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Комарницька Н. М. Фактори впливу на систему управління інноваційною діяльністю підприємства
Метою статті є визначення факторів, що впливають на систему управління інноваційною діяльністю підприємства. Аналізування наукових 
праць багатьох українських учених дало можливість розглянути фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства та виділити саме ті 
з них, що здійснюють найбільший вплив на систему управління інноваційною діяльністю. Після виділення факторів впливу необхідним є їх оціню-
вання, що дає можливість виявити, які з факторів впливають на систему управління позитивно, а які – негативно. За результатами такого 
оцінювання розробляються і приймаються необхідні регулюючі рішення, які спрямовуються на посилення впливу позитивних факторів та змен-
шення дії факторів, які мають негативний вплив.
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инновационной деятельностью предприятия
Целью статьи является определение факторов, влияющих на систе-
му управления инновационной деятельностью предприятия. Анализ 
научных трудов многих украинских ученых позволил рассмотреть 
факторы влияния на инновационную деятельность предприятия и 
выделить именно те из них, которые оказывают наибольшее влия-
ние на систему управления инновационной деятельностью. После вы-
деления факторов влияния необходимо провести их оценивание, что 
дает возможность выявить, какие из факторов влияют на систему 
управления положительно, а какие – отрицательно. По результатам 
такой оценки разрабатываются и принимаются необходимые регули-
рующие решения, направленные на усиление влияния положительных 
факторов и уменьшение воздействия факторов, которые оказывают 
отрицательное влияние.
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agement of enterprise's innovation activity. Analysis of scientific papers of 
numerous Ukrainian scientists provided the possibility to consider the factors, 
influencing the innovation activity of enterprise, and to allocate exactly the 
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Кожне підприємство, яке розпочинає певний вид 
діяльності, стикається з групою факторів, які здій-
снюють певний вплив на цю діяльність. Відповідно, 

на інноваційну діяльність підприємства та систему управ-
ління нею теж впливають певні фактори, які можуть мати 
як позитивний, так і негативний вплив. Однією з умов 
ефективного розвитку системи управління інноваційною 
діяльністю є аналіз факторів, які на неї впливають.

Огляд і аналіз літературних джерел дозволяє 
стверджувати, що у більшості наукових праць, спря-
мованих на дослідження інноваційної діяльності, зо-
крема [1; 2; 5 – 7; 11], містяться результати досліджень 
впливу факторів на інноваційну діяльність. Водночас, 
досліджень, які присвячені впливу факторів на систему 
управління інноваційною діяльність, досить мало.

Метою статті є визначення факторів, які вплива-
ють на систему правління інноваційною діяльністю під-
приємства.

Гриньова В. та Власенко В. виділяють чотири 
групи факторів, які сприяють або перешкоджають ін-
новаційній діяльності на підприємстві [1, c. 61 – 64]:  
1) мотиваційне забезпечення інновацій – фактори пли-
ву, що стимулюють інноваційну активність особистості: 
керівництво (підтримка і схвалення взаємодія, зворотній 
зв'язок та ін.), морально-психологічний клімат у колек-
тиві, внутрішня та зовнішня вмотивованість працівни-
ків до нововведень. Мотиваційне забезпечення визна-
чає саму появу творчого підходу в трудовій діяльності;  
2) інноваційні ресурси – об’єднує такі фактори, як ха-
рактеристики персоналу (знання і досвід співробітників 
підприємства, здібності в галузі поставленого завдання, 
кругозір тощо), матеріально-технічні та фінансові ре-
сурси, а також комунікаційне забезпечення (науково-
технічна інформація, інформація про стан справ тощо). 
Вона впливає на кількісні та якісні характеристики ідей, 
визначає багатоваріантність і селективність інновацій-
ного процесу; 3) організаційно-структурні фактори: 
параметри організаційної структури, що мають ситуацій-
ний вплив на інноваційний процес (рівень централізації, 
формалізованості і складності структури); 4) зовнішні 
фактори: конкурентоспроможність, ступінь складності 
і неврівноваженості навколишнього середовища, рівень 
розвитку фундаментальних наук і власне здатність під-
приємства адаптуватись до зовнішніх умов.

