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ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІННОВАЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВАРТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПІДХОДУ  

 

Постановка проблеми. Функціонування сучасних підприємств повинне 

ґрунтуватися на досягненні максимальних показників діяльності, підвищенні 

ефективності використання всіх видів ресурсів, формуванні конкурентних 

переваг та забезпеченні стабільності розвитку підприємства у довгостроковому 

періоді. Сучасні наукові дослідження та практика підприємницької діяльності 

засвідчують, що на сьогодні однією з головних передумов, що дозволяють 

досягти позитивних результатів діяльності, є впровадження інновацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні, 

методичні та практичні аспекти механізму впливу інновацій на результати 

діяльності підприємства досліджувалися в працях багатьох зарубіжних та 

вітчизняних учених, зокрема Коумпленда Т., Муррина Дж. [1], Фатхуддинова Р. 

А. [2], Ілляшенко С.М. [3], Перерви П. Г., Мехович С. М., Погорєлова М. І. [4], 

Павленко І. А. [5], Івашковської [6]. 

Разом з тим залишаються невирішеними питання встановлення чітких 

взаємозалежностей між обсягами та динамікою фінансування інновацій та 

отриманими результатами, що виражаються конкретними вартісними 

показниками. 



Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування взаємозв’язку 

інновацій та результатів діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вартісно-орієнтований 

підхід до управління інноваційною діяльністю підприємства вимагає 

встановлення чітких взаємозалежностей між обсягами та динамікою 

фінансування інновацій та отриманими результатами, що виражаються 

конкретними вартісними показниками – приростом обсягів реалізації продукції, 

чистого прибутку, рентабельності, чистого грошового потоку тощо. 

Беззаперечним наслідком впровадження будь-якого виду інновацій на 

підприємстві є підвищення ефективності виконання певної частини його 

виробничих чи інших функцій. Разом із тим, формування доданої вартості 

підприємства є результатом комплексного та багатоаспектного впливу різних 

чинників, частина яких носить непередбачуваний та стохастичний характер [1]. 

Вплив інновацій при цьому є опосередкованим і проявляється лише через 

підвищення ефективності використання певних видів ресурсів підприємства – 

виробничих, фінансових, трудових та інших.  

Виходячи з цього, формалізація впливу інновацій на формування доданої 

вартості та підвищення ефективності функціонування підприємства повинна 

ґрунтуватися, перш за все, на виборі тих фінансових показників, через які 

найбільш точно і повно може бути детермінований та оцінений взаємозв’язок 

інновацій та вартості. З цією метою звернемося до досліджень та рекомендацій, 

розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

для характеристики інноваційної активності підприємств, аналізу мотивів і 

перешкод для інновацій [7, 8]. 

Як було вище відзначено, інновації можуть впливати на різні аспекти 

діяльності підприємства, у тому числі на його конкурентоспроможність, 

контрольовану ним частку ринку, ефективність використання основних і 

оборотних фондів, продуктивність праці та інші. Відповідно до цього, в 

рекомендаціях ОЕСР «Guidelines for collecting and interpreting innovation data» 

[8] всі чинники, що відображають мотиви та результати інновацій, 



розглядаються у розрізі 4 груп: 

1) конкурентоспроможність, попит, ринок; 

2) виробництво і збут; 

3) організація робочого процесу; 

4) інші чинники. 

Кожна із зазначених груп включає сукупність показників, зміна значень 

яких є відображенням позитивного ефекту від впровадження інновацій. Склад 

кожної із зазначених груп чинників та встановлення видів інновацій, для яких 

вони є релевантними, представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Чинники, що відображають мотиви та результати впровадження інновацій 

(складено авторами на основі [8, с. 108]) 

Група 

чин- 

ників 

Чинники (показники) впровадження інновацій 

Тип інновацій, для яких є 

релевантним вплив чинника 
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Репозиціонування товарів, попит на які 

скорочується 
+    

Розширення асортименту товарів і послуг +    

Розробка екологічно чистих продуктів +    

Збільшення або утримання частки ринку +   + 

Вихід на нові ринки +   + 

Покращення представлення та поінформованості 

про товари 
   + 

Скорочення часу на реагування на запити 

споживачів 
 + +  
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и
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Підвищення якості товарів і послуг + + +  

