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Класифікація поняття ефективності та її оцінки
в розрізі інноваційної діяльності підприємств
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Вінницького національного технічного університету
У роботі запропоновано залежність визначення терміну «ефективність» від стратегічної мети розвитку
інноваційного підприємства і, на основі цього, розроблено класифікацію поняття ефективності, яка дозволяє
вибрати оптимальні методи вимірювання ефективності як окремих інноваційних проектів, так і інноваційної
діяльності підприємства в цілому. Також в роботі, на основі проведеного ґрунтовного критичного аналізу було
виявлено переваги та недоліки найбільш розповсюджених методів оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств та надано рекомендації щодо доцільності їх практичного застосування.
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Дун Синьин. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЁ ОЦЕНКА В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В работе предложено зависимость определения термина «эффективность» от стратегической цели развития инновационного предприятия и на основе этого, разработана классификация понятия эффективности,
которая позволяет выбрать оптимальные методы измерения эффективности как отдельных инновационных
проектов, так и инновационной деятельности предприятия в целом. Также в работе, на основе проведенного
детального критического анализа было выявлено преимущества и недостатки наиболее распространенных
методов оценки эффективности инновационной деятельности предприятий и даны рекомендации по целесообразности их практического применения.
Ключевые слова: эффективность, классификация, оценка, метод, инновации, инновационная деятельность, анализ.

Постановка проблеми. Високорозвинені
країни особливу увагу приді-ляють механізму
оцінки та підвищенню ефективності діяльності
інноваційних підприємства, оскільки саме підприємства, що займаються старт-апами та
іншою інноваційною діяльністю забезпечують
не лише швидшу окупність вкладених інвестицій, але й найвищу рентабельність проектів. Інноваційні підприємства також активно
формують мобільне конкурентне середовище, що швидко реагує на зміни вподобань
потенційних покупців та сприяє зниженню
цін та підвищенню якості товарі, за рахунок
впровадження найновітніших технологій та
результатів НТП.
Українська держава також зазначає, що
її основним пріоритетом є спрямованість
на побудову нової інноваційної економіки
© Дун Сіньїн

