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Анотація  
У роботі  досліджено поняття інноваційної діяльності підприємства, розглянуто її сутність та складові, 

а також  запропоновано рекомендації щодо оцінювання інноваційної привабливості підприємства. 
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Abstract 
The work deals with the problem of the innovative process of organization. There had beed characterized the 

innovative process and the main ways of its estimation. 
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Економічний розвиток національного господарства та його складових у сучасних умовах усе 

більше залежить від технологічних зрушень на базі інновацій. Уміння формувати й ефективно 

використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним фактором забезпечення 

конкурентоспроможності та розвитку вітчизняних підприємств. Інновації втілюються як в 

матеріальному вигляді  (нові або поліпшені вироби, технології,  обладнання, матеріали,  джерела 

енергії тощо),  так і в нематеріальному вигляді як поліпшення організації праці і управління, 

підвищення кваліфікації кадрів.  

Для задоволення потреб споживачів за такими категоріями, як ціна і якість керівництву 

підприємства необхідно приваблювати вільні грошові засоби потенційних інвесторів. Дослідження 

інноваційної привабливості підприємства дає відповідь на питання потенційного інвестора, на 

скільки вигідно вкладати вільні грошові засоби в дане підприємство.  

Основним завданням наукового дослідження, викладеного у статті, є розроблення комплексної 

цільової програми покращення інноваційної привабливості підприємства. 

Отже, метою дослідження є обґрунтування шляхів покращення інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств на основі розроблення та застосування відповідної комплексної цільової 

програми.  

Об’єктом дослідження є процес управління на підприємствах.  

Предметом дослідження слугують методи та засоби покращення інноваційної діяльності на 

підприємстві.  

У науковій літературі значну увагу приділено  дослідженням інноваційної привабливості 

підприємства, зокрема,  визначаємо підходи до оцінювання ефективності інновацій  та методичне 

забезпечення інноваційної діяльності. Вивченням та дослідженням питань з даної проблематики 

займаються такі відомі українські та зарубіжні вчені, як В. Александрова, А. Гальчинський, Б. 

Гринєв, О. Лапко, О. Мазур, Т. Морозов, В. Семиноженко, В.Соловйов, А. Тибінь, В. Туташинський, 

Д. Браун, Ч. Кобурн, Нода Макито та ін. 

Разом з тим, не існує універсального і чіткого підходу, що уможливлює обґрунтування 

ефективних засобів удосконалення інноваційної діяльності на підприємстві та раціонального 

розподілу обмежених фінансових ресурсів, спрямованих на їх реалізацію.    

Термін інноваційної привабливості доцільно використовувати щодо суб’єкта, який приймає 

управлінське рішення для вибору об’єкта впровадження інновації. Під інноваційною привабливістю 

розуміють спроможність підприємства залучати внутрішні і зовнішні інноваційні проекти та 

мінімізувати ризик щодо досягнення мети учасників проектів, яка зумовлюється рівнем 

інноваційного потенціалу підприємства. У цьому зв’язку важливою ознакою привабливості 

підприємства є не тільки оцінювання результатів його господарювання та кількість і якість ресурсів, 

які йому належать, а й рівень його підприємницької діяльності у відповідному ринковому середовищі 

з певною ємністю секторів ринку; взаємозв’язками з партнерами, органами влади, сукупністю 

поширених на його діяльність податкових пільг тощо. Одним із головних чинників сприйнятливості 

до нововведень є інноваційний потенціал підприємства. Термін “потенціал” означає здатність і 
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готовність менеджменту будь-якої організації здійснювати реалізацію інноваційного проекту або 

програми [1,2].  

Категорію “інноваційна привабливість підприємства” можна трактувати з різних позицій. Якщо 

розглядати з боку інвестора, то зрозуміло, що для нього головним визначальним критерієм є 

прибутковість вкладеного капіталу й ризикованість процесів. Тобто в цьому випадку привабливість 

підприємства можна представити як таку характеристику, що враховує суперечливі цілі інвестора, а 

саме максимальний прибуток при мінімальному ризику на певному об'єкті. Із позицій формалізації 

інноваційна привабливість – це система показників, що характеризує ефективність використання 

інноваційного потенціалу підприємства в умовах розроблення або впровадження інноваційного 

проекту або програми [3,4,5].  

На думку авторів статті, оцінювання інноваційної привабливості підприємства варто проводити з 

позицій системного підходу, який ґрунтується на поєднанні різнонаправлених інтересів учасників 

інноваційного процесу. Під час аналізу підприємства треба враховувати також чинники зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства, зокрема: фінансово-економічний стан, прогресивність 

технології управління, кадровий потенціал підприємства та ефективність його використання, якісні та 

кількісні характеристики техніки і технологій, що використовуються та ін. Крім того, 

диференціювати галузеву належність об’єкта інновації, тобто такі фактори, як енергоємність галузі, 

стадія життєвого циклу підприємства та перспективність розвитку ринку, рівень попиту на 

продукцію галузі, наявність та доступ до кваліфікованих кадрів, інтенсивність конкуренції та ін. [6,7]. 

Врахування потужної множини кількісних та якісних чинників впливу на рівень інноваційної 

привабливості підприємства потребує застосування специфічного математичного апарату, 

спроможного обробити великі масиви даних, що містять мінімальні експертні знання, які є дуже 

дорогими, котрий уможливлює прозорий, чіткий та автоматизований процес оцінювання інноваційної 

привабливості підприємства.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження стає зрозумілим, що для досягнення 

головної цілі «Покращення інноваційної привабливості підприємства» в першу чергу потрібно 

вивчити стандарти та нормативну базу, забезпечити інтегрованість підприємства в інфраструктуру 

регіону, забезпечити наявність ресурсозберігаючих технологій, набирати персонал за схемою 

створення робочих місць для ключових працівників, забезпечити актуальність продукції.  
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