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АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ 

 

У період кризи, викликаної COVID-19, інноваційній діяльності 

не приділяється належна уваги з боку менеджменту компаній. Це можна 

пояснити не тільки нестачею фінансових ресурсів для фінансування інновацій, 

дорожнечею інновацій, їх повільною окупністю, але й тим, що інноваційна 

діяльність це є взаємопов’язаний та складний процес, який включає створення 

нововведень, дослідницьку, маркетингову, організаційну діяльність та ін. 

Здатність підприємства до розробки нових продуктів, управлінських технологій 

важлива внаслідок постійної зміни зовнішніх умов [1]. Аналіз статистичної 

інформації підтверджує, що частка промислових підприємств України, 

що впроваджували інновації невелика і протягом 2010-2019 рр. майже незмінна 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка частки промислових підприємств України, що упроваджували 

інновації (розраховано за даними [2]) 
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У 2019 р. частка промислових підприємств, що впроваджували інновації 

зменшилася на 1,8 % до 2018 р. У 2017 р цей показник становив -2,3 

до попереднього року. Щодо обсягу реалізованої інноваційної продукції, то її 

частка в загальному обсязі також невелика (рис. 1). 

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції у натуральному 

вимірі у 2017 р. та 2019 р. зменшується до попередніх років: -1752 од. та -1695 од. 

відповідно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кількість упроваджених видів інноваційної продукції підприємствами 

України (розраховано за даними [2]) 

 

Прагнення до інноваційної спрямованості розвитку економіки України, 

численні проблеми, з якими стикаються компанії в процесі здійснення 

інноваційної діяльності вимагають  подальшого вдосконалення концептуальних 

і методичних підходів аналітичного супроводу управління інноваційною 

діяльністю [3-5]. Колектив авторів пропонують аналітичний супровід 

інноваційної діяльності компаній розглядати як комплексну систему 

спостереження, збору, обробки, систематизації інформації, яка призначена 

для планування, контролю, аналізу інноваційної діяльності компанії (рис. 3) [4]. 

Побудова системи аналітичного супроводу управління інноваційною 

діяльністю підприємства має базуватися на таких принципах: 

 стратегічної відповідності: всі процедури та аналітичні технології 

мають забезпечувати формування необхідної інформації 

для досягнення стратегічних цілей розвитку інноваційного потенціалу 

підприємства; 

 збалансованості: інноваційна діяльність  складається з безлічі напрямів 

розвитку (наукових, організаційних, технічних, економічних, 

фінансових, кадрових), тому інформація має забезпечувати потрібності 

менеджменту з усіх напрямів і бути інтегрована у єдиний комплекс – 

обліково-аналітичний; 

 динамічності: формування інформації має бути динамічним процесом; 
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 адаптивності: система аналітичного супроводу управління 

інноваційною діяльністю має своєчасно реагувати на зміни зовнішнього 

і внутрішнього середовища. 

 

 
 

Рис. 3. Основі цілі, завдання, процедури аналітичного супроводу інноваційної 

діяльності компанії (сформовано авторами) 

 

Відсутність комплексного інтегрованого підходу, що дозволяє всебічно 

оцінювати і прогнозувати інноваційну активність підприємства, його 

інноваційний потенціал, а також ефективність інноваційної діяльності 

призводить до необхідності подальшого розвитку організаційно-методичного 

інструментарію аналізу інноваційної діяльності.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасному світі досить швидко розвиваються технології, зростають 

корпорації, та з’являються нові підприємства малого, середнього та великого 

бізнесу. Отже, для ефективного функціонування й активного розвитку існуючих 

підприємств та тих, що нещодавно з’явились, виникає необхідність в управлінні 

транспортно-логістичними процесами, як одного з пріоритетних шляхів 

менеджменту компанії. Даний напрямок досліджень потребує перманентного 

аналізу, на базі якого доцільно прийняття управлінських рішень щодо 

удосконалення зазначених процесів, що зумовило актуальність обраної теми 

роботи. 

Інноваційний розвиток промислового підприємства є одним 

з найважливіших чинників підтримки і зростання його 

конкурентоспроможності. Впровадження інноваційних технологій дозволяє 

підвищити результативність процесів підприємства і при цьому знизити витрати 

часу, праці на їх виконання. 

Будь яке підприємство – це сукупність певних бізнес процесів. 

В залежності від діяльності, яку веде фірма, фінансові, оперативні, управлінські, 

та інші є основними, тобто базовими процесами. В значній частині цих 

https://teacode.com/online/udc/65/658.5.012.1.html
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