[1]. Проте, на жаль, більшість українських
інноваційних підприємств нині відчуває значний дефіцит власних ресурсів, а залучення
інвестицій є проблематичним та, як правило,
неефективним для самого підприємства [2].
Прикладом таких фінансових джерел можуть
слугувати кредити комерційних банків та різних кредитних спілок під дуже високі відсоткові ставки, що відразу робить їх неефективними та нерентабельними [3].
Слід зауважити, що у сучасній науці існує
багато підходів до класифікації ефективності,
а різноманітність визначень поняття «ефективність» свідчить про поліморфний характер
даного визначення, так як кожне з трактувань
характеризує термін «ефективність» з різних
аспектів, важливість яких формується у відповідності до об’єкта та цілей дослідження.
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Dong Xinying. CLASSIFICATION OF THE CONCEPT OF EFFICIENCY AND ITS EVALUATION IN THE
CONTEXT OF INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES
The paper proposes the dependence of the definition of the term “efficiency” on the strategic goal of the development of an innovative enterprise. On the basis of this, a classification of the notion of efficiency has been developed,
which allows choosing the best methods for measuring the efficiency of both individual innovation projects and the
innovation activity of the enterprise as a whole. Also in the work, based on the detailed critical analysis, the advantages and disadvantages of the most common methods for assessing the effectiveness of innovative activities of
enterprises were revealed and recommendations were made on the expediency of their practical application.
Keywords: efficiency, classification, evaluation, method, innovation, innovation activity, analysis.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
З огляду на це постає актуальне питання
класифікації
найбільш
розповсюджених
трактувань поняття «ефективність» та його
раціонального визначення в розрізі інноваційної діяльності підприємств. Також, в процесі огляду науково-методичної літератури
з питання ефективної оцінки інноваційної
діяльності та розвитку підприємства в сучасних умовах розвитку економіки були виявлені
багато численні та різноманітні методичні підходи до окресленої проблематики, що також
потребує відповідного критичного, який і був
проведений в даній роботі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо поняття та формулювання
категорії «ефективність» досліджувались науковцями як зарубіжної та і вітчизняної класичних шкіл [4–8] та набули подальшого розвитку
в працях сучасних науковців [9–15]. За останні
десятиліття погляди вчених і практиків щодо
сутності ефективності як економічної категорії
стали більш однобічними, але багато питань
ще залишаються достатньо дискусійними. Те
саме стосується і питання щодо методів оцінювання ефективності впровадження інновацій та оцінки інноваційної діяльності підприємства в цілому. Даному питанню присвячені
роботи таких науковців, як Сотнікова Ю.В. та
Політанська О.Л. [13], Маслак О.І. та Квятковська Л.А. [14], Кужда Т.І. [15], Малюта Л.Я.
[16], Капітан І.В. [17], Кавецький В.В., Нікіфорова Л.О. [18], Жихор О.Б. [19] та ін. Науковці
виділяють різні методи оцінки ефективності
інновацій та інноваційної діяльності підприємства входячи з різних критеріїв, важливість
яких формується у відповідності до об’єкта та
необхідних цілей оцінки, тому деякі питання
щодо доцільності використання тих чи інших
методів оцінювання залишаються ще достатньо дискусійними.
Формулювання цілей статті. Метою
статті є дослідження залежності визначення
терміну «ефективність» від стратегічної
мети розвитку інновацій-ного підприємства
і, на основі цього, розроблення класифікації
поняття ефективності, яка дозволить обрати
оптимальні методи вимірювання ефективності як окремих інноваційних проектів, так і
інноваційної діяльності підприємства в цілому.
Основні результати дослідження. Насамперед, слід зазначити, що здійс-нення
об’єктивного та комплексного оцінювання
ефективності інноваційної діяльності будьякого підприємства неможливо без визначення сутності основоположної категорії
«ефективність», без дослідження її змісту та
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основних підходів до її визначення, без виділення особливостей її прояву саме в інноваційній сфері діяльності. Виходячи з цих позиції, доцільно дослідити існуючі точки зору
відомих науковців щодо сутності поняття
«ефективність».
В процесі еволюції дослідження даної проблеми науковцями були виділені різноманітні
підходи, представлені на рис. 1 [4-6, 10-12,
20], кожен з яких трактував ефективність з
різних точок зору.
Проведене дослідження змісту поняття
«ефективність» свідчить про полі-морфний
характер даного визначення, так як кожне з
трактувань характеризує термін «ефективність» з різних аспектів, важливість яких формується у відповідності до об’єкта та цілей
дослідження. Разом з тим, багатогранність
представлених підходів до визначення змісту
категорії «ефективність» визначає деяку
складність в дослідженні ефективності інноваційного розвитку підприємства.
У сучасній науці існує багато підходів до
класифікації ефективності. Види ефективності виокремлюються, як правило, за різноманітністю отриманих ефектів від діяльності
підприємств [20].
Провівши детальний аналіз наукових
праць таких вчених як Олійник О. В., Ковзел
М. О., Маркіна І. А., Харченко В. А., Рац О. М.,
Б. Райана та інших щодо класифікації ефективності [21-24] можна констатувати, що не
існує принципової розбіжності при визначені
видів ефективності. Як правило, виділяють
економічну та соціальну ефективності [21,
22], але різні науковці відносять їх до окремих класифікаційних ознак: Ковзель М. О. –
за наслідками [22], Харченко В. А. – за одержаним результатом [21]. А науковці Олійник
О. В. та Чибісов Ю. В. [23] до основних видів
ефективності також відносять і організаційну
ефективність. Що ж до праці Раца О. М., то
ним було виділяються також технологічну,
екологічну, правову, психологічну, політичну
та етичну види ефективності [24]. Класифікація поняття «ефективність» за різними ознаками подана в табл. 1.
Економічна ефективність розглядається
ними як результативність економічної діяльності, реалізації економічних заходів, що
характеризується відношенням отриманого
економічного ефекту (результату) до витрат
ресурсів, які зумовили отримання цього
результату.
Соціальна ефективність розглядається
як результативність соціальної діяльності,
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Рис. 1. Основні підходи щодо визначення поняття «ефективність»
Джерело: складено автором на основі опрацьованих джерел [4-6, 10-12, 20]

що відображає відповідність соціального
ефекту і витрат цілям і соціальним інтересам
суспільства.
В дослідженні Маслак О. І. та Квятковської
Л. А. [14] виділяються такі спе-цифічні види

