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У статті розкрито сутність таких понять, як «інноваційна стратегія» та «діагностика рівня готовності підприємства до здійснення іннова-
ційної стратегії». Запропоновано концепцію та інструментарій системи діагностики рівня готовності підприємства до здійснення інновацій-
ної стратегії та визначено, що діагностику доцільно проводити за такими ключовими бізнес-індикаторами: 1) рівень технічного забезпечення 
виробництва підприємства; 2) рівень рентабельності продукції підприємства; 3) рівень рентабельності інноваційної продукції підприємства; 
4) частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації продукції; 5) собівартість впровадження інновацій; 6) рівень прибутковості ін-
новаційної діяльності підприємства; 7) продуктивність праці персоналу, задіяного в інноваційній діяльності; 8) частка працівників, задіяних в 
інноваційній діяльності. Перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку полягають у розробленні програми стратегії управління 
розвитком підприємства в сучасних ринкових умовах з урахуванням діагностики рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стра-
тегії, яка є частиною загальної стратегії управління розвитком підприємства.
Ключові слова: підприємство, інноваційна стратегія, управління розвитком, діагностика, бізнес-індикатори.
Формул: 9. Бібл.: 18. 
Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львів-
ський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
E-mail: uan_lviv@ukr.net
Клювак Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський 
університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
E-mail: oksana_klyuvak@bigmir.net
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Скрыньковский Р. Н., Клювак О. В. Диагностика уровня готовности 

предприятия к осуществлению инновационной стратегии
В статье раскрыта сущность таких понятий, как «инновационная стра-
тегия» и «диагностика уровня готовности предприятия к осуществле-
нию инновационной стратегии». Предложены концепция и инструмен-
тарий системы диагностики уровня готовности предприятия к осу-
ществлению инновационной стратегии и определено, что диагностику 
целесообразно проводить по следующим ключевым бизнес-индикаторам:  
1) уровень технического обеспечения производства предприятия; 2) уро-
вень рентабельности продукции предприятия; 3) уровень рентабель-
ности инновационной продукции предприятия; 4) доля инновационной 
продукции в общем объеме реализации продукции; 5) себестоимость вне-
дрения инноваций; 6) уровень доходности инновационной деятельности 
предприятия; 7) производительность труда персонала, задействованно-
го в инновационной деятельности; 8) доля работников, задействованных 
в инновационной деятельности. Перспективы дальнейших исследований 
в данном научном направлении заключаются в разработке программы 
стратегии управления развитием предприятия в современных рыноч-
ных условиях с учетом диагностики уровня готовности предприятия к 
осуществлению инновационной стратегии, которая является частью 
общей стратегии управления развитием предприятия.
Ключевые слова: предприятие, инновационная стратегия, управление 
развитием, диагностика, бизнес-индикаторы.
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Skrynkovskyy R. M., Klyuvak O. V. The Diagnostics of the Level  

of Enterprise's Readiness to Implement Innovation Strategy
The article discloses the substance of such concepts as «innovation strategy» 
and «diagnostics of the level of enterprise's readiness to implement innova-
tion strategy». The article proposes a conception and an instrumentarium 
for a system for diagnostics of the level of enterprise's readiness to imple-
ment innovation strategy and determines that it is reasonable when the di-
agnostics is carried out by the following key business indicators: 1) level of 
technical support of the enterprise's production; 2) level of profitability of the 
enterprise's products; 3) level of profitability of the enterprise's innovation 
products; 4) share of innovative products in the total volume of marketed 
products; 5) self-cost of introducing innovations; 6) level of profitability from 
the innovation activity of enterprise; 7) productivity of labor of the personnel 
engaged in the innovation activity; 8) percentage of employees involved in 
the innovation activity. Prospects for further research in this scientific direc-
tion is development of a strategy program for management of the enterprise 
development in the current market conditions taking account of the level of 
enterprise's readiness to implement innovation strategy, which is part of the 
overall strategy for management of enterprise development.
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Реалії сьогодення засвідчують, що в даний час од-
нією із важливих проблем вітчизняних підпри-
ємств є забезпечення реалізації загальної стра-

тегії управління розвитком підприємства. У зв’язку з 
цим актуальним постає питання щодо ідентифікування, 
аналізування та оцінювання готовності підприємства 
здійснювати інноваційну стратегію, яка є частиною за-
гальної стратегії управління розвитком підприємства. 
Подані вище аспекти обумовили вибір теми, мету і за-
дачі наукової роботи.

