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Адаменко М. В., Короленко Р. В. Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу  
персоналу підприємства

У статті узагальнено підходи та визначено поняття «фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства». Розглянуто методичні 
підходи, що найчастіше використовувалися для аналізу ефективності фінансування об’єктів. На основі проведеного огляду авторами запропо-
новано власний методичний підхід до оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства, який включає: 
формування структурно-логічної схеми, визначення етапів, інструментарію, розробку відповідної системи загальних і часткових показників,  
а також критеріїв такого оцінювання. Особливістю вдосконаленого методичного підходу до оцінювання ефективності фінансування інновацій-
ного потенціалу персоналу підприємства є об’єднання в загальну систему: показників достатності та своєчасності фінансування; ступеня вико-
ристання фінансових ресурсів, їх прибутковості, вартості, досягнення цілей у процесі залучення фінансових ресурсів для фінансування інновацій-
них здібностей і можливостей працівників підприємства; критеріїв відповідності фінансування граничному значенню, оптимізації фінансування; 
критеріїв порівнянності «прибутковість – вартість», «використання фінансових можливостей – досягнення цілей використання інноваційного 
потенціалу персоналу». Виконання всіх етапів оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства до-
зволяє встановити рівень цієї ефективності відповідно до поставлених цілей і завдань, а також є основою обґрунтування управлінських рішень.
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Adamenko M. V., Korolenko R. V. Evaluating the Efficiency of Financing the Innovation Potential of the Enterprise’s Staff
The article summarizes approaches and defines the concept of «financing the innovation potential of the enterprise’s staff». The methodological approaches 
most often used to analyze the efficiency of financing objects are reviewed. On the basis of the review, the authors proposed their own methodical approach 
to evaluating the efficiency of financing the innovation potential of the enterprise’s staff, which includes: formation of structural-logical scheme, definition of 
stages, instrumentarium, development of the appropriate system of general and partial indicators, as well as criteria for such evaluation. The peculiarity of the 
improved methodical approach to evaluating the efficiency of financing the innovation potential of the enterprise’s staff is the association into the overall system 
of the following: indicators of sufficiency and timeliness of financing; the degree of use of financial resources, their profitability, worth, achievement of goals in 
the process of attracting financial resources to finance the innovative abilities and capabilities of the enterprise’s employees; criteria for conformity of financ-
ing to the threshold value, optimization of financing; criteria for comparability of «profitability – worth», «use of financial capabilities – achievement of goals 
of using the innovative potential of staff». Implementation of all stages of evaluation of the efficiency of financing the innovative potential of the enterprise’s 
staff allows to set the level of this efficiency in accordance with the set goals and objectives, as well as is the basis for substantiation of managerial decisions.
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Динамізм економічних перетворень, потреби 
ринків, сучасний розвиток національного гос-
подарства, галузей та окремих суб’єктів гос-

подарювання під впливом науково-технічного про-
гресу вимагають постійної інноваційної активності. 
Рушійною силою, яка продукує, залучає та викорис-
товує інновації в діяльності будь-якого підприємства, 
є його персонал. Саме персонал, що наділений інно-
ваційним потенціалом – здібностями, можливостями 
та, головне, бажанням здійснювати інноваційну ді-
яльність, може вивести підприємство на більш висо-
кий рівень його економічного розвитку.

Фінансування інноваційного потенціалу пер-
соналу для забезпечення активної інноваційної ді-
яльності підприємства є важливим та актуальним. 
Для його здійснення потрібно визначати та оціню-
вати фінансові можливості підприємства, розуміти 
процес фінансування, залучати для його здійснення 
фінансові ресурси з різних джерел (власні, залучені, 
запозичені). 

На даний момент часу в науковій літературі не 
приділено належної уваги проблемам визначення 
ефективності фінансування інноваційного потенціа-
лу персоналу підприємства та її оцінювання. Існують 
окремі фрагментарні дослідження, у яких визначаєть-
ся комплекс основних показників щодо оцінки інно-
ваційного потенціалу персоналу в системі управлін-
ня підприємством [1]; оцінюється інтелектуальний 
капітал в інноваційному розвитку підприємства [2]; 
виокремлюється кадрова складова у структурі інно-
ваційного потенціалу підприємства [3; 4]; формується 
сукупність показників, які дозволяють системно оха-
рактеризувати процес фінансування інноваційної ді-
яльності [5]. Однак комплексно методичні підходи та 
процес оцінювання ефективності фінансування інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства майже 
не розглядається.

