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МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
Чернявська І. М.
Важливим аспектом ефективного функціонування промислового підприємства є вдосконалення інноваційних процесів організації та управління. Але оцінювання результативності інноваційної активності організаційно-управлінської сфери потребує формування практичного інструментарію. Досліджені підходи до оцінювання інноваційної активності промислового підприємства не повною мірою спроможні сформувати практичний інструментарій, який дозволить визначити результативність організаційно-управлінських інновацій.
Основою розробленого методичного підходу є методика, яка ґрунтується на використанні груп показників на етапах створення та освоєння інновацій.
Виявлено перелік багатокритеріальних факторів, урахування зміни яких дозволить забезпечити
результативність організаційно-управлінських інновацій.
Запропоновано модель оцінювання результативності організаційно -управлінських інновацій, згідно з якою передбачено аналіз інноваційної активності підприємства з урахуванням впливу організаційноуправлінської підсистеми, удосконалення механізму управління процесом активізації інноваційної діяльності
підприємства, побудову структурно-логічної схеми оцінювання активізації інноваційних процесів у галузі організаційно-управлінської підсистеми.
Для обліку зміни інноваційної активності за кожним фактором інноваційного потенціалу запропоновано
визначення узагальненого показника інноваційної активності організаційно-управлінської підсистеми. Фактори, що враховують для побудови моделі, визначено шляхом аналізування фактичних показників роботи організаційно-управлінської підсистеми й ступеня їхнього досягнення за допомогою експертного оцінювання. Результативність організаційно-управлінських інновацій може бути оцінено за відповідною шкалою.
Розроблену методику визначення рівня інноваційної активності організаційно-управлінської підсистеми
практично апробовано на одному із промислових підприємств м. Кам'янського. Розрахунки свідчать про помірне
зниження активності організаційно-управлінських інновацій.
Ключові слова: інновація, оцінювання, підприємство, потенціал, зміна, показник.
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Чернявская И. М.
Важным аспектом эффективного функционирования промышленного предприятия является совершенствование инновационных процессов организации и управления. Однако оценка результативности инновационной активности организационно-управленческой сферы требует формирования практического инструментария. Исследованные подходы к оценке инновационной активности промышленного предприятия
не в полной мере способны сформировать практический инструментарий, позволяющий определить результативность организационно-управленческих инноваций.
В основе разработанного методического подхода лежит методика, основанная на использовании групп
показателей на этапах создания и освоения инноваций.
Выявлен перечень многокритериальных факторов, учет изменения которых позволит обеспечить результативность организационно-управленческих инноваций.
Предложена модель оценки результативности организационно-управленческих инноваций, согласно
которой предусмотрен анализ инновационной активности предприятия с учетом влияния организационноуправленческой подсистемы, совершенствование механизма управления процессом активизации инновационной деятельности предприятия, построение структурно-логической схемы оценки активизации инновационных процессов в части организационно-управленческой подсистемы.
Для учета изменения инновационной активности по каждому фактору инновационного потенциала
предложено определение обобщенного показателя инновационной активности организационно-управленческой подсистемы. Факторы, учитывающиеся для построения модели, определяются путем анализа фактических показателей работы организационно-управленческой подсистемы и степени их достижения с помощью экспертных оценок. Результативность организационно-управленческих инноваций может быть оценена в соответствии с определенной шкалой.
Разработанная методика определения уровня инновационной активности организационно-управленческой подсистемы практически апробирована на одном из промышленных предприятий г. Каме нского. Расчеты свидетельствуют об умеренном снижении активности организационно-управленческих инноваций.
Ключевые слова: инновация, оценка, предприятие, потенциал, изменение, показатель.

