
165

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.589

Джеджула В.В.
д.е.н., професор, 
доцент кафедри фінансів 
та інноваційного менеджменту
Вінницький національний технічний 
університет
Єпіфанова І.Ю.
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів 
та інноваційного менеджменту
Вінницький національний технічний 
університет
Лесько Т.В.
студентка
Вінницький національний технічний 
університет

У статті розглянуто економічну сутність 
інновацій. Розглянуто зв'язок між інноваціями 
та конкурентоспроможністю, економічним 
зростанням. Досліджено динаміку впрова-
дження інновацій на підприємствах України 
за 2014–2017 рр. Виявлено, що за останнє 
п’ятиріччя спостерігається впровадження 
нового та постійне удосконалення наявного 
обладнання підприємств. Досліджено дина-
міку фінансових результатів підприємств 
та показано вплив інновацій на розвиток під-
приємств. Інновації є досить поширеним та 
важливим регулятором у сучасному світі. В 
останні роки інновації стрімко зростають за 
межами нашої країни, тому слід отримати 
новий досвід та удосконалювати вітчизняні 
підприємства інноваціями. Обґрунтовано, 
що активізація інноваційної діяльності на 
вітчизняних підприємствах забезпечить 
подальше економічне зростання та високий 
рівень конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств та національної економіки 
загалом.
Ключові слова: інновації, науково-техноло-
гічний прогрес, інноваційні технології, техно-
логія, науково-технічний розвиток.

В статье рассмотрена экономическая 
сущность инноваций. Рассмотрена связь 

между инновациями и конкурентоспособно-
стью, экономическим ростом. Исследована 
динамика внедрения инноваций на предпри-
ятиях Украины в 2014–2017 гг. Выявлено, 
что за последнее пятилетие наблюдается 
постоянное введение нового и усовершен-
ствование существующего оборудова-
ния предприятий. Исследована динамика 
финансовых результатов предприятий и 
показано влияние инноваций на развитие 
предприятий. Инновации являются доста-
точно распространенным и важным регу-
лятором в современном мире. В последние 
годы инновации стремительно растут за 
пределами нашей страны, поэтому сле-
дует получить новый опыт и совершен-
ствовать отечественные предприятия 
инновациями. Обосновано, что активи-
зация инновационной деятельности на 
отечественных предприятиях обеспечит 
дальнейший экономический рост и высокий 
уровень конкурентоспособности отече-
ственных предприятий и национальной 
экономики в целом.
Ключевые слова: инновации, научно-тех-
нологический прогресс, инновационные тех-
нологии, технология, научно-техническое 
развитие.

Innovative technologies are new or improved technologies that improve the life of society. The scheme of innovation and options as can be achieved com-
petitiveness both in the external and domestic market. The influence of the trend to the growth of technologies, namely the replacement of old equipment 
with a new one, is considered. It is the implementation of such solutions that make up the content of innovation. And this is due to the problems that are 
present in most companies in Ukraine: staff turnover, lack of education, moral and physical deterioration of equipment, the need to preserve all types of 
resources. Therefore, methods are proposed to eliminate this trend and improve the situation both in the external and domestic market. Among these meth-
ods are the introduction of new tools and new means of labor, the use of new objects of labor, fuel, and energy, the use of modern management approaches, 
modernization of technical equipment, etc. In addition, a good influence sets the strategic activity of the company, marketing, sales process, this is what 
contributes to the progress of the competitiveness of the company. The increasing role of creation and use of new materials is characterized as one of the 
important directions of scientific and technical progress of enterprises. It was found that if the outdated equipment will be more updated over time, new qual-
ity products will be introduced, there will be an improvement of working conditions, then the scientific and technical development of the enterprise will effec-
tively grow. In article the economic essence of innovations is considered. The dynamics of the introduction of innovations at enterprises of Ukraine for the 
years 2014–2017 was investigated. The impact and development of innovative technologies on the activities of the enterprise was considered. Analyzing 
this subject, it is revealed that this category faces certain difficulties, through the difficult economic situation of the country. Through analysis and statistics, 
there were identified the main problems and ways to solve it. Thus, it became possible to learn about the activities of enterprises throughout the country, 
what is the important role of innovation and the main methods that will help to achieve the competitiveness of enterprises in foreign and domestic markets.
Key words: innovations, scientific and technological progress, innovative technologies, technology, scientific and technical development.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
THE IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT

