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Аналітичне підґрунтя оцінки інноваційної рефлексії
машинобудівних підприємств
У статті визначено, що у нових умовах господарювання, у зв’язку зі зростанням позицій
управління інноваційністю, необхідність філософського осмислення їх підстав набуває
характерної ролі, особливо у стратегічних періодах.
Встановлено, що в нових турбулентних умовах господарювання для ефективної діяльності
машинобудівних підприємств та виходу на зовнішні ринки необхідно активно займатися
інноваційною діяльністю, що підвищить їх рівень на внутрішніх та зовнішніх ринках.
Автором визначено, що параметрами, які оцінюють потенціальні можливості діяльності
машинобудівного підприємства, а також визначають напрями управління інноваційністю в
стратегічному масштабі, є оцінка ступеня інноваційної рефлексії, тобто визначення рівня
готовності напрямів діяльності підприємства до процесу інноваційності та його масштабу.
У статті представлено інноваційну рефлексію як поліструктурний стан визначення рівня
сприйняття процесу інноваційності. Визначено, що ресурсна складова інноваційної рефлексії є
підґрунтям для визначення ступеня готовності машинобудівного підприємства до
впровадження інноваційності та формування стратегічних управлінських рішень, вона включає
в себе такі основні компоненти, що мають різне функціональне призначення.
Автором сформовано систему складових оцінки інноваційної рефлексії машинобудівних
підприємств та їх сутність. Визначено, що завдяки проведенню просторово-динамічної оцінки
діяльності машинобудівних підприємств за напрямами (активність, адаптивність, гнучкість),
за їх складовими (інвестиційна, управлінська, науково-дослідна, виробнича, кадрова,
інформаційна, організаційно-економічна, фінансова) та за їх показниками є можливість чітко
визначити ступінь інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств і на їх основі
сформувати ефективні стратегічні управлінські рішення щодо впровадження інноваційності
для підвищення рівня їх конкурентоспроможності та виходу на нові ринки. Оцінка інноваційної
рефлексії має проводиться на основі аналізу внутрішнього середовища машинобудівного
підприємства, яка дозволяє оцінити можливість і готовність підприємства до інноваційності,
проаналізувати тенденції інноваційного розвитку підприємства, виявити сильні і слабкі
сторони, а також сформувати рекомендації щодо формування та реалізації стратегічного
управління інноваційністю машинобудівного підприємства.
Ключові слова: інноваційність; інноваційна рефлексія; машинобудівні підприємства;
стратегічне управління інноваційністю підприємства.
Актуальність теми. У нових умовах господарювання, у зв’язку зі зростанням позицій управління
інноваційністю, необхідність філософського осмислення їх підстав набуває характерної ролі, особливо у
стратегічних періодах.
Досвід багатьох машинобудівних підприємств свідчить, що сталий розвиток виробництва і підтримка
їх конкурентоспроможності залежать не тільки від ефективного використання ресурсного потенціалу, а
від сприйняття та продукування процесу інноваційності, що є кінцевим результатом, а саме: розробка та
впровадження в практичній діяльності нового удосконаленого продукту; нового удосконаленого
технологічного процесу; нового підходу до соціально-економічних послуг тощо. Поняття
«інноваційності» пов’язане з категоріями активності, адаптивності та гнучкості. Однак питання про те, як
трактувати дане поняття і за якими показниками оцінювати його рівень, залишається актуальним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор. Питання, пов’язані з оцінкою
стану сприйняття інноваційності машинобудівними підприємствами для формування стратегічного
управління інноваційністю підприємств розглядали вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, І.Ансофф
[1], Н.Валінкевич [2], В.Винокуров [3], В.Дикань [4], П.Перерва [5], М.Потрер [6], В.Прохорова [7],
Т.Романчик [8], Р.Фатхудінов [11] та ін.
Незважаючи на те, що в наукових колах науковців розглядалися питання, пов’язані з оцінкою стану
сприйняття інноваційності машинобудівними підприємствами, конкретна проблематика потребує
додаткових досліджень, в зв’язку з активним розвитком науково-технічного прогресу.
Метою статті є формування процесу аналітичного підґрунтя оцінки інноваційної рефлексії
машинобудівних підприємств в сучасних прогресивно-турбулентних умовах господарювання.
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Економіка, управління та адміністрування
Викладення основного матеріалу. В нових турбулентних умовах господарювання для ефективної
діяльності машинобудівних підприємств та виходу на зовнішні ринки необхідно активно займатися
інноваційною діяльністю, що підвищить їх рівень на внутрішніх та зовнішніх ринках.
Параметрами, що оцінюють потенціальні можливості діяльності машинобудівного підприємства, а
також визначають напрями управління інноваційністю в стратегічному масштабі, є оцінка ступеня
інноваційної рефлексії, тобто визначення рівня готовності напрямів діяльності підприємства до процесу
інноваційності та в яких масштабах.
Сутність поняття «інноваційна рефлексія» формується, виходячи з двох напрямів, а саме (рис. 1):
–
інноваційність, під якою необхідно розуміти можливість, яка ґрунтується на сукупності
характеристик, що пов’язана з ефективним використанням потенційних ресурсів, які продукують
креативні ідеї у векторному направленні економічного розвитку зі створення матеріальних і
нематеріальних ресурсів та є основою динамічного розвитку підприємства;
–
рефлексія, сутність якої полягає у тому, що об’єктом пізнання може бути сам засіб пізнання
(гносеологія) чи знання, думка, вчинок (епістемологія). Здатність до оцінювання, вміння аналізувати дії,
вчинки, мотиви; розглядається як підсумок та основа для розвитку інноваційності підприємства.

