна судити про ефективність
інноваційної діяльності суб'єкта
господарювання.

Отже, ефективність інноваційної ді-
яльності – це майже завжди результат її
активізації, тобто поєднання технічної
досконалості виробництва, новизни техніки і
технології з якнайповнішим і більш
економічним використанням усіх
виробничих ресурсів.

Питання аналізу та оцінки ефективності
інноваційної діяльності і дальшої її активізації
є актуальним з погляду як теоретичних, так і
прикладних аспектів інноваційної діяльності.
Наукові дослідження з приводу аналізу
ефективності інноваційної діяльності
провадили такі зарубіжні і вітчизняні учені, як
Є. Крилов, І. Журавкова [1], О. Кантаєва, Є.
Галушко [2], О. Волков, М. Денисенко, А.
Гречан [3], В. Чабан [4], А. Трифілова [5] та
інші.

Ефективність інноваційної діяльності
багато в чому визначається аналітичним
опрацьовуванням ухвалюваних
управлінських рішень. В економічній науці
не сформоване чітке цілісне уявлення про
аналіз ефективності інноваційної діяльності
як самостійного напряму досліджень у
рамках того або іншого виду економічного
аналізу. У той же час використання сучасних
інструментів аналізу інноваційної діяльності
дозволяє найефективніше здійснити
управління інноваційними процесами.

Закономірно, що ці проблеми
стосуються також і управлінського обліку,
оскільки саме він повинен надати необхідну
інформацію для оцінки альтернативних
варіантів інноваційної діяльності.

Це обумовлює необхідність побудови
методики управлінського обліку і аналізу

інноваційної діяльності на основі
вітчизняних напрацювань, зарубіжного
досвіду з урахуванням розвитку
національних особливостей ринкової
економіки.

Слід звернути особливу увагу на те, що
система управлінського обліку виходить за
рамки бухгалтерського обліку і включає
елементи планування, контролю, аналізу та
оцінки всіх видів та напрямків діяльності
підприємства та їх ефективності.

Організація ефективної інноваційної
діяльності підприємства залежить від
достовірної інформації, формування та
надання якої є одним з основних завдань
управлінського обліку. Основним недоліком
сучасного обліку є те, що існуючі облікові
регістри, бухгалтерські рахунки і
статистична звітність не є джерелом
достовірних даних для проведення
економічного аналізу інноваційної діяльності
підприємства.

Таким чином, проблема полягає в
тому, щоб створити бухгалтерсько-
аналітичні інформаційні моделі, на основі
яких можна ухвалювати управлінські
рішення з метою активізації інноваційної
діяльності. Найбільш важливою у створенні
цих моделей є аналітична складова, яку і
розглянемо детальніше.

Мета статті – формування методичних
підходів до аналізу й оцінки ефективності
інноваційної діяльності підприємств, які
дозволять суб’єктам господарювання
діагностувати свою поточну науково-
технічну діяльність, ефективно її
прогнозувати, виявляти найважливіші
тенденції та проблемні питання, а також
вести облік показників інноваційної
активності й одержаних результатів для
обґрунтування управлінських рішень щодо
напрямів інтенсифікації інноваційного
розвитку підприємства.

Для оцінки ефективності інноваційної
діяльності промислового підприємства
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використовують різні джерела інформації:
дані спеціальних спостережень, статистичні
дані, регістри бухгалтерського обліку,
фінансову та поточну звітність.

На жаль, органи статистики не
обробляють, а тому не вимагають від
підприємств усю інформацію про
інноваційну діяльність. Статистика має у
своєму розпорядженні лише такі дані:
скільки було витрачено грошових коштів на
різні види інноваційної діяльності і з яких
джерел здійснювалося фінансування, який
був обсяг виробленої й реалізованої
інноваційної продукції. Тому статистичні
показники щодо інновацій, які наводяться у
статистичній звітності, не дозволяють
зробити остаточного висновку про
ефективність інноваційної діяльності, її
активізацію на конкретному підприємстві.

Отже, ми вважаємо, що розробка і
використання нових показників оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності
промислових підприємств украй потрібні для
надання
повної характеристики інноваційної
активності підприємств і неупередженої
інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень.

