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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсифікація конкуренції як результат поси-

лення інтеграційних тенденцій в національній та
світовій економіці обумовлюють необхідність глибо-
кого дослідження засобів забезпечення інноваційно-
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У статті запропоновано комплекс економічних методів, які можуть бути використанні для забезпе-
чення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. Автором визначе-
но, що економічні методи передбачають використання економічних важелів макроекономічного та мікро-
економічного характеру, спрямованих на розвинення можливостей інноваційного розвитку підприємств.
до ключових економічних методів автором віднесені планування, прогнозування, економічний аналіз,
стимулювання, фінансування інноваційної діяльності. В статті визначено основні групи методів прогно-
зування, які можуть бути використані для формування прогнозів інноваційного розвитку. Планування
інноваційних змін передбачається здійснювати на основі використання інноваційної стратегії. Інстру-
ментарій економічного аналізу дозволяє визначити резерви підприємства для підвищення рівня якості
продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою підвищення прибутковості
діяльності підприємства, а також для обгрунтування управлінських рішень у контексті інвестиційного
забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Окремим напрямом в системі економічних методів
забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств є засоби
стимулювання інноваційної діяльності. В даному аспекті стимулювання може мати як внутрішній харак-
тер, тобто стимулювання здійснення інноваційної діяльності в середині підприємства, та зовнішнє сти-
мулювання, яке передбачає в перше чергу пільгове оподаткування інноваційно активних підприємств.

The paper proposed a complex economic methods that can be used for the functioning of the mechanism of
development of innovative enterprises. The author determined that economic methods involve the use of economic
levers of macroeconomic and microeconomic measures aimed at the development of innovative capacity of
enterprises. To key economic methods the author included planning, forecasting, economic analysis, promotion,
financing innovation. In this article was determined the main groups of forecasting methods that can be used to
form forecasts of innovative development. Planning of innovative changes are expected to perform through the
use of innovative strategies. Tools of economic analysis to determine the reserves of the company to improve
product quality, increase production and sales in order to increase the profitability of the enterprise, as well as of
management decisions in the context of investment support innovative development company. Another important
dimension in the economic methods of operation of an innovative mechanism of industry are means of stimulation
of innovative activity. In this aspect stimulation can have both internal stimulation of innovation activities in
the mid-enterprise and external stimulation, which involves first preferential taxation of innovation active
enterprises.
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го розвитку промислових підприємств як ключової
ланки відтворювальних процесів в економіці країни.
Нелінійність процесів, що формують основу іннова-
ційного розвитку промислових підприємств потре-
бує, з одного боку, використання гнучких та мобіль-
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них систем управління інноваціями на підприємствах,
а з іншого — інноваційний процес повинен грунту-
ватися на чіткій системі пріоритетів та цільових ус-
тановок, що формують ціннісну орієнтацію підприє-
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Підходи до управління інноваційним розвитком
промислових підприємств розглядались у роботах
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
українських науковців, чиї дослідження присвячені
проблематиці інноваційного розвитку, слід відзначи-
ти роботи А. Гречан, Т. Гринько, А. Гриньова, С.
Ілляшенка, І. Федулової [1—5].

Аналіз наукових публікацій показав, що не зва-
жаючи на грунтовні дослідження різних аспектів
інноваційного розвитку галузей та підприємств, поза
увагою дослідників залишились окремі питання ме-
тодології забезпечення функціонування інновацій-
ного механізму розвитку промислового підприєм-
ства, зокрема вивчення економічних методів і ва-
желів, що доцільно застосовувати для активізації
інноваційного розвитку на мікрорівні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є формування комп-

лексу економічних методів, які можуть бути вико-
ристані промисловими підприємствами для забезпе-
чення ефективного функціонування інноваційного
механізму розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внутрішня ситуація на промислових підприєм-

ствах на даному етапі розвитку економіки характе-
ризується високим рівнем нестабільності та мінли-
вості, що в свою чергу обумовлюють перебіг наступ-
них процесів:

— усвідомлення підприємства як цілісної відок-
ремленої системи;

— формування цільових установок підприємства
та його працівників, в основі яких креативність та
інноваційні перетворення;

— визначення стратегічної конкурентної позиції
підприємства в ринковому середовищі;

— трансформація форми власності промислових
підприємств;

— зміна стратегічного типу підприємства в кон-
тексті його інноваційного розвитку;

— оновлення якісного складу колективу, скоро-
чення розриву міжфункційних зв'язків між членами
колективу;

— пошук нових форм та методів управління про-
мисловими підприємствами.

