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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННВАЦІЙ ЗА СТУПЕНЕМ НОВИЗНИ ТА СКЛАДНОСТІ РОЗВЯЗУВАНОЇ ЗАДАЧІ 

 

The role of innovation factor in economic growth at the present stage through public technological priorities. 

 

Ключова роль інноваційного фактора в процесі економічного росту більшості країн світу реалізується на сучасному 

етапі через систему державних технологічних пріоритетів. Доля технологічних інновацій в об’ємі ВВП розвинутих 

країн складає від 70 до 90%. В той же час сфера впливу наукоємних технологій обмежується не тільки економічною 

системою, зокрема, такими її важливими характеристиками, як ВВП, об’єми промислового виробництва, зайнятість, 

продуктивність праці персоналу і технологічного обладнання, але й системного управління інноваційними процесами 

безпосередньо на промислових підприємствах. Україна належить до тих країн, чий рівень економічного розвитку не 

відповідає рівню інноваційного та освітнього потенціалу. Однією із причин цього є відсутність дієвого механізму 

управління інноваційними процесами.  

На виробництві вирішуються технічні, технологічні, економічні, організаційні, соціальні питання. В даному зв’язку 

потрібно розрізняти техніко-технологічні, організаційні, управлінські, економічні, соціальні інновації. 

Техніко-технологічні інновації – це нові і прогресивні, або модернізовані машини, механізми, інструменти, апарати 

управління машинами, пристрої, технологічні процеси, інші прогресивні матеріальні засоби. 

Інновації в області організації представляють більш досконалу, в порівнянні з існуючою, організацію виробництва, 

управління, праці, підготовки виробництва в основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділах, контролю якості, 

оперативного планування виробництва. 

Економічні інновації виражаються розробкою прогресивних:  1)систем показників (інноваційних програм, 

капітальних вкладень, ефективності використання матеріальних ресурсів, основних виробничих фондів, виробничих 

потужностей, трудових ресурсів); 2) норм та нормативів (відрахувань, запасів сировини та матеріалів, терміну 

будівництва, витрат матеріалів у виробництві, витрат матеріалів на ремонт та експлуатацію основних виробничих 

фондів); 3) цін (договірні ціни, оптові ціни підприємства, планування та прогнозування цін, встановлення цін, розробка 

прейскурантів, контроль за рівнем цін); 4) утворення та використання виробничих фондів; 5) систем оцінки 

(ефективності виробництва, нової техніки, економічної  ефективності нової продукції, рівня якості продукції, якості 

праці, технологічних та виробничих систем, якості персоналу). 

В табл. 1 наведена розроблена автором бальна оцінка інновацій за ступенем новизни та складності розв’язуваної 

задачі. 

Таблиця 1 

Бальна оцінка інновацій за ступенем новизни та складністю розв’язуваної задачі 

Складність розв’язуваної задачі 

Ступінь новизни інновації 

Вдосконал

ення які 
мають 

локальну 

новизну 

Традиційні 

вдосконале
ння зі 

світовою 

новизною 

Повністю 

нові, які не   
мають собі 

аналогів та 

прототипів 

Конструкція однієї простої деталі, зміна 

одного параметра, операції простого 

технологічного, управлінського, 
економічного і соціального процесів, 

компоненту рецептур тощо. 

1 10 30 

Конструкція складної деталі, вузла або 

деяких неосновних вузлів машин, зміна 

двох або більше неосновних параметрів, 

операції технологічного, управлінського, 

економічного, соціального процесів, 
рецептур тощо. 

2 15 45 

Конструкція одного основного вузла або 

декількох неосновних вузлів машин, 
механізмів, неосновна частина 

технологічних, управлінських, 

економічних, соціальних процесів, 
рецептур тощо. 

3 20 60 



Продовження табл. 1 

Конструкція декількох основних 

вузлів, основні процеси технології, 
організації праці, виробництва, 

управління, економічного і соціального 

розвитку, основна частина рецептури 
тощо. 

4 25 75 

Конструкція машини, приладу, 

верстата, апаратури, споруди, 
технологічні процеси, організації праці, 

виробництва, управління, економічного 

і  соціального розвитку, рецептури 
тощо. 

5 35 105 

Конструкція машини, приладу, 

верстата, апарата, споруди, зі складною 

кінематикою, апаратурою, системою 
контролю з радіоелектронною схемою, 

конструкція силових машин, двигунів, 

агрегатів, комплексні технологічні 
процеси, системи організації праці, 

виробництва, управління, складні 

рецептури тощо. 

6 45 135 

Конструкція машини, апарату, споруди 

зі  складною системою контролю 

автоматичних поточних ліній, які 
складаються з нових видів обладнання, 

системи управління та регулювання, 

складні комплексні технологічні 
процеси, системи організації праці, 

виробництва, управління, рецептури 

особливої складності тощо. 

7 
7 

55 165 

Конструкція машини, апарату, споруди 
зі  складною системою контролю 

автоматичних поточних ліній, які 

складаються з нових видів обладнання, 
системи управління та регулювання, 

складні комплексні технологічні 
процеси, системи організації праці, 

виробництва, управління, рецептури 

особливої складності тощо. 

7 
7 

55 165 

Конструкція, технологічні процеси, 
рецептури особливої складності, які 

відносяться до нових розділів науки та 

техніки; системи організації, 
управління, планування, які 

відносяться до нових галузей 

виробництва 

8 65 195 

Примітка: При складанні табл. 1 використанні дані законодавства з винахідництва 

 


