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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE:
ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND EVALUATION METHODS

У статті досліджено особливості сучасних наукових підходів вітчизняних та зарубіжних науковців

до визначення сутності категорії "інноваційна активність підприємства". Виділено відмінність зазначеJ

ного поняття та визначено взаємозв'язок з поняттям "інноваційна діяльність". На підставі проведеного

аналізу підходів, що застосовуються у методиках науковців для проведення оцінки інноваційної активJ

ності підприємства, зроблено висновок, що найпоширенішими є формальний, ресурсноJвитратний та

результативний підходи. Здійснено теоретичний аналіз методів оцінки інноваційної активності та видіJ

лено особливості їх використання. Розглянуто методичні підходи науковців щодо визначення рівня інноJ

ваційної активності підприємств з виділенням критеріїв та застосованих методів. Сформовано підгрунтя

для подальшого розвитку теоретикоJметодичних основ оцінки інноваційної активності підприємств з

метою посилення конкурентних переваг та забезпечення інноваційного розвитку.

The article investigates and analyzes the features of modern scientific approaches of domestic and foreign

scientists to determine the essence of the category "innovative activity of the enterprise". It is concluded that the

essence of this concept is the level of intensity of innovation and dynamic implementation of a set of innovative

and purposeful processes of implementation of more advanced forms of labor organization and management,

which through the interaction of external and internal factors form certain competitive advantages of the

enterprise. innovative development.

The difference between this concept is highlighted and the relationship with the concept of "innovation" is

defined. It is stated that an activity is only a set of actions, and the activity necessarily involves participation in

this activity.

Based on the analysis of approaches used in the methods of scientists to assess the innovative activity of the

enterprise, it is concluded that the most common are formal, resourceJintensive and effective approaches.

Theoretical analysis of methods for assessing innovation activity  (factor analysis, expert evaluation, correlationJ

regression analysis, methods of taxonomy, cluster analysis, methods of adaptive forecasting and methods of

analysis of variance) and the features of their use. These methods are used by scientists in the proposed methods

both separately and in certain combinations. They differ in the variety of factors and indicators that are proposed

to assess the innovative activity of economic entities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною складовою інноваційного розвитку

підприємств різних сфер економічної діяльності та
організаційно$правових форм в сучасних умовах є
активне створення і впровадження інновацій, ефектив$
не здійснення інноваційної діяльності. Посилення кон$
курентної боротьби на ринках, виклики глобальних, на$
ціональних і місцевих катаклізмів висувають до суб'єктів
господарювання вимоги формувати ефективні механіз$
ми господарювання, основою яких мають стати інно$
ваційні чинники, як головне джерело економічного зро$
стання. Активна розробка, комерціалізація та провай$
динг системних науково$технологічних  інновацій доз$
волить посилити вплив науки на забезпечення життє$
діяльності господарських систем, забезпечить їх еконо$
мічний розвиток. Тільки інноваційна активність дасть
змогу підприємству реалізувати свій потенціал, забез$
печити і розвинути свої конкурентні переваги і посісти
гідне місце на вітчизняному і світовому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливість питання дослідження інноваційної

активності та особливостей її оцінки відображається у
вагомих здобутках вчених$економістів, що знайшли
своє викладення у працях Т.В. Гринько, К.В. Балдіна,
А.В. Баришевої, Г.В. Верещагіної, С.В. Мочерного,
Н.І. Чухрай, О.М. Ястремської та багатьох інших. Але
різні підходи і визначення сутності інноваційної актив$
ності, розмаїття методів її оцінки вимагають узагаль$
нення та розвитку даного питання. Остаточна невирі$
шеність зазначеної проблеми та її важливість для акти$
візації інноваційної діяльності підприємств потребує по$
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення та критичний аналіз

підходів та методів оцінки інноваційної активності
підприємств та формування підгрунтя для подальших
досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз наукових джерел з оцінки інноваційної актив$

ності підприємств засвідчив, що існують різні підходи
щодо визначення самої сутності категорії "інноваційна
активність". Так, Т.В. Гринько, К.В. Балдін, А.В. Барише$
ва та ін. вважають, що це окрема категорія інноватики,
сутністю якої є оцінка характеру та інтенсивності інно$
ваційної діяльності підприємства як основного фактора
його розвитку та нагромадження абсолютних конкурен$
тних переваг [1; 2]. С.В. Мочерний стверджує, що іннова$
ційна активність — це цілеспрямована діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності щодо конструювання, ство$
рення, освоєння і виробництва якісно нових видів техні$
ки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної власності
(патентів, ліцензій та ін.), технологій, а також впровад$
ження досконаліших форм організації праці й управління
виробництвом [3]. У свою чергу, О.М. Ястремська, Г.В. Ве$
рещагіна та ін. трактують це поняття як відмінну особ$
ливість динамічної реалізації сукупності цілеспрямова$

Methodical approaches of scientists to determine the level of innovative activity of enterprises with the

selection of criteria and applied methods are considered. It is noted that it is necessary to use a small number of

indicators, but that they comprehensively and objectively reflect the innovative potential of the enterprise, the
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них процесів, що за рахунок упровадження інноваційних
перетворень з урахуванням взаємодії факторів зовніш$
нього і внутрішнього середовищ забезпечують підприє$
мству певні конкурентні переваги, тобто це комплексна
характеристика інноваційної діяльності в динаміці [4]. З
нашої точки зору, сутністю зазначеного поняття є рівень
інтенсивності інноваційної діяльності та динамічної реа$
лізації сукупності інноваційно$цілеспрямованих процесів
впровадження досконаліших форм організації праці й уп$
равління, що за рахунок впровадження інноваційних пе$
ретворень з урахуванням взаємодії факторів зовнішньо$
го і внутрішнього середовищ формують певні конкурентні
переваги підприємства та  забезпечують його іннова$
ційний розвиток.

