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ВСТУП
Складність та взаємозалежність

організаційних, технічних, соціаль$
но$економічних та інших аспектів
управління машинобудівними під$
приємствами є причиною того, що
прийняття управлінських рішень
щодо вибору оптимального варіанта
технологічного процесу за кри$
терієм інноваційності відбувається
під впливом різноманітних факторів,
які тісно пов'язані один з одним. Ча$
стина таких факторів, які впливають
на вибір рішення (альтернативи), за
своєю сутністю не можуть бути
кількісно виражені, інші — практич$
но не можуть бути виміряні. Як спра$
ведливо зазначають науковці, безпе$
рервні кількісні та якісні зміни, які
відбуваються як у виробництві, так і
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У статті проаналізовано існуючі підходи до оцінювання різнома0
нітних економічних характеристик, явищ і процесів, виділено їх пе0
реваги та недоліки, умови застосування, а також вперше запропоно0
вано та обгрунтовано можливість використання таких підходів до
проблем оцінювання інноваційності технологічних процесів машино0
будівних підприємств.

In this article the existing approaches to the evaluation of various
economic features, phenomena and processes are analyzed. Advantages
and disadvantages, problems of application of mentioned approaches are
identified. In addition the application of these approaches to the problems
of the evaluation of innovativeness of technological processes of machine0
building enterprises are reviewed.

в зовнішньому середовищі, вплива$
ють на ступінь невизначеності
інформації, що використовується
при прийнятті управлінських рішень,
в т. ч. і щодо визначення інновацій$
ності технологічних процесів [11, с.
82].

При оцінюванні інноваційності
технологічних процесів машинобу$
дівних підприємств важливо врахо$
вувати те, що таке оцінювання може
здійснюватись як в умовах повної,
так і часткової інформаційної визна$
ченості, чи взагалі в умовах невизна$
ченості. З іншого боку, слід пам'ята$
ти і про те, що інноваційність техно$
логічних процесів можна охаракте$
ризувати різноманітними показни$
ками, які за своєю природою, харак$
тером та призначенням не можуть

бути оцінені одним лише методом,
адже сама по собі категорія "інно$
ваційність" не має кількісного вимі$
ру, а характеризується сукупністю
показників. Все це дозволяє ствер$
джувати про необхідність проведен$
ня грунтовного аналізу можливих
підходів до оцінювання інновацій$
ності технологічних процесів як важ$
ливої складової методичних реко$
мендацій щодо установлення рівня
інноваційності. Щоб правильно зас$
тосувати будь$який з таких підходів
у процесі оцінювання інноваційності,
необхідно проаналізувати та описа$
ти їхні особливості, а також виділи$
ти властиві їм переваги та недоліки.
Неправильно обраний підхід може
стати причиною недостовірності по$
дальших розрахунків, зниження
їхньої точності, а також формуван$
ня неправильних висновків щодо
предмету дослідження. З іншого
боку, вибір ефективних методів
кількісної оцінки інноваційності
дасть змогу підприємству адекватно
кількісно виразити ті параметри
інноваційності, які в результаті які$
сного аналізу виявилися найістотні$
шими.

Узагальнення теоретичного та
практичного досвіду дозволяє ствер$
джувати, що на сьогодні у літературі
практично відсутні рекомендації на$
уковців щодо вибору способів оці$
нювання інноваційності технологіч$
них процесів. Це пояснюється, на$
самперед, новизною предмету дос$
лідження, адже саме термін "інно$
ваційність" є новою економічною ха$
рактеристикою технологічних про$
цесів машинобудівних підприємств,
яка вимагає відповідного теоретич$
ного та прикладного наукового об$
грунтування. З огляду на вищенаве$
дене, особливої актуальності набу$
вають проблеми дослідження існую$
чих підходів до оцінювання різнома$
нітних економічних характеристик,
явищ і процесів з метою вивчення
можливості їх застосування у про$
цесі оцінювання інноваційності тех$
нологічних процесів.