Підвищення гнучкості в постачанні товарів і 

наданні послуг 
 + +  

Збільшення спроможності виробництва і 

постачання товарів і послуг 
 + +  

Скорочення питомих витрат праці  + +  

Скорочення затрат сировини і матеріалів + + +  

Зменшення витрат на проектування нових 

продуктів 
 + +  

Скорочення простоїв виробництва, оптимізація 

часу на перед виробничу підготовку 
 + +  

Відповідність технічним галузевим стандартам + + +  



Скорочення операційних витрат при наданні 

послуг 
 + +  

Підвищення ефективності та швидкості поставок 

сировини/ матеріалів та відвантаження готової 

продукції 

 + +  

Налагодження інформаційного забезпечення  + +  
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Налагодження комунікацій та взаємодії між 

підрозділами підприємства 
  +  

Активізація процесів передачі технології і обміну 

знаннями з іншими установами, підприємствами  
  +  

Підвищення здатності адаптуватися до різних 

споживчих потреб 
  + + 

Розвиток тісних відносин зі споживачами   + + 

Покращення умов праці  + +  

Ін
ш

і Скорочення негативного впливу на навколишнє 

середовище /підвищення безпечності та корисності 
+ + +  

Відповідність регуляторним вимогам + + +  

 

Характеризуючи наслідки впровадження продуктових, технологічних, 

організаційних та маркетингових інновацій за їх відображенням на зміні 

ключових показників діяльності підприємства у розрізі визначених 4 груп 

чинників, можна відмітити ряд особливостей. По-перше, різні види інновацій 

охоплюють своєю дією різні сфери діяльності підприємства та стадії 

виробничого процесу, відмінним є і ступінь їх впливу на зміну досліджуваних 

показників.  

За даними табл. 1 можна відмітити, що результати впровадження 

продуктових і маркетингових інновацій основним чином відображаються на 

показниках, що характеризують конкурентоспроможність підприємства, його 

позиції на ринку та попит на його продукцію. У той же час, їх роль у 

покращенні значень показників, що характеризують виробничу і збутову 

діяльність підприємства, а також організацію робочого процесу, є незначним. 

Для технологічних інновацій основною сферою, в якій знаходять відображення 

впроваджувані зміни, є виробництво і збут. Незначним чином даний тип 

інновацій може позначатися і на деяких показниках інших груп, зокрема 

забезпечуючи скорочення часу на реагування на запити споживачів (1 група) та 

сприяючи покращенню умов праці робітників (3 група). 

Цікавою характерною рисою організаційних інновацій є те, що їх 



впровадження може позитивно позначитися на найбільшій кількості 

досліджуваних показників, порівняно з іншими видами інновацій. Поряд із тим, 

за ступенем впливу даний тип інновацій можна віднести до тієї категорії 

нововведень, що характеризується найбільш опосередкованим та слабким 

типом зв’язку між інноваціями та результатами діяльності підприємства. Таким 

чином, на відміну від продуктових та технологічних, організаційні інновації 

найчастіше відіграють другорядну роль в підвищенні ефективності діяльності 

підприємства. Однак, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, 

що в ряді випадків впровадження організаційних інновацій є обов’язковою 

умовою ефективності технологічних, продуктових чи маркетингових інновацій. 

Особливо це твердження є справедливим для підприємств, що функціонують в 

країнах з низьким економіко-технологічним рівнем розвитку і 

характеризуються неоптимальною структурою та неефективною організацією 

виробництва. 

Необхідно відмітити, що для 4 групи показників, до якої включені 

відповідність регуляторним вимогам та скорочення негативного впливу на 

навколишнє середовище (підвищення безпечності та корисності), релевантним 

може бути вплив і продуктових, і технологічних, і організаційних інновацій. 

Наявність реального впливу інновацій на ці чинники залежить від того, до яких 

саме законодавчих та регуляторних норм доводиться відповідність роботи 

підприємства, а також яку проблему негативного впливу чи небезпеки 

виробництва намагаються мінімізувати шляхом впровадження інновацій: для 

скорочення забруднюючих відходів виробництва необхідними є технологічні 

інновації, зменшення небезпечності умов праці досягається за допомогою 

технологічних і організаційних інновацій, а уникнення можливої шкоди 

здоров’ю людини забезпечується продуктовими інноваціями.  