ефективності щодо оцінювання інноваційної
діяльності підприємства як: виробнича ефективність науково-технічних заходів, фінансової ефективності науково-технічних заходів,
інвестиційної ефективності науково-технічних
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Таблиця 1
Класифікація поняття «ефективність» за різними ознаками
класифікаційна
назва ефективності
сутність поняття
ознака
1
2
3
за ступенем збільпервісна
отримання одноразового ефекту від
шення ефекту [22, 23,
впровадження на підприємстві будь-яких
25]
заходів
мультиплікативна
носить накопичувальний характер и
визначається на основі розрахунку мультиплікативного ефекту
за методами розраабсолютна
за всіма ресурсами і витратами підприхунку [18, 22, 24].
ємства
порівняльна
за варіантами використання ресурсів і
витрат
залежно від взаємодії внутрішня ефективність відображає продуктивність на основі
з середовищем [20, 23, класифікується в залеж- співвідношення витрат і результату під24]
ності від масштабів
приємства.
виробництва:
- рівень фірми,
- рівень філії,
- рівень організаційної
одиниці,
- рівень виробництва,
- рівень продукції.
зовнішня
показує долю підприємства на ринку,
можливість створення нових сфер підприємництва, потенційні можливості
підприємства.
за місцем одержання
загальноекономічна
визначається в цілому по підприємству
[22], за рівнем виниклокальна
за стадіями виробництва, споживання
нення [23], за сферою
застосування [20].
за методами розраабсолютна
визначається за всіма ресурсами і
хунку [20, 22].
витратами підприємства
порівняльна
визначається за варіантами використання ресурсів і витрат.
за об’єктами визнадіючого виробництва
використання мінімальної кількості
чення [20, 26-28].
ресурсів для виробництва даного обсягу
продукції
капітальних вкладень
виробництво заданого обсягу продукції
при мінімальних загальних капіталовкладеннях
розвитку науки і техніки характеризує приріст нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки
зовнішньоекономічних
кількісне відображення переваг від здійзв’язків
снення проектів на закордонних ринках
чи за участю зарубіжних партнерів
охорони навколишнього підвищення екологічності продукції, що
середовища
випускається та скорочення споживання
природних ресурсів на одиницю продукції
залежно від витрачених ресурсна
отримання певного результату на одиресурсів [20]
ницю використовуваних ресурсів
витратна
співвідношення результатів роботи підприємства та величини ресурсів, або
величини їх витрат у процесі виробництва
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Закінчення таблиці 1
1
з погляду часу [24].

статична

2

динамічна

залежно від цілі [20]

потрібнісна
результативна
витратна

залежно від виду
результату [29]

проміжна
кінцева
змішана

3
оцінюється на короткому відрізку часу,
коли вирішуються оперативні й тактичні
питання.
припускає досягнення більш високих
результатів шляхом гнучкого варіювання
ресурсами і зміни технології в довгостроковому періоді
відношення цілей до потреб, ідеалів і
норм
відношення досягнутого результату до
намічених цілей
відношення досягнутих результатів до
витрат
формується на основі проміжних результатів і витрат
розраховується на основі кінцевих
показників ефективності результатів і
витрат
синтез показників проміжної та кінцевої
ефективності

Джерело: складено автором на основі зазначених літературних джерел

заходів. Проте більшість науковців [20, 22-24]
підкреслює, що для підприємства особливого
значення набуває досягнення саме економічної та соціальної ефективностей, а для
інноваційного підприємства, особливо важливим є показник комерційної ефективності від
впровадження інноваційних проектів на підприємстві.
З нашої точки зору, комерційну ефективність від впровадження іннова-ційних проектів слід розглядати як різновид економічної
ефективності, результатом якої є комерційний
ефект від впровадження тих чи інших інновацій на підприємстві, який розраховується
як відношення отриманих доходів в (прибутків) від конкретного інноваційного проекту до
величини затрачених на нього матеріальних
та інтелектуальних ресурсів.
Дослідження критеріїв оцінки ефективності інноваційної діяльності ви-явило, що
в науковій літературі [10-14, 18-21, 29-35]
існує широкий спектр критеріїв оцінки. Слід
зазначити, що більшість науковців [13, 18,
30, 31, 33], а також рекомендації Організації
об’єднаних націй з промислового розвитку
(ЮНІДО) [32] визначають в якості головного
критерію оцінки інноваційної діяльності підприємства визначають критерій саме економічної ефективності.
Науковець Федоренко В. Г. [33] поряд з критерієм економічної ефектив-ності зазначає
необхідність обов’язкового врахування кон-