Метою статті є розробка методичного підходу 
до оцінювання ефективності фінансування іннова-
ційного потенціалу персоналу в умовах підвищення 
інноваційної активності підприємства, що включає 
в себе етапізацію проведення оцінювання та форму-
вання системи показників і критеріїв.

У широкому розумінні термін «фінансування» 
визначає діяльність, пов’язану із забезпеченням гро-
шовими ресурсами соціальних, економічних та інших 
потреб держави, органів місцевого самоврядування, 
юридичних і фізичних осіб. Тобто, фінансування має 
на меті залучення коштів щодо потреби певного виду 
діяльності в забезпеченні ресурсами. 

В інноваційній діяльності фінансування роз-
глядається як комплекс методів та важелів впливу 
на інноваційну діяльність, що реалізується в різних 
формах через відповідну систему фінансування [6]. 
Колодізєв О. М. визначає фінансування в розрізі ін-
новаційного розвитку як «сукупність економічних 
відносин», що пов’язані з мобілізацією фінансових 

ресурсів, та їх впливу на інноваційний розвиток на-
ціональної економіки [7].

Провівши аналогію та розширивши погляди 
відповідно до особливостей дослідження, під фінан-
суванням інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства авторами даної статті розуміється процес 
використання фінансових можливостей і забезпечен-
ня інноваційного потенціалу персоналу фінансовими 
ресурсами для його формування та подальшого роз-
витку відповідно до інноваційних цілей і потреб під-
приємства.

Безумовно, фінансування будь-якого об’єкта 
має бути ефективним. Це стосується й інноваційно-
го потенціалу персоналу підприємства. Cаме ефек-
тивність розглядається науковцями з урахуванням 
всіх особливостей створення та реалізації іннова-
ційної основи комплексного підходу, що включає в 
себе результативний, цільовий, витратний і статико- 
динамічний підходи [8]. Загалом ефективність фінан-
сування багатьма сучасними вченими визначається 
через багатофакторні мультиплікативні моделі оцін-
ки прибутковості, що традиційно включає розгляд 
факторів впливу на інноваційний об’єкт і визначення 
ключових важелів [9; 10]. Ураховуючи сказане, у даній 
статті під ефективністю фінансування інноваційно-
го потенціалу персоналу підприємства розуміється 
стан доцільного, вигідного та цілеспрямованого залу-
чення фінансових ресурсів і використання підприєм-
ством фінансових можливостей для формування та 
розвитку інноваційного потенціалу його персоналу.

Традиційно для оцінювання ефективності фі-
нансування будь-якого об’єкта використову-
ється система методів, показників і критеріїв. 

Огляд наукових праць доводить, що якоїсь загально-
прийнятої системи показників і критеріїв для оціню-
вання ефективності фінансування інноваційного по-
тенціалу персоналу підприємства не існує, так само 
як не існує офіційно затвердженої або науково визна-
ної методики такого оцінювання. Деякі науковці за-
стосовують окремі показники та критерії. 

Наприклад, Маслак О. І. та Квятковська Л. А. 
для оцінювання ефективності інноваційних проєктів 
пропонують використовувати показники достатності 
фінансових ресурсів та прибутковості інноваційної 
діяльності, такі як інтегральний ефект (чистий дис-
контований дохід); внутрішня норма прибутковос-
ті (дохідності); рентабельність інвестицій, період  
і строк окупності [11]. Даний підхід є досить вжива-
ним і прийнятним для широкого кола вчених. 

Манцуров І. Г. основними показниками ефек-
тивності інноваційних заходів визначає наукоємність 
ВВП; середній обсяг науково-технічних розробок, ви-
конаних за рік однією науковою організацією; питомі 
витрати на науку на одного науковця; вартість вико-
наних за рік науково-технічних розробок на одного 
фахівця (доктора наук, кандидата) [12].
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Автори Васильєва Т. А. та Боронос В. Г. вважа-
ють за потрібне розуміти фінансування інноваційної 
діяльності за окремими ознаками як процес інвесту-
вання, тому при оцінюванні ефективності пропону-
ється використовувати показники ефективності ін-
вестицій [13]. Колектив науковців [14] теж пропонує 
оцінювати ефективність інноваційних проєктів ана-
логічно з оцінкою доцільності інвестицій на макро-
рівні в розрізі бюджетної політики держави. 

