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Визначена об’єктивна, продиктована стрімким характером становлення 

розвитку світової економіки за інноваційним шляхом, необхідність побудови 

наукового підходу до контролювання результатів інноваційної діяльності на 

засадах комплексності відповідно до багатоаспекності, різноманітності й 

масштабів проявів їх змістовного наповнення та розробки відповідного 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Відповідно до цього в першому розділі 

досліджено теоретико-методичні засади контролювання результатів інноваційної 

діяльності та його інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Досліджено шляхом семантичного аналізу сутності провідних понять 

відповідної терміносистеми (інновації, інноваційна діяльність, інноваційна 

активність, інноваційний потенціал, інноваційний процес, інноваційний розвиток, 

інноваційна інфраструктура, інноваційна система) в частині їх змістовного 

розкриття як інновативних категорій та в контексті належності до визначення 

зазначеного специфічного виду економічних результатів, в результаті чого було 

сформовано семантичне коло поняття результатів інноваційної діяльності та 

встановлено факторну належність проаналізованих інновативних категорій до 

сфери впливу на формування, отримання та продукування різноманітних ефектів 

комерціалізації інновацій і проведено їх диференціацію за ознакою ототожнення з 

результатами інноваційної діяльності промислових підприємств.  

Уточнення сутності та встановлення взаємозв’язків досліджуваних 

категорій та понять інновативної терміносистеми склало науковий базис 
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обґрунтування нового підходу до контролювання результатів інноваційної 

діяльності на засадах комплексності, за якого вони визначаються як комплексний 

об’єкт контролювання, який втілює в собі різноманіття об’єктних форм, 

сукупність якісних змін стану промислового підприємства внаслідок його 

інноваційної активності, що також застосовне для об’єктів управління мезо- та 

макрорівня,  спрямований на більш широке охоплення контрольною функцією 

різних сфер та форм проявів результатів інноваційної діяльності в процесі 

управління розвитком промислового підприємства. 

Проведено категоризацію комплексного поняття результатів інноваційної 

діяльності завдяки виявленню ряду ознак та витлумаченню їх належності до 

результування проведення розробок та запровадження інновацій, в залежності від 

специфіки використання та ступеню застосування критеріїв загальної або 

часткової дотичності окремих характеристик та явищ до об’єктів результатів як 

форм прояву інноваційної діяльності або до факторів впливу на їх формування, 

що заклало основу забезпечення охоплення всього різноманіття проявів 

зазначених результатів для побудови подальшої їх класифікації. Розширено 

класифікаційні засади управління інноваційною діяльністю промислових 

підприємств за рахунок наведення розширеної категорійної класифікації її 

результатів, що забезпечує повноту їх охоплення в процесі контролювання.    

Визначено низький рівень розвиненості теоретико-нормативних засад 

контролювання результатів інноваційної діяльності та невідповідність задачам 

контролювання зазначеного комплексного поняття наявного інформаційно-

аналітичного забезпечення з причини відсутності серед існуючих напрацювань 

достатнього врахування його комплексності та різнохарактерності проявів.  

На засадах дослідження циклічності інноваційного процесу та «життєвого» 

циклу інновацій визначено циклічність взаємозв’язку функцій управління - 

контролювання та планування, що робить останню необхідним елементом 

інформаційно-аналітичного забезпечення  першої.   

Результати проведених теоретичних досліджень склали теоретичне 

підґрунтя подальших розробок з формування інформаційно-аналітичного 
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забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових 

підприємств. 

В другому розділі досліджено методичні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових 

підприємств, практична апробація яких склала основу аналітичного дослідження 

середовища здійснення та результатів інноваційної діяльності промислових 

підприємств України та Одеського регіону, визначення передумов удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення контролювання результатів 

інноваційної діяльності промислових підприємств.  

Визначено та класифіковано чинники забезпечення та перешкоджання 

формуванню результатів інноваційної діяльності в розрізі характеру участі її 

суб’єктів та рівнів економічної структури. На базі визначеного набору чинників 

проведено аналіз проблематики практичного застосування інформаційно-

аналітичного забезпечення контролювання відповідних результатів в 

промисловому комплексі в Україні. 

Систематизовано чинники впливу на результати інноваційної діяльності 

промислових підприємств, класифіковані за ознаками сфери застосування 

інновацій та прив’язки до проаналізованих інновативних категорій семантичного 

кола комплексного поняття результатів інноваційної діяльності з метою 

визначення основних індикаторів сфери виникнення та продукування результатів 

інноватизації суспільного виробництва в залежності від сутності, типу та 

масштабу охоплення впливу інновації на внутрішнє та зовнішнє середовище 

інноватора, та отримання можливості представниками управлінського апарату 

підприємства виділення реперних орієнтирів для формування інформаційно-

аналітичного забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності. 