курентного середовища, в якому перебуває
інноваційне підприємство. У роботі Зубенко
В. О. [34] також пропонується враховувати
окрім критерію економічної ефективності критерій відповідності довготривалим стратегічним цілям, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність підприємств в умовах
конкурентної боротьби. А в роботі Кужди Т. І.
[15] були запропоновано поєднання основних
критеріїв двох окремо взятих видів оцінки
ефективності – економічної та соціальної.
Таке поєднання визначається на основі інтегрального показника, який характеризується
як «результат оцінювання соціально-економічних показників розвитку підприємства, що
ґрунтується на визначенні узагальнюючих
показників шляхом застосування системи
часткових показників та методу експертного
опитування» [15].
Аналіз наукових джерел [10, 12, 20, 26, 27,
35] показав, що основною про-блемою формування критеріїв оцінки ефективності інноваційної діяльності та інноваційного розвитку
підприємства є відсутність чіткого визначення
критеріїв та показників, які до них відносяться. Так, в дослідженні Фатхуді-нова Р.А.
[35] зазначається, що критерієм ефективності
інноваційного проекту є показник загальної
економічної ефективності. В праці Федоренко
В. Г. [33] визначено такі критерії оцінки ефективності інновацій: якісні параметри інновацій; обсяги робіт, виконаних з використан-
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ням нових методів; рівень цін, тарифів, умов
оплати праці; чинник часу та ризику впровадження інноваційних проектів.
В процесі огляду науково-методичної літератури з питання ефективної оцінки інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах
розвитку економіки були виявлені різні методичні підходи до окресленої проблемати-ки.
Так, вітчизняний науковець Малюта Л.Я.
запропонувала свою модель ком-плексної
оцінки ефективності інноваційної діяльності
підприємства, за допомогою якої можна
визначити інтегральний показник рівня його
інноваційного розвитку [16]. Під інтегральним
показником рівня інноваційного розвитку підприємства науковцем розуміється «результат оцінювання основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, який
ґрунтується на визначенні узагальнюючих
показників шляхом застосування системи
часткових показників та методу експертного
опитування».
Значної уваги заслуговують дослідження
Зайчикової В.В. та Войтко С.В. [36, 37], в яких
надано глибокий аналіз щодо обґрунтування
критеріїв ефективності та надані системи
показників до них. Так, в дослідженні Зайчикової В.В. [36] визначені такі критерії оцінки
ефективності як науково-технічний; виробничий; ринковий; фінансово-економічний;
соціальний та екологічний. У роботі Войтко
С.В. [37] виділяються наступні критерії оцінки
інноваційної ефективності діяльності підприємства: критерій наукомісткості виробництва,
критерій якості конкурентоспроможності інноваційної продукції, критерій інноваційності
виробництва, термін самоокупності інноваційної продукції, критерії техніко-економічного
рівня продукції, критерій експортоспроможності продукції, критерій оновлення запасів та
показник технічного розриву.
Науковець Кужда Т.І. [15] в якості критеріїв
оцінки ефективності інноваційного розвитку
підприємства використовує три основні групи
показників ефективності, до кожного з яких є
свій набір коефіцієнтів, які ув’язані в узагальнену систему економіко-соціального оцінювання інноваційного розвитку підприємства, а
саме:
– до першої групи показників відносять
виробничо-технологічні,
науково-технічні,
фінансово-економічні та трудові, які оцінюють
рівень інноваційного потенціалу розвитку підприємства (УПІП);
– до другої групи показників відносять
систему маркетингових показників, які оці-
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нюють рівень ефективного маркетингового
забезпечення інноваційного розвитку підприємства (УПМЗІП);
– до третьої групи показників відносять показники гуманізації праці, соціальних
гарантій персоналу, безпеки та охорони праці,
корпоративної відповідальності, які оцінюють
соціальний рівень ефективного інноваційного
розвитку підприємства (УПСР).
А загальний рівень ефективності інноваційного розвитку підприємства Кужда Т. І. пропонує розраховувати за формулою середнього
геометрично-го [16]:
ІПІР = 3 УПІП ⋅ УПМЗІП ⋅ УПСР .