В.  О.  Коюда, Л. А. Лисенко [5, c.  21] пропонують фак - 
тори впливу на інноваційну діяльність поділяти за гру-
пами: інституціонально-пра вові, техніко-економічні, ор-  
 ганізаційно-управлінські,  інформаційні, кадрові та соці-  
 а льно-психологічні.

Автори наукового видання [2, c. 13] виділяють такі 
фактори впливу на інноваційну діяльність: економіко-
технологічні (рівень резерву фінансових і матеріально-
технічних засобів, наявність необхідної інфраструкту-
ри та матеріальних стимулів інноваційної діяльності); 
політико-правові; організаційно-управлінські (стан ор-
ганізаційної структури управління, стиль керівництва); 
соціально-психологічні та культурні (моральне заохо-
чення, суспільне визнання, забезпечення можливостей 
самореалізації, існування опору змінам, існуючі тради-
ції, психологічний клімат у трудовому колективі). У сво-

їх працях [3; 7; 11] науковці поділяють фактори впливу 
на інноваційну діяльність та систему управління нею на 
зовнішні (науково-технічний прогрес, економічні, по-
літичні, соціально-культурні фактори, постачальники, 
споживачі, конкуренти) та внутрішні (цілі місія підпри-
ємства, трудові ресурси, методи управління, психоло-
гічний клімат у колективі, технології, організаційно-
пра вова форма)

Проведені дослідження та огляд наукової літерату-
ри дали можливість виділити такі фактори впливу на сис-
тему управління інноваційною діяльністю підприємства:
 рівень забезпечення матеріальними і фінансо-

вими ресурсами;
 соціально-психологічний клімат;
 стиль керівництва (взаємодія керівництва та 

персоналу);
 кадровий потенціал системи (структура та рі-

вень кваліфікації персоналу, організаторські зді-
бності, дисциплінованість, творча активність);

 системи оцінки результатів праці та стимулю-
вання (мотивація персоналу);

 рівень гнучкості та мобільності системи управ-
ління інноваційною діяльністю (швидке реагу-
вання на зміни);

 комунікаційні процеси та інформаційна база 
системи (інформаційне забезпечення, структу-
ра інформаційної системи, порушення інфор-
маційних потоків, перекручування інформації);

 рівень виконання управлінських рішень (по-
милки і прорахунки).

Необхідною умовою для здійснення успішної ді-
яльності працівниками системи управління 
інноваційною діяльністю є забезпечення їх на-

лежним фінансовими і матеріальними ресурсами. Мате-
ріальні ресурси – це предмети праці, які використову-
ються працівниками системи управління інноваційною 
діяльністю під час виконання поставлених завдань. 
Своєчасне отримання необхідних матеріальних та фі-
нансових ресурсів допомагає уникнути непередбачува-
них перешкод та забезпечує виконання належним чи-
ном поставлених управлінських рішень.

«Соціально-психологічний клімат – це результат 
сумісної діяльності людей, їх міжособистісних відно-
син» [10]. Він проявляється через настрій і колективну 
думку, індивідуальне самопочуття в колективі, відно-
сини між членами колективу. Позитивно сформований 
соціально-психологічний клімат заохочує працівників 
системи управління інноваційною діяльністю ефектив-
но виконувати свої обов’язки. З іншого боку, несприят-
ливий соціально-психологічний клімат є причиною ви-
никнення конфліктних ситуації, нездорової конкуренції 
між колегами тощо. Конфлікти та протиріччя можуть 
стати причиною неефективного виконання працівника-
ми поставлених завдань.

