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Економічна оцінка ефективності інновацій є важливим етапом, за допомогою якого ще на ранніх стадіях ін-

новаційних проектів можна відібрати найефективніші інновації та відхилити нераціональні пропозиції. Склад-

ність інноваційної діяльності полягає в тривалості життєвого циклу інноваційного товару, що потребує прове-

дення економічної оцінки інновації на кожній його стадії. В роботі проведено дослідження та порівняльний 

аналіз традиційних та сучасних, статичних та динамічних методів економічної оцінки ефективності промисло-

вих інновацій. Визначено переваги та недоліки існуючих методик з урахуванням життєвого циклу інновації, що 

сприятиме розвитку та удосконаленню цих методів для прийняття раціональних управлінських рішень та ефек-

тивного використання ресурсів на підприємствах для підвищення ефективності їх інноваційної діяльності. В 

результаті дослідження запропоновано використання відповідних методів оцінки ефективності інновацій на 

різних стадіях життєвого циклу інновацій, що обумовлено їх особливостями, відмінністю критеріїв та показни-

ків ефективності. 

Ключові слова: ефективність, аналіз методів, економічна оцінка, життєвий цикл інновації, промислові ін-

новації. 
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Экономическая оценка эффективности инноваций является важным этапом, с помощью которого еще на 

ранних стадиях инновационных проектов можно отобрать наиболее эффективные инновации и отклонить нера-

циональные предложения. Сложность инновационной деятельности заключается в продолжительности жизнен-

ного цикла инновационного товара, что делает необходимым проведение экономической оценки инновации на 

каждой его стадии. В работе проведено исследование и сравнительный анализ традиционных и современных, 

статических и динамических методов экономической оценки эффективности промышленных инноваций. Опре-

делены преимущества и недостатки существующих методик с учетом жизненного цикла инновации, что будет 

способствовать развитию и совершенствованию этих методов для принятия рациональных управленческих 

решений и эффективного использования ресурсов на предприятиях для повышения эффективности их иннова-

ционной деятельности. В результате исследования предложено использование соответствующих методов оцен-

ки эффективности инноваций на разных стадиях жизненного цикла инноваций, что обусловлено их особенно-

стями, отличием критериев и показателей эффективности. 

Ключевые слова: эффективность, анализ методов, экономическая оценка, жизненный цикл инновации, 

промышленные инновации. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних ринко-

вих умовах успіх будь-якого підприємства визнача-

ється рівнем його інноваційної активності, тому 

значущість проведення її оцінки є вкрай важливим 

та необхідним заходом, при цьому вагомим чинни-

ком є вибір найбільш оптимального методу оцінки 

промислових інновацій. Від доцільності викорис-

тання того чи іншого методу залежить коректність 

оцінки, яка служить основою для прийняття управ-

лінських рішень, розробки подальших дій та страте-

гій для розвитку підприємства. Незважаючи на ве-

лику кількість існуючих теоретичних та практичних 

здобутків в методології оцінювання ефективності 

промислових інновацій, на сьогодні не вироблений 

єдиний універсальний метод, а кожен з безлічі ме-

тодів має свої недоліки, що робить актуальним дос-

лідження та аналіз існуючих методів економічної 

оцінки ефективності промислових інновацій. 

Дослідженню методів економічної оцінки про-

мислових інновацій приділяється велика увага фахі-

вців-практиків та присвячується велика кількість 

робіт вітчизняних та зарубіжних економістів-

науковців [1–27]. В результаті аналізу літератури 

було виявлено, що система оцінки промислових 

інновацій достатньо розроблена, проте її застосу-

вання на практиці є досить дискусійним. Глибоке 

вивчення даної проблеми в сучасній економічній 

літературі свідчить про те, що ряд питань залиша-

ються недостатньо відкритими та дослідженими, що 

вимагає подальшого розвитку та уточнення. 

Мета роботи – аналіз та дослідження існуючих 

методів економічної оцінки ефективності промисло-

вих інновацій, виділення їх переваг, недоліків та 

напрямів вдосконалення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Економічна оцінка ефективності інноваційної діяль-

ності включає в себе детальний розгляд запропоно-

ваних інновацій, їх аналіз і відбір, що дозволяє ви-

значити привабливість промислових інновацій і 

виявити можливості та перспективи реалізації підп-

риємством того чи іншого інноваційного проекту. 

