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СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІ-

ЯЛНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Визначено форми прояву інноваційної діяльності інструментальних господарств з по-

зиції персоналу, розроблено систему показників оцінювання за критерієм соціальної, на 

основі якої розраховується відповідний інтегральний показник. 

Определена формы проявления инновационной деятельности инструментальных хо-

зяйств из позиции персонала, разработана система показателей оценивания по крите-

рию социальной, на основе которой рассчитывается соответствующий интегральный 

показатель. 

The forms of display of innovative activity instrumental economies from position of person-

nel are curtained, the system of indexes evaluation after the criteria social efficiency, which 

the proper integral index settles accounts on the basis of is developed. 

 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інструментальне господарство, 

оцінка ефективності. 

Вступ. В сучасних економічних умовах, які характеризуються знач-

ним ступенем невизначеності та обмеженістю ресурсів, діяльність промис-

лових підприємств спрямована на оптимізацію внутрішніх резервів та під-

вищення результативності виробничих процесів. У зв’язку з цим фінансу-

вання допоміжних й обслуговуючих господарств є другорядним,  що обу-

мовлює значну фізичну і моральну зношеність їх основних та оборотних 

засобів, а саме інструментального господарства, яке виступає технічною 

базою забезпечення основного виробництва. 

Тому пріоритетними стають питання комплексної регламентації до-

поміжних виробництв з метою підвищення експлуатаційних та технічних 

параметрів інструментального господарства, а саме їх впливу на умови 

праці персоналу. Вирішення цих завдань можливе лише шляхом розробки 

та впровадження власних технічних нововведень, оцінка ефективності 

яких в умовах обмеженості ресурсів набуває особливої актуальності. 

Вирішення проблем теорії та практики оцінювання інноваційної дія-

льності розглядали у своїх дослідженнях багато провідних учених, серед 

яких В.Г. Федоренко, Н.П. Денисенко, А.П. Гречан, І.М. Грищенко та ін. 

[1–3]. Незважаючи на плідну працю  науковців, деякі питання  і досі зали-

шаються суперечливими, а саме: вузька цільова орієнтація оцінювання – 

оцінювання здійснюється з позиції ефективності інноваційної діяльності 
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для підприємства в цілому; фокусування показників оцінки на економічній 

ефективності; суміжність показників ефективності інноваційної та інвес-

тиційної діяльності; відсутність комплексності результатів оцінювання та 

їх формалізованого виміру. 

Постановка задачі. Метою статті є створення методичного інструме-

нтарію оцінювання ефективності інноваційної діяльності ремонтного гос-

подарства з позиції його персоналу. Для досягнення поставленої мети ви-

рішено наступні завдання: визначено форми прояву інноваційної діяльнос-

ті інструментальних господарств з позиції персоналу; сформовано критері-

альну базу оцінки; розроблено показники оцінювання за обґрунтованими 

критеріями; запропоновано інтегральний показник оцінки ефективності ін-

новаційної діяльності. 

Методологія. Під час дослідження використано методи аналізу, син-

тезу, наукової абстракції. 

Результати дослідження. Інтереси працівників інструментального 

господарства у здійсненні ефективної інноваційної діяльності полягають у 

збільшенні обсягів соціальних вигод, внаслідок преміювання персоналу, 

який брав участь в розробці та впроваджені інновації, покращенні умов 

праці, підвищенні кваліфікації працівників, задіяних в інноваційній діяль-

ності, що відображатиметься на рівні оплати їх праці. 

Для персоналу інструментального господарства результат інновацій-

ної діяльність формує мотиваційну базу роботи в цілому та виступає дже-

релом стимулювання систематичної участі у розробках (генерування ідей, 

конструкторських розробок, раціоналізаторських пропозицій тощо).  

З огляду на це, метою оцінки є визначення доцільності участі праців-

ників у проекті. 

Інтереси персоналу обумовлюються ступенем оптимізації виробничо-

го процесу з позиції скорочення витрат живої праці, підвищення кваліфі-

каційного рівня працівників внаслідок зростання технологічної складності 

виробничого процесу, підвищення безпеки виробництва.  

Тому з позиції персоналу ефективність інноваційної діяльності доці-

льно оцінювати за критерієм соціальності ефективності, зміст якого відо-

бражає вплив її результатів на умови праці персоналу інструментального 

господарства.  

В цьому випадку ефективність полягатиме в оцінці: скорочення ви-

трат робочого часу; підвищення кваліфікаційного рівня працівників; зрос-

тання заробітної плати.  



158 

 Дослідження стану й ефективності використання персоналу та робо-

чого часу як складової кадрового аудиту викладені в роботі [4].  Для оцін-

ки  витрат на виконання професійних завдань науковцем пропонується ви-

користовувати коефіцієнт абсентеїзму через порушення трудової дисцип-

ліни, який розраховується як відношення сумарного робочого часу, що 

співробітники пропустили у зв’язку з порушеннями трудової дисципліни, 

до планового фонду робочого часу працівника за розглянутий період.  