Досить важливим фактором впливу на систему 
управління інноваційною діяльністю є стиль керівни-
цтва, тобто стиль поведінки керівника щодо своїх під-
леглих, який змінюється залежно від ситуації, охоплює 
суб’єктивно-психологічні характеристики керівника і  
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спрямований на досягнення поставлених завдань. Від 
стилю керівництва залежить мотивація працівників, їх 
ставлення до праці, бажання та заохочення виконувати 
поставлені завдання. У даному випадку важливе значен-
ня має те, які методи та прийоми використовують мене-
джери. Дані методи повинні бути такими, що заохочу-
ють працівників якнайкраще виконати свої обов’язки.

Наступним фактором впливу є кадровий потен-
ціал системи управління інноваційною діяль-
ністю. Кадровий потенціал – це працівники, 

які мають необхідний рівень професійних знань, певні 
вміння, здібності, навички і можливості для здійснення 
інноваційної діяльності. Якщо систему управління інно-
ваційною діяльністю складають кваліфіковані кадри, то 
ефективність інноваційної діяльності на підприємстві 
буде на належному рівні.

Здатність системи управління інноваційною ді-
яльністю швидко реагувати та пристосовуватись до змін 
мінливого навколишнього середовища є досить важли-
вим чинником. Чим швидше дана система управління 
здатна пристосуватись до змін, тим меншим є ризик за-
знати збитків чи втратити конкурентні позиції.

«Інформаційне забезпечення на сьогоднішньому 
етапі розвитку суспільства зумовлює прийняття адек-
ватних управлінських рішень в умовах динамічних змін 
та зовнішніх впливів» [8]. Повна, достовірна та своєчас-
на інформація забезпечує прийняття ефективного рі-
шення та його виконання на належному рівні.

Ще одним фактором впливу на систему управлін-
ня інноваційною діяльністю є рівень виконання управ-
лінських рішень. Будь-які рішення в системі управління 
інноваційною діяльністю повинні виконуватися на мак-
симально високому рівні, що дає можливість уникнути 
непередбачуваних помилок і прорахунків. Недостатня 
увага до виконання поставлених завдань може мати не-
передбачувані наслідки.

Системи оцінки результатів праці та стимулюван-
ня є досить важливим фактором. Слід пам’ятати, що 
працівники, які отруюють заслужену винагороду за ви-
конання поставлених завдань, працюють ефективніше. 
Мотивація персоналу є одним із способів підвищення 
продуктивності персоналу.

Серед виділених факторів впливу необхідно ви-
значити ті, що здійснюють найбільший вплив на систему 
управління, а також необхідно визначити скерованість 
цього впливу (вплив факторів є позитивним чи негатив-
ним). Визначивши фактори, які позитивно впливають на 
систему управління інноваційною діяльністю, необхідно 
провести заходи, які підвищуватимуть цей вплив, а також 
зменшити вплив тих факторів, які впливають негативно.

Оцінювання факторів впливу на систему управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства необхідно 
проводити за певною послідовністю (рис. 1).

З метою визначення впливу факторів на систему 
управління інноваційною діяльністю здійснено опи-
тування працівників 14 машинобудівних підприємств 
Львівської області. Присвоєння балів експертами здій-
снюється за шкалою від –5 до +5. Тобто, від 1до 5 ви-
значається сила впливу певного фактора, а знак «+» чи 
«–» вказує на направленість цього впливу: позитивний 
чи негативний відповідно. 