У працях багатьох вітчизняних
та закордонних науковців, таких як
О. Гейдарова, Н. Горбаль, П. Дере$
вянко, О. Косенкова, Ю. Макогон,
І. Олексів, О. Олексюк, Н. Подольчак,
Р. Пєтухов, І. Рєпіна, С. Сакато,
М. Тимощук, О. Федонін, Р. Фещур,
Н. Фомічова, Р. Шуляр, М. Янковсь$
кий та багатьох інших, описано про$
цес розроблення та можливість прак$
тичного застосування різноманітних
підходів щодо кількісного оцінюван$
ня таких економічних характерис$
тик, явищ і процесів як конкурентос$
проможність, якість, рентабельність,
ефективність, ризик, потенціал, роз$
виток, фінансово$економічний стан,
патентоспроможність тощо. Хоча за
своєю сутністю ці категорії є різни$
ми, однак підходи до їх оцінювання
мають багато спільного і можуть за$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

25www.economy.in.ua

стосовуватись також для оцінюван$
ня інноваційності технологічних
процесів машинобудівних підпри$
ємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проаналізувати

існуючі підходи до оцінювання
різноманітних економічних характе$
ристик, явищ і процесів, виділити їх
переваги та недоліки, а також об$
грунтувати можливість застосуван$
ня таких підходів у процесі оціню$
вання інноваційності технологічних
процесів машинобудівних підпри$
ємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
У Великому сучасному словнику

української мови [1] зазначено, що
підхід — це сукупність способів,
прийомів розгляду чого$небудь,
впливу на кого$, що$небудь, ставлен$
ня до кого$, чого$небудь. У Вільній
енциклопедії "Вікіпедія" під підхо$
дом розуміють думку, погляд, з по$
зиції яких розглядають об'єкт [2].
Оцінювання відповідно до Великого
тлумачного словника української
мови — це одержання висновку про
кого$, що$небудь, визначення сут$
ності, характеру, ролі, значення і т. ін.
чогось. З огляду на вищенаведене,
під підходами до оцінювання іннова$
ційності технологічних процесів до$
цільно розуміти сукупність способів
чи прийомів, що можуть застосову$
ватись для одержання висновку про
інноваційність технологічних про$
цесів, а також для одержання
кількісної оцінки показників іннова$
ційності.

Як визначено у роботі [14, с. 174],
оцінити будь$яке явище чи процес —
означає абстрагуватися від власти$
востей конкретних об'єктів чи про$
цесів та розглядати їх у формалізо$
ваних моделях, які виражають взає$
мозв'язок між елементами, що вхо$
дять у них. Враховуючи це, модель
інноваційності технологічних про$
цесів (математичну, фізичну чи ана$
логову) можемо розглядати як деяку
абстрактну систему окремих власти$
востей таких процесів, що мають
різну природу та різний рівень
складності. Таким чином, правильно
обраний підхід до оцінювання інно$
ваційності технологічних процесів
дозволить побудувати адекватну ви$
могам часу, науки і практики модель
інноваційності, яка буде однаково
придатною як для машинобудівного
підприємства, яке виготовляє авто$
навантажувачі чи крани, так і для
того, що спеціалізується на виготов$
ленні верстатів чи систем сигналі$
зації.

Вивчення та узагальнення вітчиз$
няної та іноземної літератури дозво$
ляє стверджувати про існування
значної кількості різноманітних
підходів до кількісної оцінки різно$
манітних економічних характерис$

тик, явищ і процесів, які можуть бути
застосовані до оцінювання іннова$
ційності технологічних процесів ма$
шинобудівних підприємств (рис. 1).
Зокрема, у роботі О. Федоніна, І. Рє$
піна та О. Олексюк виділено індика$
торні та матричні методи оцінюван$
ня [12]. Перші передбачають викори$
стання різноманітних індикаторів,
які дозволяють інтегрально оцінити
різноманітні явища чи процеси та на
основі цього зробити відповідні вис$
новки. Кожен індикатор утворюєть$
ся шляхом поєднання різноманітних
показників, які в свою чергу також
можуть розпадатися на показники
нижчих порядків, що характеризу$
ють окремі сторони об'єкта, який
досліджується. Очевидним недо$
ліком такого підходу до оцінювання
інноваційності технологічних про$
цесів є складність відбору найважли$
віших показників та індикаторів,
істотна трудомісткість обрахунків, а
також необхідність збирання знач$
ного масиву вхідних даних. Перева$
гою індикаторних методів є мож$
ливість оцінювання інноваційності з
різних точок зору через формуван$
ня індикаторів з різним набором по$
казників. До таких методів можна
віднести метод інтегрального крите$
рію, метод рангів, метод таксономі$
чного показника, метод порівнянь та
ін.

