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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена питанням ефективності інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств. Обґрунтовано науково^методичні, теоретичні положення і теоретичні засади функціонування
машинобудівних підприємств за умов підвищення ефективності їх інноваційної діяльності.
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Summary. The article is devoted to the questions of the efficiency of the innovative activity of machine^building
enterprises. Grounded scientifically methodical, theoretical positions and theoretical principles of functioning of machine^
building enterprises in the conditions of the increase of the efficiency of their innovative activity.
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Актуальність теми. Сучасний шлях розвитку
національних економік країн, що розвиваються, і
провідних країн світу значною мірою визначаєть�
ся ефективною роботою їх інноваційного механі�
зму та результативністю реалізованих нововведень.
Сьогодні роль інновацій в економічній системі
займає одне з провідних місць. У сучасних умовах
інновації виступають найважливішим засобом за�
безпечення умов виходу з економічної кризи,
структурних зрушень у народному господарстві,
зростання технічного прогресу, підвищення якіс�
них показників господарської діяльності.

Економічна ситуація, яка склалася зараз в Ук�
раїні, дуже складна. На сьогодні всередині країни
панує економічна і політична нестабільність, яка ще
й підсилюється світовою фінансовою кризою. Тому
саме зараз особливо актуальним постає питання
інноваційного розвитку. Економіка України в умо�
вах глобальної фінансової кризи не зможе ефектив�
но розвиватися без розвитку інновацій та впрова�
дження нових технологічних рішень.

Серед сукупності причин, що сприяли еко�
номічній кризі та утримують перехід України на
траєкторію економічного зростання, чи не най�
головнішою є низька інноваційна активність. У
забезпеченні виходу економіки з кризового ста�
ну і стабільного її розвитку вирішальну роль
відіграє науково обґрунтована інноваційна по�
літика держави. В Україні дотепер не створено об�
ґрунтованої системи державної підтримки інно�
ваційної діяльності підприємств. Вивести Украї�
ну з цієї ситуації може лише науково обґрунтова�
на інноваційна політика держави.

Особливої актуальності набувають питання
більш глибокого вивчення шляхів та можливостей
ефективного використання інноваційної діяль�
ності, як основи економічного зростання, пошук
методів розв’язання низки теоретичних та прак�
тичних завдань у тих сферах господарювання, які

виступають каталізатором розвитку економіки.
Такими є підприємства машинобудівної галузі, яка
є фондоутворюючою і визначає рівень технологі�
чного розвитку інших секторів економіки. На су�
часному етапі розвитку промислових підприємств
України характерна серйозна криза в інноваційній
сфері, що вимагає вживання активних заходів з її
подолання як з боку держави, так і з боку під�
приємств. Для вирішення зазначених питань не�
обхідно системно досліджувати сутність ефектив�
ності інноваційної діяльності підприємства та його
складових, особливості їх взаємодії у процесі роз�
витку підприємства для ефективної реалізації за�
ходів інноваційного розвитку.

Інноваційна діяльність та її окремі аспекти
залишаються ще недостатньо досліджені і не
одержали того теоретичного і практичного роз�
витку, що сприяв би подоланню певних загроз
економічній та технічній безпеці України. В на�
укових публікаціях та дослідженнях знаходять
своє відображення широке коло актуальних про�
блем інноваційної діяльності, як найважливішо�
го фактора підвищення ефективності діяльності
машинобудівних підприємств.

Теоретичним і практичним аспектам ефектив�
ності інноваційної діяльності присвячені праці
зарубіжних та українських вчених: Т. Брайана,
Б. Санто, Б. Твісса, К. Фрімена, Й. Шумпетера,
Ф. Валенти, Л. Водачека, О. Алімова, В. Алексан�
дрової, О. Ареф’євої, Ю. Бажала, С. Гуткевич,
Б. Данилишина, П. Завліна, І. Кушніра, О. Савчу�
ка, А. Гальчицького, В. Геєця, В. Герасимчука,
С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кириченко, С. Ко�
заченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, О. Лапко,
А. Наливайко, В Новицького, В. Соловйова, Л. Фе�
дулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай, І. Школи,
Ю. Яковця, Г. Ялового, С. Ямпольського та інших.