На думку В. Крилова та І. Журавкової,
”…ефективність інноваційної діяльності
характеризується системою показників, що
відображають кінцеві результати реалізації, а
також співвідношення результатів і витрат,
обумовлених розробкою, виробництвом і
експлуатацією нововведень“ [1, 111].

О. Кантаєва та Є. Галушко,
проаналізувавши зарубіжний досвід
проведення аналізу інноваційної діяльності і
можливості його адаптації до українських
підприємств, виділяють такі напрями
аналізу:

1) аналіз і оцінка ефективності
інновацій;

2) розрахунок нормативної
собівартості для визначення порівняно-
аналітичних показників ефективності
інновацій;

3) аналіз взаємозв'язків між
показниками ефективності інноваційних
проектів і показниками ефективності
господарської діяльності підприємств;

4) аналіз впливу інновацій на
ефективність виробничої діяльності [2 ].

Колектив учених під керівництвом
А.І. Волкова, М.П. Денисенка запропонував
свою оцінку ефективності інноваційної діяль-
ності підприємств. Автори вважають, що
«метою даного аналізу є обґрунтування
найбільш ефективних напрямів інноваційної
діяльності, інноваційних програм і проектів»
[3, 478]. Існуючі методики аналізу
ефективності інноваційної діяльності
підприємств дозволяють виділити такі етапи
аналізу.

1. Загальна оцінка зовнішнього
науково-технічного середовища підприємства
(аналіз досягнень НТП у даній галузі, аналіз
ринку інновацій).

2. Аналіз внутрішнього інноваційного
середовища підприємства (оцінка
інвестиційної привабливості, інноваційного
потенціалу, конкурентоспроможності
продукції, організаційно-технічного і
управлінського рівня підприємства).

3. Аналіз ефективності інноваційних
проектів (оцінка показників ефективності
інноваційних проектів, визначення
беззбиткового обсягу продажу).

4. Аналіз ефективності інноваційної
діяльності та інноваційної активності (оцінка
показників і тенденцій динаміки результатів
інноваційної діяльності підприємства, аналіз
чинників, що сприяють, і причин, що
перешкоджають дальшій активізації
інноваційної діяльності на підприємстві).

Підприємство може успішно розвивати
інноваційну діяльність тільки за умов
достатнього інноваційного потенціалу.
Аналіз відповідного рівня інноваційного
потенціалу підприємства провадиться з
метою визначення достатності у
підприємства матеріальних, кадрових і
фінансових ресурсів для здійснення
інноваційної діяльності. Як зазначає В.
Чабан, «неможливе впровадження нових
технологій на підприємстві без попередньої
оцінки його інноваційного потенціалу,
оскільки може не вистачити фінансових
ресурсів для завершення початих іннова-
ційних проектів, а також інших ресурсів, що
є складниками інноваційного потенціалу»
[4, 142].

Інноваційний потенціал є також
сукупністю продуктів, що перебувають на
різних стадіях розробки, освоєння або
розширення виробництва, можливостей для



виробництва й удосконалення продукції, а
також уміння організовувати розробку,
виробництво і продаж такої продукції.

Вважаємо, що інноваційний потенціал
є здатністю і готовністю підприємства
досягати поставлених інноваційних цілей за
наявних матеріальних, трудових, фінансових,
інформаційних та інших ресурсів, тобто

являє собою систему, що складається з
багатьох компонентів. Ці компоненти по-
різному впливають на інноваційний
потенціал підприємства. Тому ними потрібно
постійно ефективно управляти.