Наступним кроком дослідження взаємозв’язку інновацій та результатів 

діяльності підприємства є встановлення пріоритетності ідентифікованих 

факторів, визначення основних із них шляхом проведення їх ранжування за 

силою впливу впроваджуваних інновацій на зміну значень відповідних 



показників. На практиці реальний вплив нововведень на результати діяльності 

підприємства у кожному конкретному випадку буде мати свої особливості, 

проте можна виділити і загальні закономірності, характерні для переважної 

більшості підприємств, визначивши сукупність чинників, які виступають 

основними мотивами інноваційної діяльності. З цією метою звернемося до 

досліджень рівня наукового, технологічного та інноваційного розвитку в 

країнах Європи, що регулярно проводяться статистичною службою 

Європейського союзу із застосуванням методики, розробленої ОЕСР. 

Результати такого дослідження за 2008 рік, що відображають основні мотиви 

інноваційної діяльності підприємств різних галузей в 27 країнах ЄС, 

представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Пріоритетність чинників результативності інновацій (крім організаційних) 

відповідно до дослідження, проведеного на базі підприємств країн ЄС, % до 

опитаних інноваційних підприємств (складено авторами на основі [9]) 

Чинники в порядку зменшення 

пріоритетності 

% від 

опитаних 

підприємств 

Група, до якої належить 

показник 

Типи 

інновацій, 

яким 

відповідає 

Підвищення якості товарів і 

послуг 
38% Виробництво і збут 

Продуктові, 

технологічні 

Розширення асортименту товарів і 

послуг 
34% 

Конкурентоспроможність, 

попит, ринок 
Продуктові 

Збільшення або утримання частки 

ринку, вихід на нові ринки 
29% 

Конкурентоспроможність, 

попит, ринок 

Продуктові, 

маркетингові 

Підвищення гнучкості в 

постачанні товарів і наданні 

послуг 

24% Виробництво і збут Технологічні 

Збільшення спроможності 

постачання товарів і послуг 
24% Виробництво і збут Технологічні 

Відповідність регуляторним 

вимогам 
18% Інші 

Продуктові, 

технологічні 

Скорочення питомих витрат праці 18% Виробництво і збут Технологічні 

Скорочення негативного впливу 

на навколишнє середовище / 

підвищення безпечності та 

корисності 

14% Інші 
Продуктові, 

технологічні 

Скорочення затрат сировини і 

матеріалів 
10% Виробництво і збут 

Продуктові, 

технологічні 

Інші чинники Менше 10% х х 



Зазначимо, що в опитуванні взяли участь інноваційно-активні 

підприємства, що впроваджували продуктові, маркетингові або технологічні 

інновації. Організаційні інновації внаслідок їх специфіки у даному дослідженні 

були винесені в окрему групу.  

З таблиці 2 можна зробити висновок про те, що основною площиною 

інноваційної активності підприємств є продуктові та технологічні зміни, 

оскільки саме даним типам нововведень відповідають визначені основні 

чинники впровадження інновацій. На відміну від маркетингових інновацій, 

вони в більшості випадків забезпечують суттєвіші якісні зміни та, відповідно, 

дають відчутніший результат щодо приросту доданої вартості. Крім того, 

надання переваги саме продуктовим та технологічним інноваціям є 

характерною рисою сучасних економічних систем розвинених країн. 

Насиченість ринків збуту в таких країнах зменшує можливості суттєвого 

нарощення вартості із застосуванням інноваційних маркетингових стратегій. 

Перші три чинники результативності інновацій, що визначені 

підприємствами як найголовніші, пов’язані із формуванням такого фінансового 

показника, як виручка (дохід) від реалізації продукції: якість і асортимент 

продукції співвідносяться із ціновими параметрами, а частка ринку є 

відображенням кількості реалізованої продукції. Вплив інновацій на зазначені 

характеристики був визначений як «найбільш важливий» відповідно 38%, 34% 

та 29% опитаних підприємств.  

