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ВСТУП
Аналіз історії розвитку вітчизняних та іноземних

компаній показав, що кооперування часто виникає як
об'єктивна необхідність задля розширення можливос-
тей розвитку організацій, досягнення конкретних зна-
чень соціально-економічних показників, уникнення заг-
роз поглинання організацій конкурентами тощо. Прий-
няття або коригування рішення про кооперування в сис-
темах інноваційного розвитку підприємств потребує його
економічного обгрунтування. На сьогодні відсутні сис-
темні уявлення про те, як необхідно оцінювати економі-
чну ефективність кооперування в системах інноваційно-
го розвитку машинобудівних підприємств. Як наслідок,
потенційним суб'єктам кооперування у сфері інновацій-
ної діяльності проблематично обгрунтовувати раціо-
нальність управлінських рішень, а також адекватно про-
гнозувати результати їхньої реалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — розкрити сутність запропонованих

методів оцінювання ефективності кооперування в сис-
темі інноваційного розвитку підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення фрагментарних напрацювань теоре-

тиків і практиків, які є фахівцями у сфері інвестиційної
та інноваційної діяльності, менеджменту [1—7], дозво-
лило запропонувати кілька альтернативних способів оці-
нювання кооперування в системі інноваційного розвит-
ку підприємств, які грунтуються на кількісному (рис. 1),
поведінковому (рис. 2) і маркетинговому (рис. 3) підхо-
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тистичних даних машинобудівних підприємств, які є суб'єктами кооперування.

Essence of methods of evaluation of efficiency of co-operation in the system of innovative

development of enterprises which are based on application of quantitative, conduct and marketing

approaches is exposed in the article. The results of application of the described methods are

considered on the example of statistical information of machine-building enterprises which are the

subjects of co-operation.

дах. Незважаючи на те, що ці способи є самодостатніми,
тобто достатньо адекватно характеризують ефективність
кооперування, їх можна поєднувати для забезпечення
всесторонності оцінювання досліджуваного об'єкта.

Як видно з рис. 1, оцінювання ефективності коопе-
рування на засадах застосування кількісного підходу пе-
редбачає: ідентифікування часток витрат на інноваційну
діяльність у загальній сукупності витрат підприємства до
і після кооперування, а також визначення зміни цих час-
ток; встановлення часток прибутку від інноваційної діяль-
ності у загальному обсязі прибутку підприємства до і
після кооперування, а також визначення зміни цих час-
ток; порівняння отриманих результатів розрахунків із
критеріями, яким вони мають відповідати.З наведеного
на рис. 1 графіку бачимо, що кооперування є економіч-
но ефективним, оскільки призвело до зростання частки
прибутку від інноваційної діяльності у загальному обсязі
прибутку підприємства, а також до зниження витрат на
інноваційну діяльність у загальному обсязі витрат
підприємства. Комбінація лівих верхніх векторів зміни
значень показників r і b відповідає умовам, в яких кри-
терії ефективності повністю витримані, а комбінація лівих
нижніх векторів характерна для умов, коли критерії
ефективності повністю не витримані. Інші варіанти —
неоднозначні. Тому, якщо вони виникають, суб'єкти коо-
перування повинні проаналізувати додаткові параметри,
які характеризують досліджуваний об'єкт, зокрема до-
цільно врахувати, наскільки саме змінились значення
обчислених показників, що стало причиною таких змін,
на якому етапі перебувають реалізовувані інноваційні
проекти, в якій фазі життєвого циклу знаходяться вико-
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ристовувані технології і пропонована
інноваційна продукція тощо.

Щодо оцінювання ефективності
кооперування в системі інноваційно-
го розвитку машинобудівного під-
приємства на основі поведінкового
підходу (див. рис. 2), то він передба-
чає ідентифікування змін, які характе-
ризують емоційно-психологічний стан
в трудовому колективі на основі пара-
метрів, що відображають трудову по-
ведінку працівників організації.

Перелік параметрів, за якими цей
стан можна ідентифікувати, необхід-
но формувати в залежності від бачень
керівників підприємства і їхніх пріори-
тетів. Цей спосіб оцінювання ефектив-
ності кооперування доцільно викори-
стовувати тим організаціям, які мають
добре розвинуті системи креативного
менеджменту, володіють значними
інтелектуальними ресурсами, займа-
ють активну позицію у пошуку і вико-
ристанні резервів покращання резуль-
татів діяльності. Тобто, якщо емоцій-
но-психологічний клімат для органі-
зації є важливим фактором інновацій-
ного розвитку, то оцінювати ефек-
тивність кооперування необхідно саме
з позиції впливу кооперативних утво-
рень на параметри, що характеризу-
ють трудову поведінку працівників
підприємства. У свою чергу, для
підприємств, які не займаються креа-
тивною діяльністю, а лише здійснюють
комерціалізацію інновацій на основі
розробок венчурних підприємств,
інжинірингових і консалтингових ком-
паній, перевагу доцільно надавати оц-
інюванню, що базується на кількісно-
му або маркетинговому підходах.

На рис. 3 наведено послідовність етапів застосуван-
ня маркетингового підходу до оцінювання ефективності
кооперування в системі інноваційного розвитку маши-
нобудівних підприємств.