THE MODEL ASSESSING THE ORGANIZATIONAL
AND ADMINISTRATIVE INNOVATION EFFECTIVENESS

I. Cherniavska
An important aspect of effective functioning of an industrial enterprise is perfection of innovative processes in organization and management. However the evaluation of the effectiveness of innovative activity of the organizational and management sphere requires formation of practical tools. The investigated approaches to the evaluation of the innovative activity
of industrial enterprises are not fully capable to form practical tools for determining the effectiveness of organizational
and management innovations.
The developed approach is based on the methodology using groups of indicators at the stages of development
and mastering of innovations.
A list of multi-criteria factors has been identifed whose changes when taken into account will ensure the effectiveness of organizational and management innovations.
A model of evaluation of the effectiveness of organizational and management innovations has been proposed
which implies the analyses of innovative activity of an enterprise taking into account the influence of the organizational and management subsystem, improving the mechanism of control of the enterprise innovative activity,
constructing a structural and logical scheme of evaluation of the innovation processes in terms of the management subsystem.
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To take into account changes in the innovation activity, the author has proposed to determine a generalized
indicator of the organizational and management subsystem innovative activity for each factor of the innovative potential.
The factors taken into account for building the model are determined through expert analysis of the organizational subsystem actual performance and degree of achieving the performance indicators. The effectiveness of organizational
and management innovations can be estimated in accordance with a certain scale.
The developed methodology for measuring the level of the organizational and management subsystem innovative
activity has been practically tested at one of the industrial enterprises in Kamenskyi. The calculations witness a modest
decline in the activity of organizational and administrative innovations.
Keywords: innovation, evaluation, enterprise, potential, change, indicator.

Промисловий комплекс  основа інноваційного
розвитку економіки країни. Слід зауважити, що сучасні
світові тенденції орієнтовано на розвиток промисловості, тоді як в Україні обсяг виробництва промислової
продукції за видами діяльності за останні десять років
скоротився майже в 1,5 разу [1]. Промисловість України
відзначається неоднорідністю розвитку. На сучасному
етапі найбільшим динамізмом відрізняються наукомісткі
підгалузі машинобудівного комплексу, такі, як: виробництво електронно-обчислювальних машин, телекомунікаційного обладнання, ракетно-космічної техніки, промислових роботів і засобів автоматизації. У перспективі,
із метою підвищення зацікавленості до вітчизняної
промислової продукції й підвищення рівня її конкурентоспроможності, слід уже зараз розробляти стратегії
входження на європейські ринки.
Продовжуючи аналіз промислової галузі, необхідно
зазначити часткові структурно-динамічні зрушення,
що характеризують певну стабілізацію в галузі, а саме
збільшення кількості інноваційно активних підприємств.
Наприклад, кількість підприємств, що здійснювали
інноваційну діяльність у 2015 році збільшилася на 25,4 %,
порівняно з 2010 роком. До того ж нововведення підприємства здійснювали, переважно, власним коштом –
24,5 % та за рахунок держбюджету − 34,5 %. Проте
інвестиційні кошти від вітчизняних замовників становили приблизно 20 %, від замовників-нерезидентів −
приблизно 18 %, решта припадає на так звані інші
джерела [1]. Така недосконалість інноваційної політики
гальмує процес створення конкурентоспроможної продукції та, як наслідок, неспроможність забезпечити вітчизняну економіку високоефективною власною продукцією, зайняти певну нішу світового промислового
виробництва. Щоб змінити ситуацію на краще потрібні
великі кошти, більша частина яких має бути інвестиціями. Також потрібно зазначити, що на розвиток промисловості як провідної сфери національної економіки
значною мірою впливають наслідки світової економічної кризи, утрати виробничого та кадрового потенціалу,
суттєве скорочення частки промислової продукції в загальному обсязі суспільного виробництва, високий ступінь зносу основних засобів, зниження активності інноваційно-інвестиційної діяльності тощо [2; 3].
Отже, сучасне середовище, у якому функціонують
промислові підприємства України, потребує вдоскона-