Враховуючи високий рівень конкурентної боротьби, 

діяльність сучасного підприємства повинна мати 

систему, засновану на постійному проведенні оцін-
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ки та впровадженні заходів по підвищенню іннова-

ційної активності. Велика кількість методів та пока-

зників, які застосовуються при економічній оцінки 

ефективності промислових інновацій позбавляють 

процедуру діагностики системності, а іноді й корек-

тності, що перешкоджає виявленню проблемних 

питань та прийняттю адекватних управлінських 

рішень. На сьогодні кожне підприємство та кожен 

автор, опираючись на власні погляди та сферу дія-

льності, використовують різні методи оцінки, які не 

завжди в повній мірі характеризують реальний стан 

промислових інновацій або інноваційних проектів. 

В сучасній літературі існує численна кількість 

методів економічної оцінки промислових інновацій, 

серед яких можна виділити найбільш поширені тра-

диційні статичні та динамічні методи. Слід зазначи-

ти, що статичні методи оцінки ефективності іннова-

цій є простими методами, які використовуються, як 

правило, при експрес-аналізі інноваційних проектів 

з невеликою тривалістю. Серед статичних методів 

виділяють наступні показники:  

1. Сумарний прибуток або чистий дохід від реа-

лізації інноваційного проекту у вигляді різниці між 

сукупними результатами витратами на реалізацію 

проекту. Чим більше позитивна різниця показника, 

тим ефективніший проект. 

2. Середньорічний прибуток, визначається усе-

редненим значенням сумарного прибутку за період, 

що розглядається. 

3. Рентабельність інвестицій (інвестиційного 

проекту), розраховується як відношення розміру 

прибутку в розрахунку до однієї гривні вкладених 

інвестицій. 

4. Термін окупності інвестицій, період часу, який 

потрібен, щоб інвестиції забезпечили достатні над-

ходження для відшкодування інвестиційних витрат 

[1]. Чим раніше настає термін окупності, тим біль-

ший прибуток та ефективніший інноваційний про-

ект. 

Великою перевагою статичних методів оцінки 

ефективності інноваційних проектів є їх простота, 

швидкість та зручність в застосуванні, особливо слід 

зазначити можливість застосування статичних мето-

дів для попередніх оцінок на початкових етапах 

життєвого циклу промислових інновацій, в умовах 

відсутності достовірних даних про доходи і витрати, 

одержуваних від інвестиційного проекту. Основни-

ми недоліками цих методів є приблизна оцінка варі-

антів інновацій, що розглядаються, під час розраху-

нку не враховується змінення вартості грошей у часі 

та дані методи не дозволяють встановлювати від-

мінності між проектами, що мають однаковий сере-

дньорічний обсяг прибутку, що може привести до 

недооцінки проекту. 

Для виключення цих недоліків для оцінки ефек-

тивності інноваційних проектів застосовуються 

динамічні методи, в яких всі показники враховують 

фактор часу та дозволяють призвести техніку дис-

контування, тобто приведення майбутніх грошових 

потоків до справжнього періоду. 

Найбільш відомою динамічною методикою, яка 

використовується для оцінки ефективності іннова-

ційної діяльності є методика обґрунтування ефекти-

вності інвестиційних проектів, розроблена Органі-

зацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку 

(ЮНІДО). Відповідно до неї ефективність капіталь-

них вкладень оцінюється за наступними показника-

ми: чиста поточна вартість (NPV), яка використовує 

величину ставки дисконтування (R), індекс рентабе-

льності інвестицій (PI), термін окупності інвестицій 

(DPP) і внутрішню норму прибутку (IRR) [2]. 

                           


n
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t
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,                   (1) 

де n, t – кількість часових періодів; CFt – грошовий 

потік (Cash Flow); R – вартість капіталу (ставка 

дисконтування, Rate). 

Для розрахунку чистої поточної вартості з ура-

хуванням вартісної оцінки супутніх соціальних і 

екологічних корисних результатів представляється 

наступна формула, яка для деяких авторів є більш 

зрозумілішою та зручнішою [3]: 
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де Пt – прибуток від реалізації проекту в t-му році; Аt – амортизація в t-му році; Еt – вартісна оцінка корисних 

супутніх соціальних, екологічних і економічних результатів в t-му році; Нt – податок на прибуток в t-му році; Лt 

– ліквідаційне сальдо або виручка від продажу основних фондів, що вибувають в t-му році, за вирахуванням 

витрат по їх реалізації; КΣ – сумарні капітальні вкладення на реалізацію проекту, приведені до початкового 

моменту часу; R –річний коефіцієнт дисконтування. 

 

Критерієм ефективності інвестиційного проекту 

є позитивне значення чистої поточної вартості 

(NPV), що вказує на прибутковість проекту та при-

ріст ринкової вартості підприємства внаслідок реа-

лізації інноваційного проекту. Якщо ж значення 

негативне, то впровадження проекту недоцільне. 

