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ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT  
OF COMPLIANCE WITH THE LAWS OF THE PROPORTIONALITY  

OF THEIR FUNCTIONING AND DEVELOPMENT

У статті розкрито доцільність реалізації комплексної діагностики для ідентифікації внутріш-
нього стану експортно-орієнтованого інноваційного бізнесу. Узагальнення сучасних поглядів на 
досліджувану проблематику стало основою уточнення сутності та характеристики діагностики 
внутрішнього стану інноваційного бізнесу. Запропонована методика комплексної діагностики 
внутрішнього стану експортно-орієнтованого інноваційного бізнесу АТ «Харківський підшипни-
ковий завод» за 2016–2020 рр. виявила його покращення в досліджуваному періоді за рахунок 
поліпшення виробничо-технологічного та маркетингово-збутового складників. Установлено, що 
для його подальшого покращення в процесі прийняття управлінських рішень на основі результа-
тів бізнес-діагностики слід використовувати комплексний підхід шляхом упровадження інтегро-
ваного управління ІПЕ (інноваціями, проєктами, ефективністю), що забезпечуватиме поліпшення 
одразу декількох його складників і дасть змогу підвищити прибутковість бізнесу в цілому.

Ключові слова: діагностика внутрішнього стану бізнесу, комплексний підхід, інтегральна 
оцінка, інноваційний бізнес, управління ІПЕ. 

В статье раскрыта целесообразность реализации комплексной диагностики для идентифика-
ции внутреннего состояния экспортно-ориентированного инновационного бизнеса. Обобщение 
современных взглядов на исследуемую проблематику стало основой уточнения сути и характе-
ристики диагностики внутреннего состояния инновационного бизнеса. Предложенная методика 
комплексной диагностики внутреннего состояния экспортно-ориентированного инновационного 
бизнеса АО «Харьковский подшипниковый завод» за 2016–2020 гг. обнаружила его улучшение в 
исследуемом периоде за счет лучшего использования производственно-технологической и мар-
кетингово-сбытовой составляющих. Установлено, что для его дальнейшего улучшения в процессе 
принятия управленческих решений на основе результатов бизнес-диагностики следует исполь-
зовать комплексный подход путем внедрения интегрированного управления ИПЭ (инновациями, 
проектами, эффективностью), что обеспечит улучшение сразу нескольких его составляющих и 
позволит повысить прибыльность бизнеса в целом.

Ключевые слова: диагностика внутреннего состояния бизнеса, комплексный подход, инте-
гральная оценка, инновационный бизнес, управление ИПЭ.

The article reveals the feasibility of implementing comprehensive diagnostics to identify the internal 
state of export-oriented innovative business. The use of the monographic method became the basis 
for further generalization of modern views on the researched issues and allowed clarifying the essence 
and giving a detailed description of the diagnostics of the internal state of the innovative business.  
The use of a comprehensive approach to the diagnostics of the state of export-oriented innovative busi-
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ness is proposed based on the results of analysis and systematization of approaches to the diagnostics 
of the internal state of the enterprise. Its implementation will provide a comprehensive study of the 
internal state of the business, identify deviations from regulatory indicators, the development of a plan 
to improve the established condition. Comprehensive diagnostics of the internal state of the export-ori-
ented innovative business of JSC “Kharkiv Bearing Plant” for 2016–2020 revealed its improvement in the 
studied period due to the improvement of production-technological and marketing-sales components. 
The financial situation and management are problematic. Integral assessment and diagnostics of the 
level of internal state of export-oriented innovative business of JSC “Kharkiv Bearing Plant” showed that 
it is far from ideal (0.261–0.657), equal to one, throughout the study period. The focus of development 
of export-oriented innovative business in modern conditions is to increase the brand reputation and 
ensure entry into the segment of more reliable and quality products, outsourcing components, improv-
ing economic relations with foreign companies. It is established that to further improve the state of such 
business in the process of making managerial decisions based on diagnostic results should use a com-
prehensive approach by implementing integrated management of IPE (innovation, projects, efficiency), 
which will improve several components the internal state of the export-oriented innovative business 
and increased profitability of the business as a whole.

