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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ 
ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджено механізми формування інноваційної культури підприємства, визначено і систематизова-
но фактори, що впливають на її стан. Запропоновано підхід до багатофакторної оцінки рівня інноваційної культури, а та-
кож її окремих складових. Розроблено матрицю для виявлення ступеня радикалізації інноваційних рішень, що дає змо-
гу визначити характер інноваційної діяльності та створюваних інновацій залежно від стану інноваційної культури
суспільства і конкретного підприємства-інноватора.
Ключові слова: підприємство, корпоративна культура, інноваційна культура, потенціал інноваційного розвитку,
інноваційні рішення, факторний аналіз.
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Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що
однією з головних передумов ефективності інноваційної
діяльності підприємства є наявність певного рівня інно-
ваційної культури (ІК), яка визначає спроможність персо-
налу сприймати, розробляти і виготовляти інновації, вико-
ристовувати їх у своїй діяльності, сприяє реалізації
креативного потенціалу працівників, мотивує їх на досяг-
нення найвищих результатів тощо. Адекватна оцінка на-
явного рівня ІК дозволяє визначити можливість розвитку
підприємства на основі інновацій, об’єктивно оцінити шан-
си на успіх реалізації конкретних інноваційних проектів,
обґрунтовано управляти процесами формування інно-
ваційно сприятливого середовища. Відповідно, постає
проблема визначення оціночних показників та формуван-
ня критеріальної бази для прийняття управлінських
рішень за результатами оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
формування та розвитку корпоративної (організаційної)
культури, у тому числі інноваційної, досліджувалися у пра-
цях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема
Д. Бодди та Р. Пейтон (Boddy & Paton, 1999) [1], Э. Шейн
(Schein, 2007) [2] дослідили типи організаційних культур
підприємств і установ, С. Каплан (Kaplan, 2014) [13] роз-
крив підходи до трансформації традиційної організаційної
структури в інноваційну. К. Камероном (Kameron, 2001) [3]
висвітлено підходи до діагностики організаційної культу-
ри. Т. Самоновою [4] організаційна культура розгля-
дається як елемент комплексу маркетингових ко-
мунікацій, що формує імідж організації.

В. Балабанов [5] та С. Биконя [6] досліджують роль ІК
суспільства у формуванні
інноваційно сприятливо-
го середовища у країні. У
роботах Г. Захарчина,
О. Андрійчука [7], Л. Па-
тори, Н. Цимбаліста [8],
О. Ларичевої [9] розгля-
нуто підходи до моделю-
вання ІК підприємства, її
формування і розвитку
як основи потенціалу ін-
новаційного зростання.

У науковій літературі
запропоновано ряд виз-
начень ІК як на мак-
рорівні, так і на рівні
окремої організації, у за-
гальних рисах окреслено
складові інноваційної
культури, проте питання
оцінки її стану є мало-
дослідженими. Досі не
визначені фактори, що
впливають на формуван-
ня, розвиток і реалізацію
ІК, особливо на рівні ок-
ремого підприємства чи
установи.

Метою статті є виз-
начення, аналіз та сис-
тематизація факторів
впливу, які визначають
стан ІК підприємства, її
складових підсистем і
елементів, розроблення
на цій основі підходу до
багатофакторної оцінки
ІК та вибору за її резуль-
татами раціональних ва-
ріантів інноваційних рі-
шень.

Основні результати

дослідження. Системно
проаналізувавши доро-

бок науковців за окресленою проблематикою, ми схильні
стверджувати, що інноваційну культуру підприємства слід
розглядати як складову його корпоративної культури [10].
При цьому остання є складником організаційного капіталу
як підсистеми інтелектуального капіталу підприємства
[11], який, своєю чергою, входить до потенціалу інно-
ваційного розвитку (ПІР) [12]. Співвідношення ПІР, інте-
лектуального капіталу, корпоративної культури і ІК пока-
зано на рис. 1.

На інноваційну культуру підприємства, з одного боку,
впливають елементи систем більш високого рівня (факто-
ри впливу), але з другого боку, ІК сама впливає на їх стан.
Очевидно, для визначення напрямку і сили впливу еле-
ментів доцільно проаналізувати фактори, що визначають
стан складових та елементів ПІР підприємства.

Авторська схема взаємодії зазначених на рис. 1 підси-
стем, а також їх складових, представлена на рис. 2. Слід
враховувати, що на зазначені на рис. 2 підсистеми ПІР чи-

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÌÈ

Рис. 1. Співвідношення складових ПІР

Джерело: Розроблено авторами

Рис. 2. Схема взаємодії підсистем та елементів ПІР підприємства

Джерело: Розроблено авторами
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нять вплив також фактори зовнішнього макро- і мікросе-
редовища. Аналіз рис. 1-2 дав підстави виділити основні
фактори, що вливають на стан ІК підприємства. Їх, на на-
шу думку, необхідно поділити на: фактори прямого та без-
посереднього впливу; об’єктивні (некеровані) і суб’єктивні
(керовані).

До факторів безпосереднього впливу слід віднести:
• систему організації та управління інноваційною діяль-

ністю команди інноваційного проекту (часовий ресурс,
який забезпечує здатність оперативно й ефективно реа-
гувати на зміни умов зовнішнього і внутрішнього середо-
вища);

• мотивацію ефективної діяльності, участі у плануванні та
управлінні інноваційними проектами (фінансовий ресурс,
що надає можливість матеріально і морально стимулю-
вати інноваційну діяльність);

• націленість на розвиток та реалізацію інтелектуально-
креативного потенціалу кожного члена команди інно-
ваційного проекту (людський ресурс, спроможний знахо-
дити шляхи розв’язання нестандартних завдань, які
неможливо виконати традиційними методами у тради-
ційних галузях пошуку ефективних рішень).