Колодізєв О. М. запроваджує сукупність показ-
ників для оцінювання фінансування інноваційної ді-
яльності на основі витратного підходу, де як аспект 
оцінювання пропонує визначати ефективність за та-
кими показниками: бюджетний ефект, інтегральний 
бюджетний ефект, індекс бюджетної прибутковос-
ті дисконтованих інвестицій, приведений оцінний 
ефект [5].

Серед методичних підходів, які найбільш часто 
використовуються для аналізу ефективності 
фінансування об’єктів, є такі методи: експерт-

них оцінок, який дозволяє оцінювати рівень вагомос-
ті елементів інноваційного потенціалу підприємства і 
звести їх в інтегральний показник стану інноваційно-
го потенціалу [15]; таксономії – метод багатовимірно-
го статистичного аналізу, що базується на виявленні 
певних складових інноваційного потенціалу, для яких 
складається власна функція [16]; бальної оцінки – до-
зволяє визначити відповідність інноваційних ресур-
сів стратегічним завданням підприємства [17]; інте-
гральної оцінки, який полягає в поєднанні окремих 
критеріїв з метою отримання узагальнюючого по-
казника, що дозволить підвищити обґрунтованість й 
ефективність управлінських рішень [18]; комплексної 
оцінки, заснованої на синтезі методів експертних 
оцінок і теорії ймовірностей, що дозволяє оцінювати 
наявні альтернативи й обирати кращу з урахуванням 
певних умов [19].

На основі розглянутих вище поглядів науковців 
авторами статті розроблено методичний підхід до 
оцінюванні ефективності фінансування інноваційно-
го потенціалу персоналу підприємства. Структурно-
логічну схему такого оцінювання наведено на рис. 1.

Розглянемо поетапно авторський процес оці-
нювання ефективності фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства. Запропоновано 
використовувати відносні показники, що характе-
ризують ефективність фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства, методи бальної 
оцінки, порівняння та інші, що далі будуть розглянуті.

Отже, на першому етапі необхідно сформува-
ти систему показників оцінювання ефективності фі-
нансування інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства. Загалом ефективність оцінюється за до-
помогою відносних показників, які характеризують 
співвідношення ефектів (результатів) до ресурсів або 
витрат. Пропонуємо рівень ефективності оцінювати 

у статиці або динаміці, за розробленими авторами за-
гальними та частковими показниками.

До загальних показників пропонуємо віднести:
1. Коефіцієнт достатності фінансових ресурсів 

для фінансування інноваційного потенціалу персона-
лу підприємства:

.
,ф

д
необх

ФР
К

ФР
=

 
де    ФРф – загальна сума фінансових ресурсів, які 
фактично залучаються для фінансування інновацій-
ного потенціалу персоналу підприємства, грн;

ФРнеобх. – загальна сума фінансових ресурсів, 
яку необхідно залучити для фінансування інновацій-
ного потенціалу персоналу підприємства відповідно 
до поставлених цілей, грн. 

2. Коефіцієнт використання фінансових можли-
востей підприємства:

.
,ф

вфм
необх

ФМ
К

ФМ
=

де     ФМф – сумарні фінансові можливості, які фак-
тично використовуються при фінансуванні іннова-
ційного потенціалу персоналу підприємства, бал;

ФМнеобх. – сумарні фінансові можливості, які 
підприємство має залучити при фінансуванні іннова-
ційного потенціалу персоналу відповідно до постав-
лених цілей, бал. 

Фінансові можливості – більш широке по-
няття порівняно з фінансовими ресурсами. 
У контексті даного наукового дослідження 

під фінансовими можливостями нами розуміється 
сукупність певних фінансових умов, сприятливих об-
ставин, фінансових ресурсів та джерел їх утворення 
тощо, що забезпечують формування та використання 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства.  
З даного визначення видно, що фінансові можливості 
можуть мати грошову та негрошову форми. У зв’язку 
з цим фінансові можливості пропонуємо визначати 
за кожним окремим напрямом (наявність ресурсів, 
доступність до джерел, сприятливі умови отримання 
коштів та ін.) за бінарною шкалою бального оціню-
вання: 1 бал – фінансові можливості є; 0 балів – фі-
нансових можливостей немає.