Key words: diagnostics of the internal state of the business, comprehensive approach, integrated 
assessment, innovative business, IPE management.

Постановка проблеми. Інноваційний бізнес 
в економічно розвинених країнах світу відіграє 
ключову роль у підвищенні їх добробуту, забез-
печуючи підвищення конкурентоспроможності 
підприємств, поглиблення їх експортної орієн-
тації, формуючи додану вартість виробленої 
інноваційної продукції. Виняткова роль у визна-
ченні перспективності розвитку інноваційного 
бізнесу належить своєчасній ідентифікації його 
внутрішнього стану, адже виробництво, техно-
логії, маркетинг і збут, фінанси та управління 
мають першочерговий вплив на подальшу його 
конкурентоспроможність у зовнішньому рин-
ковому середовищі. Водночас досягти систем-
них цілей, здійснити реалізацію встановлених 
стратегічних і тактичних завдань шляхом при-
йняття управлінських рішень неможливо, якщо 
підходити до процесу ідентифікації внутріш-
нього стану інноваційного бізнесу частково, 
однобічно. Отже, ефективне господарювання 
та забезпечення високих результатів діяльності 
потребують для управлінського персоналу точ-
них і повних знань про стан підприємства. Це 
стає досяжним за умови реалізації комплек-
сного підходу до здійснення діагностики склад-
ників внутрішнього стану, адже саме вона дає 
змогу виявити комплекс проблем, які супрово-
джують розвиток інноваційного бізнесу, фор-
муючи необхідну інформаційну основу розро-
блення заходів із поліпшення наявного рівня 
його внутрішнього стану, визначаючи перспек-
тивні напрями розвитку бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення проблем, особливостей організа-
ції, напрямів і перспектив розвитку іннова-
ційного бізнесу постійно перебуває у центрі 
уваги як українських, так і зарубіжних учених: 
Д.С. Очеретний [1] розкриває досвід органі-
зації інноваційного бізнесу в США; Г.О. Шви-
даненко і М.А. Теплюк [2] дослідили прояви 

процесу диджиталізації у розвитку інновацій-
ного бізнесу; S. Abdulkhalilova [3] розкриває 
напрями інноваційного розвитку малого біз-
несу; D. Halkias, M. Neubert, P.W. Thurman, 
C. Adendorff, S. Abadir [4] вивчають перспек-
тиви та здійснюють прогнозування тенденцій 
інноваційної бізнес-школи; S. Schmidt, D. von 
der Oelsnitz [5] запропонували модель вияв-
лення та підтримки радикальних інноваторів. 
Актуальні питання забезпечення розвитку 
інноваційного бізнесу на основі використання 
науково-методологічного інструментарію діа-
гностики знайшли свій розвиток у публіка-
ціях таких дослідників, як К.С. Бойченко [6], 
Н.М. Краус, О.П. Голобородько і К.М. Краус [7]. 
Також авторами вказано на той факт, що інно-
вації набувають вагомої ролі для реалізації екс-
портного потенціалу, що, своєю чергою, впли-
ває на структурні перетворення в економіці [8]. 
У сучасних ринкових економіках інноваційний 
бізнес досить часто є експортно-орієнтованим. 
Так, частка експорту підприємств машинобу-
дування України, які справедливо вважаються 
одними з найбільш інноваційно спрямованими 
у світі, станом на січень-квітень 2021 р. стано-
вить 10,1% [9]. Уважаємо, що дослідження пред-
ставників саме такого інноваційного бізнесу 
дасть змогу Україні вірно побудувати експортну 
стратегію розвитку економіки. Виклики, які ста-
вить перед представниками інноваційного біз-
несу сучасне ринкове середовище, вимагають 
від його суб’єктів точної ідентифікації їхнього 
внутрішнього стану, уточнення його сутності та 
змісту, методики діагностики, розвитку управ-
ління інноваційними процесами, зважаючи на 
отримані результати діагностування стану інно-
ваційного бізнесу.

