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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ БАЖАНОСТІ  
В ОЦІНЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджена можливість застосування функції бажаності для оцінки інноваційного потенціалу. На основі проведе-
них досліджень на базі целюлозно-паперових підприємств України здійснена оцінка інноваційного потенціалу з використанням 
функції бажаності. Проведено порівняння результатів оцінки інноваційного потенціалу на основі функції бажаності та на основі 
морфологічного підходу. 
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Дунская А.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследована возможность применения функции желательности для оценки инновационного потенциала. На основе 

проведенных исследований на базе целлюлозно-бумажных предприятий Украины осуществлена оценка инновационного по-
тенциала с использованием функции желательности. Проведено сравнение результатов оценки инновационного потенциала на 
основе функции желательности и на основе морфологического подхода.
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Dunska A.R. APPLICATION OF DESIRABILITY FUNCTION IN EVALUATING INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES
The article explored the possibility of using the desirability function for the evaluation of innovative potential. On the basis of research 

that based on pulp and paper mills in Ukraine was assessed innovative potential using the desirability function. It was compared 
assessment results of the innovative potential based on desirability functions and based on morphological approach.

Keywords: innovative potential, desirability function, evaluation, development, enterprise.

Постановка проблеми. Спроможність підприємства 
ефективно конкурувати на ринку залежить від рівня 
розвитку його інноваційного потенціалу, оскільки 
саме оцінка інноваційного потенціалу надає мож-
ливість визначити ключові переваги підприємства, 
рівень інноваційності його продукції та використову-
ваних технологій, що закладають основу конкурент-
них переваг. З огляду на це постає необхідність про-
ведення адекватної оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства, яка б склала основу для перспективних 
управлінських ріøень, спрямованих на розвиток під-
приємства. Оцінка інноваційного потенціалу є фун-
даментом для формування інноваційної стратегії під-
приємства, яка має бути спрямована на розøирення 
інноваційних можливостей підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьо-
годніøній день у науковій літературі існують досить 
різні підходи до структуризації та оцінки інновацій-

ного потенціалу підприємства. До найбільø ваго-
мих розробок у напряму оцінювання інновацій-
ного потенціалу підприємства слід віднести роботи 
І.А. Аренкова, В.А. Верби, В.Н. Гавви, А.К. Ганіє-
вої, В.Н. Гуніна, С.Д. Ільєнкової, Л.А. Збаразської, 
О.В. Князя, Н.С. Краснокутської, А.М. Мухамедья-
рова, І.В. Федулової, Ю.С. Шипуліної [1–12].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Серед основних науково-методичних 
підходів до оцінювання інноваційного потенціалу 
слід відзначити використання експертних методик, 
побудованих на визначенні балових оцінок за струк-
турними складовими інноваційного потенціалу, 
визначення інтегрального показника інноваційного 
потенціалу на основі оцінки складових інноваційного 
потенціалу. Кожний із наведених підходів має свої 
переваги та недоліки, втім жоден з цих підходів не 
виріøує проблему взаємозв’язку результату оцінки 
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інноваційного потенціалу із цільовими орієнтирами 
підприємства. Будь-яка оцінка, отримана вона на 
основі експертного опитування або розрахунку інте-
грального показника, сама по собі не має цінності 
та інформативності, вона варта уваги лиøе у кон-
тексті її подальøого можливого використання для 
прийняття відповідних управлінських ріøень. Отже, 
постає необхідність застосування таких підходів до 
оцінки інноваційного потенціалу підприємства, які 
можуть визначити його рівень у контексті стратегіч-
ного цілеутворення підприємства та можливих пер-
спектив його інноваційного розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Розробка підходу до оцінювання інноваційного потен-
ціалу на основі функції бажаності, яка посідає чільне 
місце серед методів математичного моделювання, втім 
поки що не знайøла øирокого розповсюдження у 
моделюванні економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
існуючих розробок в напряму оцінювання інновацій-
ного потенціалу підприємства надав можливість зро-
бити висновок, що у цілому пропозиції дослідників 
стосуються структуризації інноваційного потенціалу 
за функціональною ознакою, відмінності простежу-
ються у виділенні складових інноваційного потенці-
алу та їх змістовному наповненні. Втім деталізація 
інноваційного потенціалу за певними складовими або 
конкретними показниками фактично є підготовчим 
етапом для проведення безпосередньо оцінки іннова-
ційного потенціалу. Після визначення набору показ-
ників потрібно зібрати масив даних, що характери-
зують інноваційний потенціал, та здійснити обробку 
цих даних для отримання висновку щодо рівня інно-
ваційного потенціалу досліджуваного підприємства.

