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The study purpose is to clarify the nature, selection of species and to establish the assessing features the innovativeness of enterprises economic development. The study relevance is due to the need of many companies to
ensure their innovative development, which is an important condition for increasing the competitive advantages of
economic entities and increasing the financial results of their activities. However, the management of enterprises innovative development should be based on a preliminary assessment of the current and future innovativeness levels
in their economic development. To achieve the goal and solve the study objectives in the work used the following
general and special methods: theoretical generalization – by determining the innovativeness essence in economic
development of enterprises; modeling – by building models for assessing the innovativeness level of economic development the economic entities; grouping – by determining the types of such innovativeness; abstraction – by developing the sequence of the measuring process the innovativeness of economic development the enterprises, etc.
The interpretation of innovativeness concept of enterprises' economic development as a certain characteristic, which
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Метою цього дослідження є з’ясування сутності, виділення видів та встановлення особливостей оцінювання інноваційності економічного розвитку підприємств. Здійснено тлумачення поняття інноваційності економічного розвитку підприємств як певної його характеристики, яка описує рівень такого розвитку, що було
досягнуто завдяки розробці та впровадженню у діяльність підприємств продуктових, технічних, технологічних та інших видів інновацій. Виконано групування інноваційності економічного розвитку суб’єктів господарювання за окремими класифікаційними ознаками, зокрема, за типами нововведень, за часом оцінювання,
за способом оцінювання тощо. Запропоновано методичний підхід до декомпозиції величини економічного
зростання підприємств. Розроблено індикатор оцінювання відносного рівня інноваційності економічного розвитку суб’єктів господарювання та описано послідовність такого оцінювання. Результати, отримані у процесі
проведеного дослідження, можуть бути впроваджені у діяльність підприємств при здійсненні її діагностики та
при розробці планів та стратегій інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Це дасть можливість підвищити обґрунтованість цих планів та стратегій завдяки більш повному врахуванню впливу нововведень, які
розробляються та впроваджуються на підприємствах, на темпи та пропорції їх економічного розвитку.
Ключові слова: інноваційність, економічний розвиток, інноваційний розвиток, підприємство, показник,
оцінювання.
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describes the level of such development, that was achieved through the development and implementation of food,
technical, technological and other types of innovativeness, has been carried out. The grouping of innovativeness of
economic development of economic entities by separate classification features, particularly, by types of innovations,
by time of assessment, by method of assessment, etc. is performed. A methodical approach to the decomposition
of the economic growth value of enterprises was proposed. An indicator for assessing the relative level of innovativeness of economic development of economic entities has been developed and the sequence of such assessment
has been described. The results obtained in the course of the study can be implemented in the activities of enterprises in its diagnosis and in the plans development and strategies for innovative development of economic entities.
This may help to increase the validity of these plans and strategies by taking better account of the impact of innovations developed and implemented in enterprises on the pace and proportions of their economic development.
Keywords: innovativeness, economic development, innovative development, enterprise, indicator, assessment.