Незважаючи на велике різноманіття наукових
проблем, пов’язаних з інноваціями, та глибину їх
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дослідження, окремі аспекти у сучасній економічній
науці залишились маловивченими і невирішеними.
Так, очевидна недостатність комплексних еконо�
мічних розробок питань створення й ефективного
використання інноваційного підприємництва в
машинобудуванні; потребує удосконалення ме�
ханізм управління інноваціями. Зокрема, мають
потребу в більш глибокій теоретичній розробці
питання аналізу та оцінки ефективності інновацій�
ної діяльності та визначення пріоритетних на�
прямків підвищення ефективності цієї діяльності.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає
в обґрунтуванні науково�методичних, теоретичних
положень і теоретичних засад функціонування
машинобудівних підприємств за умов підвищен�
ня ефективності їх інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасний еконо�
мічний розвиток України неможливий без першо�
чергового відродження машинобудівної галузі, яка
є джерелом забезпечення засобами праці. Саме
рівень якості машинобудівної продукції, її відпо�
відність сучасним вимогам, закладають основи роз�
витку інших галузей економіки. Сьогодні в Україні
на більшості машинобудівних підприємств питан�
ням планування приділяється недостатньо уваги. В
сучасних умовах ключовою складовою розвитку
підприємств машинобудування має стати розробка
стратегічних планів, які повинні комплексно вра�
ховувати внутрішні та зовнішні чинники, тенденції
та особливості економічних процесів, які відбува�
ються в Україні та світі [1, с. 88–89].

Основними складовими ринку машинобудівної
промисловості є продукція таких галузей, як транс�
портне та енергетичне машинобудування, автомо�
білебудування, а також машинобудування для наф�
тохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобув�
ної промисловості, верстатобудування.

Машинобудівний комплекс України представ�
лений сотнями підприємств різного масштабу та
профілю діяльності, більшість з яких не працюють
або завантажені на неповну потужність. Рівень про�
дукції, яка випускається діючими підприємствами,
здебільшого не відповідає міжнародним стандар�
там та не може конкурувати на рівні із західними
аналогами. Так, частка машинобудівної продукції
в структурі експорту України складає 13,6 %, що
нижче світового рівня на 40,5 % [2, с. 35].

У провідних країнах світу термін служби тех�
нологічного обладнання не має перевищувати 7–
10 років, а в Україні середній розрахунковий вік
перевищує 20 років. Зношеність основних засобів
у середньому в машинобудівній галузі складає 70–
80 %. Щорічний відсоток оновлення обладнання
є надзвичайно низьким — 0,01 %, тоді як у про�
відних країнах світу з розвинутим машинобуду�
ванням вважається, що щорічно повинно онов�
люватись 10–12 % технологічного обладнання.

Проблемою залишається і відсутність достат�
нього обсягу інвестиційних ресурсів, необхідних

для виведення машинобудівної промисловості на
шлях інноваційно�конкурентного розвитку. Інно�
ваційна активність у галузі недостатня. Державні
програми інноваційного розвитку часто не забез�
печують очікуваних результатів, міністерства і
відомства, обтяжені соціальною необхідністю під�
тримки традиційних виробництв, не мають дос�
татньо коштів для інноваційних перетворень, а
недержавні комерційні установи все ще не можуть
здійснювати довгострокові проекти, які б забез�
печували базові технологічні зміни.

Повільний розвиток машинобудівних під�
приємств у сфері інновацій тісно пов’язаний і з
недосконалістю діючої системи оподаткування.
Так, надмірний податковий тиск, спричинений
необґрунтовано високими ставками податків на
виробництво та імпорт інноваційної продукції, не
лише значно сповільнює інноваційну активність
товаровиробників, а й змушує багатьох із них іти
у тінь з метою виживання.