Постановка проблеми. У сучасному світі в 
умовах динамічного розвитку ринкових відносин, 
постійної конкуренції між підприємствами, ритміч-
ного зростання фізичного зносу обладнання за 
дефіциту інвестиційного забезпечення промислові 
підприємства мають вирішувати проблему форму-
вання та впровадження ефективної інноваційної 
політики. Перед управлінським складом виникає 
новий клас завдань, пов'язаний з доцільністю 
пошуку ефективних рішень для активізації інно-
ваційної діяльності. Через ці обставини виникла 
об'єктивна необхідність пошуку перспектив розви-
тку підприємства на основі впровадження іннова-
цій. Соціально-економічна ситуація, яка склалася 
у промисловому секторі економіки в сучасних 
умовах господарювання і у світлі реформаційних 
процесів в Україні, не завжди сприяла цілеспря-
мованому вирішенню завдань упровадження 

сучасних передових досягнень і методів НТП. Це 
спричинило уповільнення економічного розвитку 
регіонів, галузей і значної кількості промислових 
підприємств. Актуальність дослідження зумовлена 
необхідністю у розвитку теоретичних положень та 
створення практичних рекомендацій щодо розви-
тку підприємства на основі впровадження іннова-
цій з метою підвищення ефективності якості його 
функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато вчених присвятили свої дослідження різним 
напрямам інноваційної діяльності. Цю проблему 
вивчали такі українські вчені і фахівці, як М.П. Вой-
наренко, С.В. Філіппова, К. Лобузіна, Л.М. Степа-
сюк, Н.М. Суліма, О.В. Величко, О.В. Астаф’єва, 
О.В. Юдина та ін.

Постановка завдання. Обґрунтування необ-
хідності підвищення місця інновацій в діяль-
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ності підприємств для забезпечення подальшого  
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досягнення економічного зростання стає мож-
ливим за рахунок інтенсивних чинників, зокрема 
здійснення активної інноваційної діяльності. Саме 
інноваційна діяльність промислових підприємств 
стає тією рушійною силою, яка здатна забезпе-
чити конкурентоспроможність підприємств на вну-
трішньому та зовнішньому ринках.

Категорія «інновація» походить від англійського 
«innovation», що в перекладі означає «нововве-
дення, оновлення, зміна». Тобто це удоскона-
лення чогось нового, оновлення старого або вза-
галі впровадження неіснуючого. У науковому плані 
вперше цей термін був введений завдяки Й. Шум-
петеру, який розумів під інноваціями використання 
нових комбінацій наявних продуктивних сил для 
вирішення комерційних завдань і бачив в інно-
ваціях джерело розвитку економічних систем [1]. 
Крім того, інновація розглядалася Й. Шумпетером 
як нова функція виробництва, її нова комбінація.

Інновації – це ідеї та пропозиції (часто засно-
вані на результатах відповідних спеціальних нау-
кових досліджень та інженерних розробок), що 
можуть стати основою створення нових видів про-
дукції чи значно поліпшити споживчі характерис-
тики (технічні, економічні тощо) наявних товарів, 
створення нових процесів, послуг чи будь-чого, що 
може покращити «якість життя» людства. А «інно-
ваційні технології» – це радикально нові чи вдо-
сконалені технології, які істотно поліпшують умови 
виробництва або самі виступають товаром [2].

Інновації реалізуються в процесі інноваційного 
процесу, який є сукупністю складних систем, які 
започатковуються науково, а завершуються вже 
на виробництві. Постійно виконується однотипна 
схема «наука – інновація – виробництво» [3]. Цей 
процес включає в себе певний ланцюг дій, який 
полягає у пошуку нових ідей, втіленні цих ідей у 
виробництві, а далі – в отриманні конкретного 
результату. 

Роберт Соллоу ще в 1957 р. зауважив, що саме 
активна інноваційна діяльність підприємств різних 
форм власності дедалі більше визначає темпи 
їхнього економічного зростання. За його підра-
хунками, валовий національний продукт США в 
1949 р. збільшився на 87,5% за рахунок «техноло-
гічних змін», тобто інновацій [4]. Н.Д. Кондратьєв 
зазначав, що еволюційний процес є процесом 
незворотних змін, спричинених науково-техніч-
ними інноваціями [5].

Необхідною умовою досягнення підприємством 
конкурентоспроможності як на зовнішньому, так 
і на внутрішньому ринку є активне використання 
як наукового, так і технологічного прогресу, тобто 
інноваційних методів економічного розвитку. Саме 
впровадження інноваційних методів сприяє появі 

нових напрямів НТП, вилученню із виробництва 
фізично та морально застарілого обладнання.