3. Коефіцієнт ефективності (прибутковості) фі-
нансових ресурсів для фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства:

,п
ЧПК
ФР

=
 

де     ЧП – чистий прибуток, отриманий внаслідок ви-
користання інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства, грн;

ФР – загальна сума фінансових ресурсів, які за-
лучаються для фінансування інноваційного потенціа-
лу персоналу підприємства, грн. 
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загальні  часткові  

2. Визначення критеріїв для оцінювання ефективності фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства

 
 

3. Визначення інструментарію для оцінювання ефективності фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства

 

4. Побудова моделей оцінювання ефективності фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства
 

 

5. Проведення оцінювання ефективності фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства, формування висновків 

 

6. Розробка рекомендацій з удосконалення фінансування інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства в подальшому 

1. Формування системи показників для оцінювання ефективності 
фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства

Рис. 1. Структурно-логічна схема оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу  
персоналу підприємства

Джерело: авторська розробка.

4. Вартість фінансування інноваційного потен-
ціалу персоналу підприємства:

 ( )
,i i

фр
i

ФР r
В

ФР
⋅

= ∑
∑  

де     ФРі – обсяг фінансових ресурсів і-го виду, що за-
лучаються до фінансування інноваційного потенціалу 
персоналу підприємства, грн;

rі – вартість фінансового ресурсу і-го виду, част-
ка од.

5. Коефіцієнт своєчасності фінансування інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства:

 

. .

.

( )
,пл t невик t

с
пл t

ФР ФР
К

ФР
−

= ∑
∑

де    ФРпл.t – сума фінансових ресурсів, які заплано-
вано до залучення в t-й період для фінансування ін-
новаційного потенціалу персоналу підприємства, грн;

ФРневик.t – сума фінансових ресурсів, які своє-
часно не надійшли (не було використано) в t-й період 
для фінансування інноваційного потенціалу персона-
лу підприємства, грн.

6. Коефіцієнт досягнення цілей фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства:

 

.

.

( )
,

( )
ф s s

вц
пост s s

Ц a
К

Ц a
⋅

=
⋅

∑
∑

де      ΣЦф.s – сумарний показник фактично виконаних 
цілей щодо фінансування інноваційного потенціалу 
персоналу підприємства, бал;

ΣЦпост.s – сумарний показник поставлених ці-
лей щодо фінансування інноваційного потенціалу 
персоналу підприємства, бал;

as – значущість s-ї цілі щодо фінансування інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства, част-
ка од.

Для визначення Цф.s і Цпост.s використовується 
бінарна шкала бального оцінювання: 1 бал – s-та ціль 
досягнута; 0 балів – s-та ціль не досягнута; as визна-
чається в межах одиниці.

Пропонуємо визначати часткові показники оці-
нювання ефективності фінансування іннова-
ційного потенціалу персоналу підприємства:

1. Коефіцієнт ефективності фінансування роз-
витку інноваційних здібностей працівників:

. ,ід
е із

із

П
К

ФР
=
∑  

де    Під – прибуток від інноваційної діяльності під-
приємства;

ΣФРіз – загальна сума фінансових ресурсів, які 
залучаються для фінансування розвитку інновацій-
них здібностей працівників підприємства.

2. Коефіцієнт ефективності фінансування роз-
витку інноваційних можливостей працівників:

 
. ,ід
е ім

ім

П
К

ФР
=
∑

де ΣФРім – загальна сума фінансових ресурсів, які за-
лучаються для фінансування розвитку інноваційних 
можливостей працівників підприємства. 
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3. Коефіцієнт ефективності коштів на матеріаль-
не стимулювання інноваційно активних працівників:

. ,ід
е сп

сп

П
К

ГК
=

 
де      ГКсп – сума грошових коштів, які спрямовуються 
на матеріальне стимулювання інноваційно активних 
працівників підприємства. 

4. Коефіцієнт ефективності фінансування на-
вчання персоналу:

. ,ід
е н

н

П
К

І
=

 
де Ін – інвестиції у навчання працівників підприєм-
ства з метою здійснення інноваційної діяльності. 

5. Коефіцієнт ефективності фінансування мате-
ріально-технічної бази для формування та розвитку 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства:

 
. ,ід
е мтб

мтб

П
К

І
=

 
де Імтб – інвестиції в матеріально-технічну базу для 
формування та розвитку інноваційного потенціалу 
персоналу підприємства. 