Недоліком даного показника є відсутність єдиного 

підходу [1–6, 11, 12, 18, 19] щодо сутності його по-

няття, формули розрахунку та її складових. 

Дисконтування чистої поточної вартості здійс-

нюється з використанням ставки дисконтування (R). 

Ставка дисконтування – це необхідна прибутковість 

інвестора на інвестиційні вкладення в інноваційний 

проект, що оцінюється, іншими словами, обґрунту-

вання ставки дисконту пов'язано з оцінкою рівня 

ризику вкладень в проект [4], яка розраховується, як 

правило, за кумулятивним методом (CMM – Cumu-

lative Capital Model) на основі експертної оцінки 

індивідуальних ризиків проекту за наступною фор-

мулою [2]: 
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де і – реальна безризикова ставка позичкового від-

сотку (без урахування інфляції); s – інфляційні очі-

кування; j=1…J – множина чинників ризику, які 

враховуються в проекті; g – премія за окремий ри-

зик. 

Методи індексу рентабельності (PI), термін оку-

пності інвестицій (PP) і внутрішня норму рентабе-

льності або прибутку (IRR) засновані на розрахунку 

чистого дисконтованого грошового потоку. Індекс 

рентабельності або прибутковості (Profitability 

Index) – це відносний показник ефективності інно-

ваційного проекту, який розраховується як відно-

шення дисконтованих доходів за весь період реалі-

зації проекту до дисконтованих інвестиційних ви-

трат, значення індексу характеризує рівень прибут-

ковості на одиницю вкладених ресурсів [4]: 
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де СFt – грошовий потік в кінці періоду t; IC – сума 

інвестицій в інноваційний проект. 

Інноваційний проект вважається ефективним, 

якщо виконується наступна нерівність PI ≥ 1. Даний 

показник особливо зручно використовувати для 

оцінки альтернативних інвестиційних проектів, 

через його відносність та відтворення ефективності 

одиниці інвестицій. 

Один з найбільш поширених показників оцінки 

ефективності промислових інновацій є термін окуп-

ності інвестицій (DРР – Dynemic Payback Period), 

який повинен відповідати наступній нерівності: 

                   IC
R

CF
DPP

n
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В сучасних ринкових умовах інноваційна діяль-

ність підприємств піддається різного роду ризиків, 

тому чим довший термін окупності інвестицій, тим 

більше цей ризик для інноваційного проекту. Важ-

ливо зазначити, що динамічний термін окупності 

завжди буде більше статичного, через врахування 

зміни вартості грошей у часі, тобто дисконтування 

[5]. 

Також достатньо популярним для оцінки проми-

слових інновацій є показник внутрішньої норми 

рентабельності або прибутку (Internal Rate of 

Return), яка представляє собою ставку дисконту, яка 

прирівнює суму приведених доходів від інновацій-

ного проекту до величини інвестицій, іншими сло-

вами при якій чистий дисконтований дохід (NPV) 

дорівнює нулю. IRR визначає максимально прийня-

тну ставку дисконтування, при якій можна інвесту-

вати кошти без будь-яких витрат для інвестора: 

                       0
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На наш погляд, показнику IRR притаманні на-

ступні недоліки. Показник внутрішньої норми при-

бутковості не дає можливості визначити, скільки 

принесе грошей інвестиція в абсолютних значеннях 

та завищує ефект від інвестицій, що усувається при 

розрахунку показника модифікованої внутрішньої 

норми прибутковості (MIRR – Modified Internal Rate 

Of Return), який використовується при неординар-

ності грошового потоку, тобто коли великі відтоки 

коштів виникають не тільки на початку, але і в сере-

дині, і в кінці терміну проекту. При цьому дотри-

мання рівності [6] можливе при двох та більше зна-

ченнях IRR, для виключення таких ситуацій показ-

ник IRR модифікують та розглядають притоки і 

відтоки грошових коштів окремо [4]. 

Економічна оцінка промислових інновацій за до-

помогою всіх цих показників є дуже важливим ета-

пом, за допомогою якого ще на ранніх стадіях інно-

ваційних проектів можна відібрати найефективніші 

інновації та відхилити нераціональні пропозиції. 