Підприємства які впроваджують інновації, 
постійно перебувають у зоні підвищеного ризику. 
Зростання прибутку, зменшення витрат, розши-
рення ринків збуту стимулюють підприємства 
впроваджувати конкурентоспроможні інновації [6]. 
Важливою ознакою інновації в умовах ринкового 
господарювання є новизна споживчих властивос-
тей. Згідно із Законом України «Про інноваційну 
діяльність» до основних видів інноваційної діяль-
ності належать [7]: 

– підготовка та організація виробництва, яке 
охоплює придбання виробничого обладнання, 
зміни в них для створення нового технологічного 
процесу;

– маркетинг нових продуктів, що передбачає 
види діяльності, пов'язані з випуском нової про-
дукції на ринок; 

– придбання технології у вигляді патентів, 
ліцензій, розкриття ноу-хау, торгових марок, кон-
струкцій тощо.

У таблиці 1 висвітлено динаміку впрова-
дження інновацій на підприємствах України за 
2014–2017 рр., що характеризує взаємозв’язок 
виробництва із впровадженням нових технологій.

З наведених вище даних видно, що вітчизняні 
підприємства збільшили обсяг освоєння виробни-
цтва нових видів продукції у 2017 році порівняно 
з 2015 роком на 188 одиниць: якщо в 2017 році 
їхня кількість становить 396, то у 2015 році – 208. 
Також у 2017 році порівняно з 2015 роком зросла 
кількість одиниць нових технологічних проце-
сів на 18 одиниць (230–212), але порівнюючи із 
2013 роком їхня кількість менша на 145 одиниць 
(375–230). Зросла кількість упровадження мало-
відходних та ресурсозберігаючих технологій, які 
є необхідними під час виробництва інноваційної 
продукції, на 15 одиниць, порівнюючи 2017 та 
2014 роки. Також спостерігається динаміка роз-
витку нових видів машин, приладів, апаратів, 
кількість яких зрівнялася з кількістю, яка була у 
2017 році, а порівняно із 2015 роком – зросла на 
38 одиниць. Виготовлення підприємствами нових 
видів продукції із застосуванням новітніх техноло-
гій сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
такої продукції та підприємства загалом. Позитив-
ним є те, що спостерігається підвищення частки 
інноваційної продукції в загальному обсязі на 
0,5% протягом 2015–2017 років. Частково це може 
пояснюватися підвищенням загальних витрат на 
інноваційну діяльність у промисловості. 

Отже, показники впровадження інновацій на 
промислових підприємствах України свідчать про 
підвищення ефективності щодо впровадження 
інновацій на підприємстві. Водночас промисло-
вим підприємствам потрібно підвищувати інно-
ваційну активність, оновлювати техніко-техноло-
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Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2013–2017 рр. 

Рік

Питома вага 
підприємств, 
що впровад-

жували 
інновації, %

Кількість 
впровадже-
них нових 

технологіч-
них процесів, 

одиниць

у т.ч. 
маловідход-
них, ресурсо-
зберігаючих

Освоєно 
виробництво 
нових видів 
продукції, 

найменувань

у т.ч. нових 
видів машин, 
устатковання, 

приладів, 
апаратів

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції 
в обсязі 

промислової, %
2013 21,4 375 62 246 89 4,8
2014 21,0 273 70 394 112 3,8
2015 23,7 212 85 208 74 3,4
2017 26,6 230 85 396 112 3,9

Джерело: сформовано на основі [8]

гічну базу підприємств, модернізувати застаріле 
обладнання, впроваджувати відповідні техноло-
гічні процеси.

Саме досягнення високої ефективності під-
приємств можливе тільки на основі систематич-
ного технічного прогресу, який сприяє підвищенню 
продуктивності праці, зниженню собівартості про-
дукції, підвищенню рентабельності виробництва. 
Науково-технічний прогрес (НТП), вдосконалення 
технічного рівня виробництва підприємства без-
посередньо залежать від ступеня прогресивності 
та якісних особливостей використовуваних для 
їхнього виробництва матеріалів. Отже, зростаюча 
роль створення і використання нових матеріалів 
характеризується як один із важливих напрямів 
науково-технічного прогресу підприємств [9].

Актуальна потреба в розробленні плану нау-
ково-технічного розвитку підприємства викликана 
дією таких основних факторів, як:

– труднощі в процесі поліпшення якості про-
дукту і виробництва нових типів продуктів;

– моральний і фізичний знос обладнання та 
технологій;

– потреба в збереженні всіх типів ресурсів;
– потреба в збереженні навколишнього серед-

овища;
– зміни в організації виробництва, вдоскона-

лення умов праці.
Мета планування наукового-технічного про-

гресу – створення матеріальних умов для най-
більш ефективного здійснення завдань підпри-
ємства. Досягнення цієї мети можливе шляхом 
вирішення складних проблем:

– введення нових інструментів і засобів праці;
– введення механізації та автоматизації вироб-

ництва;
– поліпшення наявних і застосування нових 

передових технологій;
– використання нових об'єктів праці, палива та 

енергії;
– поліпшення систем і засобів управління 

виробництвом;
– застосування сучасних управлінських методів 

і підходів;

– оптимізація базової структури – підтримки 
галузей промисловості;

– розширення виробництва за рахунок нового 
будівництва, реконструкції, модернізації та техніч-
ного переобладнання.