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики еко-
номіки і управління підприємствами щодо формуван-
ня та реалізації стратегії підприємства для досягнення 
його конкурентних переваг зробили такі науковці, як  
К. Ю. Вергал, Ж. А. Говоруха, О. Є. Гудзь, О. Ю. Гусєва,  
Т. В. Деділова, О. О. Захаркін, О. В. Корнєва, О. М. Кузьмен-
ко, В. І. Ландик, М. Є. Рогоза, Н. Г. Сейсебаєва, О. А. Стре- 
тович, І. В. Федулова, К. Б. Харук, Л. М. Шульгіна, Т. М. Ян- 
ковець та ін. [1–16].

Водночас, як свідчить аналіз літературних джерел 
за проблемою [1–16] та діючої практики діяльності під-
приємств, не до кінця вивченими залишаються питання 
діагностики рівня готовності підприємства до здійснен-
ня інноваційної стратегії.

Метою статті є побудова (формування) системи 
діагностики рівня готовності підприємства до здійснен-
ня інноваційної стратегії на засадах бізнес-індикаторів.

Для досягнення окресленої мети передбачено 
вирішення таких наукових завдань: уточнити сутність 
поняття «діагностика рівня готовності підприємства 
до здійснення інноваційної стратегії» (О. В. Клювак); 
запропонувати концепцію та інструментарій діагно-
стики рівня готовності підприємства до здійснення 
інноваційної стратегії на засадах бізнес-індикаторів  
(Р. М. Скриньковський).

З огляду на результати аналізування наукових 
праць за проблемою [1–15] виникає необхідність в 
уточненні етимології економічної категорії «інновацій-
на стратегія».

Так, у науковій праці О. М. Кузьменко [2] зазна-
чено, що інноваційна стратегія – це результат від фор-
мування стратегічних цілей і завдань підприємства,  
а також етапів становлення інноваційної діяльності 
та перерозподілу інноваційних ресурсів [2]. Водночас  
Ж. А. Говоруха [3] розглядає інноваційну стратегію під-
приємства (суб’єкта господарювання) як систему дій 
стосовно досягнення ним інноваційних цілей довго-
строкового характеру, якими передбачається сприяння 
функціонуванню та подальшому розвитку під впливом 
(з урахуванням) факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища, а також посилення конкурентних переваг 
підприємства з метою задоволення потреб споживачів 
і забезпечення попиту на продукцію за допомогою ви-
користання досягнень науково-технічного прогресу 
(НТП) [3].

Що стосується класифікації, то, як свідчить аналіз 
літературних джерел [3–6], на сьогодні існує декілька ви-
дів інноваційних стратегій підприємства, поділ яких мож-
на здійснити за відповідними (конкретними) ознаками.

Виходячи із зазначеного, інноваційні стратегії 
підприємства доцільно (рекомендується) класифіку-
вати за такими ознаками [3] (Ж. А. Говоруха): 1) за на-
прямком інноваційного розвитку підприємства; 2) за 
типом обраної стратегічної конкурентної інноваційної 
поведінки; 3) за видом реакції на перспективні стра-
тегічні інновації; 4) за рівнем відкритості інноваційної 
моделі підприємства; 5) за рівнем новизни інновації, що 
впроваджується; 6) за стратегією науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт; 7) за рівнем конку-
рентної ринкової поведінки суб’єкта підприємницької 
діяльності (підприємства).