Лише близько 14 % підприємств проводять
інноваційну діяльність, хоча працює значна кіль�
кість наукових і конструкторських організацій. У
2009 році впроваджено лише 1983 нових техно�
логій, з них маловідходних і ресурсозбережних
тільки 753, освоєно виробництво нових видів тех�
ніки — 641 одиниця [3]. Однією з основних при�
чин низької інноваційної активності галузі маши�
нобудування є незначні обсяги фінансування.

Істотно позначається на інноваційній діяль�
ності також зменшення кількості науковців, зни�
ження рівня їх кваліфікації. Загострилася кадро�
ва проблема. Середній вік працівників на багатьох
машинобудівних підприємствах перевищує 55
років. Щодо ряду нових професій, пов’язаних із
створенням і застосуванням комп’ютеризованих
виробництв, упровадженням високих технологій,
ця проблема потребує особливої уваги. Збільшен�
ня обсягу виробництва продукції машинобуду�
вання і впровадження ресурсозбережних техно�
логій позитивно позначається на економічних по�
казниках галузі [4, с. 93].

Розглянуті вище проблеми та тенденції розвит�
ку інноваційної діяльності машинобудівної галузі
дозволяють запропонувати ряд заходів, насамперед,
у певних сферах державної політики, які сприяти�
муть збільшенню кількості інноваційно�активних
підприємств, забезпеченню їх фінансової стабіль�
ності та необхідного рівня конкурентних переваг як
на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Основними завданнями управління іннова�
ційною діяльністю підприємства є формування
пріоритетів його інноваційної діяльності, а також
визначення потреби виробництва в інноваціях.
Не менш важливим є визначення сфер застосу�
вання інновацій, забезпечення процесу створен�
ня і впровадження інновацій і його контроль.

Розглядаючи класифікаційні ознаки інно�
вацій, запропоновані вітчизняними та зарубіжни�
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ми вченими, можна зробити висновок, що не
існує універсальної класифікації інновацій, які
визначають ефективність інновацій та галузеві
особливості в машинобудуванні. У запропоно�
ваній класифікації виділено ряд важливих крите�
ріальних ознак: виробнича, структурна та цільо�
ва ознака за часом реалізації (рис. 1). Особливі�
стю даної класифікації є те, що вона дозволяє
відображати, окрім традиційних розмежувань,
критерії джерел підвищення ефективності інно�
вацій та фактори, які сприяють її прояву.

чними реформами та вимушені конкурувати з більш
фінансово потужними закордонними виробниками.

У сучасних умовах спостерігається критичний
стан у здійсненні інноваційної діяльності на маши�
нобудівних підприємствах у зв’язку з їх недостатнім
фінансовим забезпеченням. До причин, що гальму�
ють реалізацію інноваційної діяльності, відноситься
також скорочення фінансування фундаментальних
досліджень. Участь держави (кошти держбюджету та
місцевих бюджетів) в інноваційній діяльності непри�
пустимо незначна (на рівні 1 % від загального обся�
гу фінансування інновацій). Також на низькому
рівні залишаються інвестиційні можливості націо�
нальних банків. Крім того, західні експерти відміча�
ють надмірно високі інвестиційні та економічні
ризики для української економіки, які оцінюються
на рівні 60 %, про що також свідчить обсяг інвес�
тицій інших країн у машинобудівну галузь України
(3,6 % від загального обсягу інвестицій). Без кори�
гування існуючої практики кредитування вироб�
ництва неможливо виправити становище, при яко�
му машинобудування не може сподіватися на по�
вноправну інтеграцію в загальносвітовий ринок.

Ефективність оцінювання інноваційної діяль�
ності на машинобудівних підприємствах значною
мірою визначається особливостями методичних
підходів об’єктивної економічної оцінки величи�
ни ефективності. Безпосередньо економічні ре�
зультати від інноваційної діяльності пов’язані із
науково�технічним і соціальним ефектами.

У свою чергу, ресурсний та екологічний ефек�
ти виникають лише як наслідок науково�технічно�
го прогресу й опосередковано впливають на еконо�
мічний ефект від інноваційної діяльності. Тому від
упровадження інноваційних проектів можна отри�
мати чотири види ефекту: економічний, науково�
технічний, соціальний та екологічний (табл. 1).