Отже, категорія інноваційної активності невід'ємне
від поняття інноваційна діяльність, основу якої складає
інноваційний потенціал підприємства. Тому при оцінці
інноваційної активності часто пропонують визначати
рівень використання інноваційного потенціалу, хоча
діяльність — це тільки сукупність дій, а активність обо$
в'язково передбачає участь у цій діяльності. І ми погод$
жуємося з А.К. Андрюшко [5], що визначення рівня
інноваційної активності полягає не тільки в тому, щоб
оцінювати масштаби впровадження нових та покраще$
них технологій, а й сприяти окремим підприємствам в
обранні певного напряму інноваційного розвитку та фор$
муванні на цій основі ефективної інноваційної політики.

Аналіз наукових джерел свідчить про різноманіт$
ність застосовуваних підходів при оцінці інноваційної
активності підприємства: детальний, формальний, діаг$
ностичний, ресурсний, ресурсно$витратний, факторний,
але більшість дослідників застосовують три основні
підходи, які запропоновані вченими$економістами
І.В. Барановою і М.В. Черепановою [6]:

1) формальний — дозволяє розподілити всі підприєм$
ства на інноваційно активні та інноваційно неактивні, на$
лежність до першої категорії визначається за фактом ви$
конання робіт, що відносяться до інноваційної діяльності;

2) ресурсно$витратний — заснований на визначенні ве$
личини різних ресурсів в вартісному вираженні, які органі$
зація використовує на всіх стадіях інноваційного процесу;

3) результативний підхід — заснований на іденти$
фікації можливих ефектів від інноваційної діяльності
організації та їх вартісної оцінки.

При цьому розмірність показників, які застосову$
ються при проведенні оцінки, може бути кількісною,
якісною, безрозмірною або комбінованою.

У межах виділених підходів в залежності від мети
оцінки, її призначення та можливостей отримання ви$
хідної інформації застосовуються такі методи:

— факторний аналіз — обгрунтування визначених
ознак, оцінка ступеня впливу окремих чинників на за$
гальні труднощі під час економічної інтерпретації агре$
гованих показників;

— експертне оцінювання — можливість досліджен$
ня слабоформалізованих завдань результат дуже силь$
но залежить від компетентності експертів;

— кореляційно$регресійний аналіз — якісний опис
впливу одних чинників на інші, але не дає можливості
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формування одного показника, який відображає інно$
ваційну активність;

— методи таксономії — обмеження означального
простору до одного або декількох агрегованих показ$
ників, але втрата якостей окремими показниками під час
їх об'єднання;

—  кластерний аналіз — дослідження окремих груп
показників; можливість побудови інтервалів для кож$
ного кластера для співставлення у динаміці кластер$чин$
ників як окремих структурних одиниць, так і підприєм$
ства в цілому, а також конкурентами;

— методи адаптивного прогнозування — викорис$
тання обмежених даних, можливість використання мо$
делі суб'єктивізм у виборі параметра адаптації

— методи дисперсійного аналізу — полягають у ви$
діленні й оцінюванні окремих факторів, що викликають
зміну інноваційної активності.

Зазначені методи застосовуються науковцями у зап$
ропонованих методиках як окремо, так і в певній комб$
інаціях. Водночас відрізняються багатоваріантністю
групи чинників і показники, які пропонуються для оці$
нки інноваційної активності суб'єктів господарювання.

Так, А. Гриньовим [7] у запропонованій методиці
оцінка проводиться за показниками в залежності від
етапу інноваційної діяльності підприємства з врахуван$
ням впливу факторів зовнішнього середовища. Прове$
дення такого аналізу передбачає застосування фактор$
ного, статистичного та експертного методів.

Методичні підходи Н.Чухрай [8] передбачають оці$
нку за двома складовими — матеріальні ресурси (основні
засоби та оборотні активи) та інтелектуальний потен$
ціал (нематеріальні активи, маркетингові, управлінсько$
інфраструктурні, трудові ресурси). Розрахунки прово$
дяться з використанням методу кластерного аналізу.

Для оцінки інноваційної активності С. Смерічевсь$
кою та О. Сидич пропонується із застосуванням мето$
ду експертних оцінок поетапно провести аналіз струк$
тури інноваційного потенціалу, виявити ступінь вико$
ристання внутрішніх інноваційних можливостей і без$
посередньо оцінити рівень інноваційної активності [9].
При цьому оцінка проводиться з виділенням виробни$
чих, кадрових, науково$технічних, маркетингових,
організаційних та фінансових можливостей.

Визначати інноваційну активність промислових
підприємств Лепетюха Н.В. пропонує за допомогою так$
сономічний показник рівня розвитку із застосуванням
методу таксономії [10]. Оцінка проводиться за 30 показ$
никами і її результати дозволяють отримати інформацію
щодо актуального стану інноваційної активності промис$
лових підприємства за регіонами та побудувати їх рейтинг.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило визначити, що оці$

нка інноваційної активності підприємства носить багатоас$
пектний характер. Вона залежить від підходів до визначен$
ня сутності категорії "інноваційна активність", її залежності
від інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу
підприємства. Застосування методів оцінки і обгрунтуван$
ня відповідних показників обумовлено метою і завданнями
використання отриманих результатів для підвищення рівня
інноваційності підприємства, посилення його конкурентних
переваг, прискорення інноваційного розвитку.
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