Крім того, результати аналізу праці О. О. Захаркіна 
[4] дають можливість дослідити такі види інноваційних 
стратегій підприємства, вибір яких чітко залежить від 
його економічного стану. Відтак, нормальному еконо-
мічному стану підприємства характерна наступальна 
інноваційна стратегія; стану, коли підприємство перебу-
ває у зоні ризику – помірковано наступальна чи захис-
на. У незадовільному економічному стані підприємство 
обирає захисну, проміжну чи розбійницьку інноваційну 
стратегію, а у зоні критичного ризику – поглинаючу чи 
імітаційну [4, с. 36].

Поряд з тим, у монографії М. Є. Рогози та К. Ю. Вер - 
гал [5] зазначено, що інноваційна стратегія підприєм-
ства поділяється на [5, с. 29]: захисну, комбіновану та 
наступальну. Натомість Т. М. Янковець [6] виокремлює 
такі види інноваційних стратегій суб’єкта господарю-
вання, а саме [6]: наступальну, залежну, захисну, іміта-
ційну, опортуністську і традиційну.

Варто зауважити, що під час розроблення та здій-
снення інноваційної стратегії підприємства значну роль 
відіграють фактори впливу на цей процес.

Так, ключовими факторами впливу на процес роз-
роблення інноваційної стратегії підприємства 
є фактори мікро- та макрорівня. Своєю чергою, 

до факторів мікрорівня доцільно віднести мотиваційне 
та стимулююче забезпечення підприємства, інтелекту-
альні можливості та стан організаційно-управлінської 
структури підприємства, необхідний для здійснення 
інноваційної діяльності. Водночас, факторами макро-
рівня є стан ринкового середовища, у якому функціонує 
підприємство, рівень розвитку НТП, рівень фінансово-
інвестиційних ресурсів, необхідних для забезпечення 
інноваційного розвитку, процеси державного регу-
лювання інноваційної діяльності [3]. У науковій праці 
[6] перелік вищезазначених факторів доповнюється 
ставленням оточуючих до нововведень, рівнем ризи-
ку, станом інноваційної політики підприємства, рівнем 
інноваційного потенціалу підприємства, стратегічною 
позицією, активністю здійснення науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт, терміном впрова-
дження інновацій, подальшою сферою застосування ін-
новацій, масштабністю впроваджень тощо.

У цьому контексті, як свідчить аналіз літературно-
го джерела [7], основними (ключовими) передумовами 
ефективної реалізації інноваційної стратегії підприєм-
ства є [7]: 1) науково-методологічне забезпечення (під-
система, на яку покладено цілі виконання поставлених 
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завдань, визначення принципів, розроблення певних 
гіпотез, ідей, теоретичних положень та концепцій);  
2) інформаційне забезпечення (включає концепцію 
створення нової інформаційної технології, фільтра-
цію потоків інформації, підтримку процесу прийняття 
управлінського рішення); 3) організаційне забезпечен-
ня (підсистема управління підприємством, формування 
організаційної структури, централізації/децентралізації 
влади, розподілу відповідальності учасників реаліза-
ції інноваційної стратегії); 4) економічне забезпечен-
ня (підсистема методів та джерел фінансування, ви-
значення рівня ефективності інноваційного проекту);  
5) соціально-психологічне забезпечення (підсистема 
формування організаційної культури, усвідомлення та 
пристосування до інноваційних змін).

Варто відмітити також і те, що для ефективно-
го здійснення інноваційної стратегії підприємство має 
бути фінансово стабільним та ризикостійким по відно-
шенню до процесу впровадження інновацій.

Виходячи із зазначеного, ключовими (базовими) 
фінансовими ресурсами, що є необхідними для 
здійснення інноваційної стратегії, виступають зо-

внішні (інвестиційні та позикові ресурси) та внутрішні 
фінансові ресурси (власні кошти, що перебувають в обі-
гу; прибуток, який призначено на розвиток виробництва 
підприємства; амортизаційні відрахування; надходжен-
ня від реалізації основних фондів (основних засобів); 
надходження від неосновної діяльності ) [8].