Під час оцінки впливу інновації на зниження витрат робочого часу 

вважаємо можливим та доцільним модифікувати даний показник з позиції 

оптимізації виробничого процесу в результаті впровадження інновації або 

нововведення: 

 

баз

ni

i
інбаз

арч
Тр

іі
І

ТрТр






 1'

 ,                                   (1) 

де     
'

арчІ
 – модифікований індекс абсентеїзму робочого часу; 

базі
Тр

– витрати часу робітників на здійснення певної операції до 

впровадження інновації, люд-год.; 

іні
Тр

 - витрати часу робітників на здійснення певної операції після 

впровадження інновації,  люд-год.; 

Тр
баз

 - витрати часу робітників на здійснення всіх операцій до впро-

вадження інновації, люд-год.; 

і – вид операції.  

Застосування нововведень в інструментальному господарстві не тіль-

ки впливає на внутрішні технічні процеси самого інструментального, ре-

монтного, транспортного господарств та основного виробництва, а й зумо-

влює підвищення кваліфікаційного рівня його працівників. Це виражається 

в тому, що розробка нового інструменту вимагає додаткових навичок та 

вмінь від працівників для його створення [5, с. 111]. Ступінь складності 

технологічних операцій та їх оплата відображається тарифним розрядом 

робіт. Тому при оцінці впливу нововведення на кваліфікаційний рівень ро-



159 

бітників в інструментальному господарстві необхідно відображати рівень 

збільшення тарифного розряду, зумовлений підвищеною складністю ство-

рення інноваційного інструменту.  

Ступінь зростання кваліфікації працівників, заробітна плата яких на-

раховується за відрядною системою, матиме наступний вигляд: 
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де   Ікв  - індекс кваліфікації працівників; 

 
базr

– середній розряд працівників, в роботах яких застосовується тра-

диційний інструмент , грн./люд-год.; 

інr
 – середній розряд працівників, в роботах яких застосовується інно-

ваційний інструмент, грн./люд-год. 

  

Відповідно виразу 2, можна визначити зростання заробітної плати, яка 

нараховується за відрядною системою оплати праці: 
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де      відр

зпІ
 - індекс заробітної плати, яка нараховується за відрядною 

системою; 

баз

годлюдВ 

 - вартість людино-години при експлуатації традиційного ін-

струменту (відповідно тарифному розряду), грн./люд-год.; 

ін

годлюдВ 

 - вартість людино-години при експлуатації інноваційного ін-

струменту (відповідно тарифному розряду), грн./люд-год.; 

базТр
 - трудомісткість операції із застосуванням  традиційного інстру-

менту, люд-год. 
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інТр
 - трудомісткість операції із застосуванням  інноваційного інстру-

менту, люд-год.  

Внаслідок того, що персонал інструментального господарства склада-

ється з робітників, які безпосередньо обслуговують виробничий процес та 

працівників, які забезпечують діяльність самого господарства, їхня заробі-

тна плата нараховується за різними системами оплати праці.  

Враховуючи дану специфіку, доцільно диференціювати розрахунок 

підвищення кваліфікації та відповідно заробітної плати тих працівників, 

заробітна плата яких нараховується за погодинною системою згідно штат-

ного розкладу: 
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де   пог

зпІ
- індекс заробітної плати, яка нараховується за погодинною 

системою; 

       ін

nЗП
 - заробітна плата працівників після участі у здійсненні інно-

ваційної діяльності в n-му періоді, грн.; 

        баз

nЗП 1
 - динаміка заробітної плати працівників до участі у здійс-

ненні інноваційної діяльності в n-му та в (n-1)-му періодах, грн. 

 

Значення запропонованих показників варіюється від 0 (впровадження 

не ефективне) до 1 (впровадження ефективне). Внаслідок того, що розроб-

лені показники орієнтовані на якісні зміни умов праці від здійснення інно-

ваційної діяльності, прийнятним є значення, яке перевищує 0. 

Формалізований вимір результатів дозволяє сформувати єдиний ін-

декс оцінки ефективності інноваційної діяльності інструментального гос-

подарства з позиції персоналу: 
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Висновки. У результаті проведеного дослідження сформовано ком-

плексний методичний інструментарій оцінювання ефективності інновацій-

ної діяльності інструментального господарства з позиції персоналу, в ос-
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нову якого покладено критерій соціальної ефективності та систему відпо-

відних показників, синтезованих в єдиний інтегральний показник ефектив-

ності інноваційної діяльності, що підпорядковуються поставленій меті оці-

нки та забезпечують адекватність й об’єктивність її результатів. 
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ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМС-

ТВАХ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

В статті представлено галузеву специфіку процесів формування та використання обо-

ротних коштів на підприємствах вантажного автотранспорту. 

В статьи представлены отраслевую специфику процессов формирования и использова-

ние оборотного средства на предприятиях грузового автотранспорта. 

In article the Industry-specific processes of formation and use working capital of the cargo 

motor transportation enterprises is presented.  

 

Ключові слова: оборотні кошти, підприємства вантажного автотранспор-

ту. 

 

Вступ. У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств ван-

тажного автотранспорту типовим наслідком кризових явищ їх економічно-

го розвитку є гостра нестача оборотних коштів, яка супроводжується низь-

ким та нераціональним рівнем їх використання. Аналіз останніх дослі-

джень та публікацій в царині цієї проблематики свідчить, про те, що не-
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