Матричні методи оцінювання
економічних характеристик, явищ і
процесів засновані на лінійній та век$
торно$матричній алгебрі та застосо$
вуються для вивчення складних та
великорозмірних структур як на га$
лузевому рівні, так і на рівні підпри$
ємств та об'єднань [13]. При оціню$
ванні інноваційності
технологічних про$
цесів за допомогою
цього підходу по$
трібно будувати
матриці та вектори$
стовпці різноманіт$
них показників та
коефіцієнтів, які ха$
рактеризують ок$
ремі аспекти іннова$
ційності. Такі мето$
ди дозволяють зро$
бити вибір найкра$
щої з альтернатив у
залежності від
різноманітних кри$
теріїв, які досить ча$
сто мають різний
вимір. Вони можуть
виступати надійним
інструментом при
оцінюванні інновац$
ійності, однак, з од$
ного боку, ці методи
вимагають великого
обсягу вхідної ін$
формації, а з іншого
— не завжди існу$
ють альтернативи, з
яких можна робити

вибір. До матричних методів оціню$
вання можна віднести SWOT$аналіз,
модель аналізу Мак$Кінсі тощо.

Для оцінювання інноваційності
технологічних процесів можуть за$
стосовуватись також поширені в
теорії та практиці  оцінювання
різноманітних економічних харак$
теристик, явищ і процесів експертні
методи, які грунтуються на думці
досвідчених працівників та спец$
іалістів — експертів у визначеній
сфері. Такі методи доцільно засто$
совувати в умовах недостатнього
інформаційного забезпечення і їх
традиційно відносять до суб'єктив$
них. Огляд літературних джерел
[7—8; 10; 14] дозволяє класифікува$
ти експертні методи оцінювання за
різними ознаками. Зокрема, за
кількістю залучених експертів доц$
ільно виділяти індивідуальні та ко$
лективні експертні методи; за три$
валістю процедури експертизи —
одноразові та багаторазові; за фор$
мою роботи експертів — на анонімні
та неанонімні експертні опитування;
за характером одержання експерт$
ної інформації — на методи анкету$
вання, вільної дискусії, генеруван$
ня ідей; за характером взаємодії ек$
спертів з організаторами — на очні
та заочні.

Використання експертних ме$
тодів щодо оцінювання інновацій$
ності технологічних процесів поля$
гає у присвоєнні експертами кіль$
кісних оцінок окремим факторам,
що визначають таку інноваційність,
та подальшому опрацюванні резуль$
татів такого оцінювання шляхом
розрахунку інтегрального показни$
ка рівня інноваційності як середньо$

Рис. 1. Підходи до оцінювання інноваційності
технологічних процесів машинобудівних підприємств

Джерело: власна розробка на основі [3—14].
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статистичної суми зважених оцінок
по кожній з можливих груп. У ре$
зультаті здійснення таких розра$
хунків найбільша величина середнь$
озваженої оцінки дозоляє говорити
про перевагу того чи іншого техно$
логічного процесу за ознакою рівня
інноваційності. Аналогічне експерт$
не оцінювання можна проводити і
для окремих технологічних процесів:
ливарних, механічних, термічних,
складальних тощо.

Як визначено у роботі [10, с.
289], при використанні методу екс$
пертних оцінок важливо ретельно
підібрати експертів, оскільки "саме
від точності і правильності їхньої
оцінки залежить рішення про вибір
того чи іншого заходу". До числа
основних переваг такого підходу
щодо оцінювання є можливість
одержання оцінок показників, які
за своєю сутністю не можуть бути
кількісно виражені (не піддаються
математичній формалізації). Інши$
ми перевагами експертних методів є
те, що вони прості у використанні,
не потребують значних витрат часу
на збирання вхідної інформації, а
також їх застосування є можливим
навіть в умовах відсутності статис$
тичної інформації. Експертні мето$
ди можна використовувати також
тоді, коли рішення стосовно іннова$
ційності технологічних процесів не$
обхідно прийняти у якнайшвидші
терміни і немає змоги дослідити
проблему із застосуванням фор$
мальних моделей. Окрім того, оцін$
ки здійснюються досвідченими фа$
хівцями  у своїй сфері і не потрібно
складного програмного забезпечен$
ня для опрацювання результатів
оцінювання, що також можна вва$
жати сильними сторонами цих ме$
тодів. Істотним недоліком викори$
стання експертних методів оціню$
вання є суб'єктивність оцінок екс$
пертів, що не дозволяє повністю га$
рантувати достовірність отриманих
висновків щодо розрахованого
рівня інноваційності технологічних
процесів машинобудівних підпри$
ємств.