Стосовно ризиків, то під час здійснення іннова-
ційної стратегії підприємство повинно враховувати такі 
ризики, що виникають на шляху інноваційного розвит-
ку підприємства, зокрема: зовнішні ризики макрорівня 
(політико-правові, екологічні, економічні, соціальні, де-
мографічні, технологічні); зовнішні ризики мікрорівня 
(ризики зі сторони інвесторів, споживачів, конкурентів, 
посередників, постачальників та контактних аудиторій); 
внутрішні ризики, що прямо впливають на процес при-
йняття управлінських рішень щодо інновацій (ризики з 
боку науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, освоєння виробництва, організації управління 
виробничим процесом, ресурсного забезпечення, стра-
тегії проникнення на ринок, стратегії збуту та обслу-
говування споживачів, цінової політики, конкурентної 
боротьби та формування монопольного становища на 
ринку) [4, с. 34].

Встановлено, що підприємство може розвиватися 
за різними інноваційними напрямами. Зокрема, основ-
ним із таких напрямів виступає впровадження продук-
тових інновацій, процесних інновацій та організаційно-
управлінських інновацій [9, с. 54].

З’ясовано, що процес здійснення інноваційної 
стратегій проходить у декілька етапів, основними із 
яких є [3]: 1) етап здійснення стратегічного аналізування 
інноваційної діяльності підприємства; 2) етап форму-
вання підприємством стратегічних напрямів подальшо-
го інноваційного розвитку; 3) етап визначення цільових 
стратегічних індикаторів становлення інноваційного 
розвитку; 4) етап створення відповідної системи заходів 
щодо досягнення цілей підприємством у сфері іннова-

ційного розвитку; 5) етап постійного контролювання за 
рівнем реалізації інноваційної стратегії підприємством.

За таких обставин слушною є думка В. І. Ландика 
[8], який стверджує, що здійснення інноваційної страте-
гії підприємством тісно залежить від «рівня якості» ін-
новацій, а також від повноти охоплення інноваційного 
процесу [8].

Разом з тим, у монографії [10] окреслено ключові 
постулати формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємства, за якими передбачається 

[10, с. 54] (Л. М. Шульгіна, В. В. Юхименко): 1) встанов-
лення мети та цілей діяльності підприємства; 2) прове-
дення оцінки рівня нестабільності підприємства; 3) роз-
поділення процесів на підприємстві на певні відокрем-
лені елементи згідно функціонального підходу; 4) здій-
снення аналізу стратегічного рівня підприємства, який 
характеризує формування кластерів бізнес-процесів та 
факторів впливу внутрішнього та зовнішнього серед-
овища; 5) встановлення завдань за кожним із кластерів 
бізнес-процесів; 6) формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємства; 7) формування та розробка про-
грам інноваційного розвитку кластерів бізнес-процесів;  
8) здійснення контролю за процесом формування стра-
тегії інноваційного розвитку підприємства.

Як зазначає проф. Федулова І. В. [9], основними ін-
новаційними цілями підприємствами, що носять стра-
тегічний характер, є [9, с. 54]: забезпечення доходу під-
приємству; встановлення тісних взаємовідносин із спо-
живачами продукції; задоволення потреб працівників 
підприємства; розвиток соціальної відповідальності.

Виходячи з мети дослідження, слід відзначити, 
перш за все, що собою являє індикатор готовності під-
приємства до стратегічних змін.

Так, на підставі аналізу монографії [11] встановле-
но, що рівень готовності підприємства до стратегічних 
змін включає в себе [11, с. 263]: 1) визначення основних 
ознак загального рівня готовності підприємства до змін; 
2) встановлення системних параметрів рівня готовнос-
ті; 3) формування процесних критеріїв рівня готовності; 
4) формування системи показників.

Згідно з інформацією, поданою в науковій праці 
Ж. А. Говорухи [3], рівень готовності підприємства до 
здійснення інноваційного розвитку чітко відображає 
стратегічний потенціал підприємства.