Теоретико-методичні положення вітчизняних 

методів оцінки інноваційної діяльності почали фор-

муватися ще за часів директивної економіки, які 

можна умовно розділити на два періоди їх розвитку: 

1959-1969рр. розроблені методики були засновані на 

оцінці порівняльній ефективності та 1977-1988рр. – 

методики, що враховують фактор часу [6]. Одними з 

найбільш значних були наступні методики: «Мето-

дика визначення економічної ефективності викорис-

тання в народному господарстві нової техніки, ви-

находів та раціоналізаторських пропозицій» (1) 

розроблена в 1977році та «Методичні рекомендації з 

визначення економічної ефективності заходів, спря-

мованих на прискорення НТП» (2) 1988 року. Згідно 

Методики (1) річний економічний ефект від впрова-

дження нової техніки, розраховувався як економія 

на витратах, з урахуванням річного обсягу виробни-

цтва: 

                            221 )( АЗЗЕ    ,                   (8) 

де Е – річний економічний ефект; З1, З2 – приведені 

витрати на одиницю продукції, яка вироблялась за 

допомогою змінюваної і нової техніки відповідно; 

А2 – річний обсяг виробництва продукції за допомо-

гою нової техніки в натуральних одиницях. 

В свою чергу приведені витрати розраховуються у 

вигляді суми собівартості і нормативного прибутку: 

                              КЕСЗ н  ,                        (9) 

де С – собівартість одиниці продукції (роботи), грн.; 

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капіта-

льних вкладень для всіх галузей (0,15); К – питомі 

капітальні вкладення до виробничих фондів, грн. 

Недоліком Методики (1) є врахування чинника 

часу шляхом приведення до одного моменту часу 

(початку розрахункового року), яке виконується 

множенням (до початку) та діленням (після початку) 

витрат і результатів відповідного року на коефіцієнт 
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приведення, який визначається за формулою: 

                               
t

t Et )(  ,                          (10) 

де  – коефіцієнт приведення альфа; Е – норматив 

приведення (0,1); t – число років, що відокремлюють 

витрати і результати даного року від початку розра-

хункового року. 

На нашу думку, підходи до оцінки інновацій, за-

кладені в аналізованій методиці можна використо-

вувати і сьогодні. Однак ми вважаємо, що оцінюва-

ти інноваційні проекти по приведеним витратам не 

зовсім коректно, оскільки продукція, виготовлена за 

старою технологією може мати менші приведені 

витрати, але бути неконкурентоспроможною на 

ринку на відміну від інноваційної продукції з висо-

кими приведеними витратами. 

На відміну від Методики (1), в якій економічний 

ефект розраховується як економія на витратах, Ме-

тодика (2) передбачає розрахунок ефекту через різ-

ницю між результатами та витратами: 

                               ТТt ЗРЕ   ,                        (11) 

де Ет – економічний ефект від заходу НТП за розра-

хунковий період; Рт – вартісна оцінка результатів 

здійснення заходу НТП за розрахунковий період; Зт 

– вартісна оцінка витрат на здійснення заходу НТП 

за розрахунковий період. 

Розрахунок економічного ефекту проводиться з 

обов'язковим використанням приведення до єдиного 

моменту часу – розрахункового року t. Періодом, до 

якого приводяться витрати, як правило, виступає рік 

перед початком реалізації. Приведення різночасових 

витрат і результатів до розрахункового року здійс-

нюється шляхом множення їхньої величини за ко-

жен рік на коефіцієнт приведення d: 

                              
ttp

Ht Ed  )1(  ,                   (12) 

де dt – коефіцієнт приведення різночасових витрат і 

результатів; Ен – норматив приведення різночасових 

витрат і результатів (0,1); tp – розрахунковий рік; t – 

рік, витрати і результати якого приводяться до роз-

рахункового року. 

Вартісна оцінка результатів здійснення проекту 

Рt згідно Методики (2) визначається як сума основ-

них Рot і супутніх Рct результатів. Сума основних 

результатів для нових предметів праці знаходиться 

за наступною формулою: 

                          d
У

ЦQ
Р

t

tt

ot 


 )(   ,                (13) 

де Qt – обсяг використання нових предметів праці в t-

му році; Цt – ціна одиниці продукції (з урахуванням 

ефективності її застосування), що випускається з 

використанням нового предмету праці в t-му році; Уt 

– питома витрата предметів праці на одиницю проду-

кції, вироблену з їхнім застосуванням у t-му році. 

Сума основних результатів для засобів праці 

тривалого користування має наступний вигляд: 

                            tttot ВАЦP   ,                   (14) 

де Цt – ціна одиниці продукції, виробленої за допо-

могою нових засобів праці в t-му році; Аt – кількість 

застосовуваних засобів праці в цьому ж році; Вt  –

 продуктивність застосовуваних одиниць праці в t-

му році. 

