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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розроблено модель оцінювання ефективності корпоративної системи управління інноваціями, що заснована на прин-
ципах формування цілей комплексної оцінки, обрані питання блоків моделі, сформовано критерії оцінювання блоків для отриман-
ня та аналізу інформації та формування підсумкового оцінювання ефективності корпоративної системи управління інноваціями.

Ключові слова: модель, оцінювання, корпорація, інновація, розвиток.

Клюс Ю.И. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье разработана модель оценки эффективности корпоративной системы управления инновациями, основанная на 
принципах формирования целей комплексной оценки, избраны вопросы блоков модели, сформированы критерии оценки блоков 
для получения и анализа информации и формирования итогового оценивания эффективности корпоративной системы управ-
ления инновациями.
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Klus Y.I. MODEL DEVELOPMENT EFFECTIVENESS EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE INNOVATION  
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

In the article the model of evaluating the effectiveness of corporate innovation management based on the principles of forming 
complex evaluation purposes, selected question block model evaluation criteria blocks formed to receive and analyze information and 
formation of the final evaluation of the effectiveness of corporate management innovation.

Keywords: model, estimation, corporation, innovation, development.

Постановка проблеми. Підприємство є відкритою 
системою, залежить від зовнішнього середовища щодо 
поставок ресурсів (сировини, енергії, кадрів), а також 
попиту з боку споживачів на продукцію. Підприєм-
ства змушені пристосовуватися до цього середовища, 
щоб зберегти ефективність і конкурентоспромож-
ність. Генеральний напрям у формуванні корпоратив-
ної системи управління інноваціями на підприємстві 
пов’язаний із визначенням рівня її розвитку та її вдо-
сконаленням на основі кількісних та якісних оцінок 
внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності підприєм-
ства і виведенням рейтингових оцінок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження проблем оцінювання інноваціями 
зробили зарубіжні та вітчизняні науковці: А.Й. Шум-
петер [1], О.І. Волков, А.П. Гречан, М.П. Денисенко 

[2]; М.А. Йохна, В.В. Стадник [3] та ін., а також закор-
донні дослідники: І. Альтшуллер, Є. Фияксель [4], 
Г. Хемел [5], Ю.В. Шленов та ін. Проте і нині питання 
оцінювання корпоративного управління інноваціями 
залишається об’єктом дискусій.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання необхідності розробки моделі оцінювання кор-
поративної системи управління інноваціями. Для 
досягнення вищеназваної мети необхідно визначити 
критерії та блоки оцінювання цієї системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує 
думка, що основним напрямом вдосконалення кор-
поративної системи управління інноваціями під-
приємства є оновлення основних фондів і перш за 
все – верстатного парку. Проти цього, здавалося б, 
важко заперечити. Але, посиливши таким чином 



63ауковий вісник Херсонського державного університетуН
виробничо-технологічний потенціал підприємства і 
не торкнувшись певною мірою інших його частин, 
ми маємо, як правило, омертвляння фінансових 
коштів [5]. Тому вдосконалення корпоративної сис-
теми управління інноваціями підприємства перед-
бачає формування механізму оцінки: рівня іннова-

ційної культури, рівня інноваційних можливостей, 
рівня інноваційної інфраструктури. 

Автором розроблено модель оцінювання ефектив-
ності корпоративної системи управління інноваці-
ями, що заснована на принципах формування цілей 
комплексної оцінки, вибору питань блоків моделі, 
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Рис. 1. Модель оцінювання ефективності корпоративної системи управління інноваціями
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формування критеріїв оцінки блоків, отримання та 
аналізу інформації та формування підсумкового оці-
нювання ефективності корпоративної системи управ-
ління інноваціями. Модель наведена на рисунку 1.

Відмінною особливістю розробленої автором 
моделі є те, що вона дозволяє оцінити кількісно 
рівень ефективності корпоративної системи управ-
ління інноваціями і прийняти управлінське рішення 
в короткі терміни.

Відповідно до моделі ефективності корпоративної 
системи управління інноваціями підприємства маши-
нобудівного комплексу рівень інноваційної культури 
підприємства, що починається з створення умов ефек-
тивного використання інноваційного потенціалу, оціню-
ється по осі абсцис. У міру підвищення рівня виникає 
необхідність управління інноваційною культурою, най-
вищою точкою якої є прискорення і підвищення ефек-
тивності впровадження нових технологій і винаходів.

Кількісна оцінка рівня інноваційної культури під-
приємства полягає у такому: наявність усіх дев’яти 
доданків інноваційної культури складає 100%, від-
повідно наявність якого-небудь одного з них на під-
приємстві обумовлює рівень ІК як 11%, двох – як 
22% і так далі.