Рис. 1. Класифікація інновацій у машинобудуванні.
Джерело: [5, с. 118]

Ця класифікація дозволяє точно позиціону�
вати інновації стосовно машинобудування, по�
бачити їх спрямованість і оцінювати ефективність
діяльності їх використання.

Аналіз інноваційної активності промислових
підприємств України дозволив зробити висновок
про недостатню позитивну динаміку з точки зору
впровадження інноваційного типу стабільного еко�
номічного зростання. Українські машинобудівні
підприємства послаблені політичними та економі�

Таблиця 1
Система показників ефективності інноваційної діяльності

Джерело: [6, с. 126]
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При проведенні аналізу ефективності інно�
ваційної діяльності організації потрібно врахову�
вати перелічені фактори зіставленості варіантів
аналізу й оцінки.

Ефективність оцінювання інноваційної діяль�
ності машинобудівних підприємств залежить від
сукупності факторів та чинників, зокрема такий
важливий чинник, пов’язаний з проведенням інно�
ваційної діяльності, як час, витрати на ресурси,
результативність. Комплексну оцінку ефективності
впровадження інноваційної продукції, на нашу
думку, необхідно проводити у двох напрямках:

 оцінка економічної ефективності іннова�
ційної діяльності й інновацій з отримання при�
бутку (складається з традиційних показників
ефективності);

 оцінка ефективності інноваційної діяль�
ності з погляду реалізації інноваційних процесів
і досягнення цілей підприємства у вигляді отри�
мання інновацій (продуктів, технологій) (додат�
кові показники, які характерні для машинобуді�
вних підприємств та впливають на значимість
інноваційної продукції).

Розрахунок показників ефективності іннова�
ційної діяльності необхідно здійснювати на ос�
нові фактичних результатів діяльності підприєм�
ства, через певні проміжки часу.

Центральне місце в підвищенні ефективності
інноваційної діяльності машинобудівних підпри�
ємств належить упровадженню пропозицій з
удосконалення механізму управління.

Аналіз чинних організаційно�правових форм
управління розвитком інноваційного потенціалу
підприємства свідчить про вирішальну роль спіль�
ного управління інноваційним потенціалом із
застосуванням відповідної організаційної струк�
тури, що дозволить поєднати фінансові і вироб�
ничі можливості підприємств і слугуватиме базою
для нарощування інноваційного потенціалу. Ці
проблеми найбільш ефективно можна вирішити
за допомогою кластерного підходу.

Потреба у прискореному створенні в Україні
кластерних систем у галузі машинобудування
зумовлюється, насамперед, особливістю сучасно�
го механізму формування конкурентоспромож�
ності підприємств машинобудування на вітчиз�
няному та міжнародному ринках, що базується
переважно на генерації і нарощуванні інновацій�
ного потенціалу, який, у свою чергу, створює ос�

нову для розвитку сукупності науково�техноло�
гічних, фінансових, виробничих і маркетингових
ланцюгів зі створення нових продуктів і техно�
логічних процесів з визначеними параметрами.

Висновок. Повільна адаптація підприємств
машинобудування до роботи в ринкових умовах;
нерозвинутість інфраструктури ринку (відсутність
реального моніторингу, дистриб’юторської систе�
ми, фірмового технічного обслуговування); недо�
сконалість механізму середньо� та довгостроко�
вого кредитування виробників продукції та високі
ставки кредитування; недостатня ефективність
механізму часткової компенсації вартості склад�
ної техніки та фінансового лізингу; застарілість
основних фондів, низький їх технічний рівень,
відсутність обладнання, придатного до перенала�
годження без значних витрат для впровадження
ресурсозбережних технологій; низький кадровий
потенціал — все це визначило необхідність пошу�
ку шляхів підвищення ефективності інноваційної
діяльності, що дасть змогу українським підпри�
ємствам значно підвищити рівень конкуренто�
спроможності та інвестиційної привабливості.
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