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В умовах інноваційної економіки процеси іннова-
ційного розвитку промислових підприємств стають пер-
шочерговими об’єктами управління, яке, у свою чергу, по-
требує відповідних аналітичних даних, що слугуватимуть 
оцінці проблем та тенденцій цих процесів на різних рівнях 
та розробці відповідних регулюючих заходів. Першочерго-
вим джерелом таких даних зазвичай вважаються дані ста-
тистичних спостережень та статистичного аналізу. 

Інноваційна активність та інноваційна діяльність 
промислових підприємств вже давно є об’єктом статис-
тичних спостережень та статистичного аналізу на рівні 
держави, здійснення яких вимагає від підприємств ведення 
статистичного обліку та складання статистичної звітності. 
Проте, фахівці вважають, що статистичні показники щодо 
інновацій, які наводяться у звітності, не дозволяють зро-
бити остаточного висновку про ефективність інноваційної 
діяльності, її вплив на розвиток як окремого підприємства, 
так і певної галузі та економіки в цілому. Тому питанням 
оцінки інноваційної діяльності підприємств з використан-
ням певної системи індикаторів присвячують свої дослі-
дження відомі вітчизняні вчені, зокрема Н. П. Гончарова, 
А. В. Гриньов, Б. М. Данилишин, В. І. Захарченко, С. М. Іл-
ляшенко, О. Є. Кузьмін, Д. О. Куліков, М. М. Меркулов, 
Л. І. Федулова, С. В. Філиппова, Д. М. Черваньов, А. І. Яков-
лєв. Водночас, застосування на практиці запропонованих 
ними методик аналізу інноваційної діяльності підприємств 
часто стикається з проблемою інформаційного забезпе-
чення в існуючій системі статистичного обліку.

Метою статті є дослідження інструментарію статис-
тичного та економічного аналізу інноваційної діяльності про-
мислових підприємств, визначення проблем оцінювання тен-
денцій їх інноваційного розвитку, обґрунтування напрямів 
удосконалення інструментарію аналізу інноваційного розвит-
ку підприємств та його інформаційного забезпечення.  

Інноваційний розвиток підприємства часто пов’я-
зують з інноваційною діяльністю, як одним із його ключо-
вих чинників та складових, тому і статистичну оцінку інно-
ваційного розвитку здійснюють саме на основі показників 
інноваційної діяльності та активності підприємства. Про-
те, розвиток підприємства (у контексті, якнайменш, покра-
щення фінансових показників діяльності як його індикато-
рів) може відбуватися не лише за умови провадження ним 
інноваційної діяльності, та, навпаки, інноваційна діяль-
ність, враховуючи ризики, що їй властиві, не завжди при-
зводить до розвитку. Отже, аналіз інноваційного розвитку 
підприємства має фокусуватись в двох напрямках: аналіз 
власне розвитку та аналіз ознак його інноваційності – ін-
новаційної активності та інноваційного потенціалу. А інно-
ваційний розвиток підприємства, з точки зору аналізу, слід 
розглядати як позитивні якісні зміни стану підприємства 
(що знаходять відображення в підвищенні ефективності 
діяльності, покращенні фінансового стану, зростанні рин-
кової вартості тощо) в результаті здійснення інноваційної 
діяльності та ефективного використання інноваційного 
потенціалу [1].

Зазвичай у країнах Євросоюзу для визначення сту-
пеню інноваційного розвитку в кожній окремій країні 
розраховується так званий узагальнений інноваційний 
індекс (Summary Innovation Index (SII)), який є композит-
ним показником, що враховує різнорідні дані з різних сфер 
інноваційної діяльності. Методика визначення показни-
ка SII передбачає розрахунок для кожної країни (регіону) 
26 параметрів, що розбиті на 5 груп (табл. 1). Індикатори 
були сконструйовані на основі стандартних статистичних 
показників системи EUROSTAT, а результати розрахунків 
з 2000 року щорічно наводяться у так званому Європей-
ському інноваційному табло (ЄІТ) – European Innovation 
Scoreboard (EIS). 

Таблиця 1

Показники Європейського інноваційного індексу (табло) [2 – 4]

Група показників найменування показників

1 2

індикатори про-
відників інновацій 
(innovation drivers)

1) кількість випускників «природничо-наукових» та інженерних напрямків на 1000 осіб населення віком  
20 – 29 років; 
2) кількість населення, що отримало вищу та середню освіту, на 100 осіб віком 25 – 64 роки; 
3) кількість користувачів високошвидкісних ліній інтернету на 100 осіб; 
4) кількість осіб, що одержують математичну, фізичну та технічну освіти, на 1000 жителів у віковій групі 
20 – 29 років; 
5) частка осіб у віковій групі 20 – 24 роки, що одержали принаймні середню освіту

індикатори  
створення знань  

(knowledge creation)