(1)

Відповідно до формули (1) зміна інтегрального показника від 0 до 1 відповідає стійкому
ефективному інноваційному розвитку підприємства, а саме:
• при значенні показника в межах від 0 до
0,4 – підприємство має ни-зькі темпи розвитку;
• від 0,4 до 0,7 – середні;
• від 0,7 до 1 – високі темпи інноваційного
розвитку [15].
Науковці Сотнікова Ю.В. та Політанська
О.Л. [13] повністю ототожнюють критерії та
показники визначення ефективності. На їх
думку, критеріями оцінки ефективності інноваційної діяльності є термін окупності, індекс
дохідності, внутрішня норма дохідності, чистий приведений дохід, приведені витрати.
Науковці Маслак О.І. та Квятковська Л.А.
також в якості критеріїв оціню-вання ефективності інноваційної діяльності на підприємстві
пропонують наступні якісних показників, а
саме [14]:
– показника інтегрального ефекту (чистий
дисконтований дохід): цей показник представляє «собою інтегральну оцінку фінансових
потоків проекту з урахуванням «тимчасової
вартості» засобів (Time Value), суть якої полягає в тім, що гривна, витрачена або отримана
сьогодні, не дорівнює гривні, що буде брати
участь у фінансових потоках проекту завтра»;
– показника внутрішньої норми прибутковості (дохідності) – IRR (Internal Rate of
Return), який «представляє собою максимально можливу ставку дисконтування інвестицій, при якій проект не стає збитковим (IRR
визначається як корінь рівняння NPV(r) = 0) »;
– показника рентабельності інвестицій в
інноваційний проект – PI (Profitability Index),
який «розраховується як відношення приведених результатів до приведених витрат,
повинний бути більше або дорівнює одиниці»;
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– показника періоду окупності: «цей показник дозволяє експертові відволіктися від конкретного наповнення проекту і, разом з деякими іншими параметрами, охарактеризувати
ефективність і динаміку бізнесу».
Колектив вітчизняних науковців [18] в
своїй науковій праці, присвяченій економічній
оцінці інноваційних рішень на підприємстві, в
якості основних показників оцінки ефективності інноваційних проектів, які є невід’ємною
частиною інноваційної діяльності та інноваційного розвитку підприємства, пропонує
використовувати наступних п’ять основних
показників: показник чистого дисконтованого
прибутку (Net Present Value, NPV), індекс
дохідності (прибутковості) (Ід) з урахуванням
дисконтування теперішньої та майбутньої
вартості грошей, термін окупності та показник
внутрішньої норми доход-ності (Internal Rate
of Return, IRR).
Вітчизняний науковець Жихор О.Б. у своїй
науковій зробив узагальнення сучасних методів оцінки ефективності інноваційних проектів з позиції оцінки процесу інвестування, що
дозволило йому провести відповідне ранжування цих методів. Так, «для оцінки ефективності окремого інноваційного проекту належить застосовувати такі основні методи: NPV,
IRR, PP (DPP), PI, ARR, BEPA і MIRR, як такі,
що мають найбільш високі ранги» [19].
Цікавою є позиція, викладена в дослідженні
О.О. Маслак [38]. Науковець виділяє два
набори критеріїв оцінки ефективності інновацій: локальні та глобальні. Локальні критерії
охоплюють комерційний ефект інновацій, а
глобальні критерії формуються з різних сфер
впливу і відповідальності держави. Глобальні
критерії можуть мати економічну оцінку або
не мати такої. Проте вчений не визначає, які
саме критерії відносяться до кожної з груп та
наводить одразу класифікацію показників, не
відносячи її до жодного з них.
Єдиний критерій оцінки ефективності інноваційної діяльності, який виділяє в своєму
дослідженні науковець Капітан І. В. [17] є критерій новизни, який полягає у тому, що нова
продукція повинна відрізнятися від існуючої.
Однак науковець не наводить показники, які
мають відображати ступінь відмінності нової
продукції, та не підкреслює чи то він мав на
увазі абсолютно нову продукцію, оновлену чи
модернізовану.
Для того, щоб сформувати критерії
оцінки ефективності інноваційної діяльності,
доцільно звернутися до базових вимог критеріїв оцінки ефективності. На нашу думку,
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критерії оцінки ефективності повинні мати
такі характеристики, як простоту виміру кількісної оцінки показника; легкість одержання
інформації, на основі якої даний показник
конструюється й оцінюється; однозначність
трактування отриманої інформації. Також
критерії оцінки ефективності інноваційної
діяльності мають відображати комплексний
підхід до визначення ефективності, тому
автор вважає, що основним критерієм оцінки
ефективності інноваційної діяльності підприємства є критерій комерційної ефективності.
Узагальнена система критеріїв та відповідних їм показників ефективності інноваційної
діяльності та розвитку підприємства представлено в табл. 2.
З огляду на те, що кінцевим результатом
інноваційної діяльності є розробка та реалізація інноваційних програм і проектів, які, як
правило, потребують значних коштів, і з урахуванням того, що інвестиційна діяльність
здійснюється в умовах невизначеності, особливо, коли приймається рішення про впровадження нових технологій і розширення
основної діяльності підприємства на новій
технічній базі, новому ринку тощо, слід чітко
визначитися з методом оцінки економічної
або комерційної ефективності, які, на нашу
думку, надають найбільш точну, коректну та
чітку оцінку того чи іншого проекту в часності,
або оцінюють інноваційну діяльність підприємства в цілому.
У зв’язку з цим, на нашу думку, в практичному використанні оцінки ефективності інновацій на підприємстві доцільно застосовувати
методи, представлені в табл. 3.
Після проведеного аналізу найпоширеніших методів оцінки ефективності інновацій,
можна зробити висновок, що не дивлячись на
широке коло різноманітних критеріїв та показників оцінки ефективності, всі методи оцінки
можна поділити на дві фундаментальні групи:
статичні та динамічні методи і кожна з цих
груп має свої переваги та недоліки.
З нашого погляду, перша група методів –
статичні – не враховує впливу чинника часу
на цінність платежів. До цієї групи, з найпоширеніших методів, які використовуються
в сучасному світі, можна віднести: метод
порівняння прибутків (чистих доходів), метод
порівняння витрат, метод розрахунку інтегрального ефекту, метод порівняння прибутковості (рентабельності), метод окупності, метод розрахунку зростання обсягів
доходу у порівнянні з аналогом. Ці методи
відображають різні наслідки інвестиційних
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№
1
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3