На наøу думку, процес отримання узагальненої 
оцінки інноваційного потенціалу має відповідати 
вимогам процедур прийняття управлінських ріøень 
щодо забезпечення інноваційного розвитку підпри-
ємства. Інструменти, які застосовуються для забез-
печення інноваційного розвитку, зокрема, іннова-
ційна стратегія, завжди несуть у собі певні цільові 
параметри, які прагне досягти підприємство, на 
основі яких можна буде зробити висновок про те, 
чи вдалося забезпечити інноваційний розвиток під-
приємства. Тому в оцінюванні інноваційного потен-
ціалу доцільно виділяти інтервали оцінки показни-
ків інноваційного потенціалу, на основі яких можна 
визначити перспективну можливість підприємства 
досягти поставлені цілі розвитку. Якщо параметри 
інноваційного потенціалу відповідають визначеному 
прийнятному рівню або, інакøе кажучи, попада-
ють у визначений інтервал, то можна стверджувати 
про спроможність підприємства досягти поставлені 
цілі і забезпечити свій розвиток, у інøому випадку, 
якщо певні параметри інноваційного потенціалу не 
відповідають прийнятному рівню (якщо їх значення 
менøе нижньої границі визначеного інтервалу), то 
перøочергові управлінські ріøення на підприємстві 
мають стосуватися змін у напряму вдосконалення 
саме таких показників інноваційного потенціалу.

Виріøити окреслені задачі в оцінюванні інно-
ваційного потенціалу надає можливість функція 
бажаності Харрінгтона. Як зазначають дослід-
ники [13], ця узагальнена функція будується на 
основі переведення емпіричних значень показників 
у безрозмірну øкалу бажаності, яка відноситься до 
психофізичних øкал. Шкала бажаності надає мож-
ливість співвіднести фізичні та психологічні пара-
метри у процесі дослідження. При чому під фізич-
ними параметрами маються на увазі усі можливі 

характеристики досліджуваного об’єкту (у наøому 
випадку інноваційного потенціалу підприємства), 
а під психологічними параметрами розуміються 
суто суб’єктивні оцінки особи, що проводить дослі-
дження, стосовно визначення рівня бажаності того 
чи інøого показника. 

Для того щоб отримати øкалу бажаності, зручно 
використовувати готові розроблені таблиці співвід-
несення переваг у емпіричній та числовій системах 
(табл. 1):

Таблиця 1
Стандартні відмітки на шкалі бажаності [14]

Бажаність Відмітки на шкалі 
бажаності

Дуже добре 1,00 – 0,80

Добре 0,80 – 0,63

Задовільно 0,63 – 0,37

Погано 0,37 – 0,20

Дуже погано 0,20 – 0,00

Значення окремого параметра, переведене у 
øкалу бажаності, позначається як d

i
 (i = 1, 2, …, n) 

та має назву часткової бажаності. Шкала бажаності 
має інтервал від 0 до 1. Значення d

i
 = 0 відповідає 

абсолютно не прийнятному рівню певної властивості 
досліджуваного об’єкта, а значення d

i
 = 1 – найкра-

щому значенню властивості. Оцінці «дуже добре» 
відповідає значення на øкалі бажаності 1 > d

i
 > 0,8, 

а оцінці «дуже погано» – 0 < d
i
 < 0,2. Вибір зна-

чень на øкалі бажаності 0,63 та 0,37 пояснюється 
зручністю розрахунків: 0,63 ≈ 1 – (1/е), 0,37 ≈ 1/е. 
Значення d

i
 = 0,37 зазвичай відповідає границі при-

пустимих значень.
Функція бажаності D представляє собою середнє 

геометричне бажаностей окремих часткових крите-
ріїв (d

i
). При оцінці певного об’єкта за його власти-

востями величину D знаходять з урахуванням част-
кових бажаностей окремих властивостей. 

