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Розроблено методику оцінювання спроможності підприємства до провадження інно-

вацій. Визначено взаємний вплив інноваційної спроможності й інноваційного потен-

ціалу. Особливістю запропонованого підходу є співвіднесення інноваційної спромо-

жності з потребами здійснення трансформаційних змін під час реалізації стратегії 

розвитку підприємства 

 

В сучасних умовах прискорення змін й вимог середовища актуалізу-

ється потреба забезпечення прогресивного випереджаючого зростання наці-

ональних товаровиробників, що можливе лише шляхом провадження нова-

ції, які торкатимуться різних сфер їх життєдіяльності. При цьому слід вра-

ховувати, що реалізація інновацій вимагає проведення взаємоузгоджених 

організаційно-технічних, соціально-економічних й управлінські змін. Оскі-

льки ж різні організації мають різний потенціал здійснення трансформацій-

них процесів, можна наголосити на актуальності вироблення інструмента-

рію оцінювання інноваційної спроможності (спроможності до провадження 

інновацій) підприємств. Залежність же даної спроможності від значної кіль-

кості факторів ускладнює можливість введення кількісних формалізованих 

критеріїв й потребує орієнтації на динамічну зміну параметрів провадження 

інноваційних перетворень залежно від стадії організаційного розвитку. 

В наявній літературі існують різні підходи до трактування поняття 

інноваційна сприйнятливість підприємства (ІСП). Ці підходи диференці-

юють дане поняття від готовності сприймати й адаптувати нові технології 

[6] (де присутнє звуження розуміння новації через відкидання її інститу-

ціонального значення) до ступеню готовності підприємства розробляти й 

реалізувати інноваційні проекти [7] (де нівелюється врахування спромо-

жності підприємства до здійснення трансформаційних перетворень). 

В.П. Баранчєєв [2] взагалі зводить ІСП до можливості задоволення потреб 



споживачів через пропонування ним певних інноваційних властивостей 

продукту. Орієнтуючись же на означене у [4] тлумачення інноваційного 

потенціалу ІСП можна звести до готовності підприємства генерувати та 

впроваджувати нові (радикальні й модифіковані) ідеї для його системного 

технічного, організаційного та управлінського оновлення. 

Найбільш повне визначення ІСП подане у [3], до воно зведено до 

розуміння "ступеню готовності, зацікавленості та можливості підприємства 

постійно оновлювати фактори внутрішнього середовища шляхом виявлення 

інновацій". Проте, нажаль, дане тлумачення не визначає спрямованість й ці-

лі провадження нововведень у практику господарювання. Означене різно-

маніття акцентів визначення ІСП вимагає вироблення належного теоретич-

ного обґрунтування сутності й вироблення інструментарію оцінювання рів-

ня сприйнятливості до інновацій первинних ланок економіки – підприємств. 

Метою статті постало обґрунтування теоретико-методичних рекомен-

дацій до ідентифікації та оцінювання ступеню інноваційної сприйнятливості 

промислових підприємств. В основу досягнення мети пропонується поклас-

ти тлумачення поняття "інноваційної сприйнятливості підприємства" як 

спроможність підприємства здійснювати трансформації перетворення через 

провадження інноваційних змін у параметри власної життєдіяльності. Па-

раметри життєдіяльності визначатимуться як факторами внутрішнього се-

редовища, так і особливостями взаємодії підприємства з оточенням. Крити-

чно важливим є проведення розрахунків інноваційної спроможності підпри-

ємства в напрямках удосконалення використання його ключових компетен-

цій (відмітних особливостей), що надають переваги у конкурентній бороть-

бі. Оскільки ж провадження інновацій потребує наявності певних важелів 

(показників) впливу можна наголосити на потребі формування цілісної сис-

теми показників, що відбиватиме різні напрямки оцінки ІСП.  

В процесі розробки системи показників оцінювання ІСП автором ви-

користовувалися розробки Ю.П. Анікіна, щодо рівня розвитку потенціалу 



Інноваційно-технологічних центрів [1, с. 133-142] та Д. Хомутського щодо 

виділення характеристик інноваційного розвитку суб’єктів господарюван-

ня [5]. Разом з тим, пропозиції даних авторів було розширено виділенням 

рівнів оцінювання ІСП та введенням якісних характеристик інноваційної 

сприйнятливості підприємства. При цьому, у якості робочої гіпотези, про-

понується розглядати рівень ефективності використання інноваційного по-

тенціалу (визначається на підставі означених у табл. 1 показників, які ви-

ступають елементами множини {ВІП} – використання інноваційного поте-

нціалу) як опосередковану характеристику рівня ІСП.  