Вартісна оцінка супутніх результатів включає 

додаткові економічні результати в різних сферах 

народного господарства, а також економічні оцінки 

соціальних і екологічних наслідків реалізації заходів 

науково-технічного прогресу, що визначаються за 

формулою: 

                           jt

n

j jtct CRР  1
  ,               (15) 

де Рct – вартісна оцінка соціальних і екологічних 

результатів здійснення проекту в t-му році; Rjt – 

величина окремого результату (у натуральних оди-

ницях) з урахуванням масштабів його впровадження 

в t-му році; Сjt – вартісна оцінка одиниці окремого 

результату в t-му році; n – кількість показників, що 

враховуються при визначенні впливу проекту на 

довкілля і соціальну сферу. 

Окрім того дана методика передбачає, що витра-

ти на реалізацію проекту за розрахунковий період 

включають витрати на виробництво продукції (Зп) 

та її використання (Зи) за цей період і розраховують-

ся однаково: 

                                              ttt

tk

tHt tt

tk

tHt tИП dЛКИdЗЗ   
)(/  ,                                            (16) 

де Зt – величина витрат усіх ресурсів у t-му році (включаючи витрати на одержання супутніх результатів) при 

виробництві і використанні продукції відповідно; Иt – поточні витрати при виробництві і використанні продук-

ції в t-му році без обліку амортизаційних відрахувань на реновацію; Кt – одноразові витрати (капітальні вкла-

дення, інвестиції) при виробництві і використанні продукції в t-му році; Лt – залишкова вартість (ліквідаційне 

сальдо) основних засобів, що вибули в t-му році. 

 

Перевагою Методики (2) є можливість врахуван-

ня окрім основних результатів, ще й супутніх (еко-

логічних, соціальних та інших), які для деяких про-

мислових інноваційних проектів можуть бути не 

менш вагоміші за економічні. Також дана методика 

дозволяє врахувати динаміку доходів та розходів 

протягом всього життєвого циклу інноваційного 

проекту. Проте слід зазначити, що в розглянутих 

методиках розрахунки здійснюються на основі нор-

мативних коефіцієнтів, які визначалися без економі-

чного обґрунтування та не враховують чинник ри-

зику, що безумовно не можна вважати позитивним 

при проведенні економічної оцінки промислових 

інновацій, і як слідство невідповідність умовам оці-

нки в ринковій економіці. 
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В методології оцінки ефективності промислових 

інновацій доцільно використовувати наступні прин-

ципи: принцип від попередньої оцінки на етапі при-

йняття рішення до загальної оцінки на кінцевому 

етапі, принцип сполучення статичних та динамічних 

оцінок, принцип сполучення кількісних і якісних 

оцінок, принцип урахування часу, здійснення оцінки 

з урахуванням динамічності впродовж всього жит-

тєвого циклу інновації [6]. 

Також не можна не погодитися з думкою Берта 

Перріна [7], що методологічний підхід до оцінки 

інновацій повинен мати можливість отримувати 

непередбачувані наслідки та ризики, забезпечити 

розуміння складних процесів, а також допомогти 

визначити висновки та наслідки, як від успішних 

проектів, так і від невдалих, бути достатньо гнучким 

та прозорим. 

Складність інноваційної діяльності полягає в 

тривалості життєвого циклу інноваційного товару, 

що потребує проведення економічної оцінки іннова-

ції на кожній його стадії. Класичний життєвий цикл 

інновації (ЖЦІ) складається з декількох стадій: за-

родження (І), зростання (ІІ), зрілість (ІІІ) та спад 

(ІV). На нашу ж думку, найбільш доцільно розгля-

дати ЖЦІ у вигляді, представленому на рис. 1, який 

має п’ять стадій: дослідження і розробка (І), впрова-

дження (ІІ), зростання (ІІІ), зрілість (ІV) та занепад 

(новий розвиток) (V). 

 

 
Рисунок 1 – Життєвий цикл інновації 

 

Перша стадія – дослідження і розробка іннова-

ційного продукту. Слід зазначити, що ця стадія не 

завжди закінчується успішно, існує велика ймовір-

ність невдач, ризиків і відстрочки одержання ре-

зультатів. Результатом даної стадії є готовий до 

впровадження продукт. На цьому етапі дуже важли-

во правильно оцінити доцільність даної інновації, 

оцінити всі ризики та можливості. 

Стадія впровадження потребує значних витрат, 

це стадія збитків, відбувається технологічне освоєн-

ня масштабного виробництва інноваційної продук-

ції, виведення на ринок. При цьому обсяг виробниц-

тва повинен досягти рівня, який забезпечує беззбит-

ковість роботи. 

Третя стадія – стадія зростання. Результат – зро-

стання виробництва та доходів, які можна реінвес-

тувати на програми з розвитку інновації. Саме під 

час цієї стадії з’являються перші конкуренти. 