Практична значимість моделі полягає в нао-
чності результатів оцінки по даній моделі. Іншими 
словами, якщо той чи інший фактор має місце 
на підприємстві, то необхідно зафарбувати даний 
блок до перетину зі стрілкою «Рівень ефективності 
КСУІ». Звідси стає очевидним, в якому напрямі 
планувати розвиток інноваційної культури підпри-
ємства та розвиток яких саме її складових є в на 
момент оцінки першочерговим. Автор має на увазі 
під такою оцінкою якісну форму оцінки ефектив-
ності корпоративної системи управління інноваці-
ями підприємства.

Таблиця 1
Характеристика корпоративної культури підприємства за підрозділами

Характерис-
тика ДМіП ДТК ДКС УЕФ ВОРіТ ТД ІД

Тип лідера
Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Координатор, 
організатор, 
наставник

Проблема 
вирішується 

на основі

Зосередженого 
продумування

Згоди з 
цілями і 

завданнями

Згоди з 
цілями і 

завданнями

Зосередже-
ного проду-

мування

Згоди з 
цілями і 

завданнями

Згоди з 
цілями і 

завданнями

Згоди з 
цілями 

завданнями

Теорія 
менедж-
менту

Участь, відда-
ність справі Контроль

Участь, 
відданість 

справі

Участь, 
відданість 

справі

Участь, 
відданість 

справі
Контроль

Участь, 
відданість 

справі

Критерій 
ефективності

Згуртованість, 
моральний 

клімат,

Згурто-
ваність, 

моральний 
клімат, 

досягнення 
мети, поразка 
конкурентів

Згурто-
ваність, 

моральний 
клімат,

Творчість і 
зростання

Згурто-
ваність, 

моральний 
клімат, 

досягнення 
мети, своє-
часність

Згурто-
ваність, 

моральний 
клімат,

Згурто-
ваність, 

моральний 
клімат,

Повсякденна 
робота здій-
снюється

Залежить від 
незмінності 

курсу і актив-
ності керівни-
цтва. Постійно 
переперевіря-

ється

При міні-
мальному 

втручанні в 
неї

Залежить 
від незмін-
ності курсу 

та активності 
керівництв;

При міні-
мальному 

втручанні в 
неї

При міні-
мальному 

втручанні в 
неї

Залежить 
від незмін-
ності курсу 
й активності 
керівництва

Залежить 
від незмін-
ності курсу 
і наївності 

керівництва

Комунікації 
всередині 
підрозділу

Відкриті і 
насичені

Неперед-
бачувані і 

змінюються 
за інтенсив-

ністю

Формальні, 
підкорю-

ються прави-
лам

Відкриті і 
насичені

Відкриті і 
насичені

Відкриті і 
насичені

Відкриті і 
насичені

Інформація 
як правило

Розцінюється 
як спільне 
знання і не 

виноситься у 
поза

Контролю-
ється і доступ 

обмежений

Розцінюється 
як спільне 
знання і не 

виноситься у 
поза

Контролю-
ється і доступ 
обмежений

Оцінюється і 
поширюється 

відкрито

Розцінюється 
як спільне 
знання і не 

виноситься у 
поза

Розцінюється 
як спільне 
знання і не 

виноситься у 
поза

Функції та 
відповідаль-

ність

Пропонуються 
і закріплю-

ються

Пропону-
ються і закрі-

плюються

Закріплю-
ються

Наказуються 
і закріплю-

ються

Пропону-
ються і закрі-

плюються

Змінюються 
за потребою

Пропо-
нуються / 
закріплю-

ються

Бажання 
та інтереси 
окремих 
людей

Оцінюються 
за ступенем 

узгодженості з 
цілям до орга-

нізації

Підкоря-
ються інтер-
есам органі-

зації

Уцінюються 
за ступенем 
узгодженості 

з цілями 
організації

Підкорю-
ються й узго-
джуються з 
інтересами 
організації

Узгоджу-
ються з 

інтересами 
організації

Уцінюються 
за ступенем 
узгодженості 

з цілями 
організації

Підкорю-
ються інтер-
есам органі-

зації

Розбіжності 
і конфлікти

Є вираженням 
індивідуаль-
них особли-

востей

Загрожують 
стабільності 
і заважають 

роботі

Є виражен-
ням індивіду-
альних осо-
бливостей

Загрожують 
стабільності 
і заважають 

роботі

Загрожують 
стабільності 
і заважають 

роботі

Загрожують 
стабільності 
і заважають 

роботі

Є виражен-
ням інди-

відуальних 
особливостей 
Погрожують 
стабільності 
і заважають 

роботі

Тип орг. 
культури Автократична Ієрархічна Ієрархічна Кланова Ієрархічна Автокра-

тична
Автокра-

тична

Разом по організації в цілому Ієрархічна
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З метою отримання якісної оцінки модуля «Кор-

поративна культура», що входить у структуру інно-
ваційної культури, як приклад піддалися опису 
функціональні підрозділи підприємства.