Підхід з використанням статис$
тичних методів оцінювання перед$
бачає побудову різноманітних ста$
тистичних моделей, для яких мож$
на використовувати як екзогенні,
так і ендогенні змінні. Розрахунок
параметрів таких моделей і пере$
вірка їх на адекватність дозволяє
оцінювати реальний стан явищ і
процесів та прогнозувати майбутню
ситуацію. Доцільність використан$
ня цього підходу щодо оцінювання
інноваційності технологічних про$
цесів пояснюється тим, що зв'язок
між показниками, які характеризу$
ють таку інноваційність, досить ча$
сто має нефункціональний характер
(тобто коли одному і тому ж значен$
ню факторного показника можуть
відповідати різні значення резуль$

туючого показника), а при статис$
тичному оцінюванні використову$
ють середні величини і кореляційні
зв'язки виявляються, як правило,
при великому числі спостережень.
Прикладами статистичних методів
виступають методи математичної
статистики, теорії ймовірностей,
статистичного імітаційного моде$
лювання тощо.

Основними інструментами ста$
тистичних методів оцінювання інно$
ваційності технологічних процесів є
визначення розмірів інтервалів при
проектуванні кількісної оцінки
рівня інноваційності на якісну шка$
лу; побудова гістограм, полігонів та
кумулят для графічного представ$
лення результатів розрахунків; роз$
рахунок характеристик центрів роз$
поділу, розміру та ступеня варіації
(напр., дисперсії, коефіцієнта варі$
ації тощо); розрахунок індивідуаль$
них та зведених індексів, побудова
рядів динаміки  тощо. Як визначено
у роботі [10, с. 288], вибір конкрет$
ного інструменту статистичного
оцінювання "залежить від рішення,
яке оптимізується, сфери діяльності
підприємства, наявної інформації, а
також інших об'єктивних та суб'єк$
тивних чинників". Перевагами ста$
тистичних методів оцінювання є
можливість здійснення як точкової,
так й інтервальної оцінки, а також
відносна простота розрахунків ве$
ликих масивів вхідної інформації у
разі використання різноманітних
пакетів програм для статистичної
обробки даних, таких як SPSS,
Systat, Minitab, S$plus, Statistica та ін
[9, с. 444]. Статистичні методи доз$
воляють описувати і будувати мо$
делі практично будь$якого рівня
складності, а також одержувати
кількісні оцінки інноваційності
навіть у тих випадках, коли важко
встановити аналітичні зв'язки між
параметрами системи та результа$
том її функціонування. До числа
основних недоліків цих методів оц$
інювання слід віднести істотну тру$
домісткість формування масиву
вхідних даних, достовірність яких
не завжди можна гарантувати,  у ре$
зультаті чого отримані результати
можуть не відповідати реальній си$
туації. Окрім того, результати оці$
нювання, одержані з допомогою
статистичних методів, є достовірни$
ми з визначеною ймовірністю, що
задається дослідниками перед по$
чатком обробки статистичних да$
них.

Окремо слід згадати про методи
кореляційно$регресійного аналізу
як складові статистичних методів
оцінювання. Їх застосування у про$
цесі оцінювання інноваційності тех$
нологічних процесів  дозволяє вста$
новити наявність чи відсутність
зв'язку між досліджуваними ознака$
ми інноваційності, виявити вид
функцій зв'язку, знайти параметри

таких функцій, а також оцінити до$
стовірність отриманих даних [9, с.
95]. Перевагою використання таких
методів є можливість виявити і
кількісно оцінити кореляційну за$
лежність між двома чи кількома оз$
наками чи факторами, що визнача$
ють інноваційність. Визначення за
допомогою методу найменших квад$
ратів невідомих коефіцієнтів регресії
та дисперсії дає змогу одержати оц$
інку, яка співпадає з оцінкою най$
більшої ймовірності. Різні статис$
тичні інструменти дозволяють вста$
новити значимість оцінок та їх довірчі
інтервали.