Висока значимість (по 24%) була надана також факторам суто 

виробничого і збутового характеру: підвищення гнучкості в постачанні 

товарів/послуг; збільшення спроможності виробництва і постачання товарів/ 

послуг. Зміна зазначених параметрів можлива за рахунок заміни старого 

обладнання на нове, більш продуктивне. Більші обсяги виробництва та 

можливості постачання можуть сприяти і зростанню фактичних обсягів 

реалізації продукції підприємства за умови існування відповідного попиту. 

Слід відзначити надання великої ролі в інноваційному процесі такому 

фактору, як відповідність регуляторним нормам (18%). Особливість впливу 



даного чинника полягає в тому, що він є мотивом інноваційної діяльності не 

внаслідок самостійного вибору підприємства, а виникає як його зобов’язання. 

Висока частка (18%) в розглянутому дослідженні надана фактору 

скорочення питомих витрат праці як результату збільшення автоматизації 

виробничого процесу при впровадженні технологічних інновацій. Враховуючи 

значну питому вагу витрат на оплату праці в структурі виробничих витрат 

європейських підприємств, вплив інновацій на зазначений чинник може мати 

наслідком суттєве підвищення ефективності діяльності підприємства та приріст 

доданої вартості. 

Такі чинники, як зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище та скорочення затрат сировини і матеріалів не розглядаються 

підприємствами як найвагоміші мотиви та ефекти від здійснення інноваційної 

діяльності, їх вплив був відзначений відповідно 14% та 10% опитаними 

підприємствами. Можна зазначити, що забезпечення скорочення негативного 

впливу на навколишнє середовище та/або підвищення безпечності і корисності 

продукції не мають безпосереднього зв’язку із результатами діяльності 

підприємства, впливаючи основним чином на зовнішніх стейкхолдерів – 

споживачів та суспільство в цілому. Проте цей фактор може мати і 

опосередкований вплив на зростання виручки від реалізації продукції шляхом 

формування позитивного іміджу компанії та лояльного ставлення споживачів. 

Доцільно підкреслити той факт, що лише невелика частина підприємств у 

проведеному дослідженні визначила скорочення витрат сировини і матеріалів 

важливим ефектом від інноваційної діяльності. Це можна пояснити тим, що 

рівень технологічного оснащення більшості підприємств в європейських 

країнах на сучасному етапі характеризується достатньо високим рівнем 

енергетичної та сировинної ефективності, а тому впровадження технологічних 

інновацій в даному напрямку може надати лише незначний ефект. У той же час, 

для вітчизняних підприємств роль даного фактору у нарощенні доданої вартості 

та підвищенні ефективності функціонування є однією з провідних. 

Аналізуючи групи показників, яким надається першочергова роль в 



оцінці ефективності інновацій, та їх значимість для підприємств, можна 

відзначити суттєве переважання чинників 2 групи, що стосуються сфери 

виробництва і збуту: із даної категорії 5 показників були визначені 

найвагомішими. Таким чином, налагодження роботи всередині підприємства, 

ефективність його виробничої діяльності та організації системи поставок є 

вирішальними факторами нарощення доданої вартості. 

У розглянутому дослідженні ранжування мотивів інноваційної діяльності 

здійснювалося у розрізі продуктових, технологічних і маркетингових інновацій. 

Організаційні інновації виділені в окрему групу, оскільки їх вплив на приріст 

додаткової вартості є не таким явним. Крім того, незалежно від того, чи 

належить підприємство до категорії інноваційно-активних, на ньому можуть 

впроваджуватися організаційні зміни, що впливають на загальні результати 

діяльності підприємства. Базуючись на опитуванні, проведеному серед 

європейських компаній [9], визначені основні чинники оцінки результативності 

організаційних інновацій, отримані результати узагальнено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Пріоритетність чинників оцінки результативності організаційних інновацій 

(складено авторами на основі [9, с. 108]) 