Метою дослідження є подальший розвиток 
прикладних засад діагностики стану експортно-
орієнтованого інноваційного бізнесу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні умови господарювання формують 
достатньо високі вимоги до процесу встанов-
лення відповідності наявного стану підприєм-
ства викликам ринкового середовища. Та лише 
комплексна аналітична оцінка усіх складників, 
які мають вплив на динамізм бізнесу, здатна дати 
найбільш повне уявлення про рівень його стану, 
ступінь його результативності, сприяючи підго-
товці ефективних управлінських рішень [10].

Комплексна діагностика, на думку В.Я. Чев-
ганової, О.О. Сосновської та І.В. Міняйленко, 
являє собою «докладне аналітичне дослід-
ження, що дає глибоке розуміння поточної 
ситуації, є основою для розроблення як стра-
тегії перетворень у розглянутих сферах діяль-
ності, так і переліку конкретних заходів для 
досягнення запланованих результатів… Комп-
лексна діагностика необхідна, коли існуюча 
(або відсутня) на підприємстві система моніто-
рингу поточної діяльності не дає змоги визна-
чити основні проблеми, причини їх виник-
нення, послідовність їх розв’язання» [11, с. 7–8].

Метою такої діагностики, як стверджують 
В.В. Швед та К.С. Єдинак, є «надання необ-
хідних знань для прийняття рішення суб’єкту 
управління про використання різноманітного 
методологічного апарату та інструментарію 
для визначення стану об’єкта управління у 
невизначеному середовищі функціонування та 
розроблення комплексу заходів, спрямованих 
на поліпшення цього стану» [12, с. 144].

На користь дослідження внутрішнього стану 
інноваційного бізнесу вказують такі моменти: 
формування інноваційного потенціалу бізнесу 
відбувається на основі взаємодії його склад-
ників, зокрема виробничого, маркетингового, 
збутового, фінансового, інформаційного тощо; 
основою конкурентоспроможності інновацій-
ного бізнесу як здатності створювати, виро-
бляти та продавати товари є конкурентні пере-
ваги, які досягаються на основі використання 
найбільш привабливих внутрішніх якостей, які є 
кращими порівняно з конкурентами; внутрішнє 
середовище бізнесу є більш сталим порівняно 
із зовнішнім, а тому має важливе значення під 
час адаптування до зовнішніх змін.

Критичний аналіз змісту наукових публіка-
цій [1–8] дає змогу стверджувати, що діагностика 
внутрішнього стану інноваційного бізнесу – це 
один із напрямів економічної діагностики, який 
покликаний шляхом установлення результату 
взаємодії внутрішніх складників інноваційного 
бізнесу відносно нормативних значень або сис-
теми поставлених цілей сприяти формуванню 
інформаційної бази даних для підготовки при-
йняття управлінських рішень із визначення пер-
спективних напрямів його розвитку.

Загальну характеристику діагностики вну-
трішнього стану інноваційного бізнесу роз-
крито на рис. 1.

Економісти у своїх працях рекомендують 
діагностувати значну кількість складників, що 
впливають на внутрішній стан бізнесу. Для 
інноваційного бізнесу пропонуємо досліджу-
вати такі його складники, як виробничо-техно-
логічний, маркетингово-збутовий, фінансовий 
та управлінський. Їх комплексна діагностика не 
лише надаватиме глибоке розуміння поточної 
ситуації, виступатиме системою знань для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень, 
а й сприятиме вивченню можливостей поліп-
шення бізнесу.

Результати дослідження показали, що в 
межах запропонованих авторами наукових під-
ходів відсутнє системне бачення взаємозв’язку 
між окремими складниками внутрішнього 
стану інноваційного бізнесу, що ускладнює 
процес його визначення та пошук шляхів його 
покращення. Як наслідок, рекомендуємо вико-
ристання методики, яка дасть змогу уникнути 
перелічених недоліків, базуватиметься на 
комплексному дослідженні складників вну-
трішнього стану інноваційного бізнесу (рис. 2).

Метою пропонованої методики є форму-
вання максимально об’єктивного і точного під-
ходу до визначення внутрішнього стану іннова-
ційного бізнесу для його поліпшення на основі 
розробленого комплексу заходів за результа-
тами діагностики.

