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Колєдіна К. О. Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства

Встановлено, що для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств необхідно активізувати їх інноваційний розвиток. Ви-
значено, що прийняття ефективних управлінських рішень в інноваційній сфері потребує формування інструментарію комплексної оцінки. Тому 
метою статті є розробка методичного підходу до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства на підставі інтегрального показника, який 
базується на вимірюванні узагальнюючих показників фінансово-економічної, виробничо-технологічної, науково-технічної, ринкової, трудової, ін-
формаційної, екологічної та соціальної складових інноваційного розвитку. Наведено принципову послідовність проведення оцінки рівня іннова-
ційного розвитку підприємства. Аргументовано та деталізовано кожен із семи етапів проведення оцінки: від встановлення мети до побудови 
інтегрального показника розвитку. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства, який складається 
з трьох блоків. Підготовчий блок складається з сукупності всіх заходів, що передують безпосередньому виконанню розрахунків. Реалізаційний 
блок складається з відбору найбільш результуючих показників за кожною з восьми функціональних підсистем, встановлення алгоритму їх роз-
рахунку й обґрунтування критичних значень. Результуючий блок – сукупність заходів щодо розрахунку обраної системи показників оцінки, систе-
матизації й аналізу отриманих результатів і надання рекомендацій з поліпшення стану інноваційної діяльності підприємства. Обґрунтовано до-
цільність застосування запропонованого методичного підходу, який дає змогу ретельно дослідити процес інноваційного розвитку підприємства 
та прийняти виважені й обґрунтовані управлінських рішень щодо цього процесу.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток підприємства, оцінка, методичний підхід.
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Коледина Е. А. Методический подход к оценке уровня инновационного развития предприятия

Установлено, что для обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий необходимо активизировать их инновационное раз-
витие. Определено, что принятие эффективных управленческих решений в инновационной сфере требует формирования инструментария ком-
плексной оценки. Поэтому целью статьи является разработка методического подхода к оценке уровня инновационного развития предприятия 
на основе интегрального показателя, который базируется на измерении обобщающих показателей финансово-экономической, производственно-
технологической, научно-технической, рыночной, трудовой, информационной, экологической и социальной составляющих инновационного разви-
тия. Приведена принципиальная последовательность проведения оценки уровня инновационного развития предприятия. Аргументирован и  де-
тализирован каждый из семи этапов проведения оценки: от установления цели до построения интегрального показателя развития. Предложен 
методический подход к оценке уровня инновационного развития предприятия, который состоит из трех блоков. Подготовительный блок вклю-
чает совокупность всех мероприятий, предшествующих непосредственному выполнению расчетов. Реализационный блок состоит из отбора 
наиболее результирующих показателей по каждой из восьми функциональных подсистем, установления алгоритма их расчета и обоснования 
критических значений. Результирующий блок – совокупность мероприятий по расчету выбранной системы показателей оценки, систематизации 
и анализу полученных результатов и предоставление рекомендаций по улучшению состояния инновационной деятельности предприятия. Обо-
снована целесообразность применения предложенного методического подхода, который позволяет тщательно исследовать процесс инноваци-
онного развития предприятия и принять взвешенные и обоснованные управленческих решений относительно этого процесса.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие предприятия, оценка, методический подход.
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Koliedina K. O. A Methodical Approach to Evaluating the Level of Innovative Development of Enterprise

It is determined that in order to ensure the competitiveness of domestic enterprises it is necessary to activate their innovative development. It is defined that 
making effective management decisions in the innovative sphere requires the formation of a instrumentarium for comprehensive evaluation. Therefore, the ar-
ticle is aimed at developing a methodical approach to evaluating the level of innovative development of enterprise on the basis of an integral indicator, based on 
the measurement of the generalizing indicators of the financial, economic, production and technology, scientific, technical, market, labor, information, ecologi-
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В умовах стрімкого підвищення рівня інформа-
тизації суспільства, швидкого розвитку між-
народних комунікаційних мереж, загострення 

конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках для 
забезпечення конкурентоспроможності національ-
ної економіки й окремих господарюючих суб’єктів 
необхідно активізувати інноваційний розвиток. Ви-
сока вартість і ризикованість реалізації інноваційних 
проєктів, їх інтелектуаломісткість є ключовими фак-
торами, які впливають на рішення керівників підпри-
ємств щодо започаткування та розвитку інноваційної 
діяльності. Вирішення цих проблем зумовлює необ-
хідність застосування якісно нових інструментів, 
методів і підходів до оцінки інноваційного розвитку 
підприємства. Теоретичні та практичні проблеми 
інноваційного розвитку підприємств знайшли відо-
браження в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних 
науковців, серед яких: О. Амоша, А. Бутенко, Л. Глу-
щенко, А. Косенко,  Д. Крамской, Я. Крупський, Є. Ла-
зарєва, Л. Малюта, П. Перерва , Т. Пілявоз [1–8] та 
інші. Однак, незважаючи на глибину та різноплано-
вість здійснених досліджень, наукові пошуки потре-
бують узагальнення й урахування нових інструментів 
оцінки інноваційного розвитку в сучасних умовах 
господарювання.

Метою статті є розробка методичного підходу 
до оцінки рівня інноваційного розвитку підприєм-
ства на підставі інтегрального показника, який ба-
зується на вимірюванні узагальнюючих показників 
фінансово-економічної, виробничо-технологічної, 
науково-технічної, ринкової, трудової (кадрової), ін-
формаційної, екологічної та соціальної складових ін-
новаційного розвитку.

Проведені дослідження науково-методичної лі-
тератури з окресленої тематики виявили наявність 
значного теоретичного підґрунтя для формування 
методичної бази по оцінці рівня інноваційного роз-
витку підприємства [1; 2, с. 5–14]. Враховуючи багато-
варіантність методів оцінки інноваційного розвитку 
підприємств, їх певну складність, постає необхідність 
розробки методичного підходу щодо розрахунку пев-

cal and social components of innovative development. The ultimate sequence of evaluating the level of innovative development of enterprise is presented. Each 
of the seven stages of the evaluation, from setting a goal to building up an integral indicator of development, is reasoned and detailed. A methodical approach 
to evaluating the level of innovative development of enterprise, which consists of three blocks, is proposed. The preparatory block includes an aggregate of all 
activities that precede the immediate calculations. The implementation unit consists of selecting the most resulting indicators for each of the eight functional 
subsystems, establishing an algorithm for calculating them and substantiating critical values. The resulting block is a set of measures to calculate the chosen 
system of evaluation indicators, systematize and analyze the results, and provide recommendations to improve the status of innovation activity of enterprise. 
The feasibility of applying the proposed methodical approach, which allows to thoroughly examine the process of innovative development the enterprise and to 
make informed and grounded managerial decisions regarding this process, is substantiated.
Keywords: innovation, innovative enterprise development, evaluation, methodical approach.
Fig.: 3. Tabl.: 2. Formulae: 3. Bibl.: 8.
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ного узагальнюючого показника, за допомогою якого 
можна охарактеризувати рівень інноваційного роз-
витку підприємства.

Принципову послідовність проведення оцінки 
рівня інноваційного розвитку підприємства наведено 
на рис. 1, алгоритм реалізації якої складається з семи 
послідовних етапів: від встановлення мети оцінки, 
виділення функціональних складових інноваційно-
го розвитку підприємства та показників за кожною 
з  них до побудови інтегрального показника рівня ін-
новаційного розвитку підприємства.

Треба зазначити, що першому етапу з визначен-
ням мети та задач оцінки рівня інноваційного роз-
витку підприємства передує підготовчий етап, який 
складається з: визначення об’єкта дослідження (під-
приємства, для якого буде проведена оцінка рівня ін-
новаційного розвитку); укладання та підписання уго-
ди про проведення оцінки з визначенням предмета 
договору, обов’язків сторін, ціни й оплати за прове-
дення оцінки (якщо ця послуга надається на платній 
основі) та інших умов; формування складу експертної 
групи, яка буде проводити оцінку рівня інноваційно-
го розвитку визначеного підприємства.