відображення певних
закономірних зв'язків та
відношень зовнішнього та
внутрішнього середовища,
спрямоване на його
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можливість, яка ґрунтується на сукупності
характеристик, що пов’язана з ефективним
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Інноваційна рефлексія –
це поліструктурний стан, що характеризує визначення рівня готовності підприємства,
як цілісної економічної системи, до сприйняття процесу інноваційності на основі проведеної
оцінки показників і складових, що показують ступінь їх активності, адаптивності та гнучкості
та є підґрунтям для формування когнітивних елементів інноваційної поведінки

Гнучкість

Гносеологія

Рефлексія

Епістемологія

описує процес побудови
ідеальних планів діяльності та
спілкування, створення
знаково-символічних систем,
взаємодію людини зі світом і
іншими людьми в ході синтезу
різних контекстів досвіду

об'єктом пізнання може бути сам засіб
пізнання (гносеологія) чи знання, думка,
вчинок (епістемологія). Здатність до
оцінювання, вміння аналізувати дії, вчинки,
мотиви; розглядається як підсумок та основа
для розвитку інноваційності підприємства

досліджується знання
(епістеме) як таке, його будова,
структура, функціонування і
розвиток

Рис. 1. Інноваційна рефлексія як поліструктурний стан визначення рівня сприйняття процесу
інноваційності
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Інноваційність формується з напрямів: продукування ідей (відображення певних закономірних
зв’язків та відношень зовнішнього та внутрішнього середовища, спрямоване на його перетворення) та
креативного мислення (революційне і творче мислення, що має конструктивний інноваційний характер).
Рефлексія є засобом моделювання систем управлінської діяльності машинобудівних підприємств та
формується на основі напрямів гносеології (описує процес побудови ідеальних планів діяльності та
спілкування, створення знаково-символічних систем, взаємодію людини зі світом і іншими людьми під
час синтезу різних контекстів досвіду) та епістемологія (досліджується знання (епістеме) як таке, його
будова, структура, функціонування і розвиток).
Отже, під «інноваційною рефлексією» розуміють поліструктурний стан, що характеризує визначення
рівня готовності підприємства як цілісної економічної системи, до сприйняття процесу інноваційності на
основі проведеної оцінки показників і складових, що показують ступінь їх активності, адаптивності та
гнучкості та є підґрунтям для формування когнітивних елементів інноваційної поведінки.
Ресурсна складова інноваційної рефлексії є підґрунтям для визначення ступеня готовності
машинобудівного підприємства до впровадження інноваційності та формування стратегічний
управлінських рішень, вона включає в себе такі основні компоненти, що мають різне функціональне
призначення (табл. 1).
Так званим «важелем» інноваційної рефлексії є складові, що забезпечують дієздатність і ефективне
функціонування всіх елементів діяльності машинобудівного підприємства та свідчать про рівень
готовності до впровадження інноваційності. В цілому зазначені складові характеризують можливість
цілеспрямованого здійснення інноваційності, тобто визначають здатність системи на принципах
комерційної результативності залучати ресурси для ініціювання, створення та поширення різного роду
нововведень.
Таблиця 1
Складові оцінки інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств та їх сутність
Напрям

Складова

Гнучкість

Інвестиційна

Управлінська

Адаптивність

Науководослідна

Виробнича

Кадрова

Активність

Інформаційна

Організаційноекономічна

Фінансова

Сутність складової
Характеризує діяльність машинобудівних підприємств у довгостроковій
перспективі, забезпечення високих темпів інноваційного розвитку
визначається рівнем їх інвестиційної активності і діапазоном
інвестиційної діяльності
Визначає професійну діяльність, сутність якої полягає у досягненні
загальних цілей і завдань машинобудівних підприємств, заснована на
принципах ієрархії; направлена на практичну реалізацію та прийняття
управлінських рішень, призначених для зміни стану інноваційної
рефлексії
Розкриває експериментальну, теоретичну або практичну діяльність,
спрямовану на одержання і застосування інноваційних та креативних
знань (фундаментальні наукові дослідження і прикладні наукові
дослідження)
Формує сукупність дій працівників машинобудівних підприємств із
застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення
інноваційних ресурсів у готову продукцію або надання будь-яких видів
послуг
Визначає діяльність суб’єктів кадрових відносин з реалізації кадрової
політики, що включає організацію роботи з персоналом, технології,
засоби та методи реалізації ефективної кадрової політики
Передбачає збір, обробку, зберігання, пошук і поширення інформації, а
також утворення організаційного інноваційного ресурсу і формування
вільного доступу до нього, спрямована на задоволення інформаційних
потреб
Характеризує процеси планування, ціноутворення, обліку і звітності,
організації і оплати праці, аналізу господарської діяльності,
виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, розробки
номенклатури і асортименту тощо
Визначає систему форм і методів, використовуваних для фінансового
забезпечення функціонування
машинобудівних підприємств та
досягнення ними поставлених цілей, практична фінансова робота, що
забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її інноваційних
результатів
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Гносеологія (пізнання)