Кожний підрозділ описано за такими ключовими 
аспектами: тип лідера, способи вирішення проблем, 
бажання та інтереси, розбіжності і конфлікти та 
інші. Отримана характеристика корпоративної куль-
тури підприємства наведена у таблиці 1.

Позитивним є той факт, що відсутні відповіді 
«не знаю і не хочу знати» ні серед керівників, ні 
серед фахівців. На думку керівників вищезазначе-
них дирекцій, нерідко хороші ідеї зазнавали невдачі 
тому, що були запропоновані до здійснення в невід-
повідний момент; стратегічний план розробляється 
менеджерами підприємства, і власники не чинять 
силовий тиск на його зміну.

По осі ординат у напрямку стрілки оцінюється 
рівень інноваційної інфраструктури. Він сформова-
ний з чотирьох основних блоків: спочатку необхідно 
наявність інформаційних умов на підприємстві, 
потім маркетингових, далі – патентно-ліцензійних 
та організаційно-фінансових.

Якісна оцінка рівня інноваційної інфраструктури 
підприємства проводиться аналогічно оцінці рівня 
інноваційної культури підприємства. Кількісна – 
відрізняється ціною одного фактора, яка складає 
6,25%, відповідно, наявність двох факторів – 12,5%.

Рівень інноваційних можливостей оцінюється 
аналогічно рівню ІК, але в дзеркальному відобра-
женні. Ціна поділки на стрілці «Рівень ефектив-
ності корпоративної системи управління інноваці-
ями» тут стає рівною 20% за наявності одного з 
п’яти чинників: фінансово-економічні, науково-тех-
нічні, виробничо-технологічні, кадрові та організа-
ційно-управлінські.

Передбачається для більшої деталізації рівня 
інноваційних можливостей кожен із факторів розпи-
сувати більш докладно й оцінювати їх як кількісно, 
так і якісно. Наприклад, кадровий потенціал вклю-
чає: оцінку кваліфікації та виробничого потенціалу 
кадрів; рівень мотивації персоналу до інноваційної 
діяльності; якість системи підготовки та перепідго-
товки кадрів організації і так далі [7]. Особливого 
значення нині набуває деталізація інноваційних 
можливостей підприємства.

Отже, наявність моделі оцінки ефективності 
корпоративної системи управління інноваціями 
визначається як позитивний фактор, що сприяє 
залученню інноваційний інвестицій в економіку 
промислових підприємств.

Модель оцінки ефективності корпоративної сис-
теми управління інноваціями грунтується на таких 
принципах:

– принципи формування і коригування цілей 
комплексної оцінки. Цілі оцінки та вдоскона-
лення ефективності корпоративної системи управ-
ління інноваціями можуть бути різними. Вони 
повинні бути чітко визначені на етапі підготовки 
завдання для оцінки. Закладений механізм кори-
гування моделі оцінки та вдосконалення корпора-
тивної системи управління інноваціями підприєм-
ства, який здійснюється шляхом вибору подблоков, 
проведенням глибокого аналізу окремих складових, 
включенням спеціалізованих подблоков дозволяє, 
по-перше, адаптувати модель до конкретних цілей; 
по-друге, провести експрес-оцінку одного з блоків 
ефективності корпоративної системи управління 
інноваціями, не зачіпаючи інший, і тим самим зао-
щадити часовий ресурс;

– принципи вибору питань блоків моделі. У кож-
ному блоці моделі передбачається можливість вибору 
визначити головні питання, відповіді на які відобра-
жають найважливіші характеристики корпоративної 
системи управління інноваціями організації на будь-
якій стадії її розвитку. Формулювання конкретних 
питань анкети і тем інтерв’ю, їхні глибина і деталіза-
ція, вибір розділів залежать від стадії розвитку роз-
робки та форми організації інноваційного процесу;

– принцип формування критеріїв оцінки блоків. 
У блоках моделі (там, де це можливо) визначається 
«медіана», тобто характеристика середнього, стабіль-
ного, прийнятного і т.п. стану того чи іншого пара-
метра. Два рівня вище «медіани» характеризують 
переваги і перспективи блоку, а два нижніх рівні 
характеризують слабкі сторони і ризики блоку;