Характеристику структурних елементів
інноваційного потенціалу наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика структури інноваційного потенціалу

Структурні елементи Характеристика структурних елементів
Виробничі ресурси Необхідні для ефективного ведення виробничої діяльності (оборотні

кошти, основні виробничі фонди)
Технологічні ресурси Наявність прогресивних технологій, які забезпечують інноваційний

характер продукції, що випускається
Кадрові ресурси Визначають виробничий і науковий рівень кваліфікації персоналу

підприємства, здатного до сприйняття, освоєння нових технологій та
виробництва нової продукції

Організаційно-
управлінські ресурси

Представляють здатність організаційної структури управління
підприємством забезпечити здійснення ефективної інноваційної
діяльності

Маркетингові ресурси Забезпечують маркетингові дослідження у вигляді сучасних видів
рекламування інноваційної продукції

Науково-дослідні
ресурси

Представлені у вигляді наявності власних наукових розробок, «ноу-
хау», а також наявність науковців, зайнятих в інноваційній сфері

Інвестиційні ресурси Власні засоби підприємства, а також наявність сприятливого
інвестиційного клімату для залучення додаткових інвестицій (кошти
інвесторів, банківські кредити, бюджетні кошти та ін.)

Інформаційні ресурси Забезпечують підприємство інформацією, яка необхідна для
ухвалення інноваційних рішень, обмін знаннями і досвідом в
інноваційній сфері, підвищення інноваційної культури суспільства

На наш погляд, необхідно також
визначитися із системою характерних ознак і
показників вияву інноваційної активності
підприємств. Так, для визначення
інноваційної активності підприємств
пропонуємо використовувати систему ознак і
показників.

1. Зростання обсягів виробництва і
реалізації інноваційної продукції:

зростання частки виробленої
інноваційної продукції (робіт, послуг) у
загальному обсязі виробництва;

зростання частки реалізованої
інноваційної продукції (робіт, послуг) у
загальному обсязі реалізації.

2. Підвищення техніко-економічного
рівня інноваційної продукції:

підвищення частки оновленого
устаткування, на якому виробляється
інноваційна продукція;

зростання впроваджених нових
технологій виробництва;

підвищення частки витрат на
інноваційну діяльність у загальному обсязі
витрат підприємства;

зростання частки науково-технічного
персоналу в загальній кількості робітників
підприємства;

підвищення частки прибутку,
спрямованого на інновації у загальному
обсязі використаного підприємством
прибутку.

3. Підвищення
конкурентоспроможності інноваційної
продукції:



зростання обсягів інноваційної про-
дукції, яка відповідає національним і
міжнародним стандартам якості;

розширення асортименту інноваційної
продукції;

вихід підприємства на світовий ринок,
збільшення обсягів експорту інноваційної
продукції.

4. Скорочення термінів створення, ос-
воєння і комерціалізації інновацій:

скорочення терміну проведення
НДДКР, прийняття рішення про постановку
нової продукції у виробництво,
упровадження її на ринок;

скорочення терміну окупності
інновацій;

5. Поліпшення параметрів інтелекту-
альної власності на інноваційну продукцію
(роботи, послуги):

підвищення частки самостійних
розробок підприємства у загальному обсязі
інноваційної продукції ( робіт, послуг);

збільшення частки об'єктів інтелекту-
альної власності, які мають правовий захист.

6. Ступінь інтегрованості підприємства
з науково-технічними установами
(збільшення спільних розробок підприємства
і науково-дослідних установ у виробництві
інноваційної продукції (робіт, послуг).

Дана система характерних ознак і
показників інноваційної активності

підприємств має стати важливим
доповненням відповідної статистичної
звітності.

Проблемі активізації інноваційної ді-
яльності на підприємствах приділено
достатньо уваги в працях сучасних
вітчизняних і зарубіжних учених. Так,
А. Трифілова під інноваційною активністю
розуміє інтенсивність здійснення
економічними суб'єктами діяльності з
розробки та залучення нових технологій або
вдосконалених продуктів у господарський
оборот. Для формування методики оцінки
інноваційної активності вона пропонує
розраховувати коефіцієнти і порівнювати їх з
установленими величинами. При цьому
залежно від досягнутих результатів
в інноваційній сфері і співвідношення їх із
нормативними показниками вибирається
стратегія або інноваційного лідера, або
послідовника. Під нормативними слід
розуміти показники інноваційної активності
за минулий рік або середньогалузеві
значення, або дані щодо інноваційної
діяльності конкурентів. А. Трифілова
пропонує використовувати розрахункові
показники [5], які допоможуть визначити
ступінь забезпеченості підприємства
економічними ресурсами в інноваційній
сфері (табл. 2).