1) частка витрат (державних або підприємства) на дослідження та розробки у ввП; 
2) частка витрат у бізнесовому секторі на дослідження та розробки у ввП; 
3) частка витрат на дослідження та розробки у середньо- та високотехнологічних секторах промисло-
вості (% до загального обсягу фінансування досліджень та розробок у промисловості); 
4) частка підприємств, що отримували публічне фінансування інновацій у загальній кількості промисло-
вих підприємств; 
5) частка вузівських досліджень і розробок, що фінансуються бізнесом у загальному обсязі досліджень 
та розробок вузівського сектора

індикатори дифузії 
інновацій  
(diffusion)

1) частка малих та середніх промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю у загаль-
ній кількості малих та середніх промислових підприємств; 
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Незважаючи, що ця європейська методика оцінки 
інноваційного розвитку працює на макрорівні, аналіз її по-
казників дозволяє визначити не тільки ключові складові 
інноваційного розвитку держави, але й індикатори, які мо-
жуть бути спроектовані на рівень підприємств: 1) показни-
ки людського інноваційного потенціалу (наприклад, частка 
персоналу з вищою освітою, з науковим ступенем, зі спеці-
альними компетенціями у певній професійній сфері); 2) по-
казники інноваційності витрат у різних сферах (наприклад, 
витрати на дослідження та розробки, витрати на інформа-
ційні та комунікаційні технології); 3) показники структури 
джерел фінансування інновацій; 4) показники інноваційної 
активності (наприклад, частка високотехнологічної про-
дукції в експорті, реалізація нової ринкової продукції під-
приємствами); 5) показники зайнятості в інноваційних 
сферах (наприклад, частка персоналу, задіяного у НДДКР); 
6) показники інтелектуального потенціалу – об’єктів інте-
лектуальної власності.

Аналіз статистичних даних, що пропонується Дер-
жавною службою статистики України [5], свідчить, що 
більшість показників макроекономічної оцінки інновацій-
ної діяльності промислових підприємств мають переважно 
кількісний характер і практично не корелюють з вартіс-
ними показниками та віддзеркалюють лише один з виявів 
інноваційної діяльності та розвитку – інноваційну актив-
ність (табл. 2).

Інформаційною базою макроекономічного статис-
тичного аналізу є статистична звітність підприємств. Ві-
тчизняними підприємствами застосовуються такі форми 
статистичної звітності, що віддзеркалюють їх інноваційну 
діяльність та процеси створення інноваційного потенці-
алу: 1) форма державного статистичного спостереження  
N 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності про-

мислового підприємства» (табл. 3); 2) форма державно-
го статистичного спостереження N 1-технологія «Звіт 
про створення та використання провідних технологій та 
об’єктів права інтелектуальної власності» [6].

Аналіз показників, зазначених у формі N 1-інновація, 
свідчить, що методика статистичного аналізу інноваційної 
діяльності промислових підприємств акцентує увагу на 
таких її проявах: 1) факт здійснення підприємством інно-
ваційної діяльності в розрізі її різновидів (інноваційна ак-
тивність); 2) інноваційні витрати (в грошовому вимірнику) 
та їх структура за напрямами використання та джерелами 
фінансування; 3) впровадження (у натуральному вимірі) 
та реалізація (у грошовому вимірі) інноваційної продукції 
(останнє в розрізі рівня новизни та ринку збуту); 4) впро-
вадження інноваційних процесів, зокрема нових техноло-
гічних процесів, придбання та передача нових технологій 
(у натуральному вимірі).

Жодного показника, щоб міг би характеризувати ви-
годи (ефект) підприємства від провадження інноваційної 
діяльності та пов’язати показники інноваційної активності 
з розвитком підприємства у цій формі статистичного ана-
лізу, немає.

Форма державного статистичного спостереження 
N 1-технологія «Звіт про створення та використання про-
відних технологій та об’єктів права інтелектуальної влас-
ності» мала б частково відображати процес формування 
інноваційного потенціалу підприємства (в частині об’єктів 
права інтелектуальної власності). Аналізуючи дані форми 
N 1-технологія та методичні рекомендації з її заповне-
ння, можна визначити такі напрямки (показники) аналізу:  
1) створення передових технологій (у натуральному вимі-
рі); 2) використання передових технологій (у натурально-
му вимірі); 3) використання об’єктів права інтелектуальної 

1 2

2) частка малих та середніх промислових підприємств, що налагодили коопераційні зв’язки у сфері ін-
новацій у загальній кількості таких підприємств; 
3) частка інноваційних витрат промислових підприємств у загальному обороті; 
4) частка інвестицій у формі венчурного капіталу в заходи, що реалізуються на ранніх стадіях розвитку, 
у ввП; 
5) частка у ввП витрат на інформаційні та телекомунікаційні технології; 
6) частка малих та середніх промислових підприємств, що впроваджують організаційні інновації, у за-
гальній кількості таких підприємств