лення процесів організації та управління. Організаційноуправлінські інновації створюють належні умови для здійснення технологічних інновацій. Пошук інноваційних
організаційно-управлінських парадигм є неодмінною
умовою ефективного функціонування та розвитку промислового підприємства. Важливим аспектом ефективного функціонування промислового підприємства
є оцінювання інноваційної активності, тобто наявність
методології оцінювання, що дозволяє скоригувати показники використання інноваційного потенціалу складових інноваційної діяльності підприємства. Важлива
відмінність організаційно-управлінських інновацій від технологічних полягає в підходах до розрахунку та обґрунтування їхніх результатів.
Суттєвий внесок у дослідження проблеми оцінювання інноваційної активності підприємства в галузі
організаційно-управлінської її підсистеми зробили такі
науковці, як: І. І. Вінникова, Т. В. Гринько, М. І. Дяченко,
Н. С. Ілляшенко, Н. А. Курманов [4 – 9]. Питання методології формування показників оцінювання організаційно-управлінських інновацій системно висвітлено
в наукових працях А. Г. Вагонової, І. В. Волошина,
О. Є. Кузьміна та ін. [10 – 12].
Проте залишається невирішеним питання формування практичного інструментарію, який дозволить
визначити результативність організаційно-управлінських
інновацій.
Метою статті є аналіз та узагальнення наявних
підходів до оцінювання інноваційної активності промислового підприємства та розроблення на цій основі
моделі оцінювання організаційно-управлінських інновацій.
Основою для розуміння сутності процесу активізації інноваційної діяльності є визначення підходу
до цього процесу. Автор вважає за доцільне зупинитися
на аналізі відомих підходів до оцінювання інноваційної
активності промислового підприємства. За результатами опрацювання публікацій [13 – 17; 19; 20] можна
виділити такі підходи:
1. Оцінювання інноваційної активності з виділенням складових (елементів) інноваційного потенціалу
підприємства, що базується на експертних методах.
2. Оцінювання інноваційної активності, що базується на інформаційних даних, які містяться в офіційних джерелах.
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3. Ресурсно-процедурне оцінювання інноваційної
активності підприємства, що базується на визначенні
спроможності системи до здійснення інноваційної діяльності.
На думку автора, третій підхід є таким, у якому
враховано внутрішні фактори, які є тригерами змін,
та зовнішні фактори, що прямо або опосередковано
впливають на інтенсивність інноваційної діяльності підприємства.
Однією з методик, яку можна взяти за основу
та трансформувати з урахуванням специфіки напряму
цього дослідження, є методика А. В. Гриньова, яка ґрунтується на використанні двох груп показників: на етапах створення та освоєння інновацій [17].
Ефективна модель визначення результативності
організаційно-управлінських інновацій має бути уніфікованою та враховувати зміни за кожним організаційним фактором (складовій) активізації інноваційної
діяльності. На активність інноваційної діяльності впливають багатокритеріальні організаційно-управлінські
фактори, до яких можна зарахувати гнучкість організаційної структури, демократичний стиль управління,
напрям потоків інформації, ступінь організації функцій
управління, швидке реагування на мінливу ринкову
ситуацію, автономію, децентралізацію тощо. Саме врахування зміни цих багатокритеріальних факторів дозволяє забезпечити результативність організаційноуправлінських інновацій.
Оцінювання рівня активізації інноваційних процесів на промисловому підприємстві мають здійснювати
за певною методикою. Для формування цієї методики
зроблено аналіз наявних у науковій літературі методів економічного оцінювання інноваційної активності
та визначено найбільш оптимальний із позиції відповідності особливостям інноваційної діяльності промислових підприємств та критеріальній базі оцінювання
ефективності інноваційної діяльності [3; 9; 10; 14; 17].
Основою оцінювання рівня активізації інноваційних процесів, відповідно до цього методу, є факторний аналіз.
На основі вагомості кожного з факторів, що стримують
інноваційну діяльність, визначено коло домінуючих,
які складають функцію успіху. Аналіз полягає в поетапному оцінюванні та групуванні результатів кожного
фактора.
Модель оцінювання результативності організаційноуправлінських інновацій на промислових підприємствах
передбачає такі кроки:
Крок 1. Аналіз інноваційної активності підприємства з урахуванням впливу організаційно-управлінської
підсистеми.
Крок 2. Удосконалення механізму управління процесом активізації інноваційної діяльності підприємства
в галузі організаційно-управлінської її підсистеми.
Крок 3. Побудова структурно-логічної схеми оцінювання активізації інноваційних процесів у галузі
організаційно-управлінської підсистеми.
Отже, згідно із запропонованою моделлю, необхідно дотримуватися конкретних етапів процесу реалі-