Таблиця 1 

Система показників оцінювання ефективності використання інновацій 

Група показників Склад групи та особливості розрахунку Характеристика 

ВІП1j – загальна 

оцінка наявності та 

ефективності вико-

ристання інно-

ваційного потен-

ціалу 

ВІП11 – питома вага інноваційної продук-ції в 

загальному обсязі реалізації; ВІП12 – додатковий 

дохід від реалізації нового продукту; ВІП13  – 

додаткова цінність надана споживачу через но-

вовведення; ВІП14 – зменшення виробничих ви-

трат від провадження інновацій; ВІП15 – додат-

ковий прибуток від захоплення нових сегментів 

ринку інноваційним продуктом 

Параметри інновації, 

як ключового ресур-

су, що забезпечує 

додаткові конкурен-

тні переваги й дозво-

ляє займати лідиру-

ючі позиції на ринку 

ВІП2j – ефек-

тивність викори-

стання потен-ціалу 

в аспекті реалізації 

змін технологічного 

характеру 

ВІП21 – питома вага параметрів технологічної 

системи та ВІП22 –логістичного ланцюга, охоп-

лених інноваціями; ВІП23 –показники стану ви-

користання основних засобів (коефіцієнт зносу 

та оновлення);  ВІП24 – віддача від капіталовкла-

день; ВІП25  – обсяги інтелектуальної власності   

Наявні та приховані 

можливості щодо залу-

чення й продукування 

ідей у сфері технологі-

чного відновлення й 

розвитку 

ВІП3j – ефек-

тивність викори-

стання потен-ціалу 

в аспекті реалізації 

змін організаційно-

го характеру 

ВІП31 – співвідношення доходів та витрат на 

створення умов сприйняття інновацій; ВІП32 – 

ступінь задоволення потреб науково-технічних 

фахівців у необхідній інформації; ВІП33 – сту-

пінь відповідності наявних інформаційних фон-

дів інноваційним завданням підприємства 

Спроможність органі-

заційно-стуктурної 

перебудови за для ма-

ксимізації ефекту від 

провадження новацій 

ВІП4j – ефек-

тивність викори-

стання потен-ціалу 

в аспекті реалізації 

змін соціального 

характеру 

ВІП41 – віддача від витрат на соціальний розви-

ток; ВІП42 – продуктивність праці;  

ВІП43 – кількість інноваційних ідей, висунутих 

співробітниками; ВІП44 – фондоозброєність пра-

ці; ВІП45 – питома вага реалізованих інновацій-

них ідей; ВІП46 – віддача вів витрат на мотивацію 

Параметри інститу-

ціонального розвит-

ку. Ефективність 

норм та правил ко-

мерціалізації нових 

знань 

ВІП5j – ефек-

тивність викори-

стання потен-ціалу 

в аспекті реалізації 

змін економічного 

характеру 

ВІП51 – фінансовий результат від реалізації 

інновації; ВІП52 – рентабельності інновацій 

(innovation investment return) та ВІП53  – дис-

контована вартість (NPV) за реалізованими та 

запланованими проектами перетворень; ВІП54  

– динаміка чистого грошового потоку; ВІП55  – 

коефіцієнт самофінансування інвестицій 

Сукупність ресурсів, 

які можуть бути за-

лучені та використа-

ні для розширеного 

відтворення факторів 

виробництва  



Дійсно, зростання ефективності використання потенціалу ґрунтується 

переважно на дії позитивних (таких що підсилюють один одне) кіл зворот-

них зв’язків. При цьому утворюється представлене на рис. 1 коло зростання 

інноваційної спроможності. Відповідно покращення кожного з поданих у 

табл. 1 показників характеризуватиметься збільшенням рівня ІСП, яке також 

може моделюватися як множина певного роду показників {ІСП}. 
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Рис. 1. Коло зміни інноваційної сприйнятливості підприємства 