6. Коефіцієнт ефективності фінансування попо-
внення оборотних активів для формування та розви-
тку інноваційного потенціалу персоналу підприємства:

 

 
. ,ід
е оа

оа

П
К

І
=

де Іоа – інвестиції в поповнення оборотних активів 
для формування та розвитку інноваційного потенціа-
лу персоналу підприємства. 

7. Вартість фінансування розвитку інновацій-
них здібностей працівників підприємства:

( )
,j j

фз
j

ФР r
В

ФР
⋅

=
∑
∑  

де    ФРj – обсяг фінансових ресурсів j-го виду, що за-
лучаються до фінансування розвитку інноваційних 
здібностей працівників підприємства, грн;

rj – вартість фінансового ресурсу j-го виду, част-
ка од.

8. Вартість фінансування розвитку інновацій-
них можливостей працівників підприємства:

 

 ( )
,k k

фм
k

ФР r
В

ФР
⋅

= ∑
∑

де    ФРk – обсяг фінансових ресурсів k-го виду, що 
залучаються до фінансування розвитку інноваційних 
можливостей працівників підприємства, грн;

rk – вартість фінансового ресурсу k-го виду, 
частка од.

Аналогічно можна визначати вартість залучення 
коштів для фінансування навчання персоналу, мате-
ріально-технічної бази, поповнення оборотних кош-
тів та ін., що необхідні для розвитку інноваційного 

потенціалу персоналу підприємства. Крім наведених 
вище показників, можна застосовувати й інші, які мо-
жуть розширити систему існуючих загальних і част-
кових показників відповідно до завдань оцінювання. 

На другому етапі оцінювання ефективності фі-
нансування інноваційного потенціалу персо-
налу підприємства потрібно визначати відпо-

відні критерії. Авторами пропонуються такі критерії 
відповідно до критеріальних показників ефективно-
сті (табл. 1).

Нормативні (граничні) значення показників  
(Кп.норм, Ке.із.норм, Ке.ім.норм, Ке.сп.норм, Ке.н.норм, Ке.мтб.норм, 
Ке.оа.норм, Вфр.гранич., Вфз.гранич., Вфм.гранич.) доцільно вста-
новлювати відповідно до потреб підприємства.

Так само як може бути розширена система по-
казників оцінювання ефективності фінансування ін-
новаційного потенціалу персоналу, можна розшири-
ти й систему критеріїв такого оцінювання відповідно 
до особливостей інноваційної політики підприємства 
(цілей забезпечення інноваційної активності).

На третьому етапі відбувається визначення 
інструментарію для оцінювання ефективності фі-
нансування інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства. Рівень ефективності фінансування можна 
оцінювати у статиці (за один аналітичний період) та 
в динаміці (за декілька аналітичних періодів) за до-
помогою вищенаведених показників і критеріїв. Від-
повідно до цього формується інструментарій. Вва-
жаємо, що оцінювання ефективності фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства 
повинно проводитися за допомогою:
 методу бальної оцінки за бінарною шкалою –  

застосовується для визначення коефіцієнта 
використання фінансових можливостей під-
приємства та коефіцієнта досягнення цілей 
фінансування інноваційного потенціалу пер-
соналу підприємства (бали встановлюються 
експертним шляхом; експертами можуть ви-
ступати топ-менеджери, керівники інновацій-
них проєктів, незалежні експерти);

 методу порівняння – дозволяє надати ви-
сновок: ефективно чи не ефективно відбува-
лося фінансування інноваційного потенціалу 
персоналу підприємства шляхом порівнян-
ня розрахованих показників ефективності з 
нормативними (плановими, бажаними) при 
оцінюванні у статиці або з аналогічними по-
казниками попереднього/попередніх періодів 
при оцінюванні в динаміці;

 методу оптимізації – дозволяє обрати опти-
мальний (найбільш ефективний) варіант фі-
нансування інноваційного потенціалу пер-
соналу підприємства за умови оцінювання 
ефективності за декількома варіантами (по-
казниками), наприклад при виборі напряму 
інвестування або при визначенні більш до-
цільного джерела фінансування;
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Таблиця 1

Критерії оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства

Критеріальний показник Критерій оцінювання

Коефіцієнт достатності фінансових ресурсів для фінансування інноваційного  
потенціалу персоналу підприємства (Кд) Кд → 1; Кд = 1

Коефіцієнт використання фінансових можливостей підприємства (Квфм) Квфм → 1; Квфм = 1

Коефіцієнт ефективності (прибутковості) фінансових ресурсів для фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства (Кп) Кп → max; Кп ≥ Кп.норм

Вартість фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства (Вфр) Вфр → min; Вфр ≤ Вфр.гранич.