Постановка проблеми. Протягом останніх років у багатьох підприємств України виникла проблема із забезпеченням належного
рівня економічної ефективності їх господарської діяльності. Ця проблема значною мірою
зумовлена недостатніми темпами економічного розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. Своєю чергою, така недостатність
викликана, серед іншого, тим, що підприємства часто не приділяють належної уваги
інноваційній складовій свого розвитку. Посилення цієї складової потребує, зокрема, розроблення та впровадження у діяльність підприємств науково обґрунтованих методичних
підходів до оцінювання рівня інноваційності
економічного розвитку суб’єктів підприємництва, що надасть можливість подальшого
управління нею. При цьому зазначені підходи
повинні базуватися на попередньому визначенні сутності та виділенні видів інноваційності як властивості економічного розвитку
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема забезпечення ефективного функціонування підприємств на засадах їх економічного розвитку знаходиться у центрі уваги
багатьох науковців. До найголовніших шляхів
вирішення цієї проблеми варто віднести покращення якості та нарощування обсягів економічних ресурсів підприємств. Плідні результати у створенні теоретичних та методичних
засад управління ресурсами підприємств
досягли, зокрема, такі науковці, як Н. І. Верхоглядова [1], Н. Я. Бойчук [2], І. Ю. Єпіфанова
[3], К. С. Жадько [4], В. В. Лесінський [5, 6],
А. В. Линенко [7], С. В. Майстро [8], Р. В. Севастьянов [9], Т. В. Склярук [10], В. М. Шарманська
[11] та ін. Необхідно також зазначити праці вчених-економістів, у яких управління ресурсами
підприємств розглядається як важливе джерело їх подальшого розвитку [12; 13], зокрема,
як засіб реалізації потенціалу такого розвитку
[14; 15]. Стосовно інноваційного складника
економічного розвитку суб’єктів господарю-
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вання, то значних успіхів у його вивченні досягли, зокрема, такі вчені, як О. І. Амоша [16],
Л. О. Волощук [17], В. М. Геєць [18], В. Г. Герасимчук [19], С. П. Гладій [20], Н. В. Захарченко [21], А. О. Касич [22], Н. Г. Міценко [23],
В. С. Найдюк [24], Г. Т. П’ятницька [25] та ін.
Серед іншого, окремої уваги заслуговують
наукові праці, зокрема [26; 27], присвячені
впровадженню інноваційних енергозберігаючих технологій як чиннику економічного розвитку вітчизняних підприємств. Водночас,
залишаються не вирішеними питання оцінювання інноваційності такого розвитку, а також
з’ясування сутності та виділення її видів. Враховуючи значущість розв’язання цих питань
для забезпечення розвитку суб’єктів господарювання, зазначені питання потребують
подальшого дослідження.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є з’ясування
сутності, виділення видів та встановлення
особливостей оцінювання інноваційності економічного розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з різновидів економічного
розвитку суб’єктів підприємництва є їх інноваційний розвиток, який доцільно ототожнити
зі стійкими змінами внутрішніх властивостей
підприємства, що зумовлені впровадженням
інновацій та викликають такі зміни його функціональних властивостей, внаслідок яких відбувається зростання економічного потенціалу
суб’єкта господарювання з подальшою реалізацією додатково набутих підприємством
його економічних можливостей.
Проте, не завжди економічний розвиток
підприємства має інноваційну природу. Для
прикладу, заміна фізично зношених основних засобів на такі ж самі, але нові засоби
праці не має інноваційного характеру, однак,
призводить до збільшення величини фінансових результатів діяльності підприємства.
Так само, зміна асортименту продукції підприємства може зумовити суттєве збіль-
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шення його прибутку навіть у випадку, коли
види продукції, що додатково залучаються
у виробничу програму суб’єкта господарювання, не є інноваційними. У зв’язку з цим
виникає потреба в оцінюванні інноваційності
економічного розвитку підприємств. Результати такого оцінювання можуть бути використані при визначенні шляхів подальшого інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької
діяльності.
Розгляд основних особливостей інноваційності економічного розвитку підприємств
як об’єкта оцінювання та управління дає
змогу здійснити тлумачення поняття інно-

ваційності економічного розвитку суб’єктів
підприємництва як певної його характеристики, яка описує рівень такого розвитку, що
було досягнуто завдяки розробці та впровадженню у діяльність підприємств продуктових, технічних, технологічних та інших видів
інновацій. При цьому інноваційність економічного розвитку підприємств може бути поділена на окремі її види, як це представлено
у табл. 1.
Стосовно оцінювання інноваційності економічного розвитку підприємств, то при його
здійсненні, серед іншого, потрібно враховувати відмінність між поняттями еконо-

Таблиця 1
Види інноваційності економічного розвитку підприємства
Види
Ознаки
Особливості відповідних видів інноваційності
інноваційності
групування
розвитку
розвитку
Зумовлена розробленням та (або) впровадженням
на підприємстві продуктових інновацій
Зумовлена розробленням та (або) впровадженням
1.2. Технічна
на підприємстві технічних інновацій
розробленням та (або) впровадженням
1. За типами
1.3. Технологічна Зумовлена
на підприємстві технологічних інновацій
нововведень
розробленням та (або) впровадженням
1.4. Організаційна Зумовлена
на підприємстві організаційних інновацій
розробленням та (або) впровадженням
1.5. Маркетингова Зумовлена
на підприємстві маркетингових інновацій
2.1. Поточна
Наявна на теперішній час
2. За часом
оцінювання
2.2. Перспективна Очікувана у майбутніх періодах
Оцінюється в абсолютних одиницях вимірювання
3. За способом 3.1. Абсолютна
оцінювання
3.2. Відносна
Оцінюється у відносних одиницях вимірювання
Частка приросту критеріального показника розвитку,
4.1. Низька
досягнутого завдяки реалізації на підприємстві
інноваційних програм та проєктів, не перевищує 30%
Частка приросту критеріального показника розвитку,
4. За рівнем
4.2. Середня
досягнутого завдяки реалізації на підприємстві інноваційних програм та проєктів, становить від 30% до 70%
Частка приросту критеріального показника розвитку,
4.3. Висока
досягнутого завдяки реалізації на підприємстві
інноваційних програм та проєктів, перевищує 70%
показником економічного розвитку
5.1. За витратами Критеріальним
підприємства виступає величина його витрат
Критеріальним показником економічного розвитку
5.2. За доходом
підприємства виступає величина його доходу
5. За
критеріальним 5.3. За прибутком Критеріальним показником економічного розвитку
підприємства виступає величина його прибутку
показником
економічного 5.4. За ринковою
Критеріальним показником економічного розвитку
розвитку
вартістю
підприємства виступає величина його ринкової вартості
підприємства підприємства
5.5. За іншими
показниками