 

Орієнтуючись на рис. 1 можна запропонувати звести процедуру 

оцінювання ІСП до формування переліку темпових змінних (значення 

{ВІП1}/{ВІП0} > 1 свідчить про зростання сприйнятливості до нововве-

день), що можна оцінювати як простий перелік співвідношень поданих у 

табл. 1 показників, а можна трансформувати у модель системної динамі-

ки. Якщо ж ідентифікувати інноваційний потенціал як спроможність ви-

користання наявних можливостей та ресурсів для проведення різних 



змін технологічного, економічного, соціального або організаційного ха-

рактеру (що представлено у табл. 1), також можна визначити  його спів-

віднесення з параметрами ІСП. Приклад показників, за допомогою яких 

можна співвіднести {ВІП} та {ІСП} подано у табл. 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок інноваційної сприйнятливості підприємства 

Група Склад показників та особливості розрахунку Характеристика 

1 2 3 

ІСП1j – 

достат-

ність фі-

нансового 

забезпе-

чення ін-

новацій-

ної діяль-

ності 

ІСП11 – ступінь забезпеченості інноваційного розвит-

ку підприємства фінансовими ресурсами; ІСП12 – 

розмір річного бюджету на нові розробки; ІСП13 – 

питома вага бюджету витрат на нові розробки у опе-

раційному бюджеті підприємства; ІСП14 – зміна від-

носного росту ринкової вартості підприємства в по-

рівнянні з відносним ростом ринку у обраній зоні 

господарювання; ІСП15 – питома вага контрагентів, 

що вважають підприємство інноваційним; ІСП16 – 

рівень використання притягнутих і власних ресурсів 

для виконання інноваційних завдань; ІСП17 – частина 

інноваційних витрат у загальному обсязі витрат 

Провадження ін-

новацій вимагає 

відволікання ко-

штів з поточного 

циклу функціо-

нування. Відпо-

відно лише наяв-

ність умовно-

вільних коштів 

свідчить про 

спроможність до 

змін 

ІСП2j – 

загально-

системна 

сприй-

нятли-

вість 

ІСП21 – диверсифікованість виробництва; ІСП22 – тип 

реакції на зміни зовнішнього середовища; ІСП23 – 

залучення нових джерел фінансових ресурсів на ви-

конання інноваційних завдань; ІСП24 – рівень соціа-

льного розвитку; ІСП25 – технічна політика й культу-

ра організації; ІСП26 – орієнтованість стратегії на 

постійне провадження удосконалень; ІСП27 – рівень 

конкурентоспроможності інноваційної продукції на 

внутрішньому й зовнішньому ринках; ІСП28 – стій-

кість функціонування 

Параметри що 

відбивають якісні 

характеристики 

сприйняття інно-

ваційних набут-

ків. Визначаються 

обраними статегі-

чними імперати-

вами розвитку 

ІСП3j –

сприй-

нятли-

вість тех-

нологічної 

системи 

ІСП31 – час, що пройшов з моменту ініціювання но-

вації до запуску інноваційного проекту; ІСП32 – час-

тина щорічного відновлення продукції; ІСП33 – час-

тина нової експортної продукції в загальному обсязі 

товарної продукції (ТП); ІСП34 – частина продукції, 

удосконаленої протягом трьох останнього років у 

загальному обсязі ТП; ІСП35 – рівень оснащеності 

підрозділів підприємства технологічним устаткуван-

ням; ІСП36 – коефіцієнт щорічного відновлення тех-

ніки; ІСП37 – наукоемкость продукції; ІСП38 – мінли-

вість технології в життєвому циклі попиту; ІСП39 –  

науково-технічний рівень системи  

Відбивають тех-

нологічний рі-

вень розвитку 

підприємства та 

спроможність 

підприємства до 

зміни фази тех-

нологічного ук-

ладу. Розподіл 

техноструктури 

за продукцією 

укладів 



Продовження табл. 2 

1 2 3 

ІСП4j – 

сприй-

нятли-

вість пер-

соналу до 

здійс-

нення 

змін 

ІСП41 – параметри системи мотивації персоналу; 