На другому етапі проведення оцінки необхід-
но виділити складові інноваційного розви-
тку, за якими будуть обрані показники для 

розрахунку рівня розвитку підприємства. Аналіз лі-
тературних джерел із зазначеної тематики показав, 
що дотепер існує неузгодженість думок науковців 
з цього питання, оскільки різні автори пропонують 
застосовувати для оцінки рівня інноваційного роз-
витку підприємств різні складові, які відрізняються 
між собою як кількістю, так і внутрішньою наповне-
ністю [3, с. 489–492]. Так, Л. Малютою [4] розроблено 
модель комплексної оцінки інноваційного розвитку 
підприємства, яка ґрунтується на дослідженні й ана-
лізі трьох складових: ресурсної, технологічної та 
ринкової. Своєю чергою, Перерва П. Г. [5, с. 178–187] 
наголошує на необхідності проведення оцінки інно-
ваційного розвитку підприємства шляхом виділення 
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організаційно-управлінської, ринкової, науково-
технічної та виробничо-технологічної складових 
із наступною оцінкою їх забезпеченості ресурсами 
різних типів (кадровими, матеріально-технічними, 
фінансовими й інформаційними). Інший перелік 
складових наведено в роботі [6, с. 40–49], автор якої 
пропонує оцінювати інноваційний розвиток з пози-
цій загальноекономічної, виробничо-технологічної, 
трудової, маркетингової та товарної складових. 
З точки зору Лазарєвої Є. В. та Бутенко А. І. [7,  
с. 191–196], оцінку інноваційного розвитку під-
приємства потрібно проводити у двох варіантах 
(розгорнуту й експрес-оцінку) та відповідно скла-
довим інноваційного розвитку (кадрова, науково-
дослідницька, виробнича, інформаційна, фінансова 
та ринкова (маркетингова).

Отже, оскільки інноваційний розвиток є по-
няттям багатогранним, то при його оцінці 
необхідно розглядати такі складові, які б ві-

дображали різні аспекти інноваційного розвитку під-
приємства. 

Так, основними складовими інноваційного роз-
витку підприємства є: 

фінансово-економічна (фінансово-економічні  �
можливості підприємства щодо розробки, 
впровадження та реалізації інновацій в своїй 
діяльності);
виробничо-технологічна (відображає техно- �
логічну готовність підприємства до впрова-
дження інновацій у виробництво);

науково-технічна (характеризує науково-до- �
слідний потенціал підприємства як запоруки 
генерації успішних інноваційних ідей, вті-
лення яких в інноваційні проєкти сприятиме 
досягненню підприємством високого рівня 
інноваційного розвитку);
ринкова (відображає ступінь відповідності  �
інноваційних розробок підприємства вимо-
гам ринку);
соціальна (полягає в необхідності соціальної  �
спрямованості прийнятих до реалізації інно-
ваційних проєктів підприємства);
інформаційна (відображає ступінь інформа- �
тивності підприємства для прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень стосовно 
напряму інноваційного розвитку);
екологічна (характеризує рівень екологіза- �
ції виробництва та витрати підприємства на 
природно-відновлювальні роботи);
трудова (характеризує кількісні та якісні  �
показники трудових ресурсів підприєм-
ства).

У процесі дослідження було виокремлено вісім 
функціональних підсистем оцінки рівня інноваційно-
го розвитку підприємства, які найбільш широко охо-
плюють всі аспекти здатності підприємства до інно-
ваційного розвитку. 

Це дало змогу перейти до реалізації третього 
етапу оцінки рівня інноваційного розвитку підпри-
ємства, який полягає у формуванні груп оціноч-
них показників. Обрані для розрахунку показники 

Формування груп оціночних показників, що характеризують відповідні складові 
інноваційного розвитку підприємства

Визначення коефіцієнтів вагомості показників інноваційного розвитку  підприємства

Розрахунок узагальнюючих показників за кожною складовою інноваційного розвитку 
підприємства

Розрахунок інтегрального показника рівня інноваційного розвитку підприємства

Проведення обчислень за кожним показником

Визначення мети та постановка задач оцінки

Виділення складових інноваційного розвитку підприємства

Оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства

Рис. 1. послідовність оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства 
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Фінансово-економічна складова:

 Коефіцієнт ліквідності (загальної,  швидкої  та абсолютної)  (П(1.1), П(1.2), П(1.3)))
 Коефіцієнт фінансової стійкості (П(1.4))
 Коефіцієнт рентабельності виробництва інноваційної продукції та її продажу (П(1.5), П(1.6)))
 Коефіцієнт ефективності інвестицій в інновації (П(1.7))

Виробничо-технологічна складова:

 Коефіцієнт оновлення продукції (П(2.1))
 Коефіцієнт основних виробничих фондів (П(2.2))
 Коефіцієнт фондовіддачі (П(2.3))
 Коефіцієнт матеріаломісткості (П(2.4)) 
 Коефіцієнти механізації та автоматизації виробництва (П(2.5))
 Коефіцієнт прогресивності технологій (П(2.6))