Досліджено та систематизовано елементи  нормативно-методичного 

забезпечення контролювання інноваційної діяльності на національному рівні, 

доведено обмеженість його застосування за недостатністю набору та масштабу 

охоплення показників як інформаційно-аналітичного забезпечення 

контролювання результатів інноваційної діяльності промислових підприємств. 
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Попередні висновки підтверджено аналізом практики застосування статистичних 

елементів нормативно-методичного забезпечення контролювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств через дослідження сучасних умов 

середовища їх продукування в співставленні національного українського та 

регіонального одеського рівнів. 

Запропоновано методичний підхід та відповідну модель визначення 

фінансової результативності інноваційної діяльності промислових підприємств, 

що реалізується на базі наявних показників вітчизняної статистики, з метою 

забезпечення оцінки та контролювання фінансової результативності інноваційної 

діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях управління. 

В третьому розділі розроблено рекомендації щодо формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення контролювання результатів 

інноваційної діяльності промислового підприємства.  

Запропоновано методичний підхід до інформаційно-аналітичного 

забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислового 

підприємства, що ґрунтується на принципі комплексності їх економічного 

оцінювання, поєднанні якісної та кількісної оцінки, де склад відповідних блоків 

аналітичних інструментів ґрунтується на авторському підході до диференціації 

ознак віднесення до результатів інноваційної діяльності, визначених відповідним 

категоріально-понятійним апаратом, та на засадах системної узгодженості 

відібраних показників для цілей контролювання окремих характеристик та 

проявів результатів інноваційної діяльності. 

Обґрунтовано підхід до утворення блоку якісної оцінки за принципами: 

 співвіднесення якісно вимірюваних характеристик стану об’єкта 

управління і втілень окремих явищ з результатами його інноваційної діяльності та 

уособлення їх окремими показниками; 

 доцільності застосування показників вимірювання різних рівнів проявів 

інноваційної діяльності на предмет їх перекладання з огляду на поетапність 

виокремлення проміжних і кінцевих ефектів досліджуваного характеру отримання 
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за стадіями інноваційного процесу на результати інноваційної діяльності та за 

відповідністю заданим цілям аналізу такого накладання; 

 гнучкості використання якісних характеристик (інновативність, 

інноваційність, інноваційна диспозиція, інноваційна культура, інноваційна 

здатність, інноваційна сприйнятливість, інноваційна ємність, інноваційний 

простір, інноваційна асиміляція, інноваційна дивергенція, інноваційна 

конвергенція, інноваційна дизруптивність, інноваційна трансцендентність) на 

розгляд управлінців суб’єктів інноваційної діяльності (в залежності від 

компетентності управлінського персоналу, специфіки впровадження окремих 

інновацій та чинників впливу на її результування) та можливості варіювання 

показниками різних рівнів господарювання, покликаними на задоволення потреб 

якісного оцінювання, у побудові їх системи відповідного блоку. 

Сценарії варіювання показниками якісних характеристик, враховуючи 

сфери їх прояву та взаємовпливу на різних управлінських рівнях, візуалізовано у 

відповідній концептуальній моделі. 

Розроблено рекомендації щодо аналітичного забезпечення контролювання 

результатів інноваційної діяльності промислового підприємства та відповідну 

систему аналітичних інструментів, що розширюють аналітичний інструментарій 

за межі традиційних показників аналізу інновацій, як в кількісно, так і в якісно-

вимірюваній частині.  

Запропоновано сформований на засадах гнучкості використання блок 

якісних характеристик – об’єктів аналізу та оцінки результатів інноваційної 

діяльності, втілений у системі показників, побудованій із частини візуалізованих: 

інновативності, інноваційності, інноваційної диспозиції, інноваційної культури, 

інноваційної здатності, інноваційної сприйнятливості, інноваційної валідності. 

Розроблено методичні рекомендації із застосування інструментарію 

фінансового аналізу щодо визначення та оцінки результатів інноваційної 

діяльності підприємства, втілені у відповідній системі адаптованих показників та 

моделей («золотого правила економіки інноваційно-активного підприємства», 
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інноваційних ліквідності, оборотності, рентабельності, інноваційної 

волатильності). 