Коефіцієнт своєчасності фінансування інноваційного потенціалу персоналу  
підприємства (Кс)

Кс → 1; Кс = 1

Коефіцієнт досягнення цілей фінансування інноваційного потенціалу персоналу 
підприємства (Квц) Квц → 1; Квц = 1

Коефіцієнт ефективності фінансування розвитку інноваційних здібностей праців-
ників (Ке.із)

Ке.із → max; Ке.із ≥ Ке.із.норм

Коефіцієнт ефективності фінансування розвитку інноваційних можливостей  
працівників (Ке.ім) Ке.ім → max; Ке.ім ≥ Ке.ім.норм

Коефіцієнт ефективності коштів на матеріальне стимулювання інноваційно  
активних працівників (Ке.сп) Ке.сп → max; Ке.сп ≥ Ке.сп.норм

Коефіцієнт ефективності фінансування навчання персоналу (Ке.н) Ке.н → max; Ке.н ≥ Ке.н.норм

Коефіцієнт ефективності фінансування матеріально-технічної бази для формування 
та розвитку інноваційного потенціалу персоналу підприємства (Ке.мтб) Ке.мтб → max; Ке.мтб ≥ Ке.мтб.норм

Коефіцієнт ефективності фінансування поповнення оборотних активів для форму-
вання та розвитку інноваційного потенціалу персоналу підприємства (Ке.оа) Ке.оа → max; Ке.оа ≥ Ке.оа.норм

Вартість фінансування розвитку інноваційних здібностей працівників підприєм-
ства (Вфз)

Вфз → min; Вфз ≤ Вфз.гранич.

Вартість фінансування розвитку інноваційних можливостей працівників підпри-
ємства (Вфм) Вфм → min; Вфм ≤ Вфм.гранич.

Джерело: авторська розробка.

 кореляційно-регресійного аналізу – дозволяє 
оцінити вплив на рівень ефективності фінан-
сування інноваційного потенціалу персоналу 
таких важливих факторів, як платоспромож-
ність і фінансова стійкість підприємства, при-
бутковість його капіталу та інших, що мають 
неповний або ймовірнісний зв’язок з дослі-
джуваним показником;

 матричного методу – дозволяє визначити 
ступінь ефективності фінансування іннова-
ційного потенціалу персоналу підприємства 
за умови поєднання декількох показників 
ефективності в одну матрицю, наприклад 
(табл. 2, табл. 3).

Аналогічно можуть бути побудовані й інші ма-
триці оцінювання ефективності фінансуван-
ня інноваційного потенціалу персоналу під-

приємства.
На четвертому етапі відбувається побудо-

ва моделей оцінювання ефективності фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства. 
Спочатку обираються показники та встановлюється, 

які з них є результативними, а які факторними; по-
тім визначається рід залежностей між показниками, і 
наостанок – проводиться побудова моделей. На наш 
погляд, доцільно розглядати моделі, які дозволяють 
оцінити можливість підвищення ефективності фінан-
сування інноваційного потенціалу персоналу залежно 
від факторів його формування та використання. Роз-
криття змісту цього етапу є окремим напрямом і буде 
розглянуто в подальших наукових дослідженнях.

На п’ятому етапі безпосередньо проводить-
ся оцінювання ефективності фінансування інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства за 
методичним підходом, розробленим і висвітленим  
у даній статті авторами. За результатами оцінювання 
робляться висновки про рівень ефективності, його 
відповідність поставленим інноваційним завданням  
і цілям фінансування інноваційного потенціалу пер-
соналу підприємства.

У випадку, якщо рівень ефективності не відпо-
відає бажаному, на шостому етапі здійснюється роз-
робка рекомендацій з удосконалення фінансування 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства  
в подальшому.
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Таблиця 2

Матриця оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства 
(прибутковість – вартість)

Порівняльні нерівності Кп ≥ Кп.норм Кп ≤ Кп.норм

Вфр ≤ Вфр.гранич. Фінансування ефективне
Ступінь ефективності визначається 
пріоритетністю цілей за показниками 
Кп, Вфр*

Вфр ≥ Вфр.гранич.