Припустимо, що функція бажаності D харак-
теризує рівень розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства, отже, величину D можна визначити 
на основі розрахунку часткових бажаностей скла-
дових інноваційного потенціалу, які були описані 
вище. Використовуючи первинні дані з підприємств, 
можемо обрахувати оцінки за кожною складовою 
інноваційного потенціалу (табл. 2), а від узагальне-
них оцінок за складовими перейдемо до визначення 
рівня бажаності за кожною складовою (табл. 3).

Узагальнена функція бажаності визначається за 
формулою:

D=√d
1
,d

2
,d

3
,…d

n

n
,

де n – кількість окремих критерії для оцінки 
характеристик об’єкта;

d
1
, d

2
, d

3
, …d

n
 – бажаності окремих критеріїв 

(часткові бажаності).
Оцінювання інноваційного потенціалу підприєм-

ства доцільно провести за такими складовими: про-
дуктова підсистема (у

1
); технічна підсистема (у

2
); 

ресурсна підсистема (у
3
); технологічна підсистема 

(у
4
); фінансова підсистема (у

5
); кадрова та організа-

ційна складові (у
6
); науково-дослідна складова (у

7
); 

маркетингова складова (у
8
); інформаційно-комуніка-

тивна складова (у
9
); експортна складова (у

10
).

Для загального висновку щодо рівня розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства будемо керу-
ватися такою øкалою бажаності: 

високий рівень інноваційного потенціалу, якщо 
0,8 < D < 1; 
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середній рівень інноваційного потенціалу, якщо 

0,37 < D < 0,8; 
низький рівень інноваційного потенціалу, якщо 

0 < D < 0,37.
На основі проведених досліджень інноваційного 

потенціалу целюлозно-паперових підприємств нами 
були отримані оцінки складових, що наведені у 
таблиці 2.

Емпіричні дані із таблиці 2 надають нам можли-

вість розрахувати часткові бажаності для складових 
інноваційного потенціалу і на їх основі за наведе-
ною вище формулою розрахувати функцію бажаності 
інноваційного потенціалу для підприємства, яка дає 
підстави для висновку щодо рівня розвитку іннова-
ційного потенціалу.

Як бачимо, на основі застосування функції бажа-
ності можна отримати як кількісну, так і якісну 
оцінку інноваційного потенціалу підприємства. 

Таблиця 3
Визначення рівня інноваційного потенціалу підприємства на основі функції бажаності 

Часткові бажаності 
для складових 
інноваційного 

потенціалу

Підприємства

ПАТ «Малинська 
паперова фабрика 

Вайдманн»

Фабрика 
банкнотного 
паперу НБУ

ПАТ «Київський 
картонно-паперовий 

комбінат»

ПАТ «Рубіжанський 
картонно-тарний 

комбінат»

ТОВ 
«Український 

папір»

d
1

0,822 0,914 0,74 0,817 0,649

d
2

0,83 0,857 0,59 0,71 0,52

d
3

0,834 0,849 0,74 0,749 0,646

d
4

0,705 0,82 0,705 0,705 0,205

d
5

0,887 0,86 0,547 0,627 0,307

d
6

0,802 0,849 0,638 0,737 0,126

d
7

0,746 0,794 0,256 0,309 0,26

d
8

0,86 0,8 0,74 0,86 0,26

d
9

0,815 0,9 0,75 0,69 0,26

d
10

0,82 0,855 0,315 0,39 0,09

Розрахунок функції 
бажаності (D) 0,810515 0,849019 0,569004 0,631722 0,277773

Рівень 
інноваційного 

потенціалу 
підприємства

високий високий середній середній низький

Таблиця 2
Узагальнені оцінки за складовими інноваційного потенціалу  

по підприємствам целюлозно-паперової промисловості 

Підприємства
Складові оцінки інноваційного потенціалу

у
1

у
2

у
3

у
4

у
5

у
6

у
7

у
8

у
9

у
10

ПАТ «Малинська паперова 
фабрика Вайдманн» 8,22 8,3 8,34 7,05 8,87 8,02 7,46 8,6 8,15 8,2

Фабрика банкнотного паперу 
НБУ 9,14 8,57 8,49 8,2 8,6 8,49 7,94 8 9 8,55

ПАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» 7,4 5,9 7,4 7,05 5,47 6,38 2,56 7,4 7,5 3,15

ПАТ «Рубіжанський 
картонно-тарний комбінат» 8,17 7,1 7,49 7,05 6,27 7,37 3,09 8,6 6,9 3,9