Запропоновано виокремлення в обліку підприємства інформації за 

інноваційною складовою його діяльності в розрізі активів, пасивів, доходів, 

витрат та фінансових результатів з метою формування фінансової управлінської 

звітності за інноваційною складовою діяльності підприємствам як інформаційної 

бази аналізу, оцінки та контролювання результатів його інноваційної діяльності. 

Запропоновано підхід до аналізу циклів інноваційної активності та 

поширення інновацій інструментами імітаційного моделювання економічних 

бізнес-процесів в контексті забезпечення обґрунтованого циклічного 

взаємозв’язку управлінських функцій планування і контролювання результатів 

інноваційної діяльності промислового підприємства, на базі формалізації якого 

побудовано прогностичну модель дохідності інновацій. 

Ключові слова: інноваційна терміносистема, результати інноваційної 

діяльності, промислове підприємство, контролювання, інформаційно-аналітичне 

забезпечення, методичний підхід, економічне оцінювання, аналітичний 

інструментарій.  
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SUMMARY 

Nosovets O.I. Information-analytical providing of control of innovative activities 

results of industrial enterprises. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Philosophy Doctor degree in specialty 073 - Management. - Odessa 

National Polytechnic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Odessa, 2020. 

The objective, dictated by the rapid nature of the world economy development 

through innovation, the need to build a scientific approach is defined to control the 

innovative activities results on the basis of complexity in accordance with the 

multifacetedness, diversity and manifestations scale of their content and the 

development of appropriate information and analytical support. Accordingly, in the first 

section the theoretical and methodological principles of controlling the innovative 

activities results and its information and analytical support are investigated. 

Investigated by semantic analysis of the leading concepts essence of the relevant 

terminology (innovation, innovative activities, innovation activity, innovation potential, 

innovation process, innovation development, innovation infrastructure, innovation 

system) in terms of their substantive disclosure as innovative categories and in the 

context of belonging to economic results, which formed a semantic circle of the concept 

of the innovative activities results and established the factor affiliation of the analyzed 

innovative categories to the influence sphere on the formation, obtaining and producing 
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of various effects of innovation commercialization and their differentiation on the basis 

of identification with innovative activities results of industrial enterprises. 

The essence clarification and interrelations establishment of researched categories 

and concepts of innovative terminology has made a scientific basis of a new approach 

substantiation to control of innovative activities results on the basis of complexity at 

which they are defined as complex object of control which embodies set of object forms 

variety, qualitative changes of the industrial enterprise condition due to its innovation 

activity, which is also applicable to meso- and macro-level management objects, aimed 

at broader coverage of the control function of various areas and forms manifestations of 

innovation in the management of industrial enterprise development. 

The complex concept categorization of the innovative activities results is carried 

out by identifying a number of features and explaining their affiliation to the results of 

development and implementation of innovations, depending on the use specifics and the 

application degree of general or partial relevance criteria of individual characteristics 

and phenomena to results objects as innovation manifestations forms or to the factors 

influencing their formation, which laid the foundation for ensuring the coverage of all 

the manifestations variety of these results to build their further classification. The 

classification principles of management of innovative activity of industrial enterprises 

are expanded at the expense of giving of the expanded categorical classification of its 

results that provides completeness of their coverage in the course of control. 

The low level of theoretical and normative bases development of innovative 

activities results control and inconsistency with control tasks of the specified complex 

concept of available information and analytical support because of absence among 

existing developments of sufficient account of its complexity and various characteristics 

of manifestations is defined. 

Based on the study of the innovation process cyclicity and the «life” innovation 

cycle, the cyclical interrelations of management functions (control and planning) is 

determined, which makes the latter a necessary element of information and analytical 

support of the former. 
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The theoretical research results formed the theoretical basis for further 

developments in the formation of information and analytical support for control the 

innovative activities results of industrial enterprises. 

The second section examines the methodological principles of information and 

analytical support for control the innovative activities results of industrial enterprises, 

practical testing of which formed the basis of analytical study of the implementation 

environment and innovative activities results of industrial enterprises of Ukraine and 

Odessa region, determination of preconditions for improvement of information and 

analytical support of control of innovative activity results of industrial enterprises. 

The ensuring and hindering factors the formation of the innovative activities 

results in terms of the participation nature of its subjects and economic structure levels 

are identified and classified. On the basis of the defined factors set the analysis of 

problems of practical application of information and analytical support of control of the 

corresponding results in an industrial complex in Ukraine is performed. 