Ступінь ефективності визначається 
пріоритетністю цілей за показниками 
Кп, Вфр*

Фінансування неефективне

Примітка: * – додатково топ-менеджерами підприємства встановлюється пріоритетність забезпечення ефективності фінансування інно-
ваційного потенціалу персоналу за рахунок високої прибутковості або низької вартості фінансових ресурсів. 
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 3

Матриця оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства 
(прибутковість – вартість) і прийняття управлінських рішень

Критерії
 Досягнення цілей інноваційного потенціалу  

персоналу підприємства

Досягнуто Не досягнуто

Використання  
фінансових можливостей

Використано Фінансування ефективне

Фінансування неефективне.  
Прийняття рішення про  
дофінансування або закриття 
проєкту фінансування

Не використано
Фінансування ефективне.  
Є резерв здійснення фінансу-
вання в межах нових цілей

Ефективність фінансування 
невизначена. Продовження 
процесу фінансування

Джерело: авторська розробка.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, відзначимо, що діяльність будь-

якого підприємства, яка спрямована на інноваційний 
розвиток, потребує ефективного фінансування інно-
ваційного потенціалу його персоналу. Наукове дослі-
дження, результати якого наведені у статті, дозволи-
ло вдосконалити методичний підхід до оцінювання 
ефективності фінансування інноваційного потенціа-
лу персоналу підприємства, який, на відміну від існу-
ючих, включає: визначення етапів такого оцінювання; 
формування системи показників (достатності, ступе-
ня використання, прибутковості, вартості, своєчас-
ності, досягнення цілей у процесі залучення фінан-
сових ресурсів для фінансування інноваційних зді-
бностей і можливостей працівників підприємства) та 
критеріїв (відповідності граничному значенню, опти-
мізації, порівнянності «прибутковість – вартість», 
«використання фінансових можливостей – досяг-
нення цілей використання інноваційного потенціалу 
персоналу»). Це розширює науково-методичний ба-
зис дослідницького концепту управління інновацій-
ного потенціалу персоналу підприємства та дозволяє 
обґрунтовано приймати управлінські рішення щодо 
його фінансування.                   
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Ястремська О. М., Ястремська О. О. Поняття економічної стійкості підприємства та її кількісне оцінювання
Стаття присвячена питанням визначення й оцінювання економічної стійкості підприємства. У роботі проведено аналіз поглядів науковців на де-
фініцію «економічна стійкість підприємства». Запропоновано уточнене визначення цього поняття, згідно з яким під економічною стійкістю під-
приємства доцільно розуміти його комплексну здатність реагувати та протистояти впливу негативних релевантних факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища, зберігаючи при цьому свою внутрішню структуру, динаміку функціонування, що сприяє досягненню основних цілей 
функціонування та розвитку підприємств. Виділено основні складові економічної стійкості підприємства, до складу яких віднесено: фінансову, 
виробничу, кадрову, організаційну, маркетингову, соціальну, екологічну, інвестиційну, інноваційну. Запропоновано основні етапи процесу забезпе-
чення економічної стійкості підприємства, основою реалізації яких є принципи єдності – взаємопов’язаності та підпорядкованості всіх складових 
стійкості; комплексності, що передбачає врахування релевантних факторів впливу; безперервності – здійснення процесу регулювання на основі 
постійності та стійкості; адекватності, тобто відповідності системи закономірностям розвитку підприємства. Запропоновані складові й 
етапи забезпечення та визначення економічної стійкості підприємства використано як підґрунтя розробленого методичного підходу з її кіль-
кісного оцінювання, який побудовано з використанням методів багатовимірного факторного, кластерного аналізу, методу адитивної згортки 
для розрахунку інтегрального показника економічної стійкості підприємств. Розроблений методичний підхід апробовано на статистичних даних 
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Iastremska O. M., Iastremska O. О. The Concept of Economic Sustainability of Enterprise and Its Quantitative Assessment
The article is concerned with the issues of determining and evaluating the economic sustainability of enterprise. The publication analyzes the views of scholars on 
the definition of «economic sustainability of enterprise». A closer definition of this concept is proposed, according to which under the economic sustainability of 
enterprise it is advisable to understand its complex ability to respond to and withstand the influence of negative relevant factors of the external and internal envi-