ІСП42 – мотивація інженерної творчості; ІСП43 – час-

тина інженерно-технічних працівників і дослідників 

у загальній обліковій чисельності працівників підп-

риємства; ІСП44 – частина працівників з науковим 

ступенем; середній вік інженерно-технічних праців-

ників і дослідників; ІСП45 – плинність працівників 

інноваційної сфери; ІСП46 – рівень підвищення ква-

ліфікації працівників інноваційної сфери; ІСП47 – 

інтенсивність генерування результативних іннова-

ційних ідей 

Орієнтованість 

персоналу на тех-

нологічні новов-

ведення та готов-

ність до іннова-

ційного процесу 

(готовність пере-

борювати труд-

нощі освоєння но-

вовведень) 

ІСП5j – 

струк-

турна 

сприй-

нятли-

вість до 

транс-

формацій 

ІСП51 – ймовірнісна оцінка еволюційних переходів;  

ІСП52 – соціальна захищеність працівників; ІСП53 – 

рівень опору співробітників підприємства планова-

ним змінам; ІСП54 – рівень відповідності прямих ке-

руючих впливів планованим змінам; ІСП55 – компле-

ксність механізму управління; ІСП56 – Рівень єдності 

уявлень про потрібність інновацій; ІСП57 – надмір-

ність ланок у організаційній структурі; ІСП58 – сту-

пінь дублювання управлінських функцій 

Відкритість орг-

структури до ін-

новаційної пе-

ребудови (значна 

відкритість не 

вимагає істотної 

модифікації ін-

ших ділянок сис-

теми 

ІСП6j – 

розвиток 

творчого 

потенціа-

лу (інно-

ваційна 

спромож-

ність) 

ІСП61 – кількість отриманих патентів; ІСП62 – кіль-

кість рацпропозицій (інноваційних ідей), що надійш-

ли від співробітників; ІСП63 – питома вага впрова-

джених ідей; ІСП64 – час від генерації ідеї до її реалі-

зації; ІСП65 – рівень кваліфікації і досвід працівників, 

притягнутих до інноваційного процесу; ІСП66 – річ-

ний приріст кількості наукових публікацій на одного 

працівника; ІСП67 – частина об'єктів промислової й 

інтелектуальної власності, що мають правовий за-

хист, у загальній їхній чисельності; ІСП68 – частина 

проданих іншим підприємствам прав на патенти 

Відбивають па-

раметри забезпе-

чення максима-

льних темпів ві-

дновлення інно-

ваційної продук-

ції й технологій 

за рахунок нави-

чок, знань та 

вмінь персоналу 

підприємства 

ІСП7j – 

інфор-

маційна 

сприй-

нятли-

вість під-

приємства 

ІСП71 – готовність персоналу регулярно накопичува-

ти, вивчати й застосовувати отримані відомості; ІСП72 

– залученість підприємства до науково-дослідних ін-

теграційних об’єднань; ІСП73 – обсяги інноваційного 

співробітництва; ІСП74 – готовність до залучення дос-

віду конкурентів; ІСП75 – частина придбаних (отрима-

них) в інших підприємств прав на патенти; ІСП76 – 

наявність ситуаційної бази знань й правил фіксування 

досвіду; ІСП77 – питома вага витрат на залучення дос-

ліджень сторонніх організацій; ІСП78 – витрати на 

здійснення конкурентної розвідки й проведення бенч-

маркінгу; ІСП79 – відкритість інформаційного обміну з 

субпідрядниками  

Сприйнятливість 

до інновацій за-

лежить від спро-

можності отри-

мувати, залучати 

й обробляти зна-

чні обсяги інфо-

рмації про тен-

денції розвитку 

науково-техніч-

ного прогресу й 

конкурентів 

 

Таким чином, в статті опрацьовано методику розрахунку спромо-

жності підприємства здійснювати трансформаційні процеси за для про-



вадження інновацій у обрані сфери життєдіяльності. Використання даної 

методики дозволяє ввести кількісні параметри в систему управління 

стратегічним розвитком підприємства й орієнтувати її на застосування 

принципу постійного удосконалення. Разом з тим потребує проведення 

подальших досліджень процедура нормування якісних показників оці-

нювання інноваційної сприйнятливості та технологія визначення базо-

вих та граничних значень наведених показників. 
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