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The basic methodological approaches to assess the efficiency and innovation of the company. 
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Вступ  

Здійснення інноваційного процесу на підприємствах визначається значною кількістю факторів та 
залежить від управлінських рішень, що приймають зацікавлені особи. Оцінка ефективності та рівня 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств є досить актуальним питанням, оскільки 

визначає напрямки та заходи щодо стимулювання та активізації інноваційної активності підприємств 

з метою забезпечення їх конкурентоспроможності.  
 

Результати дослідження 

 

Проведені дослідження виявили наявність значного теоретичного підґрунтя для формування 

методичної бази по оцінці рівня інноваційного розвитку підприємства. Оцінка підприємства за рівнем 
інноваційного розвитку дозволить виявити наявні проблеми та розробити ефективні рекомендації 

щодо його активізації. Дослідженням різних аспектів оцінювання інноваційного розвитку присвячені 

роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких праці С.М. Ілляшенка [1], В. І. Костевка [2], 
Л.Д. Глущенко [3], Т.І. Кужди [4], А.А. Трифілової [5], Т.Й. Товт [6] та інших вчених-економістів. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури показав відсутність єдиного підходу з окресленої 

проблематики, як в наукових колах, так і в практиці застосування єдиних заходів з оцінювання 
інновацій вищим менеджментом підприємств. Тому, при оцінці інноваційного розвитку 

підприємства, незважаючи на різні напрямки проведення такого оцінювання, ключовими аспектами 

процедури оцінювання є кінцевий результат обраного напрямку оцінювання інновації, або, іншими 

словами, результативність, а також оцінювання ефективності від здійснення інноваційних процесів на 
підприємстві [7]. 

Так, науковець Малюта Л. [8] запропонувала свою модель комплексного оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства, за допомогою якої можна визначити інтегральний показник 
рівня його інноваційного розвитку. 

Маслак О.І. та Квятковська Л.А. [9] оцінюють ефективність інноваційної діяльності на 

підприємстві як результат від впровадження інноваційного проекту, який, в свою чергу, оцінюється 
на основі наступних якісних показників, а саме: показника інтегрального ефекту (чистий 

дисконтований дохід); внутрішньої норми прибутковості (дохідності); рентабельності інвестицій в 

інноваційний проект; періоду окупності. 

В науковій праці Кужди Т.І. [4, с. 9-11] були розроблені методичні положення по оцінюванню 
інновацій в поєднанні двох окремо взятих видів оцінювання – економічного та соціального. 

Соціально-економічне оцінювання інноваційного розвитку підприємств запропоновано здійснювати 

у трьох напрямах: інноваційний потенціал, маркетингове забезпечення інноваційної продукції, 
соціальний розвиток. 

Трифілова А.А. узагальнила основні вимоги, згідно яких варто оцінювати ефективність 

продуктових та технологічних нововведень з позиції їх впливу на розвиток підприємства, та 
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запропонувала певну послідовність показників ефективності прийняття інноваційних рішень, які 

впливають на загальний рівень інноваційного розвитку підприємства [5, с. 35]. 

Принцип удосконалення методики оцінювання ефективності інноваційного розвитку представлено 
в праці Жежухи В.Й., де згідно кваліметрії використовується «специфічний математичний апарат, 

зокрема різноманітні методи математичного моделювання та математичної статистики, методи 

розпізнавання об'єктів, методи і процедури експертних оцінок, методи дослідження операцій тощо, 
які повністю чи частково можна застосувати до оцінювання інноваційності … на підприємствах» [10, 

с. 293]. 

 

Висновки 
 

Результативність інноваційного процесу показує, в якому ступені було досягнуто мети за рахунок 

впровадження інноваційних дій на підприємстві, тобто кількісний рівень впровадженої інновації, а 
ефективність дасть можливість охарактеризувати якісний ступінь задоволення в процесі 

впровадження інноваційних заходів відповідно до розрахованих кількісних показників інноваційної 

діяльності на підприємстві. На основі систематизації існуючих методичних підходів в сучасній 

економічній науці з оцінки інноваційного розвитку підприємства можлива розробка єдиних 
методичних рекомендацій з цього питання, які повинні ґрунтуватися на принципах урахування 

загальних проблем впровадження та розвитку інноваційних процесів на підприємствах, відповідності 

до вимог сучасної вітчизняної економіки, а також потребах ринку споживання інноваційної продукції 
(послуг). Отже, необхідно визначити ефективні шляхи удосконалення методики оцінки ефективності 

інноваційного розвитку підприємства, які дозволять вирішити проблему невизначеності та 

недооцінки інноваційних результатів в практиці інноваційної діяльності машинобудівних 
підприємств.  
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