Підготовчий етап передбачає окреслення 
мети та цілей діагностики внутрішнього стану 
експортно-орієнтованого інноваційного біз-
несу, вибір показників за кожним із його склад-
ників: виробничо-технологічним, маркетин-
гово-збутовим, фінансовим, управлінським.

На етапі збору інформації шляхом опрацю-
вання відповідної джерельної бази (звітності 
суб’єктів бізнесу) не менш як за 3–5 років фор-
мується база даних показників діагностичного 
обстеження внутрішнього стану. Окрім вну-
трішніх джерел інформації, потрібно опрацю-
вати й зовнішні, зокрема законодавчо-норма-
тивну базу, дані Державної служби статистики 
України тощо.

Аналітичний етап передбачає здійснення 
діагностичних процедур, зокрема аналізування 
динаміки вибраних для дослідження внутріш-
нього стану бізнесу показників у розрізі вибра-
них складників, кожен з яких має встановлену 
питому вагу. У подальшому отримані значення 
показників порівнюються з еталонними, виби-
рається шкала оцінювання, здійснюється їх 
оцінка. Для проведення діагностики пропо-
нуємо використовувати як показники-стиму-
лятори (фондовіддача, коефіцієнт оновлення 



48

ВИПУСК № 3(83), 2021

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

основних засобів, коефіцієнт придатності 
основних засобів, матеріаловіддача, чиста 
рентабельність виробництва, віддача збуто-
вих витрат, чистий фінансовий результат, кое-
фіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт 
фінансової стабільності, коефіцієнт поточ-
ної ліквідності, продуктивність праці, віддача 
управлінських витрат тощо), так і показники-
дестимулятори (витрати на збут 1 грн про-
дукції, витрати на 1 грн виробленої продукції). 
Отримані розрахункові значення показників 
нормалізуються та зводяться до єдиного інте-
грального показника. Вибір шкали для отри-
мання діагностичних результатів здійснюється 
виходячи з отриманих результатів. Як шкалу 
доцільно вибрати шкалу Харрингтона, при-
йнявши такі межі оцінки внутрішнього стану 
бізнесу: [1,0–0,80] – відмінний; [0,80–0,63] – 
добрий; [0,63–0,37] – посередній; [0,37–0,20] – 
поганий; [0,20–0] – незадовільний.

На підсумковому етапі на основі даних діа-
гностики внутрішнього стану експортно-орієнто-
ваного інноваційного бізнесу формуються оста-
точні висновки. Установлені проблеми за кожним 
складником належним чином систематизуються, 
та далі здійснюється розроблення комплексу 
заходів щодо покращення встановленого стану.

Реалізація такої методики забезпечуватиме 
всебічне дослідження внутрішнього стану екс-
портно-орієнтованого інноваційного бізнесу, 
виявлення відхилень від нормативних показни-
ків, розроблення плану поліпшень установле-
ного стану внутрішнього середовища.

Одним з експортно-орієнтованих підпри-
ємств машинобудування, яке постійно онов-
лює технологічну базу, впроваджує у виробни-
цтво новації, здійснює випуск нової продукції, 
є АТ «Харківський підшипниковий завод». Так, 
середня частка експорту інноваційного бізнесу 
даного підприємства в період 2016–2020 рр. ста-
новила 23,38%. Окрім цього, АТ «Харківський 
підшипниковий завод» упроваджує нові вироб-
ничі потужності, налагоджує економічні від-
носини з вітчизняними та іноземними компа-
ніями, які забезпечують постачання сировини, 
з одного боку, та є покупцями підшипників й 
їхніх компонентів – з іншого. Збут продукції 
забезпечується як власними силами, так і через 
офіційного дистриб’ютора АТ «УПЕК» (Україна), 
що має ексклюзивні права на продаж підшип-
никової продукції підприємства. Висока якість 
продукції забезпечується здійснюваним моні-
торингом якості та відповідністю міжнародним 
стандартам ISO 492 і ISO 9001.