Factors influencing the innovative activities results of industrial enterprises are 

systematized, classified according to the characteristics of innovations application areas 

and binding to the analyzed innovative categories of the semantic circle of the complex 

concept of the innovative activities results in order to determine the main indicators of 

the emergence and production of innovatization results of social production depending 

on the nature, type and scope of coverage of the innovation impact on the internal and 

external innovator environment and obtaining the opportunity for representatives of the 

management staff of the enterprise to identify benchmarks for the formation of 

information and analytical support for the innovative activities results control. 

The elements of normative-methodical support of innovative activities results 

control at the national level are investigated and systematized, the limitation of its 

application due to insufficient set and scale of coverage of indicators as information and 

analytical support of innovative activities results control of industrial enterprises is 

proved. Preliminary conclusions are confirmed by the analysis of application practice of 

statistical elements of normative-methodical support of control of innovative activities 
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of industrial enterprises through research of modern conditions of the environment of 

their production in comparison of national Ukrainian and regional Odessa levels. 

The methodical approach and the corresponding financial efficiency definition 

model of innovative activity of the industrial enterprises are offered, which is realized 

on the basis of available indicators of domestic statistics, for the purpose of an 

estimation and control maintenance of financial efficiency of innovative activity at 

micro, meso and macro levels of management. 

In the third section recommendations on formation of information and analytical 

support of innovative activities results control of the industrial enterprise are developed. 

A methodical approach to information and analytical support for control of the 

innovative activities results of an industrial enterprise, based on the complexity 

principle of their economic evaluation, a combination of qualitative and quantitative 

evaluation, where the composition of the respective blocks analytical tools based on the 

author's approach to the differentiation of attributes to the innovative activities results, 

defined by the relevant categorical and conceptual apparatus, and on the basis of 

systematic consistency of selected indicators to control individual characteristics and 

manifestations of innovative activities results. 

The approach to the formation of the qualitative assessment block is substantiated 

according to the principles: 

 correlating the qualitatively measured characteristics of the condition of the 

management object and the incarnations of individual phenomena to the results of its 

innovative activities and their personification to individual indicators; 

 expediency of using of measurement indicators of different levels of innovative 

activity manifestations for their transposition, taking into account the phased allocation 

of intermediate and final effects of the investigated nature obtaining by the innovation 

process stages, on the innovative activities results and according to the compliance with 

the specified objectives of the analysis of such an overlay; 

 flexibility of using qualitative characteristics (innovativeness, innovative 

disposition, innovative culture, innovative ability, innovative receptivity, innovative 
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capacity, innovative space, innovative assimilation, innovative divergence, innovative 

convergence, innovative disruptiveness, innovative transcendence) for consideration by 

the managers of innovation entities(depending on the management staff competence, the 

implementation specifics of individual innovations and impact factors  its resulting) and 

possibility of variation by the indicators of different levels economic structure, designed 

to meet the needs of quality assessment, in building their system of the relevant block. 

Scenarios of variation by the qualitative characteristics indicators, taking into 

account the areas of their manifestation and interaction at different management levels, 

are visualized in the appropriate conceptual model. 

Recommendations for analytical support of control of innovative activities results 

of the industrial enterprise and the corresponding analytical tools system extending 

analytical tools beyond traditional indicators of the innovations analysis, both in 

quantitatively and in qualitatively-measured part are developed. 

The qualitative characteristics block formed on the basis of flexibility of using is 

offered – analysis and estimation objects of innovative activities results, embodied in 

the indicators system constructed from a part of visualized: innovativeness, innovative 

disposition, innovative culture, innovative ability, innovative susceptibility, innovative 

validity. 

Methodical recommendations for the application of financial analysis tools to 

determine and evaluate the innovative activities results of the enterprise, embodied in 

the relevant adapted indicators system and models (“golden rule of the innovatively 

active enterprise economy”, innovative liquidity, turnaround, profitability, innovation 

volatility). 

Separation in the accounting of the enterprise information on the innovative 

component of its activities in terms of assets, liabilities, income, expenses and financial 

results is proposed in order to form financial management reporting on the innovative 

component of enterprises as an information base for analysis, evaluation and control of 

its innovative activities. 

The approach to the analysis of cycles of innovation activity and innovations 

dissemination by tools of simulation modeling of economic business processes is 
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offered in the context of providing the grounded cyclic interrelation of management 

functions of planning and control of innovative activities results of the industrial 

enterprise, on the basis of the formalization of which the prognostic innovations 

profitability model is built. 

Key words: innovative thermal system, innovative activities results, industrial 

enterprise, control, information and analytical support, methodical education, 

economical estimation, analytical tools. 
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