Економічні методи передбачають використання
економічних важелів макроекономічного та мікрое-
кономічного характеру, спрямованих на розвинен-
ня можливостей інноваційного розвитку підпри-
ємств.

У першу чергу, до таких економічних важелів, за-
діяних у процесі забезпечення функціонування інно-
ваційного механізму розвитку промислового
підприємства слід віднести планування та прогнозу-
вання.

Планування в системі інноваційного механізму
розвитку промислового підприємства здійснюється
за допомогою інструментарію стратегічного управ-
ління інноваційним розвитком, а саме: інноваційної
стратегії.

На думку окремих дослідників [6, с. 61], на ста-
діях вибору стратегічних інноваційних рішень, коли
здійснюється оцінка майбутніх результатів викори-
стання новинок, ми стикаємось з невизначеністю си-
туації за відсутності вихідних даних, достатніх для

техніко-економічних розрахунків. У більшості ви-
падків при виробленні інноваційної стратегії ми має-
мо справу з прогнозними розрахунками, очікувани-
ми показниками, що враховують специфіку конкрет-
ної інноваційної сфери. Визначення очікуваних по-
казників вимагає спеціальних підходів, від раціональ-
ності яких залежить подальша можливість викорис-
тання показників для економічного обгрунтування
доцільності створення та використання новинки у
відповідності з наявними рекомендаціями.

У системній методології функціонування іннова-
ційного механізму інноваційна стратегія визначена
нами як основний інструмент для запровадження
інноваційних перетворень. Процес формування інно-
ваційної стратегії, з одного боку, грунтується на виз-
начених пріоритетах інноваційного розвитку, а з
іншого — передбачає розрахунок певних прогнозних
показників і досягнення очікуваного рівня ефектив-
ності діяльності від впровадження інноваційного
інструментарію. Тобто в системі економічних ме-
тодів планування інноваційної діяльності тісно по-
в'язане із прогнозними методами та економічними
оцінками результатів інноваційної діяльності.

На рисунку 1. наведено методи прогнозування,
які можуть бути використані для формування про-
гнозів інноваційного розвитку підприємств.

Вагоме місце в системі економічних методів за-
безпечення функціонування інноваційного механіз-
му займає економічний аналіз, за результатами яко-
го можна зробити висновок про ефективність сис-
теми управління підприємством та управління інно-
ваційним розвитком підприємства. Інструментарій
економічного аналізу дозволяє визначити резерви
підприємства для підвищення рівня якості продукції,
збільшення обсягів виробництва та реалізації про-
дукції з метою підвищення прибутковості діяльності
підприємства, а також для обгрунтування управлі-
нських рішень в контексті інвестиційного забезпе-
чення інноваційного розвитку підприємства.

При оцінці доцільності інвестиційної підтримки
нововведень з використанням співвідношення ефек-
тивності та витрат слід визначитись з кількісною оц-
інкою ефективності (результативності) реалізації
нововведень. Іншими словами, необхідно обрати кри-
терій оцінки отриманого внаслідок реалізації ново-
введень результату [8, с. 70].

В економічній літературі існують різні підходи до
визначення критерію такої оцінки. Значна кількість
економістів вважають, що він має сприяти виявлен-
ню головного економічного відношення, що визна-
чає всі процеси розвитку суспільства. В якості тако-
го відношення одні економісти (В.С. Немчинов, А.Г.
Аганбегян) розглядають максимально можливий
фонд споживання, інші (С.Г. Струмілін, В.В. Ново-
жилов, А.Г. Куліков) — максимально можливий ріст
продуктивності суспільної праці, треті (А.І. Ноткін,
Т.С. Хачатуров, А.С. Токачев, А.В. Батурін) — мак-
симізацію національного доходу при відносно мен-
ших поточних та капітальних витратах.