У контексті необхідності розвитку інновацій-
ної діяльності на підприємствах зазвичай можна 
відзначити дефіцит фахівців, здатних управляти 
інвестиційними проектами, гарантувати ефек-
тивний маркетинг нової технологічної товарної 
інновації. Важливість вивчення управлінської тех-
нології тепер стає все більш і більш очевидною. 
Нереалізовані запаси передових технологічних 
розробок можна пояснити тим, що для їх успіш-
ного просування на українському та іноземних 
ринках потрібні професіонали у сфері технологіч-
ного управління.

Отже, інновації – це шлях до підвищення кон-
курентоспроможності підприємств, а також виходу 
економіки на більш позитивний рівень. 

Висновки з проведеного дослідження. Важ-
ливим чинником для подальшого розвитку підпри-
ємств у сучасних умовах є здатність підлашто-
вуватися під різні чинники середовища, одним із 
яких є уведення інновацій на підприємствах. Варто 
змінити технологію виробництва, переорієнту-
вавши її на інноваційну стратегію розвитку підпри-
ємств, що важливо в умовах ринкової економіки, 
яка характеризується активною конкурентною 
боротьбою підприємств. Ефективне розроблення і 
впровадження інновацій дасть змогу підприємству 
успішно функціонувати у вже освоєних галузях і 
відкрити можливості для виходу на нові напрями. 
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THE IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT

The purpose of the article. In the modern world in the conditions of the dynamic development of market 
relations, constant competition between enterprises, the rhythmic growth of physical deterioration of equip-
ment with a shortage of investment support, industrial enterprises face the problem of independent formation 
of innovation policy. Therefore, it is necessary to consider the development of innovation in the activities of 
enterprises to improve the quality of its functioning.

Methodology. The study is based on the analysis of statistical data on the characteristics of the relationship 
of production with the introduction of new technologies in Ukraine.

Results. Innovative technologies are new or improved technologies that improve the life of society. The 
scheme of innovation and options as can be achieved competitiveness both in the external and domestic mar-
ket. The influence of the trend to the growth of technologies, namely the replacement of old equipment with 
a new one, is considered. It is the implementation of such solutions that make up the content of innovation. 
Indicators of improving the efficiency of enterprises under the influence of innovation are considered. Despite 
the fact that the number of profitable enterprises is increasing, at that time the total volume of unprofitable com-
panies is growing. And this is due to the problems that are present in most companies in Ukraine: staff turnover, 
lack of education, moral and physical deterioration of equipment, the need to preserve all types of resources. 
Therefore, methods are proposed to eliminate this trend and improve the situation both in the external and 
domestic market. Among these methods are the introduction of new tools and new means of labor, the use of 
new objects of labor, fuel, and energy, the use of modern management approaches, modernization of techni-
cal equipment, etc. In addition, a good influence sets the strategic activity of the company, marketing, sales 
process; this is what contributes to the progress of the competitiveness of the company. The increasing role of 
creation and use of new materials is characterized as one of the important directions of scientific and techni-
cal progress of enterprises. It was found that if the outdated equipment will be more updated over time, new 
quality products will be introduced, there will be an improvement of working conditions, then the scientific and 
technical development of the enterprise will effectively grow. It is also necessary to grow qualified personnel in 
the field of technology management. Each company should have its own strategy, and then it will be possible to 
reach the goal. To be competitive, it is necessary to attract the experience of world countries; however, taking 
into account the peculiarities of the Ukrainian economy, it is necessary to develop appropriate methods and 
algorithms for the development and implementation of innovative systems for domestic enterprises.

Practical implications. Attention is drawn to the trend of innovation over the past five years, as the Gen-
eral economic condition of the country affects the activities of Ukrainian enterprises and organizations. It is 
shown how innovative technologies improve the life of society and what should be guided to get a positive 
result. What techniques or methods should be used, what should be used to ensure sustainable economic 
growth, improve the quality and standard of living of the population.

Value/originality. In our work, we have considered the impact and development of innovative technologies 
on the activities of the enterprise. Analyzing this subject, it is revealed that this category faces certain difficul-
ties, through the difficult economic situation of the country. Through analysis and statistics, the main prob-
lems and ways to solve it were identified. Thus, it became possible to learn about the activities of enterprises 
throughout the country, what is the important role of innovation and the main methods that will help to achieve 
the competitiveness of enterprises in foreign and domestic markets.