Чинники в порядку 

зменшення пріоритетності 

% від 

опитаних 

інноваційних 

підприємств 

% від 

опитаних 

неінноваційних 

підприємств 

Група, до якої належить 

показник 

Підвищення якості товарів і 

послуг 
10,2% 4,0% Виробництво і збут 

Скорочення часу на 

реагування на запити 

споживачів 

9,1% 3,8% 
Конкурентоспроможність, 

попит, ринок 

Зменшення рівня витрат 4,7% 2,2% Виробництво і збут 

Підвищення задоволеності 

працівників / зменшення 

плинності кадрів 

4,1% 2,0% 
Організація робочого 

процесу 

 

Відповідно до даних, представлених в табл. 3, можемо відзначити 

наявність спільної тенденції до встановлення пріоритетності чинників 

організаційних інновацій як інноваційно-активними, так і неінноваційними 



підприємствами. Нижчі показники по неінноваційним підприємствам 

пояснюються тим, що при одночасному впровадженні продуктових чи 

технологічних інновацій, організаційні інновації можуть посилювати їх 

результативність та рівень впливу на формування додаткової вартості, 

забезпечуючи синергетичний ефект. Крім того, відмінним є характер та 

радикальність організаційних змін на інноваційно-активних та неінноваційних 

підприємствах. 

Характерним є те, що основним чинником для організаційних інновацій 

виступає підвищення якості товарів і послуг, аналогічно до пріоритетності 

чинників, встановлених по іншим видам інновацій (табл. 2). Висока оцінка 

надана також фактору скорочення часу на реагування на запити споживачів. 

Отже, показники ділової активності підприємства, покращення його позицій та 

іміджу на ринку для всіх видів інновацій визначені основними мотивами та 

критеріями оцінки їх ефективності. 

Серед розглянутих чинників, що характеризують мотиви та результати 

інноваційної діяльності підприємств за усіма видами нововведень, наявні як 

кількісні, так і якісні показники, що може ускладнити проведення оцінки 

результативності інновацій. Тому з метою подальшої формалізації 

взаємозв’язку між інноваціями та результатами діяльності підприємства 

необхідно ідентифікувати ті параметри та обрати ті фінансові показники, які 

будуть найбільш універсальними інструментами для вираження і кількісної 

оцінки приросту доданої вартості при впровадженні різних видів інновацій. 

Базуючись на результатах попередніх досліджень [10] можна зробити 

висновок, що більшість чинників, що характеризують мотиви інноваційної 

діяльності, можуть бути узагальнені за допомогою наступного цільового 

показника – виручки від реалізації продукції (або чистого доходу від 

реалізації). Дійсно, даний показник відображає комерційний успіх 

підприємства, попит на його продукцію, місце на ринку.  

Окрім того, вплив інновацій на результативність діяльності підприємства 

може проявлятися не лише у зростанні виручки, але й через підвищення 



ефективності його виробничої діяльності – зростання фондовіддачі, 

продуктивності праці, зменшення питомих витрат сировини і матеріалів. Тому 

доцільно розглянути взаємозв’язок чинників інноваційної діяльності із такими 

фінансовими показниками, як собівартість та продуктивність праці. 

Таким чином, на наступному етапі дослідження визначимо взаємозв’язок 

між представленими в таблиці 1 чинниками (мотивами) впровадження 

інновацій та наступними фінансовими показниками підприємства: 

- чистий дохід – R;  

- собівартість – C; 

- продуктивність праці – LP.  

Більшість із зазначених чинників інноваційної діяльності підприємства 

прямо або опосередковано впливають на зміну одного із обраних фінансових 

показників, що узагальнено представлено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Взаємозв’язок між чинниками інноваційної діяльності та фінансовими 

показниками підприємства (авторська розробка) 