4

5

6

7

8

9

10

Таблиця 2
Узагальнена система критеріїв та відповідних їм показників
ефективності інноваційної діяльності
Критерії
Показники
Економічна
Приріст обсягів продажу, покращення використання виробничих потужносефективність тей, прискорення процесу капітального будівництва, зростання продуктивності праці ПВП та зменшення показника плинності кадрів на підприємстві,
підвищення ефективності використання матеріальних та нематеріальних
ресурсів, прискорення процесу оборотності обігових засобів.
Комерційна
Прибуток від ліцензійної та патентної діяльності, прибуток від впроваефективність дження винаходів, корисних моделей та ноу-хау, прибуток від реалізації
нових ідей, зниження собівартості продукції за рахунок впровадження
раціоналізаторських ідей та модернізації обладнання.
Фінансово-еко- Збільшення частки використання позиченого капіталу при інтенсивній
номічна ефек- інноваційній діяльності, збільшення ефективності показника самофінантивність
сування інновацій, підвищення ефективності придбаних у сторонніх осіб
результатів НДВКР, підвищення показника рентабельності інвестиційної
діяльності, збільшення показника рентабельності реалізованої інноваційної продукції.
Маркетингова Збільшення показника ринкової частки, збільшення ефективності показефективність ників передпродажної підготовки та зміни обсягів продажу, збільшення
показника доведення нового продукту до кінцевого споживача, підвищення ефективності рекламної діяльності, збільшення ефективності
показника використання зв’язків із громадськістю.
Соціальна
Зростання рівня оплати праці, зростання рівня вдоволеності фізіологічефективність них, соціальних та духовних потреб працівників, підвищення показника
участі підприємства у соціальній підтримці працівників, підвищення частки
новостворених робочих місць за рахунок реалізації інноваційних проектів,
динаміка кількості робочих місць.
Ефективність Підвищення рівня кваліфікації працівників, підвищення ефективності
гуманізації
показника витрат на навчання персоналу, підвищення показника самопраці
розвитку працівників та їх професійного та творчого зростання, знищення
показника соціальної напруженості та конфліктності в колективі, підвищення показника активної участі працівників в управлінні підприємством.
Ефективність Підвищення показника відповідності робочих місць санітарно-гігієнічним
системи безвимогам, підвищення показника рівня безпеки та охорони праці на підприпеки та охоємстві, підвищення показника ергономічності виробництва
рони праці
Екологічна
Підвищення показника ефективності екологізації виробництва, зменефективність шення шкідливого впливу виробничих процесів, задіяних у реалізації інноваційного проекту, на навколишнє середовище, зменшення розмірів шкідливих викидів у воду, грунт та повітря при реалізації проекту, збільшення
показника екологічності інноваційних товарів, відповідність реалізації
інноваційного проекту нормам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних, установлених законодавством України, збільшення
штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства України.
ВиробничоЗбільшення показників оновлення продукції та основних виробничих фонтехнологічна
дів, підвищення показника фондовіддачі та зниження показника матеріаефективність лоємності інноваційної продукції, підвищення показників автоматизації та
комп’ютерізації інноваційного виробництва, збільшення показника прогресивності технологій.
Науково-техЗбільшення показника наукомісткості, збільшення частки співробітників з
нічна ефектив- науковим ступенем, яі задіяні в реалізації проекту, збільшення ефективність
ності науково-дослідних та експериментальних лабораторій та відділів,
збільшення кількості об’єктів права інтелектуальної власності, на які є
відповідні документи; підвищення показників обсягів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, які виконувалися за проектом протягом
звітного періоду, з наведенням ступеня завершеності робіт та конкретних
результатів; збільшення ефективності робіт з розвитку, модернізації та
реконструкції науково-технологічної та дослідно-промислової бази.
Джерело: складено автором на основі опрацьованих джерел [15, 20, 39, 40]
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Таблиця 3