Таким чином, оцінювання рівня готовності під-
приємства до здійснення інноваційної стратегії відбу-
ватиметься на таких стадіях: 1) розроблення системи 
показників, необхідних для оцінювання рівня готовнос-
ті підприємства до здійснення інноваційної стратегії;  
2) переведення визначених показників до однієї безви-
мірної величини; 3) розрахунку показників за певни-
ми групами із визначенням інтегрального індикатора;  
4) встановлення можливих напрямів підвищення рівня 
готовності підприємства до здійснення інноваційної 
стратегії; 5) визначення подальшої інноваційної страте-
гії розвитку підприємства [3].

Поряд з тим, Н. Г. Сейсебаєва [12] виділяє чоти-
ри стадії, за якими можна визначити рівень готовності 
підприємства до інноваційного розвитку [12, с. 134]: на 
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першій (1) стадії відбувається аналізування рівня якості 
людського капіталу та оцінювання рівня інноваційного 
капіталу; на другій (2) – аналізування причин, які гальму-
ють інноваційний розвиток підприємства та розроблен-
ня стратегії управління людським капіталом; на третій 
(3) – реорганізація підприємства з метою підвищення 
рівня ефективності управління людським капіталом; на 
четвертій (4) – поетапна реалізація управлінської по-
літики щодо людського капіталу з ціллю забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства.

Своєю чергою, ключовими (базовими) індикатора-
ми оцінювання рівня готовності підприємства до здій-
снення інноваційної стратегії є показники, що форму-
ють (визначають): 1) технічний рівень розвитку підпри-
ємства; 2) цінову політику підприємства; 3) інноваційну 
діяльність підприємства; 4) рівень фінансового стану 
підприємства; 5) рівень забезпечення підприємства ре-
сурсами; 6) стан управлінської діяльності [3; 13; 14].

Крім цього, оскільки інноваційна стратегія перед-
бачає створення інноваційного проекту, то, на підставі 
зазначеного, основним (ключовим) показником оці-
нювання рівня готовності підприємства до здійснення 
інноваційної стратегії може виступати рівень якості 
інноваційного проекту, який визначається за такими 
параметрами [2] (О. М. Кузьменко): 1) комплексність 
інноваційного проекту; 2) відповідність екологічним 
стандартам; 3) використання світового наукового досві-
ду; 4) масштабність інноваційного проекту; 5) перспек-
тивність та ефективність інноваційного проекту тощо.

У процесі діагностики рівня готовності підприєм-
ства до здійснення інноваційної стратегії, слід та-
кож врахувати такий вагомий індикатор як рівень 

інноваційності підприємства. Зазначений індикатор є 
чітко охарактеризований у праці Т. В. Деділової [15] та 
визначається за таким ключовими показниками, як: по-
казник доданої вартості, що отримана внаслідок впрова-
дження інновацій; показник загального обсягу витрат на 
інновації; показник загального обсягу витрат на забез-
печення інноваційної діяльності інформацією; показник 
соціальних трансферт, отриманих внаслідок прибутку 
від впровадження інновацій; показник витрат підпри-
ємства на охорону природних ресурсів та їх раціональне 
використання внаслідок впровадження інновацій.

На підставі виконаних досліджень, а також вра-
ховуючи інформацію у літературних джерелах [1–18], 
з’ясовано, що діагностика рівня готовності підприєм-
ства до здійснення інноваційної стратегії – це процес 
ідентифікування, аналізування та оцінювання можли-
востей підприємства стосовно здійснення ним іннова-
ційної стратегії з метою визначення якісно нового рівня 
розвитку та формування перспектив його діяльності від 
впроваджених інновацій.

Поряд з тим, за результатами аналізу інформації 
у наукових працях [1–15] встановлено, що ключови-
ми бізнес-індикаторами діагностики рівня готовності 
підприємства до здійснення інноваційної стратегії є: 
рівень технічного забезпечення виробництва підпри-
ємства (РТ); рівень рентабельності продукції підприєм-
ства (РРП); рівень рентабельності інноваційної продукції 

підприємства (РРІП); частка інноваційної продукції в за-
гальному обсязі реалізації продукції (ЧІП); собівартість 
впровадження інновацій (СВІ); рівень прибутковості ін-
новаційної діяльності підприємства (РПІД); продуктив-
ність праці персоналу, задіяного в інноваційній діяль-
ності (ПП); частка працівників, задіяних у інноваційній 
діяльності (ЧПІД).