Науково-технічна складова:

 Частка витрат на НДДКР у загальному обсязі товарної продукції (П(3.1))
 Частка об’єктів права інтелектуальної власності, на які є відповідні документи (П(3.2))
 Коефіцієнт модернізації та оновлення техніки (П(3.3))
 Коефіцієнт зміни продуктивності техніки (П(3.4))
 Коефіцієнт наукомісткості (П(3.5))

Ринкова складова:

 Показник ринкової віддачі активів (П(4.1))
 Частки підприємства на ринку інновацій (П(4.2))
 Коефіцієнт рентабельності передпродажної підготовки (П(4.3))
 Показник ефективності рекламної діяльності (П(4.4))
 Коефіцієнт  ритмічності збуту нової продукції (П(4.5))

Інформаційна складова:

 Частка витрат на інформаційну діяльність в загальних витратах (П(6.1))
 Питома вага кадрів, зайнятих інформаційною діяльністю, в загальній чисельності (П(6.2))
 Коефіцієнт повноти інформації (П(6.3))
 Коефіцієнт точності інформації (П(6.4))
 Коефіцієнт суперечливості інформації (П(6.5))

Соціальна складова:

 Коефіцієнт можливості для розвитку працівників та їхнього професійного зростання (П(8.1))
 Коефіцієнт участь працівників в управлінні підприємством (П(8.2))
 Коефіцієнт формування доходів працівників та рівень оплати праці (П(8.3))
 Коефіцієнт участі підприємства у соціальній підтримці працівників (П(8.4))
 Коефіцієнт рівня безпеки та охорони праці на підприємстві (П(8.5))
 Коефіцієнт створення робочих місць (П(8.6))

Екологічна складова:

 Коефіцієнт витрат на екологізацію виробництва (П(7.1))
 Коефіцієнт витрат на природно-відновлювальні роботи (П(7.2))
 Екологічний  ефект (П(7.3))

Трудова (кадрова) складова:

 Обсяг витрат на підвищення кваліфікації працівників (П(5.1))
 Частка спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи (П(5.2))
 Показник освітнього рівня персоналу (П(5.3))
 Показник плинності кадрів (П(5.4))
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Рис. 2. Система показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства  
за його складовими
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характеризують відповідні складові інновацій-
ного розвитку підприємства, а їх перелік надано 
на рис. 2.

Наступний етап визначення рівня інноваційно-
го розвитку підприємства полягає у встановленні ко-
ефіцієнта вагомості для кожного показника з восьми 
складових інноваційного розвитку. Для розрахунку 
вагового коефіцієнта відповідних груп оціночних по-
казників використовується формула:

 
1

,i
m

ii

i
e

k
e

=

=
∑

 (1)

де     ik  – коефіцієнт вагомості відповідних груп оці-
ночних показників; 

ie  – середнє значення за кожним показником, 
формула розрахунку якого така:

 1 ,
n

iji
ie

e

n
== ∑  (2)

де      n – кількість опитаних експертів; 
ije  – сума балів за кожним показником.

Отже, на п’ятому етапу оцінювання рівня інно-
ваційного розвитку підприємства проводиться об-
числення всіх часткових показників за кожною скла-
довою інноваційного розвитку, за результатами якого 
реалізується шостий етап, на якому розраховуються 
узагальнюючі показники, формули для обчислення 
яких подано у табл. 1.

таблиця 1

Методика розрахунку узагальнюючих показників рівня інноваційного розвитку підприємства  
за його складовими

Складова інноваційного розвитку Узагальнюючий показник

Фінансово-економічна УПфе = П(1.1) * Z(1.1) + П(1.2) * Z(1.2) +… + П(1.7) * Z(1.7)

Виробничо-технологічна УПвт = П(2.1) * Z(2.1) + П(2.2) * Z(2.2) + … +  П(2.6) * Z(2.6)

Науково-технічна УПнт = П(3.1) * Z(3.1) + П(3.2) * Z(3.2) + … + П(3.5) * Z(3.5)

Ринкова УПр = П(4.1) * Z(4.1) + П(4.2) * Z(4.2) +… + П(4.5) * Z(4.5)

Трудова (кадрова) УПт = П(5.1)* Z(5.1) + П(5.2)* Z(5.2) + П(5.3)* Z(5.3) + П(5.4)* Z(5.4)