Діагностика внутрішнього 
стану інноваційного бізнесу

Напрям економічної діагностики

Що забезпечує ідентифікацію проблем інноваційного бізнесу та резервів його розвитку

Повинна 
враховувати

Систему нормативів 
оцінювання параметрів 

стану бізнесу

Систему визначених 
та обґрунтованих цілей 

бізнесу

Встановлює систему проблем ведення бізнесу

Передбачає застосування спеціалізованих методів 
діагностики стану інноваційного бізнесу

Визначає результат взаємодії внутрішніх складників 
інноваційного бізнесу

Забезпечує підготовку інформаційної бази даних для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо покращення стану бізнесу

Досліджується як

Процес Явище Система 

Рис. 1. Узагальнена характеристика діагностики внутрішнього стану інноваційного бізнесу
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Дані для розрахунку показників оцінки вну-
трішнього стану експортно-орієнтованого інно-
ваційного бізнесу АТ «Харківський підшипни-
ковий завод» отримано з [13].

Комплексна діагностика внутрішнього 
стану експортно-орієнтованого інновацій-
ного бізнесу передбачає інтегральну оцінку як 

рівня його складників, так і бізнесу зокрема. 
Результати інтегральної оцінки представлено 
в табл. 1.

Дослідження показало, що жоден зі склад-
ників суттєвої переваги у кількісних значеннях 
упродовж усього періоду, що вивчався, немає. 
Проте у 2020 р. найкращі значення характери-

І. Підготовчий етап

Обґрунтування цілей діагностики внутрішнього стану інноваційного бізнесу

Вибір показників діагностики внутрішнього стану інноваційного бізнесу

ІІ. Етап збору інформації

Вибір джерел інформації Збір данних для вивчення стану
інноваційного бізнесу

ІІІ. Аналітичний етап

Порівняння з еталоном Вибір шкали оцінювання  
Оцінка стану 

ІV. Підсумковий етап

Формування висновків про внутрішній стан інноваційного бізнесу

Розроблення комплексу заходів із покращення внутрішнього стану бізнесу

Методи: узагальнення, дедукція

Методи: фактографічний, статистичний, узагальнення, систематизації

Методи: аналіз, порівняння, інтегральна оцінка

Аналіз 
показників

Методи: дедукція, узагальнення

Рис. 2. Методика комплексної діагностики внутрішнього стану  
експортно-орієнтованого інноваційного бізнесу

Таблиця 1
Інтегральні показники внутрішнього стану експортно-орієнтованого  

інноваційного бізнесу АТ «Харківський підшипниковий завод»
Складник, що формує 

внутрішній стан бізнесу
Період дослідження

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Виробничо-технологічний 0,243 0,482 0,497 0,245 0,561
Маркетингово-збутовий 0,251 0,495 0,644 0,435 0,725
Фінансовий 0,468 0,622 0,755 0,277 0,191
Управлінський 0,221 0,586 0,846 0,415 0,445
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зують маркетингово-збутовий та виробничо-
технологічний складники. 

Із метою унаочнення встановлення відпо-
відності складників, які формують внутрішній 
стан експортно-орієнтованого інноваційного 
бізнесу підприємства визначеному його рівню, 
зведемо результати досліджень до табл. 2.

Оцінка складників, що визначають вну-
трішній стан АТ «Харківський підшипниковий 
завод», показала відносно «погано-посеред-
ній» стан виробничо-технологічного склад-
ника, поліпшення рівня маркетингово-збуто-
вого складника з «поганого» до «доброго», 
погіршення рівня фінансового складника та 
вкрай негативний його вплив на внутрішній 
стан експортно-орієнтованого інноваційного 
бізнесу в 2020 р. і відносно посередній вплив 
управлінського складника. Як результат, визна-
чено закономірності зміни внутрішнього стану 
експортно-орієнтованого інноваційного біз-
несу АТ «Харківський підшипниковий завод» 
під впливом змін виробничо-технологічного та 
маркетингового-збутового складників.