зації концептуального підходу до аналізу інноваційної
активності підприємства в організаційно-управлінській
сфері та оцінити результативність організаційно-управлінських інновацій, використовуючи певну систему
показників.
У роботі [18] запропоновано та обґрунтовано систему показників інноваційної активності підприємства,
яка містить дві групи: показники використання інноваційного потенціалу (показники ефективності управлінської діяльності, науково-дослідної діяльності та використання управлінського потенціалу) та показники його
зміни (показники впровадження структурних перетворень, ефективності проектно-організаційного потенціалу,
реінжинірингу та реструктуризації). Запропонована система показників може бути деталізована та розширена,
залежно від наявних джерел інформації та цілей дослідження.
Вивчення безлічі факторів, які впливають на інноваційну діяльність, дозволяє сформулювати завдання
таким чином: дослідження й аналіз системи управління, із метою розроблення та практичного застосування методу ефективного оцінювання організаційноуправлінських інновацій. Метою дослідження є кількісне обґрунтування ухвалюваних рішень щодо забезпечення ефективності організаційно-управлінських
інновацій. Для вирішення поставленого завдання необхідно побудувати математичну модель, тобто виконати формалізацію завдання. Фактори, що ураховують для побудови моделі, визначено шляхом аналізування фактичних показників роботи комплексної
структури організаційно-управлінської підсистеми й ступеня їхнього досягнення за допомогою експертного
оцінювання. Результативність організаційно-управлінських інновацій може бути оцінено за шкалою від 0
до 1 бала (таблиця).
Таблиця
Шкала оцінювання
зміни інноваційної активності
[The scale for valuation of change
in the innovative activity]
Інтервали
значень

Напрями змін інноваційної активності
(результативності)

0 – 0,25

стрімке зниження

0,25 – 0,50

помірне зниження

0,50

середній рівень (немає зміни)

0,50 – 0,70

помірне зростання

0,70 – 1,00

стрімке зростання

Згідно із запропонованою методикою оцінювання
результативність організаційно-управлінських інновацій класифіковано шляхом напряму зміни інноваційної активності організаційно-управлінської підсистеми.
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Підсумкова оцінка дає уявлення про зміну активності
організаційно-управлінських інновацій.
Основні співвідношення математичної моделі
мають такий вигляд. Облік зміни інноваційної активності за кожною складовою (фактором) інноваційного потенціалу визначено узагальненим показником інноваційної активності організаційно-управлінської
підсистеми. Зміни інноваційної активності з урахуванням ваги кожної складової, яка входить до системи
показників інноваційного потенціалу організаційноуправлінської сфери, буде описано таким співвідношенням:
nj

IAORG    i I ij ,

(1)

i 1

де IAORG – узагальнений показник інноваційної активності організаційно-управлінської підсистеми;
 i – ваговий коефіцієнт і-ї складової, яка входить
до системи показників організаційно-управлінського
потенціалу, (  i  1 );
I ij – показник інноваційної активності і-ї складової інно-

ваційного потенціалу (складової використання та зміни
інноваційного потенціалу);
n – кількість локальних показників за кожною складовою (фактором) інноваційного потенціалу.
Показник інноваційної активності і-ї складової інноваційного потенціалу ( I ij ) розраховано за формулою:
I ij 

pit 1
pit 2

,

(2)

де p it 1 – показник, який характеризує і-у складову інноваційного потенціалу (складову використання та зміни інноваційного потенціалу) в період часу t1 ;

pit 2 – показник, який характеризує і-у складову інноваційного потенціалу (складову використання та зміни інноваційного потенціалу) у період часу t 2 .
Напрями змін інноваційної активності (результативності) організаційно-управлінських інновацій, залежно від отриманих значень, відображено в таблиці.
У наданих розрахунках використано показники вагомості, визначені експертним шляхом. Наведену модель побудовано з урахуванням широкого
діапазону зміни показників, які впливають на інноваційний потенціал промислового підприємства, вона дозволяє розраховувати результативність напряму змін
інноваційної активності організаційно-управлінської
сфери.