Інформаційна УПі = П(6.1) * Z(6.1) + П(6.2) * Z(6.2) +…+ П(6.5) * Z(6.5)

Екологічна УПе = П(7.1) * Z(7.1) + П(7.2) * Z(7.2) + П(7.3) * Z(7.3)

Соціальна УПс = П(8.1) * Z(8.1) + П(8.2) * Z(8.2) + …+ П(8.6) * Z(8.6)

Де УПфе, УПвт, УПнт, УПр, УПт, УПі, УПе, УПс – узагальнюючі показники рівня розвитку підприємства; П (ij) –  часткові показники за напрямами 
інтегральної оцінки; Z(ij) – коефіцієнти вагомості часткових показників за напрямами інтегральної оцінки, розраховані на основі методу 
експертного оцінювання.

Завершальним етапом в оцінці рівня інновацій-
ного розвитку підприємства є побудова його інте-
грального показника (ІПір), який розраховується за 
формулою середнього геометричного:

  (3)

Зміна інтегрального показника коливається від 0 
до 1, а для оцінки рівня інноваційного розвитку 
підприємства пропонується використовувати 

шкалу градації стану інноваційного розвитку, яку на-
ведено в табл. 2.

Для застосування зазначеної в табл. 2 градації 
рівнів інноваційного розвитку підприємства доціль-
ним є конкретизація вказаної шкали із наданням еко-
номічного змісту кожному з рівнів. Так, високий рі-
вень інноваційного розвитку підприємства включає: 
найвищий рівень (РІР = 1) – підприємство знаходить-
ся на рівні світового лідера господарської діяльності 
в своїй галузі; вищий рівень (0,9 ≤ РІ Р ≤ 0,99) – підпри-

ємство знаходиться у стані рівноваги за всіма функ-
ціональними складовими інноваційного розвитку та 
займає лідерську позицію на ринку; високий рівень 
(0,75 ≤ РІР ≤ 0,89) – підприємство володіє всіма не-
обхідними інноваційними ресурсами для підтримки 
своєї високої позиції в рейтингу підприємств-лідерів 
галузі.

Середній рівень інноваційного розвитку під-
приємства поділяється на такі рівні: вище середнього 
(0,63 ≤ РІР ≤ 0,74) – підприємство успішно функціо-
нує за певними параметрами, інноваційний розвиток 
значно перевищує решту підприємств, однак є окремі 
незначні труднощі та проблеми, які можна подолати 
та виправити, використовуючи власні ресурси й ре-
зерви; середній рівень (0,5 ≤ РІР ≤ 0,62) – інновацій-
на активність та інноваційні ресурси підприємства 
є достатніми для конкурентного функціонування, 
однак за рівнем інноваційного розвитку підприєм-
ство поступається лідерам галузі; задовільний рівень  
(0,41 ≤ РІР ≤ 0,49) – підприємство володіє певними 
інноваційними ресурсами, однак його інноваційна 
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таблиця 2

шкала градації інтегрального показника рівня інноваційного розвитку підприємства

Рівень 
інноваційного  
розвитку (РІР)

Кількісне значення 
інтегрального  

показника
характеристика рівня інноваційного розвитку підприємства

Високий рівень

1,0 Найвищий рівень інноваційного розвитку підприємства

0,90–0,99 Вищий рівень інноваційного розвитку підприємства

0,75–0,89 Високий рівень інноваційного розвитку підприємства

Середній рівень

0,63–0,74 Рівень інноваційного розвитку вище середнього

0,5–0,62 Середній рівень інноваційного розвитку підприємства

0,41–0,49 Задовільний рівень інноваційного розвитку підприємства

0,40 Мінімально допустимий рівень інноваційного розвитку підприємства

Низький рівень
0,20–0,39 Низький рівень інноваційного розвитку підприємства

0–0,19 Незадовільний рівень інноваційного розвитку підприємства

активність є дуже низькою порівняно з конкурен-
тами, та існує загроза втрати конкурентоздатності; 
мінімально допустимий рівень (РІР = 0,40) – про-
стежуються суттєві диспропорції у функціональних 
складових інноваційного розвитку підприємства, що 
впливають на загальну результативність інновацій-
ного роз-витку.