Оцінювання факторів, які впливають на іннова-
ційну діяльність підприємства, можна прово-
дити шляхом визначення вагомості їх впливу 

на дану систему. Автори наукових праць [4; 6, c. 58 – 59] 
пропонують оцінювати вплив факторів на систему 
управління інноваційною діяльністю шляхом проведен-
ня експертного дослідження. Серед загальної сукупно-
сті факторів, що впливають на систему управління, 
необхідно визначити ті, вплив яких є найсуттєвішим. 
Першочергово визначаємо ті фактори, яким експерти 
присвоїли найвищі бали. Для цього необхідно бали за 

Вивчення літературних джерел та матеріалів машинобудівних підприємств з метою
попереднього вибору факторів, які впливають на систему управління інноваційною

діяльністю підприємства  

Вибір факторів, які впливають на систему управління інноваційною діяльністю
підприємства  

Розробка анкет для експертного опитування фахівців щодо визначення впливу
різних факторів на систему управління інноваційною діяльністю підприємства  

Обробка анкет і оцінка рівня узгодженості думок експертів  

Розрахунок вагомості факторів впливу на систему управління інноваційною
діяльністю за висновками експертів  

Виявлення перспективних напрямків підвищення ефективності й результативності
системи управління інноваційною діяльністю підприємства

Рис. 1. Блок схема алгоритму впливу факторів на систему управління інноваційною діяльністю
Джерело: побудовано за [9].
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кожним фактором у розрізі кожного експерта виразити 
у формі коефіцієнтів [4; 6, c. 58 – 59]:

        
,n

b
m

b
K

b


  

(1)

де Kb – коефіцієнт впливу фактора n на систему управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства; bn – фак-
тичне значення бала, присвоєного експертом фактору; 
bm – максимальне значення бала, який експерт міг при-
своїти одному фактору.

Для узагальнення значень коефіцієнтів, розрахо-
ваних за формулою (1), необхідно визначити їх середнє 
значення [4; 6, c. 58 – 59]:

     
1 ,

n
bi

b
K

K
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(2)

де Kb – середньоарифметичне значення коефіцієнтів 
впливу фактора n на систему управління інноваційною 
діяльністю підприємства; n – кількість експертів, які 
брали участь у досліджені.

Оскільки експерти на досліджуваних підприєм-
ства оцінювали не тільки силу впливу, а і його характер, 
необхідно розраховувати коефіцієнти значимості для 
факторів позитивного та негативного впливу. Результа-
ти розрахунків, які проведено за формулами (1) та (2), 
наведено в табл. 1.

Як видно з наведеної табл. 1, одні й ті самі факто-
ри на різних підприємствах впливають по-різному. Знак 
«+» означає, що певний фактор на систему управління 
інноваційною діяльністю впливає позитивно, а знак «–» 
свідчить про негативний вплив фактора. Серед факто-
рів, які здійснюють позитивний вплив на певну групу 
підприємств і мають найвищі коефіцієнти значимості, 
є соціально-психологічний клімат, рівень забезпечення 
фінансовими і матеріальними ресурсами, стиль керів-

ництва та кадровий потенціал. Також виділено фактори, 
які на певні підприємства здійснюють негативний вплив. 
До найвагоміших з них належать такі фактори: система 
оцінки результатів праці та стимулювання, кадровий по-
тенціал системи управління, стиль керівництва. Слід за-
значити, що проведені розрахунки є узагальненими, і дані 
фактори на окремих підприємствах можуть мати різну 
силу впливу порівняно з іншими факторами.  

Як бачимо з наведених розрахунків, соціально 
психологічний клімат на певних підприємствах має 
сильний позитивний вплив. Тобто сукупність психо-
логічних умов, які склалися на певних підприємствах, 
сприяє спільній продуктивній діяльності та всебічному 
розвитку особистості в групі. Водночас, на інших під-
приємствах ці умови склалися таким чином, що пере-
шкоджають ефективній діяльності. 

Наступним фактором, який має досить сильний 
вплив на більшості досліджуваних підприємств, 
є рівень забезпечення матеріальними і фінансо-

вими ресурсами. Це свідчить про те, що керівники даних 
підприємств для ефективного здійснення інноваційної 
діяльності забезпечують працівників системи управ-
ління інноваційною діяльністю необхідними ресурса-
ми. Негативний вплив даного фактора свідчить про 
неналежне фінансування інноваційної діяльності. Щоб 
зменшити негативний вплив даного фактора, потрібно 
проаналізувати забезпеченість системи управління фі-
нансовими і матеріальними ресурсами та визначити ту 
величину ресурсів, яка забезпечить беззбиткове здій-
снення інноваційної діяльності.