Критеріальним показником економічного розвитку
підприємства виступає величина якогось іншого
індикатора
Джерело: розроблено авторами
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мічного зростання та економічного розвитку економічних суб’єктів, а також наявність
низки складників інноваційного розвитку
підприємств. Зокрема, варто мати на увазі
ту обставину, що економічне зростання підприємств може відбуватися і під впливом
зовнішніх чинників (для прикладу, внаслідок підвищення цін на продукцію, викликаного покращенням кон’юнктури на ринках її
збуту), тоді як економічний розвиток підприємств має внутрішню природу. Отже, поняття
економічного зростання підприємства є ширшим за поняття його економічного розвитку
(рис. 1).
Як випливає з рис. 1, оцінювання інноваційності економічного розвитку підприємств
потребує попереднього вибору його критерію
Так, однією з цілей реалізації заходів із забезпечення економічного розвитку підприємств є
зниження величини їх поточних витрат. Проте
мінімізація видатків не завжди зумовлює
досягнення більш загальної мети господарської діяльності підприємств, а саме – зростання їх чистого прибутку. Зрештою, можна
виділити ще більш загальні критерії економічного розвитку підприємств, зокрема
максимізацію їх надприбутку та ринкової
вартості.

Враховуючи викладене вище, оцінювання
рівня інноваційності економічного розвитку
підприємства доцільно виконувати у такій
послідовності:
1) обирається критеріальний показник економічного розвитку суб’єкта господарювання.
В якості такого показника може виступати
прибуток, надприбуток, ринкова вартість підприємства тощо;
2) у прирості величини критеріального
показника економічного розвитку підприємства виокремлюється та його частина, яка
зумовлена саме розвитком підприємства, а
не якимось іншими чинниками, що безпосередньо не пов’язані зі зростанням економічного потенціалу суб’єкта господарювання;
3) у прирості критеріального показника,
обрахованого на другому етапі, виділяється
та його частина, що зумовлена саме інноваційним розвитком підприємства;
4) у прирості значення критеріального
показника, обрахованого на третьому етапі,
виокремлюється стабільна його частина.
При цьому величина критеріального показника, яка зумовлена саме інноваційним розвитком підприємства (∆V), може бути представленою таким чином:

Приріст критеріального показника діяльності підприємства у звітному періоді
порівняно із базовим періодом
За рахунок чинників,
викликаних
економічним розвитком

За рахунок чинників,
не викликаних
економічним розвитком

За рахунок спільної дії
чинників з обох груп

За рахунок чинників,
викликаних
інноваційним розвитком

За рахунок чинників,
викликаних розвитком
неінноваційного
характеру

За рахунок спільної
дії чинників з обох
груп
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За рахунок
впровадження
інноваційних видів
продукції

За рахунок
впровадження
інноваційних
технологій

За рахунок
впровадження
організаційних
інновацій

За рахунок
впровадження
маркетингових
та інших інновацій

Рис. 1. Модель декомпозиції величини економічного зростання підприємства
Джерело: розроблено авторами
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∆V = ∆V1 + ∆V2 +∆V3 +∆V14+∆V5 ,
(1)
де ∆V1 – приріст критеріального показника
діяльності підприємства у звітному періоді
порівняно із базовим завдяки переходу на
виробництво інноваційних видів продукції
без припинення виготовлення підприємством
наявних видів його продукції;
∆V2 – приріст критеріального показника
діяльності підприємства у звітному періоді
порівняно із базовим завдяки переходу на
виробництво інноваційних видів продукції із
припиненням виготовлення підприємством
деяких наявних видів продукції;
∆V3 – приріст критеріального показника
діяльності підприємства у звітному періоді
порівняно із базовим завдяки виготовленню
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ним додаткових обсягів наявних різновидів продукції внаслідок впровадження інноваційних технологічних процесів без припинення виробництва базових обсягів цих
різновидів продукції за допомогою існуючих
технологій;
∆V4 – приріст критеріального показника
діяльності підприємства у звітному періоді
порівняно із базовим завдяки виготовленню
існуючих видів продукції після заміни традиційних (тих, що раніше використовувалися
на підприємстві) технологій виробництва на
інноваційні технологічні процеси;
∆V5 – приріст критеріального показника
діяльності підприємства у звітному періоді у
порівнянні із базовим періодом завдяки впро-