При усьому різноманітті в підходах до вибору
критерію для оцінки ефективності реалізації ново-
введень усі вони можуть бути зведені до наступно-
го: працюючи за критерієм максимізації прибутку,
кожне окреме підприємство буде у відповідності із
економічними оцінками одночасно забезпечувати і
зростання народногосподарського критерію [9].

Добров Г.М. визначає економічну оцінку як су-
купність кількісних та якісних характеристик орга-
нізаційних ресурсів, що описують об'єкт в цілому або
по окремим складовим [10, с. 75]. Цінність і корис-
ність оцінок на його думку збільшується при дотри-
манні трьох умов:

— повноти інвентаризації;
— правильності та точності;



67www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014

— безперервності.
Визначені умови необхідно враховувати при фор-

муванні оціночних критерії ефективності реалізації
інновацій.

На думку Завліна П.Н. та Васильєва А.В. [11, c.
47], розмір ефекту від реалізації інновацій безпосе-
редньо визначається їх очікуваною ефективністю, що
проявляється:

а) у продуктовому сенсі (покращення якості та
зростання товарних асортиментів);

б) у технологічному сенсі (зростання продуктив-
ності праці та покращення її умов);

в) у функціональному сенсі (зростання ефектив-
ності управління);

г) у соціальному сенсі (покращення умов життя).
Отже, економічна цінність (вартість) нововведень

для їх покупця визначається їх очікуваною прогно-
зованою корисністю, що дозволяє йому долати про-
блему обмеженості того чи іншого виду управлінсь-
ких ресурсів.

Економічним називається результат, що призво-
дить до збереження трудових, матеріальних та при-
родних ресурсів, або що дозволяє збільшити вироб-
ництво засобів виробництва, предметів споживання
та послуг, що отримують вартісну оцінку. Економічні
методи забезпечення функціонування інноваційно-
го механізму розвитку дозволяють оцінити або
спрогнозувати економію ресурсів у господарській
діяльності підприємства за рахунок активізації інно-
ваційних перетворень.

Оскільки дія інноваційного механізму розвитку
промислового підприємства реалізується через впро-
вадження інноваційної стратегії при дослідженні
економічних методів варто визначитись із оцінкою
ефективності інноваційної стратегії. Аналіз літера-
турних джерел дозволяє зробити висновок, що пи-
тання оцінки ефективності інноваційної стратегії на
етапі її формування не розглядались. Більшість ав-
торів питання ефективності стратегії розглядають
лише на етапі її реалізації, а ще точніше після її реа-
лізації. Така постановка питання суттєво полегшує
задачу оцінки ефективності, оскільки реалізована
стратегія дає інформацію для оцінки її ефективності.
Іншими словами, ефективність реалізованої дії оці-
нити простіше, ніж оцінити цю дію в процесі її реал-
ізації, і головним аспектом тут є визначення відпов-
ідних критеріїв оцінки.

Якщо мова йде про етап формування стратегії, то
задача оцінки ефективності багатократно усклад-
нюється, оскільки в даному випадку необхідно оці-
нити не дію, і навіть не процес її реалізації, а лише
зароджену ідею цієї дії. Окрім того, слід відмітити,
що існуюча література зі стратегічного управління
не містить жодної методики розрахунку економіч-
ного ефекту від реалізації та формування стратегії
розвитку підприємства.