Стиль керівництва менеджерів системи управлін-
ня інноваційною діяльністю на більшості досліджуваних 
підприємств створюють сприятливі умови для ефек-
тивного виконання працівниками всіх своїх обов’язків. 

таблиця 1

Значення коефіцієнтів, які характеризують силу впливу факторів на систему управління інноваційною діяльністю 
підприємства

Фактор Kb(пв) Kb(нв)

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рівень забезпечення  
матеріальними і фінансо-
вими ресурсами

0,52 –0,3 0,8 0,4 –0,2 0,6 0,8 0,4 0,2 0,6 –0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,6

Соціально–психологічний 
клімат 0,53 –0,33 0,6 –0,4 0,4 –0.4 0,6 –0,2 –0,4 0,8 0,2 0,6 0,2 –0,4 –0,2 0,8

Стиль керівництва 0,51 –0,36 0,6 0,2 –0,4 0,6 0,4 0,4 –0,2 0,8 –0,6 0,4 0,4 –0,2 –0,4 0,8

Кадровий потенціал  
системи 0,47 –0,4 0,8 –0,4 –0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 –0,2 0,4 0,4 0,2 0,6

Системи оцінки результатів 
праці та стимулювання 0,25 –0,44 –0,6 –0,8 –0,4 –0,4 0,2 –0,2 –0,6 0,4 –0,2 0,2 –0,4 –0,2 –0,6 0,2

Рівень гнучкості  
та мобільності 0,31 –0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 –0,2 0,4

Комунікаційні процеси та 
інформаційна база системи 0,35 –0,27 0,2 –0,2 0,4 0,2 0,4 –0,2 –0,2 0,4 0,2 –0,4 –0,2 0,6 –0,4 0,4

Рівень виконання управ-
лінських та регулюючих 
рішень

0,44 0 0,4 0,6 0,4 0,2 0,8 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6
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Водночас, на деяких підприємствах поведінка менедже-
рів системи управління не відповідає їхнім професійним 
зобов’язанням і є причиною невиконання поставлених 
завдань іншими працівниками. Для вирішення цієї про-
блеми необхідно в короткі терміни або змінити пове-
дінку менеджерів, або на цю посаду призначити більш 
відповідальних і професійних людей.

Забезпеченість підприємства висококваліфіко-
ваними трудовими ресурсами, здатними вирішити по-
ставлені завдання та досягти поточні та стратегічні цілі, 
є важливою умовою функціонування системи управлін-
ня інноваційною діяльністю. На більшості досліджува-
них підприємств кадровий потенціал є фактором по-
зитивного впливу на систему правління інноваційною 
діяльністю. Підвищенню ефективно сті формування і 
використання кадрового потенціалу системи управлін-
ня інноваційною діяльністю сприяє скорочення втрат 
робочого часу та забезпечення його раціонального ви-
користання, удосконалення режимів праці і відпочинку. 
Негативний вплив даного фактора на решту досліджу-
ваних підприємств свідчить про те, що існуючі праців-
ники нездатні виконувати свої безпосередні обов’язки.
Підвищення кваліфікації працівників відповідно до 
умов і потреб системи управління інноваційною діяль-
ністю є важливим резервом зростання ефективності ви-
користання кадрового потенціалу.

Досить негативний вплив у багатьох організаціях 
має такий фактор, як система оцінки результатів пра-
ці та стимулювання. Щоб зменшити негативний вплив 
даного фактора, необхідно на підприємстві ввести таку 
систему оцінки праці трудових ресурсів, яка справед-
ливо винагороджуватиме працівників за їх старання і 
вміння. Також необхідно мотивувати працівників підви-
щувати їх кваліфікацію і продуктивність праці, заохочу-
вати до виконання управлінських і регулюючих рішень 
на найвищому рівні.