Складність практичного засто$
сування кореляційно$регресійних
методів при оцінюванні інновацій$
ності технологічних процесів пояс$
нюється тим, що досить часто дослі$
джувані показники інноваційності
перебувають під впливом різномані$
тних чинників, які не завжди можна
виділити та оцінити. Окрім того,
інколи важко визначити міру впливу
кожного такого фактора на зміну
результуючого показника, у резуль$
таті чого остаточний результат може
не відповідати реальним обставинам.
Важливо також враховувати і те, що
кореляційно$регресійні методи став$
лять жорсткі вимоги до вхідної
інформації.

Оцінювати інноваційність тех$
нологічних процесів можна також з
використанням підходу, що ба$
зується на методі аналогій. Цей
підхід знайшов широке застосуван$
ня при оцінюванні ризику, потенці$
алу, якості продукції і т. ін. та по$
лягає у перенесенні окремих влас$
тивостей з одного об'єкта на інший.
Його  вважають різновидом методу
порівнянь, оскільки він спрямова$
ний на виявлення подібності чи
відмінності явищ чи процесів. Оцін$
ка інноваційності за цим підходом
здійснюється на основі одержання,
опрацювання та співставлення
інформації про інноваційність ана$
логічних технологічних процесів
інших підприємств. Джерелами
такої інформації можуть бути
різноманітні публікації, офіційні
статистичні дані, бази даних консал$
тингових агентств тощо. Метод ана$
логій доцільно використовувати
тоді, коли інші підходи до оцінюван$
ня інноваційності неможливо засто$
сувати через різні причини, якими
можуть бути брак фінансових,
інформаційних, матеріальних чи
трудових ресурсів тощо. Істотним
недоліком цього підходу є  немож$
ливість гарантування достовірності
одержаної вхідної інформації, а та$
кож складність виявлення та
кількісного відображення змін
внутрішнього і зовнішнього середо$
вища.  Окрім того, необхідно врахо$
вувати також і те, що кожне під$
приємство має свої визначальні
особливості у кадровій, матері$
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альній, виробничій, інформаційній
та інших сферах, які не характерні
для інших підприємств.

Для оцінювання інноваційності
технологічних процесів можна та$
кож використовувати досить поши$
рений в економічній теорії та прак$
тиці підхід, що базується на теорії
нечітких множин. Він передбачає
формалізацію логічних припущень,
які виражені кількісними чи якісни$
ми значеннями окремих пара$
метрів, що не мають чітко визначе$
них меж [3, с. 11]. До останніх мож$
на віднести усі якісні показники,
які виражені у такий спосіб: "висо$
кий рівень", "середній рівень",
"низький рівень"; "слабко", "серед$
ньо", "сильно"; "відповідає", "не
відповідає". Окрім того, показни$
ками з нечіткими межами можуть
бути ті, які передбачають відхилен$
ня від середнього рівня.  Підхід, що
базується на теорії нечітких мно$
жин, дозволяє формалізувати
вхідні параметри, які характеризу$
ють інноваційність технологічних
процесів, у вигляді вектора інтер$
вальних значень (нечіткого інтер$
валу). Будь$яка позиція на цьому
інтервалі характеризується деякою
невизначеністю і здійснення ариф$
метичних та інших операцій з таки$
ми нечіткими інтервалами дозволяє
встановити результуючий нечіткий
інтервал для цільового показника,
що характеризує інноваційність
технологічних процесів. Як визна$
чено у працях [4; 7; 6], на основі
вхідної інформації , досвіду та
інтуїції експерти можуть достат$
ньо точно кількісно охарактеризу$
вати межі (інтервали) можливих
(допустимих) значень параметрів
та сфери їх найбільш вірогідних
значень. Окремо слід згадати і про
те, що в межах цього підходу виді$
ляють інтервальний метод.

