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O. Rudkovsky Formation of organizational and economic mechanism for corporate security 

management of the enterprise. 

Summary 

The questions of formation of organizational and economic mechanism of corporate security 

management of the enterprise are considered. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО АУДИТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
Визначено роль інноваційного аудиту в умовах інноваційного типу розвитку підприємств. 

Розглянуто основні аспекти інноваційного аудиту і виявлено їх особливості.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, аудит, інноваційний аудит, організаційний аспект, 

економічний аспект, технологічний аспект 

 

В сучасних умовах господарювання інноваційна модель є пріоритетним 

напрямком розвитку економіки країни. Стале зростання, оновлення і розвиток 

вітчизняних підприємств може бути досягнутим за умови використання 

сучасних інструментів реалізації стратегії інноваційного розвитку. Адже 

інновації дають змогу підприємству досягти поставлених цілей, а саме, знизити 
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витрати виробництва, збільшити обсяг прибутку,  і в результаті розширити сою 

діяльність. 

Основним важелем, що дозоляє визначити доцільність інновацій, 

технологічні можливості підприємства, ефективність, фінансове забезпечення 

та економічні результати, виступає аудит. 

Інноваційний аудит – це системна оцінка показників розвитку організації 

в галузі розробок та комерціалізації нововведень, а також визначення 

внутрішніх та зовнішніх перешкод на їх шляху [1]. 

Інноваційний аудит включає оцінку інноваційних можливостей 

підприємства, а саме: інноваційний потенціал, інноваційне середовище, 

інноваційну позицію, інноваційну активність підприємства. 

Аудит інноваційної діяльності має виконувати функції превентивного 

контролю і попередньої діагностики ймовірних похибок під час стратегічного 

управління інновацій та відхилень від оптимальних параметрів проекту [2]. 

Інноваційний аудит повинен включати три основних аспекти (етапи) 

перевірки: технологічний, організаційний (управлінський) і економічний. 

Технологічний аспект аудиту є початковим етапом для оцінки вартості 

реалізації інновації та її потенціалу. Він передбачає, перш за все, виявлення 

належного виконання технологічних вимог до виробництва конкретного 

інноваційного продукту, дотримання всіх норм технічної документації на 

кожній стадії його виготовлення. 

Завданням технічного аудиту є перевірка технічного стану обладнання 

машин, апаратів, комунікацій, інженерних мереж, будівель, споруд, 

конструкторської та проектної документації з висловленням думки про 

ефективність управлінських рішень в галузі виробництва. 

Реалізація організаційного аспекту інноваційного аудиту безпосередньо 

залежить від технологічних особливостей виробничого процесу суб’єкта 

господарювання, а, отже, й від технологічного аспекту інноваційного аудиту. 

Організаційний етап інноваційного аудиту передбачає діагностику 

існуючої на підприємстві системи управління його виробничої, комерційної та 
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соціальної діяльності, оцінку ефективності менеджменту підприємства, 

розробку рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту  межах 

нових інноваційних проектів. 

Організаційний аспект інноваційного аудиту оцінює досягнуті успіхи 

управлінської команди, загальний результат трудової діяльності 

досліджуваного підприємства, трудову активність, ініціативність членів 

трудового колективу, інтелектуальні здібності працівників, ступеня творчого 

новаторства кожного члена управлінської команди організації, починаючи з 

менеджерів нижньої ланки і закінчуючи керівниками. 

Економічний аспект інноваційного аудиту охоплює облікову сторону 

відображення інноваційного процесу. Під час проведення інноваційного аудиту 

необхідно приділити увагу таким напрямкам, як перевірка джерел фінансування 

інноваційної діяльності та перевірка витрат, що відносяться до інноваційної 

діяльності підприємства.  

Особливо важливе значення інноваційний аудит набуває під час 

експертизи наукомістких інвестиційних проектів і включає в себе наступний 

комплекс робіт: проведення оцінки економічної складової проекту; оцінка 

відповідності маркетингових досліджень вимогам, характерним для 

інноваційних продуктів і нових технологій; аналіз ефективності обраної бізнес-

схеми і економічної моделі; розрахунок економічних і фінансових показників; 

аналіз стійкості проекту та плану реалізації. За підсумками експертизи 

подається звіт про фінансово-економічну ефективність проекту і рекомендації 

щодо його оптимізації. 

Отже, інноваційний аудит підприємства  повинен включати три основних 

аспекти (етапи) перевірки: технологічний, організаційний і економічний. 

Реалізація виділених аспектів тісно пов’язана між собою, однак має свої 

особливості, які необхідно враховувати під час аудиту. 
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S. Syrtseva, V. Kushniruk. Мain aspects of innovation audit of enterprise. 

Summary 

The role of innovation audit in the conditions of innovative type of enterprise development is 

determined.  The main aspects of innovation audit are considered and their features are revealed. 

Key words: innovation development, audit, innovative audit, organizational aspect, economic aspect, 

technological aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