Епістемологія (знання, думка, дія)

Визначення ступеню інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств

Рис. 2. Формування системи складових та показників оцінки інноваційної рефлексії
машинобудівних підприємств за функціональними напрямами
Фінансова
складова

Організаційно
-економічна
складова

Адаптивність

-Витрати на 1 грн. реалізованої продукції;
-Коефіцієнт зміни витрат на виробництво;
-Коефіцієнт оновлення основних засобів;
-Коефіцієнт покриття запасів;
-Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської
заборгованостей;
-Рентабельність продукції;
-Фондовіддача.
-Валовий прибуток;
-Доход від реалізації продукції;
-Коефіцієнт ліквідності;
-Коефіцієнт фінансового ризику;
-Тривалість фінансового циклу;
-Чистий прибуток.

Інформаційна
складова

Кадрова
складова

-Число робітників з вищою освітою;
-Чисельність ПВП;
-Середньомісячний заробіток;
-Коефіцієнт сталості персоналу;
-Коефіцієнт плинності персоналу;
-Коефіцієнт рівня мотивування.

-Коефіцієнт витрат на формування та утримання сайту;
-Коефіцієнт витрат на створення інформаційної бази;
-Витрати на придбання програмного забезпечення;
-Витрати на оновлення програмного забезпечення.

Виробнича
складова

Гнучкість

-Витрати виробництва;
-Коефіцієнт фондовіддачі;
-Коефіцієнт оновлення основних засобів;
-Коефіцієнт зносу основних засобів;
-Коефіцієнт матеріаловіддачі;
-Рентабельність матеріальних витрат.

Науководослідна
складова

Управлінська
складова

-Витрати на систему управління;
-Витрати на підвищення кваліфікації управлінського персоналу;
-Коефіцієнт ефективності управління;
- Коефіцієнт витрат на утримання апарату управління;
- Коефіцієнт витрат на контрольованість процесу.
-Витрати на раціоналізацію виробництва;
-Витрати на розробку нової продукції;
-Кількість робітників які підвищили кваліфікацію;
-Чисельність робітників з вищою освітою.

Інвестиційна
складова

-Питома вага власних коштів у фінансовому інвестування;
-Коефіцієнт реальної вартості майна;
-Коефіцієнт маневреності;
-Рентабельність інвестицій;
-Частка ринку або його сегменту.

Економіка, управління та адміністрування

Завдяки проведенню просторово-динамічної оцінки діяльності машинобудівних підприємств за
напрямами (активність, адаптивність, гнучкість), за їх складовими (інвестиційна, управлінська, науководослідна, виробнича, кадрова, інформаційна, організаційно-економічна, фінансова) та за їх показниками
(рис. 2) є можливість чітко визначити ступінь інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств та на
їх основі сформувати ефективні стратегічні управлінські рішення щодо впровадження інноваційності для
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та виходу на нові ринки.
Просторово-динамічна оцінка діяльності машинобудівних підприємств

Активність

ISSN 2664-245Х

№ 4 (90) 2019

Відображенням кінцевого результату реалізації наявних можливостей у вигляді інноваційного продукту
або послуги, отриманих під час здійснення діяльності, є результативна складова – інноваційної рефлексії, ця
компонента є цільовою і основною характеристикою для впровадження процесу інноваційності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати науково дослідження свідчать про
те, що за допомогою оцінки показників інноваційної рефлексії можливо побачити конкретну ситуацію,
шляхом оцінки складових та їх показників, виявляючи сильні та слабкі сторони, що буде підґрунтям для
впровадження процесу інноваційності, керувати нею або жорстко та директивно, або поступово та
комплементарно. Використання рефлексивного підходу дозволить успішно моделювати стратегічне
управління інноваційністю машинобудівних підприємств.
Для формування ефективного стратегічного управління інноваційністю важливим етапом є
об’єктивна оцінка інноваційної рефлексії машинобудівного підприємства, при цьому необхідно
аналізувати інноваційну рефлексію не тільки на даний момент часу, але і в динаміці.
Оцінка інноваційної рефлексії має проводитися на основі аналізу внутрішнього середовища
машинобудівного підприємства, яка дозволяє оцінити можливість і готовність підприємства до
інноваційності, проаналізувати тенденції інноваційного розвитку підприємства, виявити сильні і слабкі
сторони, а також сформувати рекомендації щодо формування та реалізації стратегічного управління
інноваційністю машинобудівного підприємства.
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