Критичний аналіз методів оцінки ефективності інновацій на підприємстві
Назва методу
Переваги та недоліки методу
Розрахунок зростання
Передбачається розрахунок загального обсягу доходу (корисного
обсягів доходу у порівнянні ефекту), який отримується за весь термін корисного використання
з аналогом
інновацій. При використанні даного методу також застосовується
теорія порівняльної оцінки ефективності і теорія абсолютної ефективності, що збільшує трудомісткість при його використанні
Оцінювання ефективності Передбачається, що показники оцінювання витрат розраховуінновацій за показниками ються, як коефіцієнти дисконтування та коефіцієнти нарощування
терміну корисного викорис- до початкового року впровадження інновацій на підприємстві,
тання
які визначаються на всіх рівнях реалізації інноваційного проекту.
Але при цьому нарощування ефективності інновацій необхідно
визначати, як у порівнянні з аналогом, так і за рівнем ефективності, який був досягнутий підприємством в попередньому періоді
інноваційної активності.
Передбачається, що такий підхід дозволяє оцінити інноваційний
Застосування системи
різних оціночних показни- проект не лише з позиції зацікавленості одного інвестора, як
ків, які враховують інтереси відбувається при застосуванні методів класичної оцінки ефективвсіх учасників інноваційності інвестицій в інноваційні проекти, а і з позицій всіх залучених
до інноваційного процесу учасників, що потребу використання
ного процесу (держави,
методів та моделей узгодженості інтересів різних сторін.
розробників, виробників
та споживачів інноваційної
продукції чи послуг
Розрахунок інтегрального Передбачається, що цей метод дозволить надати не тільки узаефекту від створення,
гальнену оцінку ефективності інновацій, але й визначити питому
виробництва та експлуата- вагу кожного з учасників інвестиційної діяльності в процесі інновації інновацій
ційних дій на підприємстві.
Передбачається, що в цьому випадку з’явиться можливість розЗастосування методів
компаундінгу та ануїтету у рахувати економічний ефект по кожному року корисності викопоєднанні з методом дис- ристання інновацій і узгодити показники ефективності з реальним
господарським процесом на підприємстві. Разом з тим, метод
контування
дисконтування при оцінці ефективності інновацій на підприємстві
не дозволяє проектувати майбутні показники з урахуванням їх
ефективності на перспективу.
Використання двох норм
Передбачається, що приведення одноразових витрат до розрадоходу на капітал
хункового року покаже норму прибутку, яку гарантує банк власнику грошових коштів, вкладених в депозитний розрахунок. З
іншого боку буде використана норма доходу на капітал, яка досягається для узгодження інтересів інвесторів та виробників при
отриманні доходу від реалізації інноваційної продукції чи послуг.
Методи порівняння приДані методи є найпростішими і обмеженими одним обраним
бутку, витрат і рентабель- періодом. В той же час витрати та доходи розподіляються на
ності
протязі життєвого циклу нерівномірно і після великого відтоку
коштів, пов'язаних з інвестуванням мають місце доходи від реалізації продукції чи послуг, які на наступних етапах збільшуються.
Обмеження одним періодом не дозволить врахувати цю динаміку
і складно сказати, який з відрізків часу є репрезентативним, що
обумовлює використання усередненої характеристики, яка зрівнює результат незалежно від тенденції.
Метод чистої дисконтова- Передбачається, що даний метод дозволяє визначити узагальнюної вартості
ючий підсумок платежів на початку планового горизонту.
Метод внутрішньої ренти
Передбачається, що даний метод надасть характеристику доходності інвестиції.
Метод ануїтетів
Передбачається, що даний метод охарактеризує підсумки доходів
і витрат у середньому за один часовий період.
Метод окупності (з враху- Передбачається, що даний метод врахує часову структуру платеванням часової структури жів за декілька періодів
платежів)
Метод кінцевої вартості
Передбачається, що даний метод дозволить визначити узагалькапіталу
нюючий підсумок платежів в кінці планового горизонту. Даний
метод використовується переважно для побудови фінансового
плану інвестиції.
Джерело: складено автором на основі опрацьованих джерел [13, 18, 25, 39, 40]