Названі фактори є суб’єктивними, тобто керованими
(принаймні частково). Як слідує з рис. 2, вони безпосеред-
ньо впливають на стан підсистем ІК підприємства – ор-
ганізаційну, мотиваційну та інтелектуально-креативну.

До факторів опосередкованого впливу, на наш погляд,
належать:
• інноваційна культура суспільства як соціокультурний ме-

ханізм регулювання інноваційної поведінки людей;
• ринкові фактори (запити споживачів, рівень конкуренції,

тенденції змін кон’юнктури тощо);
• методи державного стимулювання і регулювання інно-

ваційної діяльності.
Зазначені фактори є об’єктивними, або некерованими,

під їх дію слід підлаштовуватися, тобто використовувати
сприятливі можливості й уникати несприятливих. Вони пе-
реважно характеризують вплив зовнішнього середовища.
При цьому оцінка факторів опосередкованого впливу здій-
снюється не напряму, а через фактори безпосереднього
впливу, дію яких вони посилюють чи послаблюють.

Вплив факторів, що характеризують часові, фінансові
та людські ресурси й відповідно визначають стан органі-
заційної, мотиваційної, інтелектуально-креативної складо-
вих ІК, потрібно розглядати як узагальнюючий вплив їх ок-
ремих елементів.

Структурні формули оцінки (за результатами аналізу)
сили впливу факторів, які визначають рівень складових
підсистем ІК, можна записати таким чином:

де Фо, Фм, Фі.к – результуючі
впливу факторів організаційної, мо-
тиваційної та інтелектуально-креа-
тивної підсистем відповідно; Фi

о,
Фi

м, Фi
і.к – вплив і-го фактору (рис.

2) організаційної, мотиваційної,
інтелектуально-креативної підсис-
тем відповідно; F – функція, що
визначає характер впливу фак-
торів Фi

о, Фi
м, Фi

і.к.
Виявлення і аналіз факторів, що

впливають на формування ІК під-
приємства, можна також здійснити
за схемою, наведеною на рис. 3.

Відповідно до запропонованої
схеми (рис. 3) формування ІК під-
приємства здійснюється під впли-
вом двох груп факторів: зовнішніх –

факторів ІК суспільства; внутрішніх, які характеризують
інноваційні здібності (вроджені і/чи набуті) та інноваційну
культуру окремих членів персоналу, а також команд інно-
ваційних проектів та ін.

Відтак очевидно, що досягнення високого рівня ІК ок-
ремим підприємством практично неможливо у країні з
низьким рівнем ІК суспільства. Певні винятки (Іран,
Північна Корея – ядерні технології; Куба – медицина, тощо)
лише підтверджують правило. Таким чином, оцінюючи
шанси на формування певного рівня (необхідного і достат-
нього) ІК конкретного підприємства, слід обов’язково
аналізувати інноваційну культуру суспільства, яка окрес-
лює межі можливостей досягнення бажаного рівня ІК
аналізованого підприємства.

Структурні формули для оцінки сили впливу факторів,
які визначають рівень підсистем (рівень реалізації функ-
цій) ІК суспільства (відповідно Фі, Фс, Фт – рис. 3), можуть
бути записані аналогічно наведеним вище (формули 1-3).
Орієнтовний набір елементів підсистем (рис. 3) ІК
суспільства подано в табл.

Очевидно, необхідно визначити граничні значення рів-
ня складових підсистем ІК суспільства, на основі яких
можна оцінити шанси формування ІК (певного рівня) під-
приємства. Відповідно слід вирахувати граничні значення
рівня підсистем ІК підприємства для розвитку інновацій-
ним шляхом. На базі цього запропоновано матрицю вибору
варіантів інноваційних рішень за результатами факторного
аналізу стану ІК суспільства і підприємства (рис. 4).
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(1)

(2)

(3)

Рис. 3. Схема формування інноваційної культури підприємства

Джерело: Розроблено авторами

Таблиця 
Підсистеми та елементи інноваційної культури суспільства

Джерело: Розроблено авторами на основі [5; 6; 7]



Матриця може бути деталізована з огляду на рівні
складових ІК суспільства і підприємства й застосована
для визначення характеру (ступеня радикалізації)
інноваційної діяльності та створюваних інновацій залеж-
но від стану ІК суспільства і конкретного підприємства-
інноватора.

Висновки. Отримані результати формують засади
критеріальної та методичної бази діагностики (за фор-
мальними процедурами) стану ІК підприємства. Їх прак-
тичне застосування дає можливість підвищити якість і
ефективність управлінських рішень щодо формування та
розвитку ІК підприємства, що, своєю чергою, дозволяє ак-
тивізувати інноваційну діяльність його персоналу і забез-
печити на цій основі високу конкурентоспроможність на
вітчизняному та зарубіжних ринках.

Авторське визначення складу елементів підсистем ІК
суспільства, розроблена схема впливу цих підсистем на
формування ІК підприємства і на вибір типу створюваних
на ньому інновацій дозволяють удосконалити систему
цілеспрямованого й обґрунтованого управління процесами
формування інноваційно сприятливого середовища в Ук-
раїні, активізувати процеси переходу вітчизняної еко-
номіки на інноваційний тип розвитку.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на
визначення і обґрунтування критичних значень показників
рівня ІК суспільства і ІК підприємства, а також їх складо-
вих підсистем і елементів.
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Рис. 4. Матриця визначення доцільності розробки і впровадження різних типів
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