Розрахунок економічного ефекту від формуван-
ня інноваційної стратегії розвитку підприємства є
комплексною, складно структурованою задачею.
Проте необхідність подібного розрахунку спонукає
нас абстрагуватися від практичної неможливості
виконання описаної задачі і намагатися провести її
декомпозицію. Для підвищення можливості струк-
турувати процес розрахунку економічного ефекту
припустимо, що сформована на основі оцінки по-
тенціалу та зовнішнього середовища інноваційна
стратегія є певним результатом управлінської
діяльності. Фактично інноваційна стратегія розвит-
ку підприємства — це управлінський процес, реалі-
зація якого сприяє підвищенню ефективності управ-
ління інноваційної діяльності на підприємстві. Для
отримання цього результату були понесені певні
витрати, які можуть бути виражені не лише в гро-
шовому еквіваленті. Розрахунок ефекту можна
здійснити за спрощеною схемою: результат — вит-
рати. Але застосування представленої схеми мож-
ливе лише в тому випадку, коли і результати і вит-
рати мають однакову вимірюваність (розмірність).
У випадку управлінської діяльності часто прихо-
диться стикатися з результатами, що не мають адек-
ватного чисельного (грошового) виміру, по крайній
мірі на сьогоднішній день.

В основному увага дослідників зосереджена на
питаннях оцінки ефективності інноваційної діяль-
ності, інновацій як результатів цієї діяльності, або
інноваційних проектів.

Окремим напрямом у системі економічних ме-
тодів забезпечення функціонування інноваційного
механізму розвитку промислових підприємств є за-
соби стимулювання інноваційної діяльності. В дано-
му аспекті стимулювання може мати як внутрішній
характер, тобто стимулювання здійснення іннова-
ційної діяльності в середині підприємства, так і
зовнішнє стимулювання, яке передбачає, в перше
чергу, пільгове оподаткування інноваційно активних
підприємств. Окрім цього, до зовнішніх стимулів
можна віднести: проведення цілеспрямованої дер-
жавної інноваційної політики, використання дер-
жавного замовлення в сфері наукоємних галузей і
підприємств, використання можливостей і потенці-
алу інноваційного розвитку малих підприємств як
найбільш гнучкої та мобільної форми здійснення
інноваційного розвитку промисловості, використан-
ня державно-приватного партнерства для розподі-
лу фінансування інноваційних проектів і зниження
рівня їх ризикованості.

До найбільш поширених податкових пільг, спря-
мованих на стимулювання науково-дослідних та про-
ектно-конструкторських робіт у зарубіжних країнах
відносять [14]:

1) виключення з доходів підприємств, що оподат-
ковуються, витрат на проведення вказаних робіт;
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Рис. 1. Методи прогнозування НТП

Джерело: [7].
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2) списання цих витрат на собівартість продукції;
3) податковий кредит на приріст науково-дослі-

дних робіт, тобто зменшення нарахованої суми по-
датку, що підлягає сплаті, на певний відсоток від вит-
рат;

4) прискорену амортизацію.
На думку дослідників даної проблематики [13],

податкове стимулювання НДДКР є більш нейтраль-
ним, ніж пряма підтримка НДДКР щодо умов вибо-
ру компаній і проектів, які будуть фінансуватись.
Така нейтральність є також ще однією перевагою на
користь податкового стимулювання. Вважається, що
податкове стимулювання надає більші можливості
для урядів включати більш широке коло компаній, га-
лузей та видів інноваційної діяльності в сфері впли-
ву інноваційної політики. Крім того, податкове сти-
мулювання вважається більш прозорою та передба-
чуваною політичною схемою в порівнянні з прямою
підтримкою НДДКР, яка залучає постійний вибір
пріоритетів та процес прийняття рішень при відборі
індивідуальних проектів.

ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дало можливість

систематизувати та об'єднати в єдиний комплекс
економічні методи, що можуть бути використані
підприємствами для забезпечення ефективного фун-
кціонування інноваційного механізму розвитку.
Нами були визначені проблеми та обмеження у ви-
користання економічних методів оцінки процесів та
результатів інноваційної діяльності. Подальші дос-
лідження мають бути спрямовані на формування
підходів до вибору конкретного метода в залежності
від потенціалу підприємства та ситуації в оточуючо-
му середовищі на внутрішньому та зовнішньому рин-
ку.
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