Особливістю четвертої стадії (зрілість) є стабілі-

зація обсягів виробництва, обсяг продажів, прибуток 

досягає максимальної точки, але також в стадії зрі-

лості різко зростає конкуренція, оскільки відбува-

ється дифузія (поширення) нововведення, іннова-

ційний товар перестає бути єдино унікальним, від-

так попит на нього скорочується, як наслідок почи-

нається п’ята стадія (занепаду), прибуток стрімко 

падає, після чого підприємства вимушені шукати 

конкурентні переваги шляхом здійснення іннова-

ційної діяльності, тому стадію занепаду можна та-

кож називати стадією нового розвитку. 

За останні роки вчені-економісти розробили без-

ліч методів та моделей проведення економічної 

оцінки ефективності промислових інновацій. Проте 

в роботі проаналізовано та виявлено, що в сучасних 

методиках оцінки промислових інновацій недостат-

ньо приділяється увага визначенню факторів ризику 

та характеристик промислових інновацій на ранніх 

стадіях оцінки інноваційних проектів, що може 

привести до впровадження економічно неефектив-

них промислових інновацій [8]. Основу існуючих 

методичних розробок, які використовуються для 

економічної оцінки ефективності інновацій на поча-

ткових етапах життєвого циклу, становлять сучасні 

математичні методи прогнозування, такі як класич-

на теорія ймовірностей і математична статистика, а 

також методи експертних оцінок, зокрема аксіологі-

чна теорія ймовірностей, інтервальні методи і теорія 

нечітких множин. Дані методи дозволяють врахува-

ти багатокритеріальність інновацій та високу неви-

значеність інноваційної діяльності. При оцінці про-

мислових інновацій на стадіях наукового дослі-

дження та розробки основною проблемою є недо-

статність кількісних показників та висока невизна-

ченість інновацій, тому А.В. Маслобоєв та 

В.В. Максимова в своїй роботі пропонують застосу-

вання апарату теорії нечітких множин для оцінки 
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ефективності інновацій на початкових етапах жит-

тєвого циклу товару. Такий підхід дозволяє генеру-

вати безперервний спектр сценаріїв реалізації по 

кожному з прогнозованих параметрів інновації. Він 

дозволяє не тільки врахувати невизначеність, але і 

привести якісні (соціальна, екологічна, науково-

технічна ефективність) і кількісні оцінки (економіч-

на ефективність) до однієї основи і розрахувати 

інтегральний показник ефективності промислових 

інновацій ( ), що залежить від багатьох парамет-

рів за наступною формулою [9]: 

                                                  
еколнтсоцек ЕЕЕЕE  4321int    ,                                      (17) 
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де Еек, Есоц, Ент, Еекол – показники економічної, соціальної, науково-технічної та екологічної ефективності інно-

вацій відповідно;  – ранги окремих показників ефективності інноваційного проекту (ступінь важливості окре-

мого показника); n – кількість ранжируваних по ступені значимості окремих показників ефективності. 

 

Головним недоліком методу теорії нечітких 

множин є те, що основою даного методу є експертні 

оцінки, яким притаманна суб’єктивність та обмеже-

ність суджень експертів. 

У зарубіжній практиці популярним методом оці-

нки ефективності інновацій є методика STAR 

(Strategic technology assessment review – огляд стра-

тегічних технологічних оцінок), основою якої є 

експертний підхід. Всього методика STAR включає 

14 таблиць, в яких оцінюються 118 окремих факто-

рів, здатних впливати на реалізацію та комерціалі-

зацію інноваційного проекту. Головною перевагою 

даного методу є комплексність технологічних та 

стратегічних аспектів [10]. 

Сучасні автори [10, 11] в своїх роботах розгля-

дають метод комплексної оцінки. Розгорнутий ана-

ліз на основі даної методики дає можливість оцінки 

різних видів інноваційних проектів та відсіяти заві-

домо неефективні проекти, однак даний метод не 

може передбачити всі сценарії можливого розвитку 

інновації. Також для оцінки інноваційного проекту 

застосовується метод експрес-аналізу, особливо 

зручний на етапі попередньої оцінки. Перевагами 

цього методу можна вважати швидкість розрахунків 

та невисоку трудомісткість, проте це може визивати 

за собою неточність розрахунків та їх вузькоспря-

мованість. 