До числа основних переваг під$
ходу, що базується на теорії нечіт$
ких множин, є можливість одер$
жання кількісної оцінки на основі
опрацювання різнорідної за своєю
сутністю інформації. Окрім того,
врахування можливих відхилень по$
казників як в бік покращення, так і
погіршення дозволяє одержувати і
враховувати при формування вис$
новків також інтервали негативних
значень досліджуваних показників,
чого досить часто неможливо зро$
бити при використанні інших
підходів до оцінювання. Також цей
підхід є достатньо гнучким, тобто
при зміні реальної моделі достатньо
лише змінити формулу розрахунку,
щоб одержати кількісну оцінку
інноваційності. Вибір даного підхо$
ду може бути утруднений через не$
обхідність залучення кваліфікова$
них спеціалістів для проведення
розрахунків, які б володіли відпові$
дними знаннями у сфері теорії не$
чітких множин.

Оцінювати інноваційність техно$
логічних процесів можна також з
використанням досить поширених
при оцінюванні якості та конкурен$
тоспроможності диференціальних
методів. Їх застосування дає змогу
визначити одиничні показники інно$
ваційності, розрахунок, системати$
зація та порівняльний аналіз яких
дозволяє обрати один з варіантів
технологічного процесу, одиничні
показники якого будуть кращими.
Складність практичного застосуван$
ня цього підходу полягає в тому, що
досить часто один технологічний
процес має кращі значення одних
одиничних показників та гірші —
інших у порівнянні з альтернативни$
ми варіантами інших технологічних
процесів. Враховуючи те, що будь$
який технологічний процес машино$
будівного підприємства є складною
системою, яку можна охарактеризу$
вати багатьма одиничними показни$
ками, прийняття рішення щодо вибо$
ру найкращого варіанта технологіч$
ного процесу за ознакою  інновацій$
ності на основі використання дифе$
ренціального методу може стати до$
сить складним, а інколи — навіть не$
досяжним завданням. У роботах [12;
14] пропонують вводити коефіцієн$
ти вагомості окремих одиничних по$
казників, що дозволить послабити
цей недолік диференціальних ме$
тодів, однак, внаслідок цього метод
вимагає більш трудомістких розра$
хунків та набуває суб'єктивізму, ос$
кільки коефіцієнти вагомості визна$
чаються, як правило, експертним
способом.

На відміну від диференціально$
го, комплексний метод оцінюван$
ня інноваційності технологічних
процесів передбачав би розраху$
нок інтегрального показника як
деяку функцію кількох одиничних
показників інноваційності. Цей
метод дозволяє комплексно оціни$
ти інноваційність технологічних
процесів, а його вибір може бути
утруднений тим, що досить часто
важко встановити функціональну
залежність розрахованого інтег$
рального показника від одиничних
показників. З іншого боку, якщо за
базу порівняння береться інший
технологічний процес, інтеграль$
ний показник інноваційності яко$
го розраховували з іншим набором
одиничних показників, то резуль$
тати такого оцінювання за допо$
могою комплексного методу мо$
жуть показати однакові чи близькі
за значенням результати, хоча на$
справді такими вони не є. Перева$
гою такого методу є можливість
одержання інтегральної кількісної
оцінки інноваційності з можливим
наступним її проектуванням на
якісну шкалу.

Для оцінювання інноваційності
технологічних процесів можна ви$
користовувати також поширені при

оцінюванні потенціалу підприєм$
ства та його маркетингових можли$
востей графічні методи, найбільш
відомими з яких є семантичний ди$
ференціал та графоаналітичний ме$
тоди. Зокрема, використання остан$
нього дозволяє оцінювати інно$
ваційність шляхом побудувати
різних геометричних фігур (квадра$
ти, п'ятикутники, шестикутники і т.
ін.) залежно від кількості векторів,
що їх формують. Кожен такий век$
тор включає набір показників, яки$
ми можна охарактеризувати інно$
ваційність технологічних процесів
машинобудівних підприємств. Виз$
начивши довжину кожного вектора,
будують відповідну геометричну
фігуру інноваційності та на основі
цього роблять відповідні висновки.
З огляду на те, що кожен вектор
може складатись з різного набору
показників чи може бути більш роз$
винутим, форми відповідних гео$
метричних фігур можуть бути
різними: або наближатись до пра$
вильних, або бути диспропорційни$
ми. Саме тому однією з переваг гра$
фоаналітичних методів оцінювання
є можливість наочно побачити
слабкі місця в інноваційності техно$
логічних процесів та на основі цьо$
го приймати рішення  щодо пошуку
напрямів покращення збалансова$
ності окремих його складових.
Іншою перевагою таких методів є
можливість побачити по зовнішнь$
ому контуру геометричних фігур,
наскільки окремі складові інновац$
ійності відстають від максимально
можливих. Складність практичного
застосування графоаналітичних ме$
тодів полягає в тому, що важко про$
водити розрахунки, якщо кількість
векторів сягає шести і більше. Окрім
того, не завжди можна окремо вид$
ілити функціональні блоки іннова$
ційності технологічних процесів
(вектори).