Група 

чинників 
Чинники інноваційної діяльності 

Фінансовий 

показник, на 

величину 

якого впливає 

Характер/сила 

зв’язку із 

фінансовим 

показником 

К
о
н

к
у
р
ен

то
сп

р
о
м

о
ж

н
іс

ть
, 

п
о
п

и
т,

 р
и

н
о
к
 

Репозиціювання товарів, попит на які 

скорочується 
R Помірний 

Розширення асортименту товарів і послуг R Сильний 

Розробка екологічно чистих продуктів R Помірний 

Збільшення або утримання частки ринку R Сильний 

Вихід на нові ринки R Сильний 

Покращення представлення та 

поінформованості про товари 
R Сильний 

Скорочення часу реагування на запити 

споживачів 
R Помірний 

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 і

 з
б

у
т 

Підвищення якості товарів і послуг R Сильний 

Підвищення гнучкості в постачанні 

товарів і наданні послуг 
R Сильний 

Збільшення спроможності постачання 

товарів і послуг 
R Сильний 

Скорочення питомих витрат праці C Сильний 

Скорочення затрат сировини і матеріалів C Сильний 

Зменшення витрат на проектування нових 

продуктів 
C Сильний 



Скорочення простоїв виробництва, 

оптимізація часу на перед виробничу 

підготовку 

C Сильний 

Відповідність технічним галузевим 

стандартам 
C Слабкий 

Скорочення операційних витрат при 

наданні послуг 
C Сильний 

Підвищення ефективності та швидкості 

поставок сировини/ матеріалів та 

відвантаження готової продукції 

R, C Помірний 

Налагодження інформаційного 

забезпечення 
C Помірний 

О
р
га

н
із

ац
ія

 
р
о
б

о
ч

о
го

 

п
р
о
ц

ес
у

 

Налагодження комунікацій та взаємодії 

між підрозділами підприємства 
LP → C Помірний 

Активізація процесів передачі технології і 

обміну знаннями з іншими установами, 

підприємствами  

C, R Помірний 

Підвищення здатності адаптуватися до 

різних споживчих потреб 
R Помірний 

Розвиток тісних відносин зі споживачами R Помірний 

Покращення умов праці LP → R Помірний 

Ін
ш

і 

Скорочення негативного впливу на 

навколишнє середовище / підвищення 

безпечності та корисності 

R Слабкий 

Відповідність регуляторним вимогам C Слабкий 

 

Для першої групи показників, що узагальнюють успішність підприємства 

на ринку, його конкурентоспроможність та попит на продукцію, характерним є 

наявність прямого зв’язку із показником чистого доходу. При цьому такі 

параметри, як вихід на нові ринки, розширення асортименту товарів чи послуг, 

збільшення частки ринку та покращення поінформованості споживачів про 

товари безпосередньо сприяють формуванню додаткового грошового потоку 

від збільшення фактичних обсягів реалізованої продукції, а тому 

характеризуються тісним (сильним) взаємозв’язком. Інші ж фактори першої 

групи – репозиціонування товарів, попит на які скорочується, розробка 

екологічно чистих продуктів та скорочення часу реагування на запити 

споживачів – забезпечують формування позитивної думки споживачів про 

товари компанії і їх вибір з-поміж товарів конкурентів, що також дозволяє 

наростити додатковий грошовий потік, проте сила взаємозв’язку між даними 

показниками є помірною. 



Чинники другої групи (виробництво і збут) в основному пов’язані зі 

зміною іншого фінансового показника – собівартості товарів і послуг. Зокрема, 

безпосередній і сильний вплив на скорочення загального рівня витрат на 

виробництво одиниці продукції мають такі їх складові, як зменшення затрат 

сировини і матеріалів, витрат на проектування нових продуктів, операційних 

витрат при наданні послуг, питомих витрат праці та скорочення простоїв 

виробництва. До чинників з помірною силою впливу на зниження собівартості 

належать налагодження інформаційного забезпечення, що дозволяє 

оптимізувати технологічні процеси і документообіг, а також підвищення 

ефективності поставок сировини і матеріалів та відвантаження готової 

продукції, що сприяє скороченню відповідних витрат на постачання і збут. 

Останній чинник, окрім зменшення операційних витрат, може мати наслідком 

зростання чистого доходу від реалізації за умови, коли збільшення обсягів 

постачань супроводжується відповідним зростанням обсягів виробництва і 

збуту при наявності достатніх виробничих потужностей і трудових ресурсів. 

Слабкий вплив на скорочення операційних витрат підприємства у вигляді 

уникнення штрафних санкцій має чинник відповідності технічним стандартам 

У якості результуючого фінансового показника інноваційної діяльності 

для чинників 2 групи, окрім собівартості, може використовуватися чистий 

дохід від реалізації продукції, зокрема це стосується чинників підвищення 

якості товарів і послуг, підвищення гнучкості та збільшення спроможності 

постачання товарів і послуг. 

