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ФІНАНСОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних економічних умовах в Україні інноваційна діяльність є 

найважливішою складовою процесу забезпечення успішного функціону-
вання підприємства. У зв’язку із цим виникає необхідність проведення фі-
нансового і економічного аналізу цієї діяльності. 

Згідно із законодавством України інноваційна діяльність – це діяль-
ність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів нау-
кових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкуре-
нтоспроможних товарів та послуг [2, 38]. 

Зважаючи на важливість інноваційної діяльності, зростає важливість 
проведення фінансового аналізу для визначення її економічної ефективно-
сті. 

Економічна ефективність інновації означає, що результат, одержаний 
у ході вкладення інвестицій і всіх ресурсів (грошових, матеріальних, інфо-
рмаційних, робочої сили) у новий продукт або операцію (технологію), має 
певний корисний ефект (вигоду) [5, 78]. 

Проект вважається ефективним, якщо цілком досягнуті поставлені 
цілі й кількісні економічні показники відповідають запланованим. 

У сучасній теорії та практиці фінансового аналізу дотепер не існує 
єдиної концепції оцінки ефективності інновацій. Для цього є ряд причин: 

По-перше, прибутковість багатьох інновацій має відстрочений стра-
тегічний характер, є досить непередбаченою і часто підлягає оцінці лише в 
контексті підвищення загальної конкурентоспроможності компанії (вихід 
на нові ринки, зміна стратегії просування). 

По-друге, інноваційна діяльність здійснюється в умовах невизначе-
ності і підвищеного ризику, тому що процес розробки і реалізації проекту є 
досить тривалим, а зовнішнє середовище змінюється дуже швидко [4, 74]. 

Для оцінки загальної фінансової та економічної ефективності інно-
вацій може використовуватися система таких показників: 

1. Інтегральний ефект – являє собою величину різниці результатів й 
інноваційних витрат за розрахунковий період, доведених до одно-
го, звичайно початкового року, тобто з обліком дисконтування ре-
зультатів і витрат. 

2. Індекс рентабельності – являє собою відношення наведених дохо-
дів до наведених на цю ж дату інноваційних витрат. Порівнюють-
ся дві частини потоку платежів: дохідна й інвестиційна [1, 373]. 

3. Норма рентабельності – являє собою ту норму дисконту, при якій 
величина дисконтованих грошових потоків за певну кількість ро-
ків стає рівною інноваційним вкладенням. [1, 373]. 



4. Період окупності – показник, що характеризує термін, за який 
окупаються інвестиції [1, 375]. 

Отже, саме ці показники вважаються основними при здійсненні ана-
лізу ефективності інноваційної діяльності підприємства. Що стає одним з 
найважливіших факторів його успішного розвитку в умовах економічної 
ситуації, що склалася на території України. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посі-
бник. – Вид. 3-є, вип. та доп. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 440 с. 

2. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – С. 37-38. 

3. Савчук А.В. Особенности экономической оценки и выбора инноваци-
онных проектов // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 1. – 
С. 69-74.  

4. Турило А.М., Зінченко О.А. Інновації: сутність і теоретичні характе-
ристики // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – С. 76-79. 