ТОВ «Український папір» 6,49 5,2 6,46 2,05 3,07 1,26 2,6 2,6 2,6 0,9

Таблиця 4
Морфологічна матриця для оцінки інноваційного потенціалу  

ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Сфери аналізу інноваційного потенціалу Рівні оцінки

1. Інноваційний рівень виробництва Високий Середній Низький

2. Фінансовий стан підприємства Стабільний Не стабільній

3. Оцінка організаційно-кадрової складової:

- інноваційна спрямованість організації Присутня Відсутня

- інноваційна сприйнятливість персоналу Висока Нейтральна Негативна

- оцінка стану людських ресурсів Висока Середня Низька

4. Рівень науково-дослідної складової Високий Середній Низький

5. Оцінка системи маркетингу Підтримуюча (стійка) Не підтримуюча (слабка)

6. Інформаційно-комунікативна складова

- рівень використання інформаційних технологій Високий Середній Низький

- ефективність комунікативних каналів Висока Середня Низька

7. Рівень експортного потенціалу Високий Середній Низький

Загальна оцінка:
рівень розвитку інноваційного потенціалу підприємства Середній
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Для обґрунтування можливості застосовувати 
запропонований підхід для оцінки інноваційного 
потенціалу підприємств спробуємо порівняти оцінки 
інноваційного потенціалу, отримані з використанням 
функції бажаності, і оцінки, отримані на основі мор-
фологічного метода, який обґрунтовувався у попере-
дніх дослідженнях автора. У таблиці 4 представлена 
морфологічна матриця, яка використана для отри-
мання узагальненої оцінки інноваційного потенціалу 
одного із провідних целюлозно-паперових підпри-
ємств України. Морфологічна матриця містить мож-
ливі варіанти узагальненої оцінки основних структур-
них складових інноваційного потенціалу. З огляду на 
те, що оцінка організаційної складової носить якісний 
характер і базується на анкетному опитуванні спів-
робітників підприємства за різними напрямками, а 
оцінка стану людських ресурсів базується на розра-
хунку кількісних показників, доцільно структурувати 
цю складову за напрямками оцінки, а саме виділити 
окремо результати оцінки по інноваційній спрямова-
ності організації, інноваційній сприйнятливості пер-
соналу та оцінці стану людських ресурсів.

На основі обробки первинних даних досліджува-
них підприємств целюлозно-паперових підприємств 
та використання морфологічної матриці для узагаль-
нення висновків можна зробити висновок щодо рівня 
розвитку інноваційного потенціалу кожного підпри-
ємства. Морфологічний аналіз результатів оцінки 
показав, що високий рівень інноваційного потенці-
алу мають ПАТ «Малинська паперова фабрика Вай-
дманн», Фабрика банкнотного паперу НБУ, серед-
ній рівень розвитку інноваційного потенціалу мають 
ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» та 
ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», 
низький рівень інноваційного потенціалу відзнача-
ється на ТОВ «Український папір».

Як бачимо, і морфологічний метод, і викорис-
тання функції бажаності дають однакові результати 
щодо оцінки загального рівня розвитку інновацій-
ного потенціалу досліджуваних підприємств целю-
лозно-паперової промисловості. А отже, це підтвер-
джує можливість застосування функції бажаності в 
оцінюванні інноваційного потенціалу підприємства.

Висновки з даного дослідження. Проведені дослі-
дження в системі оцінки інноваційного потенціалу 
підприємств на основі опрацювання первинних емпі-
ричних даних, а також порівняння з результатами 
оцінки за інøими методами отримання узагальне-
них оцінок по інноваційному потенціалу свідчать 
про можливість використання функції бажаності 
для оцінки інноваційного потенціалу підприємства. 
Отримані на основі застосовування даного підходу 
оцінки можуть бути використані при виборі типу 

інноваційного механізму розвитку підприємства, при 
обґрунтування вибору інноваційної стратегії підпри-
ємства, яка здатна забезпечити досягнення іннова-
ційних цілей підприємства. 

Напрямками подальøих досліджень мають стати 
посилення математичного підґрунтя застосування 
функції бажаності, зокрема, розробки економіко-
математичних моделей для складових інноваційного 
потенціалу підприємства, на основі яких можна зро-
бити висновок щодо відповідності їх рівня очікува-
ному бажаному інтервалу за даною складовою.
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