Враховуючи відсутність чинників 3 групи (організація робочого процесу) 

в переліку основних факторів інноваційної діяльності в розглянутому 

дослідженні, їм надана оцінка помірного впливу на фінансові показники. 

Більшість чинників, віднесених до даної групи, взаємопов’язані із ростом 

виручки від реалізації (підвищення адаптивності до споживчих потреб, 

розвиток тісних відносин зі споживачами). Такий чинник, як активізація 

процесів передачі технологій і обміну знаннями, може вплинути і на 

скорочення собівартості (наприклад, при запровадженні енергозберігаючих 



технологій), і на зростання чистого доходу (наприклад, передача ноу-хау).  

Слід відмітити наявність прямого зв’язку між чинниками 3 групи 

(покращення умов праці, налагодження комунікацій між підрозділами 

підприємства) та показником продуктивності праці. У свою чергу, через даний 

показник можна виразити їх взаємозв’язок із собівартістю та чистим доходом. 

Так, зростання продуктивності праці при налагодженні комунікацій всередині 

підприємства відбувається внаслідок зменшення часу на прийняття 

управлінських рішень, більш ефективне управління ресурсами та відповідне 

скорочення адміністративних витрат. При покращенні умов праці зростання 

продуктивності дозволяє збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції. 

Інші чинники інноваційної активності (група 4) здійснюють слабкий 

вплив на результати діяльності підприємства. При цьому скорочення 

негативного впливу на навколишнє середовище, підвищення безпечності та 

корисності продукції підвищують її споживчі якості, збільшують попит, що 

сприяє зростанню чистого доходу. Фактор відповідності регулятивним вимогам 

дозволяє уникнути застосуванню до підприємства фінансових санкцій, а відтак 

має взаємозв’язок із витратами підприємства та собівартістю. 

Досліджуючи взаємозв’язок між чинниками інноваційної діяльності та 

результативністю підприємства, доцільно їх розглянути у розрізі основних типів 

інновацій – продуктових і технологічних. Базуючись на даних таблиць 1 і 4 

можемо зробити висновок, що в блоці продуктових інновацій більшість чинників, 

у тому числі найголовніші із них, співвідносяться із показником приросту 

чистого доходу (7 із 10). Чинники, пов’язані зі зменшенням собівартості, при 

продуктових інноваціях переважно характеризуються слабким впливом. 

Для технологічних інновацій вагомим є прояв обох фінансових 

показників – збільшення чистого доходу (пов’язано 5 факторів) та скорочення 

собівартості (9 факторів), тобто вплив останніх є переважаючим. 

Спостерігається також сильний зв’язок із зростанням продуктивності праці. 

Висновки та подальші дослідження. Проведене дослідження 

взаємозв’язку інноваційної активності підприємств та результативності їх 



діяльності дозволяє стверджувати, що чистий дохід від реалізації продукції і 

собівартість є основними показниками, через зміну яких можна оцінити 

створення додаткової вартості та досягнутий ефект від впровадження інновацій. 

Слід зауважити, що реальний вплив розглянутих чинників інноваційної 

активності буде відрізнятися у розрізі підприємств, галузей, видів інновацій. 

Крім того, можливе одночасне впровадження різних інновацій (наприклад, 

продуктових і маркетингових, технологічних і організаційних), що може 

посилювати сукупний їх вплив на результати діяльності підприємства. 

Подальші дослідження будуть присвячені економіко-математичному 

моделюванню впливу інновацій на результативність діяльності підприємства та 

ідентифікації відповідних кількісних показників. 
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підприємства. 

Методика дослідження. В роботі було використано низку 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: монографічний 

метод дослідження – при огляді та вивченні літературних джерел щодо 

механізму впливу інновацій на результати діяльності підприємства; системний 

підхід – для всебічного вивчення, аналізу та оцінки впливу різних видів 

інновацій на ключові показники діяльності підприємства; статистичного 

аналізу – при вивченні пріоритетності чинників результативності інновацій; 

аналізу та синтезу – при виборі фінансових показників, які є найбільш 

універсальними інструментами для вираження і кількісної оцінки приросту 

доданої вартості при впровадженні різних видів інновацій; діалектичний метод 

– при узагальненні матеріалів, обґрунтуванні результатів дослідження та 

формулюванні висновків. 