Таким чином, інтегральний рівень готовності під-
приємства до здійснення інноваційної стратегії (ІРГП) 
обчислюється за формулою (1):

( ; ; ; ; ; ; ; ).ГП Т РП РІП ІП ВІ ПІД ПІДІР Р Р Р Ч C Р ПП Ч
   (1)

Своєю чергою, рівень технічного забезпечення 
виробництва підприємства (РТ) характеризується по-
казником ємності інноваційної продукції у основних 
фондах (ПЄМ) і показником оновлення інноваційної 
продукції (ПОН) і розраховується за формулою (2):

  ( ; ),Т ЄМ ОНР П П
  

(2)
де ПЄМ – це співвідношення вартості реалізованої про-
дукції до загальної вартості основних фондів підпри-
ємства; ПОН – це співвідношення впровадженої іннова-
ційної продукції до загального обсягу виробленої про-
дукції.

Разом з тим, індикатори РРП, РРІП, ЧІП, СВІ, РПІД, 
ПП, ЧПІД обчислюються за формулами (3–9):

  / ,РПР ВП ВРП
  

(3)

           / ,РІП ІР ВП ВРІП
  

(4)

           / ,ІПЧ ОРІП ОРП
  

(5)

           / ,ВІ ІП ВІПC ЧПР В
  

(6)

( ) / ,ПІД ІП ІП ІПР ЧПР ВВ ЧПР 
           

(7)

           / ,ПП ОРІП СПІД   (8)

    / ,ПІДЧ СПІД ЗКП
                   

(9)
де ВП – валовий прибуток; ВРП – виручка від реалізації 
продукції; ВПІ – валовий прибуток, одержаний від інно-
ваційної діяльності; ВРІП – виручка від реалізації інно-
ваційної продукції; ОРІП – обсяг реалізації інноваційної 
продукції; ОРП – загальний обсяг реалізації продукції; 
ЧПРІП – чистий прибуток від реалізації інноваційної 
продукції; ВВІП – витрати, понесені на виробництво 
інноваційної продукції; СПІД – середньооблікова кіль-
кість працівників, задіяних у інноваційній діяльності; 
ЗКП – загальна кількість працівників підприємства.

ВИСНОВКИ
Виходячи із аналізу літературних джерел за про-

блемою [1–18], основними результатами теоретико-
методологічного та методико-прикладного характеру, 
отриманих у науковій роботі (статті), є: 1) уточнено 
сутність поняття «діагностика рівня готовності підпри-
ємства до здійснення інноваційної стратегії», під яким 
слід розуміти процес ідентифікування, аналізування та 
оцінювання можливостей підприємства стосовно здій-
снення ним інноваційної стратегії з метою визначення 
якісно нового рівня розвитку та формування перспектив 
його діяльності від впроваджених інновацій; 2) запропо-
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новано концепцію та інструментарій системи діагности-
ки рівня готовності підприємства до здійснення іннова-
ційної стратегії та визначено, що діагностику доцільно 
проводити за такими ключовими бізнес-індикаторами, 
як: рівень технічного забезпечення виробництва під-
приємства; рівень рентабельності продукції підприєм-
ства; рівень рентабельності інноваційної продукції під-
приємства; частка інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізації продукції; собівартість впровадження 
інновацій; рівень прибутковості інноваційної діяльності 
підприємства; продуктивність праці персоналу, задіяно-
го у інноваційній діяльності; частка працівників, заді-
яних у інноваційній діяльності.

Перспективи подальших розвідок у даному на-
уковому напрямку полягають у розробленні програми 
стратегії управління розвитком підприємства в сучас-
них ринкових умовах з урахуванням діагностики рівня 
готовності підприємства до здійснення інноваційної 
стратегії як часткової діагностичної цілі системи цілей 
діагностики діяльності (функціонування) та розвитку 
підприємства.                     
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