Кількісний аналіз інноваційності
можна проводити також з викорис$
танням комбінованого підходу щодо
оцінювання, який передбачає по$
єднання кількох можливих методів.
Зокрема, досить поширеним є по$
єднання індикаторних оцінок з
інтервальними, статистичних з гра$
фічними тощо. Слід зазначити, що
поєднуватись можуть як цілісні ме$
тоди, так і їх окремі елементи. Пе$
ревагою комбінованого підходу є
можливість одержання оцінки усіх
факторів, що визначають інно$
ваційність технологічних процесів, а
недоліком — складність, а досить
часто і неможливість зіставлення
результатів оцінок, що одержані різ$
ними методами.

Зведена інформація про сут$
ність запропонованих основних
підходів до оцінювання інновацій$
ності технологічних процесів маши$
нобудівних підприємств з виділен$
ням їх переваг та недоліків наведе$
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на у табл. 1. Зважаючи на те, що об$
раний підхід має вирішальний вплив
на формування висновку про інно$
ваційність технологічного процесу,
важливо розуміти сутність кожно$
го з таких підходів, знати їх пере$
ваги та недоліки, особливості ви$
користання, а також рекомендова$
ну сферу застосування. Як видно
з результатів досліджень, кожен з
наведених вище підходів має
різний рівень складності, вимагає
залучення більшого чи меншого
масиву вхідних даних, відповідно$
го програмного забезпечення (як
традиційного, так і спеціалізова$
ного), а також кваліфікованих
спеціалістів. Це все необхідно вра$
ховувати при розробленні мето$
дичних рекомендацій щодо уста$
новлення рівня інноваційності тех$
нологічних процесів машинобуді$
вних підприємств.

Алгоритм установлення рівня
інноваційності технологічних про$
цесів машинобудівних підприємств
має базуватись на доступних
вхідних даних та повинен дозволи$
ти комплексно оцінити та дати
відповідь на запитання: наскільки
інноваційним  є  технологічний про$
цес машинобудівного підприємства?
Відсутність єдиного показника,
яким можна охарактеризувати
інноваційність, ставить перед нау$
ковцями актуальне завдання роз$
роблення методики комплексної
оцінки інноваційності технологіч$
них процесів, основою якою має
стати розрахунок інтегрального по$
казника рівня інноваційності. Вра$
ховуючи це, а також і те, що для ха$
рактеристики інноваційності вико$
ристовуються як якісні, так і
кількісні показники, які за своєю
природою, сутністю та призначен$
ням є різнорідними, на основі де$
тального аналізу наведених вище
підходів, пропонується використо$
вувати комбінований підхід до оці$
нювання інноваційності, який поля$
гає у поєднанні кількох можливих
методів чи їх окремих елементів та
дозволяє вирішити одне з головних
завдань дослідження — розрахува$
ти інтегральний показник рівня
інноваційності технологічних про$
цесів машинобудівних підприємств.
У даному випадку комбінований
підхід буде поєднувати індикаторні,
експертні, диференціальні, комп$
лексні методи, окремі елементи ста$
тистичних, а також графічні мето$
ди при проектуванні кількісної оці$
нки на якісну шкалу. У результаті
цього керівники та провідні спеціа$
лісти більш ніж 350 вітчизняних ма$
шинобудівних підприємств із за$
гальною кількістю працюючих по$
над  200 тис. осіб матимуть у своєму
розпорядженні важливий інстру$
мент, який може використовуватись
ними при оновленні своїх виробни$
чих потужностей.