Низький рівень інноваційного розвитку під-
приємства умовно ділиться на низький рівень  
(0,2 ≤ РІР ≤ 0,39), при якому інноваційна діяль-

ність підприємства носить епізодичний «мерехтли-
вий» характер, інновації здійснюються не комплексно,  
а у «покроковому» режимі, та незадовільний рівень  
(0  ≤ РІР ≤ 0,19) – підприємство не в змозі підтри-
мувати свою конкурентоспроможність, інноваційна 
активність здійснюється через оновлене обладнан-
ня, яке виробило свій ресурс, незначні структурні 
зміни.

Після визначення рівня інноваційного розвитку 
підприємства експертною групою проводиться об-
говорення отриманих результатів і затвердження ви-
сновків та рекомендацій щодо можливого сценарію 
інноваційного розвитку на досліджуваному об’єкті 
й  вибору можливого напряму інноваційного розви-
тку підприємства.

Отже, всі зазначені етапи оцінки рівня іннова-
ційного розвитку підприємства можна навести у ви-
гляді схеми, яка включає в себе три послідовних бло-
ки (рис. 3). 

Перший блок – підготовчий – сукупність всіх 
заходів, що передують безпосередньому виконанню 
розрахунків. Так, до цього блоку входять: формуван-
ня мети та завдань оцінки, визначення предмета та 
об’єкта, вибір принципів і критеріїв, за якими фор-
муватиметься система показників для оцінки рівня 
інноваційного розвитку підприємства. Перший етап, 
незважаючи на те, що він є підготовчим, а не осно-
вним, є вкрай важливим, оскільки саме на ньому за-

кладається так званий «фундамент» підходу та від 
правильно поставленої мети, завдань, вибору прин-
ципів і критеріїв оцінки залежить кінцевий результат 
дослідження, а отже, й правильність висновків та 
управлінських рішень щодо подальших шляхів інно-
ваційного розвитку підприємства.

Другий блок – реалізаційний – складаєть-
ся з відбору найбільш результуючих показників за 
кожною з восьми функціональних підсистем, вста-
новлення алгоритму їх розрахунку та обґрунтуван-
ня критичних значень за кожним з обраних показ-
ників.  

Третій блок – результуючий – сукупність за-
ходів щодо розрахунку обраної системи показників 
оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства, 
систематизація й аналіз отриманих результатів та 
прийняття управлінських рішень стосовно заходів 
з  поліпшення стану інноваційної діяльності та вибо-
ру можливого напряму інноваційного розвитку під-
приємства.

ВИСНОВКИ
Наукові пошуки потребують узагальнення 

й урахування нових інструментів оцінки інновацій-
ного розвитку в сучасних мінливих умовах господа-
рювання підприємств. Запропонований методичний 
підхід дозволяє надати комплексну характеристику 
процесу інноваційного розвитку підприємства за 
окремими визначеними етапами, обґрунтувати мето-
дичний інструментарій та провести якісне оцінюван-
ня рівня інноваційного розвитку підприємства. 

На основі отриманих результатів сформова-
но висновки та розроблено практичні рекомендації 
щодо подальшого впровадження інновацій у діяль-
ність підприємства. Застосування такого підходу дає 
змогу для більш ретельного дослідження процесу 
інноваційного розвитку підприємства та прийнят-
тя обґрунтованих управлінських рішень щодо цього 
процесу.                     
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Формування мети та завдань оцінки

Фінансово-економічна Ринкова

Науково-технічна Соціальна

Виробничо-технологічна Інформаційна

Трудова (кадрова) Екологічна

Вибір показників для оцінки інноваційного розвитку за визначеними 
функціональними підсистемами 

Формування підходу до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства

Визначення об’єкта та предмета оцінки
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Вибір принципів і критеріїв оцінки 

Обґрунтування критичних значень за кожним з обраних показників

Встановлення алгоритму розрахунку зазначених показників 

Проведення розрахунку за обраними показниками інноваційного розвитку 
підприємства

Застосування розробленого підходу до оцінки рівня інноваційного розвитку 
підприємства для прийняття управлінських рішень

Отримання результатів оцінки, їх систематизація та аналіз

Мету досягнено
ТакНі

Рис. 3. Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства 

Джерело: складено на основі [8].