– принцип отримання, аналізу та моніторингу 
інформації. Процедура комплексної оцінки та вдоско-
налення корпоративної системи управління інноваці-
ями підприємства включає в себе попереднє вивчення 
матеріалу, анкетування і проведення інтерв’ю. Багато 
питань анкети і тем інтерв’ю використовуються для 
оцінки декількох блоків і окремих складових подбло-
ков корпоративної системи управління інноваціями 
підприємства. Такий підхід дозволяє виробляти пере-
хресні перевірки одержуваних результатів. Роздільне 
опитування на анкетування та інтерв’ю для оцінки 
корпоративної системи управління інноваціями МК 
нині в Україні не застосовується. При цьому метою 
анкетування є отримання документально підтвер-
дженої фактичної інформації та самооцінки колек-
тиву підприємства, метою інтерв’ю – уточнення від-
повідей анкети, отримання додаткової інформації та 
експертна оцінка корпоративної системи управління 
інноваціями підприємства. Моніторинг характерис-
тики корпоративної системи управління інноваціями 
підприємства включає порівняння оцінок, проведених 
на різних стадіях розвитку корпоративної системи 
управління інноваціями підприємства [8]. Періодичні 
оцінки можуть проводитися за скороченим варіантом, 
що включає у себе оцінку тільки «динамічних», що 
змінюються в часі параметрів;

– принцип формування підсумкової оцінки кор-
поративної системи управління інноваціями під-
приємства. Підсумкова комплексна оцінка вклю-
чає у себе оцінки блоків, але не просто повторює 
їх, а дає більш глибоку і комплексну оцінку кор-
поративної системи управління інноваціями під-
приємства в цілому. Слабкі сторони і ризики блоків 
необов’язково повинні бути слабкими сторонами і 
ризиками корпоративної системи управління іннова-
ціями підприємства. Підсумковий звіт ґрунтується 
на результатах комплексної оцінки характеристики 
корпоративної системи управління інноваціями під-
приємства і включає у себе блоки і подблоки, скла-
дові корпоративної системи управління інноваціями 
підприємства.

При проведенні оцінки та моніторингу рекомен-
дується дотримуватися нижчеподаного порядку і 
правил [10]:

1. Замовником оцінки, вдосконалення та моні-
торингу корпоративної системи управління іннова-
ціями підприємства можуть виступати керівники 
вищої ланки управління і безпосередньо генераль-
ний директор. Замовником оцінки та моніторингу 
можуть також виступати потенційні інвестори.

2. Експерт вивчає попередню інформацію, кори-
гує перелік питань і тем анкети та інтерв’ю, готує 
друкований варіант анкети і попередній перелік 
питань інтерв’ю.
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3. Експерт надсилає анкету відповідальному по 
характеристикам корпоративної системи управління 
інноваціями (в якості нього може виступати фахі-
вець аналітичної служби або фахівець з розвитку) 
для узгодження форми анкети. Після затвердження 
форми анкети фахівцем, відповідальним по корпо-
ративної системи управління інноваціями, експерт 
готує остаточний перелік питань і тем інтерв’ю, най-
більш точно відповідних стадії корпоративної сис-
теми управління інноваціями підприємства підпри-
ємства та її особливостям.

4. Експерт під час інтерв’ю уточнює відомості з 
анкети, отримує додаткову інформацію про корпора-
тивну систему управління інноваціями підприємства 
підприємства.

5. Результати аналізу заносяться в форму подання 
підсумкової оцінки, підписуються експертом і пере-
даються замовнику.

Оцінку корпоративної системи управління інно-
ваціями підприємства підприємства в скороченому 
варіанті, або експрес-оцінку може проводити один 
експерт, який має спеціальну підготовку із застосу-
вання моделі. При цьому треба розуміти, що точність 
оцінки знижується.

Висновки. Таким чином, запропоновано модель 
оцінювання ефективності корпоративної системи 
управління інноваціями підприємства, що включає у 
себе кількісне та якісне оцінювання. Більш детальне 
дослідження такого поєднання може бути подаль-
шим напрямом досліджень.
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Постановка проблеми. Розвиток підприємства, 
досягнення запланованих цілей, забезпечення висо-
кого рівня конкурентоспроможності та прибутко-
вості тісно пов’язані з його економічним потенціа-
лом. Необхідність аналізувати стан економічного 
потенціалу, перспективи його використання, вчасно 
об’єктивно оцінювати відома досвідченому менедж-
менту підприємства й обґрунтована науковцями. 

Існуючі підходи оцінювання роблять цю пробле-
матику досить цікавою для дослідження і пошуку 
найкращих шляхів її вирішення. Для узагальненої 
характеристики економічного потенціалу підприєм-
ства здебільшого використовують вартісну оцінку. 
Водночас у науковій літературі наведено методики 
оцінки: конкурентоспроможності потенціалу під-
приємства, ефективності та результативності його 