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процесів і мають свої критерії для обґрунтування доцільності капіталовкладення. Також
методи цієї групи слід також розподілити в
залежності від охоплення часового періоду.
Так оцінки, надані методами порівняння прибутку, витрат і рентабельності, є одноперіодними і лише метод окупності вважається
багатоперіодним, бо відображає часовий
результат процесу компенсації, який може
охоплювати різні терміни. Обмеженість розрахунків одним періодом не показує динаміку платежів і тому складно сказати, який
з відрізків часу є репрезентативним. Таким
чином, статичні методи не надають можливості врахування фактору часу: не відображають часовий пріоритет платежів і часову
структуру, тенденції їх зміни, розмір коливань.
Окрім того, при порівнянні варіантів інвестування з різним терміном дії проектів ці недоліки призводять до обмежених можливостей
використання статичних показників. В той же
час статичні методи характеризуються простими математичними розрахунками і потребують незначних витрат на інформаційне
забезпечення.
Другу групу складають динамічні методи
оцінки економічної ефективності. В їх
основу покладено динамічний підхід, який
суттєво знижує недоліки статичних методів, що забезпечується за допомогою врахування фактору часу. Група динамічних
методів включає: метод внутрішньої ренти,
метод ануїтетів, метод оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну
корисного використання, метод окупності
(з врахуванням часової структури платежів), метод чистої дисконтованої вартості;
метод кінцевої вартості капіталу, та метод
методів компаундінгу. Орієнтування динамічних методів на врахування фактору часу
може призвести до рішень, неідентичних
статичним. Різниця посилюється також
неоднаковими підходами до врахування
плати за придбання інновацій. В динамічних
методах вони розглядаються як конкретні
платежі на початку періоду, а в статичних
методах ці витрати відображаються в якості
фіксованих амортизаційних відрахувань, які
компенсують вартість інновацій. Окрім того
конструкція динамічних методів дозволяє
гнучко враховувати умови залучення капі-
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талу з джерел, що використовуються для
фінансування та схему його повернення;
вводити інструменти додаткових інвестицій
та додаткового фінансування; відображати
зміни процентних ставок, що відбуваються
протягом аналізо-ваного періоду.
Висновки. Отже, в статті представлено
класифікацію поняття ефективності та
проведена її оцінка в розрізі інноваційної
діяльності підприємства. Слід зауважити,
що в процесі еволюції дослідження даної
проблеми науковцями були виділені різноманітні підходи, представлені на рис. 1.
У сучасній науці також існує багато підходів до класифікації ефективності за різними
ознаками, основні з яких представлені в
табл. 1. Також види ефективності виокремлюються за різноманітністю отриманих
ефектів від діяльності підприємств. Основними з яких е економічний, соціальний та
екологічний ефекти. В процесі проведення
дослідження нами було виділено також
комерційний ефект, як різновид економічного в розрізі інноваційної діяльності підприємства. Узагальнена система критеріїв
та відповідних їм показників ефективності
інноваційної діяльності представлена в
табл. 2 даної роботи. А в табл. 3 наведено
критичний аналіз методів оцінки ефективності інновацій на підприємстві, де коротко
подано їх суть, переваги та недоліки.
Як кінцевий результат в статті запропоновано залежність визначення те-рміну
«ефективність» від стратегічної мети розвитку інноваційного підприємства і, на основі
цього, розроблено класифікацію поняття
ефективності, яка дозволяє вибрати оптимальні методи вимірювання ефективності
як окремих інноваційних проектів, так і інноваційної діяльності підприємства в цілому.
Використання результатів роботи в сучасних
умовах розвитку інноваційного сектору економіки України надасть можливість усвідомлено
вибирати оптимальні методи для вимірювання ефективності інноваційної діяльності
підприємства в розрізі окремих інноваційних
проектів в залежності від його стратегічної
мети, що дозволить обрати найбільш рентабельні з проектів, а також зацікавити більш
широке коло потенційних інвесторів, включаючи іноземних.
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