індикатори освоєння 
(впровадження) 

інновацій 
(applications)

1) частка осіб, що працюють у секторі надання високотехнологічних послуг (% до середньорічної кіль-
кості найманих працівників); 
2) частка високотехнологічної продукції в експорті країни; 
3) частка реалізації нової ринкової продукції підприємствами (% до обороту); 
4) частка нових або удосконалених виробів для підприємств; 
5) частка осіб, що працюють у сфері виготовлення середньо- та високотехнологічних секторах промис-
ловості (% до середньорічної кількості найманих працівників)

індикатори  
інтелектуальної 

власності (intellectual 
property)

1) кількість винаходів, що заявлені для одержання правового захисту до Європейське патентного агент-
ства на мільйон жителів; 
2) кількість патентних заявок, що надані до Патентного агентства СШа на мільйон осіб; 
3) кількість т. з. торгівельних патентів (tradic patents) на мільйон жителів; 
4) кількість зареєстрованих торгівельних марок на мільйон осіб; 
5) зареєстровані патенти на промислові зразки на мільйон осіб

Закінчення табл. 1
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власності (у натуральному вимірі) в розрізі їх видів та фі-
нансування за рахунок Держбюджету. Жодного фінансо-
вого показника або показника ефекту в означеному звіті 
також немає.

Отже, існуючі дані вітчизняної статистики щодо 
інноваційної діяльності підприємств є недостатніми як 
для повної характеристики їх інноваційної діяльності та 
інноваційного потенціалу, так і для визначення впливу 
інноваційної діяльності на інноваційний розвиток під-
приємств. 

Узагальнення показників аналізу інноваційної ді-
яльності, що зазначають фахівці у своїх дослідженнях  
[1; 7 – 11] дає змогу стверджувати, що переважна їх біль-
шість повторюється, і за основу найчастіше беруться дані, 
які використовує вітчизняна офіційна статистика. Угру-
пування основних показників оцінки інноваційної діяль-
ності підприємств відповідно до напрямків, зазначених 
в Європейському інноваційному табло та статистичній 
формі «N1-інновація», дозволило визначити такі ключо-
ві аналітичні блоки: 1) інновації (структура та якість); 2) 
інноваційна продукція; 3) інноваційні процеси та техноло-
гії; 4) інноваційні витрати, інноваційні інвестиції, джерела 
фінансування інновацій; 5) ефективність інноваційної ді-
яльності; 6) інноваційний потенціал: людський інновацій-
ний потенціал, інтелектуальна власність, ресурсне забез-
печення інноваційної діяльності, інноваційна культура та 
клімат.

Аналіз сукупності показників, наведених в дослі-
дженнях, дозволив визначити декілька рівнів деталізації 
аналізу інноваційної діяльності: 1) аналіз інноваційної ді-
яльності в цілому по підприємству (інноваційної активно-
сті) – в показниках загальної кількості впроваджених та 

реалізованих інновацій, загального обсягу інноваційних 
витрат, загальної ефективності інноваційної діяльності, 
тощо; 2) аналіз структури інноваційної діяльності підпри-
ємства − в показниках структури інновацій за видами, 
структури інноваційних витрат за напрямками, структури 
інноваційних інвестицій за джерелами фінансування, тощо;  
3) аналіз окремих видів інновацій (продукції, проектів, 
процесів) – в показниках якості, конкурентоспроможнос-
ті, новизни тощо певної інноваційної продукції, тривалості 
певного інноваційного процесу, ефективності впроваджен-
ня певної інновації тощо.

Втім, пропоновані методики мають низку спільних 
недоліків: 1) деякі пропоновані в дослідженнях показни-
ки мають описовий характер, де не простежуються базові 
дані фінансової або статистичної звітності, необхідні для 
їх розрахунку, що ускладнює їх розуміння та застосування 
на практиці; 2) системи індикаторів містять як кількісні 
(абсолютні та відносні), так і якісні показники, що усклад-
нює інтегральну оцінку інноваційної діяльності та розви-
тку підприємств; 3) досі в літературних джерелах немає 
чітко ієрархічно збудованої системи показників оцінки 
інноваційної діяльності та інноваційного розвитку під-
приємства.  