Низький рівень показників фінансового 
стану свідчить про неефективну роботу підпри-
ємства та наявність низки фінансових проблем, 
які пов’язані з украй низькою ліквідністю майна 
підприємства, фінансовою залежністю від 
зовнішнього фінансування діяльності та низь-
кою діловою активністю.

Детальну оцінку внутрішньому стану екс-
портно-орієнтованого інноваційного бізнесу 
дасть узагальнений інтегральний показник, 
який визначить його рівень для підприємства 
(рис. 3). 

Оцінка внутрішнього стану експортно-орі-
єнтованого інноваційного бізнесу показала, 
що в 2016 р. кількісне значення показника, що 
характеризує його внутрішній стан, становило 
0,261 (поганий стан), у 2017 р. – 0,530 (посеред-
ній стан), у 2018 р. – 0,657 (добрий стан, і це стало 
найвищим його рівнем), у 2019 р. – 0,337 (пога-
ний стан) та в 2020 р. – 0,522 (посередній стан). 
Отже, стійкої тенденції зміни значень показ-
ника виявлено не було. Позитивним моментом 
є поліпшення значення показника наприкінці 

досліджуваного періоду, що досягнуто за раху-
нок поліпшення виробничо-технологічного та 
маркетингово-збутового складників. Бачимо, 
що внутрішній стан експортно-орієнтованого 
інноваційного бізнесу впродовж усього пері-
оду є далеким від ідеального і потребує негай-
ного поліпшення.

Виявлені проблеми експортно-орієнтова-
ного інноваційного бізнесу АТ «Харківський 
підшипниковий завод» систематизовано так:

– виробничо-технологічні (неефективне 
використання основних засобів, зростання 
питомих витрат на виготовлення продукції);

– маркетингово-збутові (зниження ефектив-
ності маркетингової політики, падіння попиту 
на продукцію, скорочення обсягів реалізації 
продукції);

– фінансові (значна залежність від позико-
вих коштів, нездатність підприємства погашати 
свої поточні зобов’язання, низька ділова актив-
ність, збитковість діяльності у певні періоди, 
нестійкий фінансовий стан);

– управлінські (зниження ефективності орга-
нізаційної структури, зниження продуктивності 
праці персоналу в період 2018–2020 рр., зни-
ження показника віддачі управлінських витрат).

Наявність отриманих результатів оцінювання 
рівня внутрішнього стану вимагає від АТ «Харків-
ський підшипниковий завод» подальшої модерні-
зації залізничного потоку, паралельно займаючись 
розробленням та освоєнням нових видів про-
дукції для рухомого й тягового складу залізниць. 
Такими видами продукції можуть стати касетні 
дуплексні підшипникові вузли, застосування яких 
дасть можливість залізницям заощадити значні 
кошти на експлуатації рухомого складу.

Діагностика внутрішнього стану АТ «Харків-
ський підшипниковий завод» показала, що для 
його поліпшення слід здійснити впровадження 
інтегрованого управління ІПЕ (інноваціями, 
проєктами, ефективністю), що забезпечува-
тиме поліпшення одразу декількох його склад-
ників і дасть змогу підвищити прибутковість 
бізнесу в цілому.

У короткостроковій перспективі це дасть змогу 
зміцнити позиції АТ «Харківський підшипниковий 

Таблиця 2
Оцінка складників внутрішнього стану експортно-орієнтованого  
інноваційного бізнесу АТ «Харківський підшипниковий завод»

Складник, що формує 
внутрішній стан підприємства

Період дослідження
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Виробничо-технологічний ПГ П П ПГ П
Маркетингово-збутовий ПГ П Д П Д
Фінансовий П П Д ПГ НЗ
Управлінський ПГ П В П П

Примітка: В – відмінний стан, Д – добрий стан, П – посередній стан, ПГ – поганий стан, НЗ – незадовільний стан.
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завод» на наявних ринках, куди вже ведеться збут 
продукції, та забезпечити підвищення конкуренто-
спроможності продукції шляхом:

– «розширення номенклатурного ряду 
пiдшипникiв, що постачаються ключовим 
клiєнтам, шляхом освоєння нових типiв 
продукцiї та виведення на ринок пiдшипникiв для 
автомобiльного ринку пiд маркою HARP-AUTO 
та пiдшипникiв для сiльськогосподарського 
ринку пiд маркою HARP-AGRO;

– збереження позицiй та збiльшення частки 
поставок конвеєрним пiдприємствам; 

– зменшення собiвартостi пiдшипникiв, що 
виробляються, шляхом реорганiзацiї виробни-
чого процесу та бiльш оптимального викорис-
тання виробничих площин; 

– подальше переведення ключових конвеєр-
них пiдприємств країн СНД на прямi поставки 
пiдшипникiв, розширення поставок найбiльшим 
автовиробникам» [13].

Як інвестиційні рішення великого значення 
набувають розроблення та реалізація інвес-
тиційного проєкту з організації виробництва 
кулькових радіальних і радіально-упорних під-
шипників підвищеного класу точності із засто-
суванням сепараторів, виготовлених із латуні, 
бронзи, поліаміду чи текстоліту.

Реалізація проєкту вплине на підвищення 
рівня внутрішнього стану експортно-орієнто-
ваного інноваційного бізнесу АТ «Харківський 
підшипниковий завод» так:

– поліпшення виробничо-технологічного 
складника за рахунок упровадження у вироб-
ництво високотехнологічного обладнання, роз-
роблення нових видів підшипників – кулькових 
радіальних і радіально-упорних підшипників 
підвищеного класу точності;

– поліпшення маркетингово-збутового 
складника на основі нарощування обсягів реа-
лізації продукції;

– поліпшення управлінського складника 
завдяки створенню нових робочих місць та 
зростанню чисельності працівників;

– поліпшення фінансового складника шля-
хом отримання додаткових прибутків.

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження 
розв’язано важливу наукову проблему, яка 
полягає у подальшому розвитку прикладних 
засад діагностики стану експортно-орієнтова-
ного інноваційного бізнесу.

На основі критичного аналізу змісту науко-
вих публікацій учених розкрито доцільність реа-
лізації комплексної діагностики для ідентифіка-
ції внутрішнього стану інноваційного бізнесу з 
урахуванням того, що наявна система моніто-
рингу не дає змоги визначити його проблеми, 
причини їх виникнення та засоби вирішення.

Узагальнення поглядів науковців на досліджу-
вану проблематику дало змогу уточнити сутність 
та загальну характеристику діагностики внутріш-
нього стану інноваційного бізнесу шляхом визна-
чення результату взаємодії його внутрішніх склад-
ників відносно нормативних значень або системи 
поставлених цілей. Запропонована та реалізована 
методика комплексної діагностики внутрішнього 
стану експортно-орієнтованого інноваційного біз-
несу АТ «Харківський підшипниковий завод» за 
2016–2020 рр. виявила залежність позитивних змін 
від динаміки виробничо-технологічного та марке-
тингово-збутового складників і негативних змін 
від динаміки фінансового складника. 

Установлено, що для подальшого поліп-
шення стану експортно-орієнтованого іннова-

В – відмінний стан, Д – добрий стан, П – посередній стан, ПГ – поганий стан, 
НЗ – незадовільний стан
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В – відмінний стан, Д – добрий стан, П – посередній стан, ПГ – поганий стан, НЗ – незадовільний стан

Рис. 3. Динаміка інтегрального показника внутрішнього стану експортно-орієнтованого 
інноваційного бізнесу АТ «Харківський підшипниковий завод»
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ційного бізнесу АТ «Харківський підшипнико-
вий завод» у процесі прийняття управлінських 
рішень на основі результатів бізнес-діагностики 
слід використовувати інтегроване управління 
ІПЕ (інноваціями, проєктами, ефективністю).

Подальші розвідки в контексті прикладного 
застосування комплексної діагностики стану 

експортно-орієнтованого інноваційного біз-
несу слід спрямувати на розвиток можливос-
тей упровадження програмного забезпечення 
у процес діагностування проблем із метою при-
скорення отримання кінцевих результатів і під-
готовки інформаційного базису для прийняття 
управлінських рішень.
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