Результати дослідження. Охарактеризовано вплив різних видів 

інновацій на ключові результати діяльності підприємства. Встановлено, що 

основними фінансовими показниками, через зміну яких можна оцінити 

досягнутий ефект від впровадження інновацій та створення додаткової вартості, 

є чистий дохід від реалізації продукції і собівартість. 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено силу 

взаємозв’язку між чинниками (мотивами) впровадження інновацій та 

фінансовими показниками підприємства. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати 

дослідження дають об’єктивну характеристику і оцінку взаємозв’язку між 

обсягами та динамікою фінансування інновацій та отриманими результатами, 

що виражаються конкретними вартісними показниками - чистим доходом від 

реалізації продукції і собівартістю. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна 

активність, фінансові результати діяльності підприємства. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ СТОИМОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Цель - обоснование взаимосвязи инноваций и результатов деятельности 

предприятия. 

Методика исследования. В работе был использован ряд общенаучных и 

специальных методов исследования, в частности: монографический метод – 

при обзоре и изучении литературных источников касательно влияния 

инноваций на результаты деятельности предприятия; системный подход – для 

всестороннего изучения, анализа и оценки влияния различных видов инноваций 

на ключевые показатели деятельности предприятия; статистического анализа – 

при изучении приоритетности факторов результативности инноваций; анализа 

и синтеза – при выборе финансовых показателей, которые являются наиболее 

универсальными инструментами выражения и количественной оценки прироста 



добавленной стоимости при внедрении различных видов инноваций; 

диалектический метод – при обобщении материалов, обосновании результатов 

исследования и формулировании выводов. 

Результаты исследования. Охарактеризовано влияние различных видов 

инноваций на ключевые результаты деятельности предприятия. Установлено, 

что основными финансовыми показателями, по изменению которых можно 

оценить достигнутый эффект от внедрения инноваций и создания 

дополнительной стоимости, являются чистый доход от реализации продукции и 

себестоимость. 

Научная новизна результатов исследования. Определена степень 

взаимосвязи между факторами (мотивам) внедрения инноваций и финансовыми 

показателями предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты исследования дают объективную характеристику и оценку 

взаимосвязи между объемами и динамикой финансирования инноваций и 

полученными результатами, выраженными конкретными стоимостными 

показателями – чистым доходом от реализации продукции и себестоимостью. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

инновационная активность, финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

 

Summary 

Basantsov I.V., Zakharkin O.O. 

SUBSTANTIATION OF THE INTERCONNECTION OF THE 

INNOVATIONS AND RESULTS OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN THE 

CONTEXT OF THE VALUE-ORIENTED APPROACH TO THE 

MANAGEMENT. 

Aim - substantiation of the interconnection of the innovations and results of the 

enterprise activity. 

Methods of research. While the research it was used a line of the general 

scientific and special methods, especially: monographic research method – while the 

review and study of literature sources concerning the way of innovation influence on 

the results of enterprise activity; systematic approach – for the comprehensive study, 

analysis and estimation of the different kinds of innovations for the key figures of 

enterprise activity; statistic analysis – while the study of the priority factors of the 

innovation results; analysis and synthesis – while the choice of financial markers, 

which are the most general instruments for the expression of the additional cost 

growth while the implementation of different innovations; dialectical method – while 

the material generalization and substantiation of the results of the research and 

concluding. 

Results. The influence of the different kinds of innovations on the key results 

of enterprise activity is characterized. It was found out that the main financial 

markers, changing which it is possible to estimate the effect from the innovation 

implementation and creation of the additional cost, are after-tax income and cost 

price. 



Scientific novelty. The force of the interconnection between the markers of 

innovation implementation (reasons) and financial markers is distinguished. 

Practical value of the results. The received results of the research give 

objective characteristics and estimation of interconnection between movement and 

volume of financial innovations, which are expressed by the definite cost markers - 

after-tax income and cost price. 

Key words: innovation, innovation activity, innovation activeness, financial 

results of enterprise activity. 