У результаті дослідження, проведеного автором,
визначено показники оцінювання рівня активізації
інноваційних процесів на промисловому підприємстві
за організаційно-управлінськими критеріями, застосування яких під час оцінювання рівня активізації інноваційної діяльності промислових підприємств м. Кам'янського виявило низку принципових недоліків, що свідчать про неможливість формування об'єктивних висновків та доводять необхідність у створенні комплексної
системи оцінювання рівня активізації інноваційних
процесів на промисловому підприємстві в галузі організаційно-управлінської її підсистеми. Так, наприклад,
розроблену методику визначення рівня інноваційної
активності організаційно-управлінської підсистеми практично апробовано на одному із промислових підприємств м. Кам'янського. Розрахунки свідчать про помірне зниження активності організаційно-управлінських інновацій. Проте можна зазначити помірне зростання
інноваційної активності щодо використання управлінського потенціалу (0,53), упровадження структурних
перетворень (0,51), проектно-організаційного потенціалу (0,61). Незважаючи на те що на підприємстві
зосереджено високий науково-технічний потенціал, раціоналізаторська активність є занизькою: 0,15 – стрімке
зниження, що визначає дуже низьку результативність
науково-дослідної діяльності, 0,31 – помірне зниження, що визначає недостатній рівень упровадження специфічних заходів щодо реінжинірингу та реструктуризації.
Важливим етапом вибору напрямів активізації
інноваційної діяльності на підприємстві в галузі організаційно-управлінської її підсистеми є удосконалення
механізму оцінювання інноваційної активності, який дозволить ураховувати специфіку та пріоритети розвитку
промислового підприємства. Механізм оцінювання інноваційної активності визначено в цій статті як сукупність
методів та принципів, реалізація яких відбувається
поетапно і в результаті дає можливість менеджменту
підприємства ухвалювати рішення, спрямовані на розвиток підприємства (рисунок).
У процесі розвитку організаційно-управлінської
сфери підприємства, елементи механізму можуть змінюватися, проте, не залежно від стану та рівня розвитку кожної складової, яка входить до нього, необхідно,
щоб оцінка була обґрунтованою.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що вирішення проблеми оцінювання інноваційної активності підприємства є актуальним. На сьогодні розроблено велику кількість підходів до оцінювання інноваційної активності промислового підприємства, які ґрунтуються на експертних методах,
або на інформаційних даних, що містяться у статистичних довідниках, або на визначенні спроможності системи до здійснення інноваційної діяльності. Ці методи не повною мірою спроможні сформувати практичний інструментарій, який дозволить визначити результативність організаційно-управлінських
інновацій.
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Методи, які сприяють оцінюванню

Принципи побудови процесу оцінювання

Системний аналіз

Системність

Факторний аналіз
Рівновага
Контент-аналіз
Адаптивність

Метод експертного оцінювання

Етапи процесу оцінювання інноваційної активності

Етап 1. Аналіз стану організаційно-управлінської сфери
Мета

Завдання

Критерії

Елементи

Експертна група

Етап 2. Організація та оцінювання інноваційної активності організаційно-управлінської сфери
Вибір показників використання
інноваційного потенціалу

Вибір показників зміни інноваційного потенціалу

Етап 3. Оцінювання інноваційної активності
Оцінювання інноваційної активності складових використання інноваційного потенціалу
Оцінювання інноваційної активності складових зміни інноваційного потенціалу
Визначення показника інноваційної активності організаційно-управлінської сфери

Етап 4. Висновки, ухвалення рішень
Визначення рівня інноваційної активності (напрям змін)
Вибір найвагоміших факторів (складових), які визначають інноваційну активність
організаційно-управлінської сфери
Визначення ефекту від оцінювання інноваційної активності
організаційно-управлінської сфери

Рис. Схема механізму оцінювання інноваційної активності
організаційно-управлінської підсистеми
[The scheme of the mechanism for valuation of the innovative activity
of the organization and management subsystem]
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У статті запропоновано покроковий методичний
підхід до оцінювання результативності організаційноуправлінських інновацій на промислових підприємствах, який дозволяє оцінити напрям змін інноваційної
активності з урахуванням ваги кожної складової, яка
входить до системи показників інноваційного потенціалу організаційно-управлінської сфери.
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