У своєму дослідженні Р.В. Бойко [12] пропонує 

метод оцінки, який передбачає розрахунок «гранич-

ного маржинального прибутку» (ГМП). Під ГМП 

розуміється зміна величини маржинального прибут-

ку від збільшення обсягу виробництва і реалізації на 

одну одиницю. Для розрахунку граничного маржи-

нального прибутку необхідно мати інформацію про 

сумарну виручку та сумарні величини змінних ви-

трат на кожному етапі. Розраховується ГМП за фо-

рмулою: 
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де МПі – маржинальний прибуток на обсяг вироб-

ництва на і-му кроці; МПі- 1 – маржинальний прибу-

ток на обсяг виробництва на попередньому стосовно 

і-го  кроку, тобто на і-1 кроці; ni – кількість продук-

ції, виробленої на і-му кроці; ni-1 – кількість продук-

ції, виробленої на і-1 кроці. 

Головною перевагою показника на думку 

Р.В. Бойко є те, що динаміка ГМП відтворює і ди-

наміку прибутку, а саме там, де позитивна величина 

ГМП є найменшою при даному обсязі продаж, при-

буток буде максимальним [12]. 

Динаміка поширення інновації за своєю суттю 

має дифузійну природу. Щодо поширення інновацій 

класичної стала точка зору Е. Роджерса, який визна-

чив дифузію як процес, за допомогою якого іннова-

ція проходить по комунікаційним каналам в часі і 

просторі серед учасників соціально-економічної 

системи [13]. Обсяг дифузійних продуктів за час dt 

(дифузійні процеси) має наступний вираз, рішенням 

якого є логістична функція [14]: 

                       dt
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де V – поточний обсяг використовуваних інновацій 

у середовищі; Vm – рівень максимальних обсягів 

поширення інновації в середовищі; r – показник 

темпів дифузії інновації (коефіцієнт дифузії іннова-

цій); p – показник затримки в часі початку дифузії 

інновації щодо початку системи відліку; e – основа 

натурального логарифму. 

На основі даної моделі автори [14] пропонують 

використовувати модель дифузії інновації та замі-

щення її новою інновацією, більш досконалої порів-

няно з попередньою, яка має наступний вигляд: 
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де Vm1, Vm2 – поточні обсяги поширення поперед-

ньої та подальшої інновацій. 

Перевагою даної моделі є те, що вона описує не 

тільки фазу зростання в поширенні інновацій, а й 

фазу спаду або етап виходу з ринку. 

Ще одну модель в якості методу оцінки дифузії 

інновацій розкриває в своїй роботі Р.І. Гільманова 

[15], а саме математичну модель дифузії інновацій 

Басса, яка описує, як інновації приймаються насе-

ленням та яка є більш гнучкішою в порівнянні з 

логістичної моделлю: 
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де nt – кількість, що прийняла інновацію в момент 

часу t; Nt – сумарне число, що прийняли інновацію в 

момент часу t; M – потенціал ринку; p – коефіцієнт 

зовнішнього впливу; q – коефіцієнт внутрішнього 

впливу. 

Особливості різних стадій життєвого циклу ін-

новацій, відмінність їх критеріїв та показників ефек-

тивності обумовлюють використання й різних мето-

дів оцінки ефективності інновацій на цих стадіях, 

представлених в табл. 1 на основі дослідженої та 

аналізованої літератури. 

 

Таблиця 1 – Оцінка ефективності інновацій на різних стадіях життєвого циклу 

Стадія життєвого 

циклу інновації 
Критерії та показники ефективності інновацій Методи оцінки 

І Дослідження і 

розробка 

новизна, практична користь та промислова 

придатність новації, тривалість життєвого 

циклу інновацій, коефіцієнт науково-технічної 

результативності, техніко-економічна ефекти-

вність, чистий дисконтований дохід від 

НДДКР 

Статичні методи, метод експертних 

оцінок, теорія ймовірностей, апарат 

теорії нечітких множин, методика 

STAR, експрес-аналіз, метод NPV 

ІІ Впровадження 

виробнича придатність, виробнича технологі-

чність, економічний ефект від впровадження 

нововведення в порівнянні з аналогом, термін 

окупності, рентабельність інвестицій, показ-

ник внутрішньої норми рентабельності, індекс 

прибутковості, економія від зниження собіва-

ртості, від приведених витрат  

 «Методика…» 1977р. (1), «Методи-

чні рекомендації…» 1988р. (2), ста-

тичні методи, метод експертних 

оцінок, методи NPV, PI, IRR, РР, 

методика STAR, метод комплексної 

оцінки, граничний маржинальний 

прибуток 

ІІІ Зростання 

ІV Зрілість 

(збут) 

показник нових продажів, приріст обсягів 

продажу, показник дифузії інновацій  

модель дифузії інновації, математи-

чна модель дифузії інновацій Басса, 

граничний маржинальний прибуток 

V Занепад (новий 

розвиток) 