Таблиця 1. Підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів
машинобудівних підприємств*

* Джерело: власна розробка на основі [3—14].
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На основі виділення факторів та
відповідних їм показників, які най$
більшою мірою характеризують інно$
ваційність технологічних процесів
машинобудівних підприємств, для
зручності подальших розрахунків
пропонується визначати стандарти$
зовані значення окремих показників
інноваційності за формулою:

 ,
maxp
pc i

i

де   с
і
 — стандартизоване значен$

ня і$го показника інноваційності
досліджуваного технологічного
процесу;

p
i
 — фактичне значення і$го по$

казника інноваційності;
p

max
 — максимальне значення і$го

показника інноваційності.
Якщо показники інноваційності

технологічних процесів входять в
окремі групи, тоді на наступному
етапі пропонується визначати бага$
томірну середню величину для кож$
ної з таких груп за формулою:

 
jb

i
i

j

j c
b

x
1

,1

де jx  — багатомірна середня ве$
личина j$тої групи показників інно$
ваційності досліджуваного техноло$
гічного процесу (j=1, 2, 3…, n$1, n);

b
j
 — кількість i$тих показників,

що входять у j$ту групу (і=1, 2, 3…,
n$1, n).

З огляду на те, що при розрахун$
ку багатомірної середньої величини
різні показники по$різному вплива$
ють на інтегральний рівень іннова$
ційності технологічних процесів, для
правильності розрахунків необхідно
показники з позитивним впливом
враховувати як с

і
, а показники з не$

гативним впливом — у вигляді (1—
с

і
). У результаті цього будуть одер$

жані одновекторні величини.
Після розрахунку багатомірних

середніх величин для кожної гру$
пи показників доцільно розрахува$
ти базисні часові ряди індексів, а
також визначити значимість кож$
ної групи показників інновацій$
ності. Для цього можна використо$
вувати різноманітні методи визна$
чення коефіцієнтів вагомості, най$
поширенішими з яких є експертний
спосіб та матриця парних коре$
ляцій. Якщо за основу береться
матриця парних кореляцій, тоді не$
обхідно установити, наскільки над$
ійними є розраховані коефіцієнти
кореляції та чи знаходиться в до$
пустимих межах похибка даних ко$
ефіцієнтів.

Після розрахунку коефіцієнтів
вагомості кожної з груп показників
за формулою середньої арифметич$
ної зваженої пропонується розрахо$
вувати інтегральний індекс іннова$
ційності технологічного процесу за
формулою:

,...2211 nn xwxwxwI

де  w
1
, w

2
, …, w

n
 — коефіцієнти

вагомості груп показників іннова$
ційності технологічних процесів;

Таким чином, у результаті про$
ведених вище розрахунків можна
отримати інтегральний показник,
який дозволить не лише одержати
інформацію про рівень інновацій$
ності існуючого технологічного про$
цесу, а й порівняти за цією ознакою
кілька таких процесів з метою вибо$
ру найкращого.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати про$

веденого дослідження, варто зазна$
чити, що для оцінювання інновацій$
ності технологічних процесів маши$
нобудівних підприємств можна ви$
користовувати різноманітні підходи
у залежності від ряду обставин (на$
явності ресурсів, мети та завдань,
часових обмежень тощо). Детальних
аналіз запропонованих підходів зас$
відчив, що найкращим можна вважа$
ти комбінований підхід, використан$
ня якого у процесі оцінювання доз$
волить усунути істотні недоліки
інших підходів, перейти від сукуп$
ності показників до єдиного інтег$
рального показника, а також отри$
мати науково обгрунтовану кіль$
кісну оцінку, яку в перспективі мож$
на спроектувати на якісну шкалу.
Окрім того, такий підхід дозволяє
оцінювати рівень інноваційності з
урахуванням різноспрямованості
показників, якими можна охаракте$
ризувати інноваційність (оскільки
враховуються як "позитивні", так і
"негативні" показники). Він не вима$
гає складного програмного забезпе$
чення чи спеціально підготовлених
працівників, не передбачає складних
математичних обчислень, а також не
обмежує у виборі вхідних показ$
ників.

Перспективи подальших дослі$
джень у даному напрямку повинні
полягати на виділенні факторів, що
визначають інноваційність техноло$
гічних процесів машинобудівних
підприємств, їх групуванні, а також
розробленні методичних рекомен$
дацій щодо установлення рівня інно$
ваційності таких процесів.
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