Таблиця 2
Показники забезпечення підприємства ресурсами для інноваційної діяльності

Показник Розрахунок показника Нормативне значення
1. Коефіцієнт забезпе-
ченості
інтелектуальною
власністю Кі.в

Сума підсумків за рах.123, 124,
125 / (ряд. 010 активу балансу
«нематеріальні активи»)

Кі.в = 0,10-0,15 – стратегія
інноваційного лідера
Кі.в = 0,05-0,10 – стратегія
інноваційного послідовника

2. Коефіцієнт
кваліфікації персоналу,
зайнятого в
інноваційній сфері,
Кпер

Чисельність працівників, зай-
нятих в інноваційній сфері /
Середня чисельність
працівників підприємства

Кпер = 0,20-0,25 – стратегія
інноваційного лідера
Кпер = 0,15-0,20 – стратегія
інноваційного послідовника

3. Коефіцієнт забезпе-
ченості устаткуванням,
необхідним для
інноваційної сфери,
Кз.у

Вартість виробничого
устаткування, пов'язаного з
технологічними інноваціями /
Вартість устаткування
виробничого призначення

Кз.у = 0,25-0,30 – стратегія
інноваційного послідовника
Кз.у = 0,15-0,25 – стратегія
інноваційного лідера

4. Коефіцієнт освоєння
нової техніки Кн.т

Вартість уведених основних
фондів / Середньорічна
вартість основних виробничих

Кн.т = 0,35-0,40 – стратегія
інноваційного лідера
Кн.т = 0,30-0,35 – стратегія



фондів інноваційного послідовника
5. Коефіцієнт освоєння
нової продукції Кн.п

Обсяг реалізації нової
продукції / Загальний обсяг
реалізації

Кн.п = 0,45-0,50 – стратегія
інноваційного лідера
Кн.п =0,40-0,45 – стратегія
інноваційного послідовника

6. Коефіцієнт
інноваційного
зростання Кі.з

Витрати підприємства на
інноваційну діяльність /
Загальний обсяг витрат
підприємства

Кі.з=0,55-0,60 – стратегія
інноваційного лідера
Кі.з=0,50-0,55 – стратегія
інноваційного послідовника

Примітка: доповнено автором на основі [5]
На думку А. Трифілової, підприємства,

використовуючи наведені показники, можуть
адекватно оцінити свою поточну інноваційну
активність і ухвалити рішення про напрями
подальшого інноваційного розвитку. Така
оцінка суттєво допоможе уникнути
нераціонального використання всіх видів
ресурсів і покаже шляхи нарощування
інноваційної діяльності [5, 55].

Необхідність активізації інноваційної
діяльності промислових підприємств висуває
нові вимоги до оцінки інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання. Для
цього потрібні відповідний аналіз тенденцій
розвитку інноваційної діяльності, виявлення
чинників, що негативно позначаються не
тільки на економічних результатах
виробників інноваційного продукту, але й на
швидкості інноваційних перетворень. Тобто
необхідна методика оцінки інноваційної
активності на промислових підприємствах.

У зв'язку з цим розроблено шість груп
показників, а також методику їх розрахунку,
надану в роботі [6], які дають змогу
досліджувати інноваційну активність
промислових підприємств:

1) показники інноваційної активності
галузі (конкретного виду економічної
діяльності);

2) показники інноваційності продукції;
3) показники зростання ефективності

виробництва за рахунок збільшення
інноваційної активності підприємства;

4) показники фінансової забезпечено-
сті інноваційної діяльності;

5) показники витрат на інноваційну
діяльність;

6) показники інтелектуальної власності
інноваційної продукції.

Висновки. Запропоновані методичні
підходи до аналізу й оцінки інноваційної

активності промислових підприємств дають
можливість:

аналізувати та контролювати поточну
інноваційну активність і створювати всі
умови для подальшої активізації
інноваційної діяльності на підприємствах;

ефективно планувати інноваційну ді-
яльність;

цілеспрямовано організовувати
інноваційні процеси і комплексно управляти
інноваційною діяльністю на підприємствах;

вести облік одержаних результатів
показників інноваційної активності для
ухвалення управлінських рішень про
напрями подальшого інноваційного розвитку
підприємства.
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