Узагальнення результатів досліджень дозволяє об-
ґрунтувати такі основні напрями удосконалення інстру-
ментарію аналізу інноваційної діяльності та інноваційного 
розвитку промислових підприємств: 

аналіз  інноваційного розвитку підприємства має  
фокусуватись у двох напрямах: аналіз власне роз-
витку та ознак його інноваційності – інноваційної 
активності та інноваційного потенціалу, що ви-
магає удосконалення інструментарію статистич-

Таблиця 2

Статистика інноваційної діяльності промислових підприємств України у 2008 – 2013 рр. 
 (фрагмент, згруповано на основі даних [5] )

Показники
Роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013

кількість промислових підприємств,  
у т. ч. 10728 10995 10606 10350 10089 10208

а) займалися інноваційною діяльністю 1397 1411 1462 1679 1758 1715

б) впроваджували інновації 1160 1180 1217 1327 1362 1312

в) впроваджували інноваційні процеси 582 540 593 677 703 557

г) освоювали виробництво 
інноваційних видів продукції 667 614 615 731 704 683

д) реалізували інноваційну продукцію 993 994 964 1043 1073 1031

з них продукцію, що була новою  
для ринку 322 288 270 260 243 145

продукцію, що була новою тільки  
для підприємства 792 816 812 882 889 886

е) реалізували інноваційну продукцію 
за межі України 341 334 343 378 332 344
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ного аналізу інноваційного розвитку підприємств 
на засадах поєднання індикаторів їх інноваційної 
діяльності та інноваційного потенціалу з індика-
торами, як найменш фінансовими, що віддзерка-
люють їх розвиток;
індикатори розвитку, інноваційної діяльності та  
інноваційного потенціалу промислових підпри-
ємств потребують класифікації та побудови у ви-
гляді єдиної ієрархічної системи показників, яка 
дозволить оцінювати тенденції інноваційного 
розвитку (діяльності, потенціалу) та визначати 
чинники впливу на них на різних рівнях деталі-
зації. 

Удосконалення інструментарію аналізу інноваційного 
розвитку промислових підприємств та застосування його 
на практиці потребує належного інформаційного забезпе-
чення, яке, ймовірно, не зможе бути реалізовано в межах 

існуючого обов’язкового фінансового та статистичного об-
ліку та вимагатиме, якнайменш, відповідного удосконален-
ня управлінського обліку на певному підприємстві.
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Таблиця 3

Показники статистичного аналізу інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні 
 (згруповано на основі [6])

Блоки аналізу Показники

1. «інновацій-
на діяльність 

та витрати під-
приємства»

Інноваційна діяльність − зазначається, чи було підприємство протягом останніх трьох років роботи задіяне 
в  інноваційній діяльності, такій як: 1) проведення науково-дослідних робіт (ндр) власними силами; 2) придбан-
ня результатів ндр; 3) придбання машин, обладнання та комп'ютерної техніки чи програмного забезпечення 
для виробництва нових і значно вдосконалених продуктів та процесів; 4) придбання нових технологій, які 
використовуються для реалізації технологічних інновацій; 5) навчання та підготовка персоналу підприємства; 
6) діяльність щодо ринкового запровадження підприємством нових чи значно вдосконалених товарів та по-
слуг; 7) інші роботи, пов'язані зі створенням і впровадженням інновацій; 8) впровадження організаційних інно-
вацій; 9) впровадження маркетингових інновацій.

Інноваційні витрати – зазначається загальна сума витрат, пов'язаних з інноваціями, протягом звітного року за 
напрямами: 1) внутрішні ндр; 2) зовнішні ндр; 3) придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; 
4) придбання інших зовнішніх знань; 5) інші витрати

Фінансування витрат на інновації за джерелами – вказується сума фінансування з певного джерела: 1) за раху-
нок власних коштів; 2) за рахунок коштів державного бюджету; 3) за рахунок коштів місцевих бюджетів;  
4) за рахунок коштів позабюджетних фондів; 5) за рахунок коштів вітчизняних інвесторів; 6) за рахунок коштів 
іноземних інвесторів; 7) за рахунок кредитів; 8) за рахунок коштів інших джерел.

2. «інновацій-
на продукція 

(послуги,  
роботи)»

Впровадження підприємством («так» чи «ні») нової або вдосконаленої продукції, в тому числі: 1) продукції нової 
для ринку; 2) продукції нової для підприємства.

Кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів продукції, в тому числі нових лише для підприєм-
ства; 

Кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо, 
в  тому числі нових лише для підприємства;

Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції, виконаних робіт, послуг протягом звітного року,  в тому 
числі: 1) що є новими для ринку підприємства; 2) що є новими тільки для підприємства.

3. «інноваційні 
процеси»

Впровадження інноваційних процесів − зазначається, чи впроваджувало підприємство протягом останніх трьох 
років інноваційні процеси, в тому числі:1) нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції; 
2) нові або вдосконалені методи логістики, доставки або розповсюдження продукції; 3) нова або вдосконалена 
діяльність з підтримки процесів підприємств.

Кількість впроваджених у виробництво нових технологічних процесів, в тому числі  маловідходних, ресурсо-
зберігаючих технологічних процесів.

Кількість придбаних та переданих підприємством нових технологій чи окремих технічних досягнень, в тому 
числі 1) за межами України; 2) у країнах Снд.
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