Е
К
О

Н
О

М
іК

А
		

ін
н

о
ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

ес
и

95БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2020
www.business-inform.net

ЛІтЕРАтУРА

1. Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичний підхід 
до оцінювання результатів інноваційного розви-
тку підприємства на базі інтегрального показника 
рівня інноваційного розвитку. Ефективна економі-
ка. 2018. № 6. URL:http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=6398 

2. Глущенко Л. Д., Крупський Я. В. Методичний інстру-
ментарій комплексної характеристики стану та опе-
ративного прогнозування інноваційної діяльності 
промислового підприємства. Економічний простір. 
2015. Вип. 94. С. 5–14.

3. Колєдіна К. О. Науково-методичні підходи до оцінки 
інноваційного розвитку промислових підприємств. 
Молодий вчений. 2018. № 7 (59). С. 489–492.

4. Малюта Л. Оцінювання рівня інноваційного розвитку 
промислового підприємства. Соціально-економічні 
проблеми і держава. 2011. № 1 (4). URL: http:// 
sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrpp.
pdf 

5. Перерва П. Г., Косенко А. П. Развитие методов оцен-
ки эффективности использования инновацион-
ного потенциала. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2006. № 4.  
С. 178–187.

6. Крамской Д. Ю. Разработка методики оценки ин-
новационного развития предприятия. Вісник НТУ 
«ХПІ». 2009. № 35. С. 40–49.

7. Лазарєва Є. В., Бутенко А. І. Оцінка інноваційного 
розвитку малого підприємництва регіонів україн-
ського Причорномор’я. Економіка: реалії часу. 2012. 
№ 3–4. С. 191–196.

8. Колєдіна К. О. Економічна оцінка інноваційного 
розвитку промислових підприємств : автореф.  
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 27 с.

REFERENCES

Hlushchenko, L. D., and Krupskyi, Ya. V. “Metodychnyi in-
strumentarii kompleksnoi kharakterystyky stanu ta 
operatyvnoho prohnozuvannia innovatsiinoi diialnos-
ti promyslovoho pidpryiemstva“ [Methodical Tools of 

Complex Characteristic of a Condition and Operative 
Forecasting of Innovative Activity of the Industrial En-
terprise]. Ekonomichnyi prostir, no. 94 (2015): 5-14.

Koliedina, K. O. “Ekonomichna otsinka innovatsiinoho 
rozvytku promyslovykh pidpryiemstv“ [Economic 
Assessment of Innovative Development of Industrial 
Enterprises]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.04, 
2018.

Koliedina, K. O. “Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky 
innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv“ 
[Scientific and Methodological Approaches to Assess-
ing the Innovative Development of Industrial Enter-
prises]. Molodyi vchenyi, no. 7 (59) (2018): 489-492.

Kramskoy, D. Yu. “Razrabotka metodiki otsenki innovat-
sionnogo razvitiya predpriyatiya“ [Development of 
a Methodology for Assessing the Innovative Devel-
opment of an Enterprise]. Visnyk NTU «KhPI», no. 35 
(2009): 40-49.

Lazarieva, Ye. V., and Butenko, A. I. “Otsinka innovatsiinoho 
rozvytku maloho pidpryiemnytstva rehioniv ukrain-
skoho Prychornomoria“ [Assessment of Innovative 
Development of Small Business in the Regions of the 
Ukrainian Black Sea Coast]. Ekonomika: realii chasu, no. 
3-4 (2012): 191-196.

Maliuta, L. “Otsiniuvannia rivnia innovatsiinoho roz-
vytku promyslovoho pidpryiemstva“ [Assessing the 
Level of Innovative Development of an Industrial 
Enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i der-
zhava. 2011. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/
pdf/2011/11mlyrpp.pdf

Pererva, P. H., and Kosenko, A. P. “Razvitiye metodov otsen-
ki effektivnosti ispolzovaniya innovatsionnogo poten-
tsiala“ [Development of Methods for Assessing the Ef-
fectiveness of Using Innovative Potential]. Visnyk SNU 
im. V. Dalia, no. 4 (2006): 178-187.

Piliavoz, T. M., and Hlushchenko, L. D. “Metodychnyi pid-
khid do otsiniuvannia rezultativ innovatsiinoho roz-
vytku pidpryiemstva na bazi intehralnoho pokaznyka 
rivnia innovatsiinoho rozvytku“ [Methodical Approach 
to Evaluating the Results of Innovative Development 
of the Enterprise on the Basis of an Integrated Indica-
tor of the Level of Innovative Development]. Efektyvna 
ekonomika. 2018. http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=6398