показник дифузії інновації та заміщення її 

новою інновацією, (в випадку стадії «новий 

розвиток» критерії та показники відповідають 

І стадії ЖЦ)  

модель дифузії інновації та замі-

щення її новою інновацією, гранич-

ний маржинальний прибуток, (в 

випадку стадії «новий розвиток» 

методи оцінки відповідають І стадії 

ЖЦ) 

 

Таким чином, кожна стадія життєвого циклу ін-

новації має свої особливості та виконує конкретну 

роль в інноваційному процесі, тому виявлення всіх 

можливих ефектів та чинників є важливою умовою 

при проведенні економічної оцінки ефективності 

промислових інновацій. Важливо зазначити, що при 

виборі того чи іншого методу оцінки необхідно 

опиратися на різні аспекти, такі як розмір та галузь 

підприємства, його фінансові потоки, особливості 

інноваційних проектів та їх стадії життєвого циклу. 

ВИСНОВКИ. Розвиток інноваційної діяльності 

промислових підприємств є одним з основних шля-

хів підвищення конкурентоспроможності вітчизня-

ної продукції, відіграє ключову роль в економічно-

му благополуччі країни та визначає її місце на сві-

товому ринку. Виходячи з цього, задача оцінки ефе-

ктивності промислових інновацій та якісний відбір 

інноваційних проектів мають високе практичне 

значення на національному рівні. Враховуючи те, 

що серед розглянутих методів не існує універсаль-

ного та уніфікованого, а кожен з них має свої недо-

ліки, то можна зробити висновок, що перед економі-

стами-науковцями стоїть завдання по розробці 

більш довершеного метода економічної оцінки про-

мислових інновацій з урахуванням стадій життєвого 

циклу. Дане питання є проблемою як теоретичної 

сфери, так і практичної, оскільки недостатня увага 

до даної проблеми може призвести до фінансових 

збитків через недостовірні дані та прийняті на їх 

основі управлінських рішень. А розуміння недоліків 

та переваг існуючих методів оцінки ефективності 

промислових інновацій повинно сприяти розвитку 

та удосконаленню цих методів, що допоможе мене-

джерам в прийнятті раціональних рішень та ефекти-

вному використанні ресурсів на вітчизняних підпри-

ємствах для підвищення ефективності їх інновацій-

ної діяльності. 
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ANALYSIS OF THE EXISTING METHODS OF AN ECONOMIC EVALUATION  

OF THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL INNOVATIONS 

A. Kravchuk 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 

vul. Kyrpychova, 2, Kharkiv, 61002, Ukraine. E-mail: alina.kravchuk1601@gmail.com 

Purpose. Analysis and research of existing methods of  economic evaluation of  efficiency of industrial innovations, 
their advantages, disadvantages and directions of their improvement is the purpose of the article. Methodology. Re-
search and comparative analysis of traditional and modern, static and dynamic methods of the economic evaluation of 
the efficiency of the industrial innovations were performed. The advantages and disadvantages of the existing methods 
with an innovation life cycle were considered. Findings. The use of appropriate methods for evaluating the efficiency 
of the innovations at different stages of the innovation life cycle in terms of their features, the difference in criteria and 
performance indicators was proposed as a result of the study. Originality. The complexity of innovation activity con-
sists in a duration of the innovative product life cycle, which requires the economic evaluation of the innovations at 
each stage. In spite of a large number of methods of the economic evaluation of innovations, there is no universal and 
unified method among the considered ones, and each of them has its own disadvantages. Nowadays each enterprise and 
each author use different valuation methods based on their own views and field of activity that does not always fully 
describe the actual state of industrial innovations or innovation projects. Therefore, today this issue remains insuffi-
ciently explored, open and controversial, requiring further study and improvement. Practical value. Analysis and re-
search of existing methods of economic evaluation of  industrial innovations efficiency, understanding their advantages 
and disadvantages will contribute to a development and an improvement of these methods for making rational manage-
ment decisions and an efficient use of resources at enterprises in order to increase the efficiency of their innovation 
activities. Every stage of the innovation life cycle has its own peculiarities and fulfills a specific role for the innovation 
process, so an identification of all possible effects and factors is an essential condition for conducting an economic 
evaluation of the efficiency of industrial innovations. Сonclusions. The economic evaluation of the efficiency of the 
innovations is important stage which allows select the most effective innovations and reject irrational proposals in the 
early stages of innovative projects. References 27, tables 1, figures 1. 

Key words: efficiency, analysis of methods, economic evaluation, innovation life cycle, industrial innovations. 
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