ВИСНОВКИ
Виокремлення тих факторів, що здійснюють без-

посередній вплив на систему управління інноваційною 
діяльністю підприємства, дає можливість провести їх 
оцінювання. Після оцінювання сили впливу кожного 
фактора подальші дослідження доцільно спрямувати на 
визначення характеру впливу даного фактора: позитив-
ний чи негативний. Отримані результати необхідно вико-
ристовувати під час прийняття регулюючих рішень щодо 
обмеження або стимулювання дії певних факторів.        
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Кривенко С. В. Стратегічні орієнтири використання інноваційних технологій переробки відходів в Україні
Метою статті є розгляд проблеми розробки стратегічних орієнтирів використання інноваційних технологій переробки відходів. Проаналізова-
но можливості створення банку даних технологій переробки відходів і варіантів використання продуктів їх переробки. Розглянуто позитивні 
та негативні наслідки впровадження інноваційних технологій переробки відходів. Проаналізовано ключові умови економічної доцільності впро-
вадження інноваційних технологій та наголошено на необхідності використання передового світового досвіду у сфері управління відходами. 
Автором запропоновано створення інформаційного банку даних технологій переробки відходів і використання продуктів вторинної переробки, 
розглянуто вимоги до нього та ключові особливості його функціонування.
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Кривенко С. В. Стратегические ориентиры использования 

инновационных технологий переработки отходов в Украине
Целью статьи является рассмотрение проблем разработки страте-
гических ориентиров использования инновационных технологий пере-
работки отходов. В статье проанализированы возможности создания 
банка данных технологий переработки отходов и вариантов исполь-
зования продуктов их переработки. Рассмотрены позитивные и нега-
тивные последствия использования инновационных технологий пере-
работки отходов. Проанализированы ключевые условия экономической 
целесообразности внедрения инновационных технологий и акцентиро-
вано внимание на необходимости использования передового мирового 
опыта в сфере управления отходами. Автором предложено создание 
информационного банка данных технологий переработки отходов и 
использования продуктов вторичной переработки, рассмотрены тре-
бования к нему и ключевые особенности его функционирования.
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Kryvenko S. V. Strategic Guidelines for the Use of Innovative Technologies 

for Waste Recycling in Ukraine
The article is aimed to examine the challenges of developing strategic guide-
lines for the use of innovative technologies for waste recycling. The article 
analyzes the possibilities of establishing a data bank of technologies for 
processing waste as well as use cases regarding the recycled products. Both 
positive and negative effects of the use of innovative technologies for pro-
cessing waste have been considered. The pivotal terms of economic feasibility 
when introducing innovative technologies have been analyzed, focusing on 
the need to use the best world experience in the sphere of management of 
waste. The author has proposed the creation of an information data bank of 
technologies for processing waste and use cases for recycled products, has 
considered requirements and key characteristics of its operations.
Key words: innovation, innovation technologies, waste, waste recycling, de-
velopment of regions.
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Організація ефективної переробки твердих від-
ходів є одним з важливих напрямків комплекс-
ної системи управління сферою поводження з 

відходами. У високорозвинених промислових країнах 
Європи та Америки накопичено багатий досвід посту-
пового переходу від захоронення відходів на звалищах 
до використання більшої частини відходів як вторинної 
сировини та паливно-енергетичних ресурсів.

Згідно з принципом комплексності потраплянню 
відходів у переробку повинен передувати належним чи-
ном організований збір відходів та їх транспортування. 
Запорукою високих результатів переробки є попередній 
ретельній поділ відходів на фракції залежно від складу: па-
пір, метал, скло і т. ін. Це розділення може здійснюватися 
двома способами: шляхом організації селективного збору 
відходів їх виробниками або шляхом сортування відходів 
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