Таблиця 2
Показники інноваційної діяльності досліджуваних підприємств за 2018–2021 рр.
Значення показників за видами діяльності
Назви показників, одиниці
Виготовлення Оброблення
Виготовлення
деревини
вимірювання
харчових
машин
й виробництво і устаткування
продуктів
виробів з неї
1. Кількість підприємств,
35
21
24
що досліджувалися, одиниць
2. Кількість підприємств, що здійснювали
8
4
19
інноваційну діяльність, одиниць
3. Частка підприємств, що здійснювали
інноваційну діяльність у звітному періоді,
22,86
19,05
79,17
в загальній кількості досліджуваних
підприємств, %
4. Кількість тих нововведень,
які досліджувані підприємства
63
51
93
намагалися впровадити, одиниць
5. Кількість тих нововведень,
які досліджувані підприємства фактично
20
18
42
впровадили, одиниць
6. Частка впроваджених підприємствами
нововведень у загальній кількості
31,75
35,29
45,16
нововведень, які досліджувані
підприємства намагалися впровадити, %
7. Середньорічний приріст сукупного
чистого прибутку тих підприємств,
що провадили інноваційну діяльність,
1096
564
2117
за рахунок чинників, викликаних
інноваційним розвитком, тис. грн.
8. Середньорічний приріст сукупного
чистого прибутку підприємств, що
провадили інноваційну діяльність,
1460
658
937
за рахунок чинників, викликаних розвитком
неінноваційного характеру, тис. грн.
9. Рівень інноваційності економічного
розвитку тих досліджуваних підприємств,
42,88
46,15
69,32
які провадили інноваційну діяльність,
за величиною чистого прибутку, %
Джерело: розраховано авторами за даними досліджуваних підприємств
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вадженню організаційних, маркетингових та
інших нововведень.
Отже, враховуючи викладене, оцінювання
відносного рівня інноваційності економічного
розвитку підприємства може бути виконано за
допомогою індикатора частки приросту критеріального показника такого розвитку, досягнутого завдяки реалізації на підприємстві інноваційних програм та проєктів.
Для здійснення апробації запропонованих методичних засад оцінювання інноваційності економічного розвитку підприємств було
сформовано вибірку з 80 підприємств західного регіону України, що належать до трьох
різновидів економічної діяльності. Зібравши
вхідну інформацію та провівши відповідні
розрахунки, було оцінено рівень інноваційності економічного розвитку тих досліджуваних підприємств, у яких у звітному періоді
відбувалася інноваційна діяльність, за показником чистого прибутку. Як випливає з даних,
представлених у табл. 2, з урахування запропонованої вище у табл. 1 градації рівня інноваційності економічного розвитку суб’єктів
господарювання цей рівень у досліджуваних
підприємств за усіма видами економічної
діяльності є середнім.
Використання у практиці діяльності підприємств запропонованих методологічних
засад оцінювання рівня інноваційності економічного розвитку суб’єктів господарювання
надасть змогу встановити частку приросту
фінансово-економічних результатів їх функціонування завдяки провадженню інноваційної
діяльності.
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Висновки та перспективи подальших
досліджень. Під інноваційністю економічного
розвитку підприємств варто розуміти певну
його характеристику, яка описує рівень такого
розвитку, що було досягнуто завдяки розробці та впровадженню у діяльність підприємств продуктових, технічних, технологічних
та інших видів інновацій. При цьому існує
низка видів інноваційності економічного розвитку, які можна згрупувати за окремими класифікаційними ознаками, зокрема, за типами
нововведень, за часом оцінювання, за способом оцінювання тощо. Щодо оцінювання
рівня інноваційності економічного розвитку
підприємства, то воно може бути виконано за
допомогою індикатора частки приросту критеріального показника такого розвитку, досягнутого завдяки реалізації на підприємстві
інноваційних програм та проєктів. Результати,
отримані у процесі проведеного дослідження,
можуть бути впроваджені у діяльність підприємств при здійсненні її діагностики та при
розробці планів та стратегій інноваційного
розвитку суб’єктів господарювання. Це дасть
можливість підвищити обґрунтованість цих
планів та стратегій завдяки більш повному
врахуванню впливу нововведень, які розробляються та впроваджуються на підприємствах, на темпи та пропорції їх економічного
розвитку. Подальші дослідження потребують
розроблення методологічних засад обґрунтування шляхів підвищення інноваційності економічного розвитку суб’єктів підприємництва
та вибору найбільш узагальнюючого критерію
цього розвитку.
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