Його сутність полягає утому, що висновок про ефек-
тивність кооперування формується на основі досліджен-
ня таких параметрів, як попит на інноваційну продукції,
місткість ринку, тривалість життєвого циклу інновацій-
ної продукції тощо. Якщо в результаті порівняння мож-
ливостей розробки і впровадження інновації силами
підприємства із можливостями, які виникають внаслідок
формування кооперативних утворень, виявлено, що ко-
оперування дозволяє більшою мірою задовольнити по-
пит потенційних споживачів, розширити їх чисельність,
максимізувати тривалість реалізації інноваційної про-
дукції, територіально і функціонально диверсифікувати
збут, то формується висновок про його ефективність.
Якщо ж кооперування таких можливостей не забезпе-
чує, то є підстави стверджувати про його не ефективність.

Незалежно від того, який спосіб обрано для оціню-
вання ефективності кооперування в системі інновацій-
ного розвитку підприємства, логічним його продовжен-
ням є аналізування чинників, які забезпечили визначе-
ний рівень ефективності. Враховуючи доступність ана-

літичних даних, розглянемо технологію факторного ана-
лізу ефективності кооперування, що визначена на заса-
дах кількісного підходу. Логічно-структурну схему фак-
торного аналізу наведено на рис. 4.

Для цього в якості прикладу використаємо дані та-
ких суб'єктів кооперування, як ВАТ "МЗТМ", ВАТ "Азо-
вобщемаш", ВАТ "ГСКТІ", ВАТ "Маріупольский термічий
завод" і ВАТ НДІ "Перетворювач". Більшість з цих орга-
нізації є учасниками одного з найбільших машинобудів-
них об'єднань у Європі ВАТ "Азовмаш". У табл. 1—3 на-
ведено показники, які характеризують діяльність під-
приємств у 2009 р. порівняно з 2005 р., в якому було ук-
ладено угоди про науково-виробничу кооперацію і роз-
ширення виробничо-господарських можливостей
підприємств.

Як бачимо з табл. 1, у 2005 р. загальний обсяг вит-
рат досліджуваних підприємств становив 8,657 тис. грн.
Протягом 2005—2009 рр. значення цього показника по-
стійно зростало. У 2009 р. загальний обсяг витрат ВАТ
"МЗТМ", ВАТ "Азовобщемаш", ВАТ "ГСКТІ", ВАТ "Ма-
ріупольский термічий завод" і ВАТ НДІ "Перетворювач"
становив 11,378 тис. грн.

У 2009 р. порівняно з 2008 р. абсолютний приріст
загальних витрат цих підприємств дорівнював 0,76 тис.
грн., а відносний 0,07 частки одиниці, 2008 р. порівняно
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Рис. 1. Послідовність етапів застосування кількісного підходу

до оцінювання ефективності кооперування в системі

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.

Примітки: умовні позначення: b
b
, b

z
 — частки витрат на інноваційну діяльність у

загальній сукупності витрат підприємства до і після формування кооперативних утво-
рень; r

b
, r

z
 — частки прибутку від інноваційної діяльність у загальному обсязі прибут-

ку підприємства до і після формування кооперативних утворень; v
1
,p

1
 — витрати на

інноваційну діяльність і прибуток від інноваційної діяльності до формування коопе-
ративних утворень у системі інноваційного розвитку підприємства; v

2
, p

2
 — сукупні

витрати і загальний прибуток підприємства до формування кооперативних утворень
у системі інноваційного розвитку підприємства; v

3
, p

3
 — витрати на інноваційну

діяльність і прибуток від інноваційної діяльності після формування кооперативних
утворень у системі інноваційного розвитку підприємства; v

4
, p

4
 — сукупні витрати і

загальний прибуток підприємства після формування кооперативних утворень у сис-
темі інноваційного розвитку підприємства; ∆

1
— зміна частки витрат на інноваційну

діяльність у загальній сукупності витрат підприємства після формування кооператив-
них утворень; ∆

2 
— зміна частки прибутку від інноваційної діяльність у загальній су-

купності витрат підприємства після формування кооперативних утворень; на пред-
ставленому графіку правий вектор відображає напрям зміни значення показники "r",
а лівий — показника "b".
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з 2007 р. — 0,63 тис. грн., або 0,06 частки одиниці, 2007
р. порівняно з 2006 р. — 0,77 тис. грн., або 0,08 частки
одиниці, 2006 р. порівняно з 2005 р. — 0,56 тис. грн.,
або 0,07 частки одиниці. У 2009 р. порівняно з поперед-
німи роками обсяг загальних витрат щороку зростав у
середньому на 1,75 тис. грн., або на 0,18 частки одиниці.

Щодо витрат на інноваційну діяльність, то, як видно
з табл. 1—3 протягом 2005—2009 рр. мали місце як до-
датні, так і від'ємні прирости. Так, протягом 2008—2009
рр. обсяг витрат на інноваційну діяльність знизився на
0,05 тис. грн., а протягом 2006—2007 рр. — на 0,02 тис.
грн. Упродовж інших років досліджуваного періоду у
ВАТ "МЗТМ", ВАТ "Азовобщемаш", ВАТ "ГСКТІ", ВАТ

"Маріупольский термічий завод" і
ВАТ НДІ "Перетворювач" обсяг
витрат на інноваційну діяльність
зростав. Загалом у 2009 р. порівня-
но з 2005 р. обсяг витрат на інно-
ваційну діяльність зріс на 0,4 тис.
грн. або 0,08 частки одиниці. Пред-
ставлені аналітичні дані дозволя-
ють стверджувати, що витрати дос-
ліджуваних підприємств у цілому
були достатньо продуктивними. На
цей факт вказує обсяг отриманого
організаціями прибутку, зокрема
прибутку від інноваційної діяль-
ності. Як видно з табл. 1, у 2009 р.
порівняно із 2005 р. обсяг загаль-
ного прибутку суб'єктів кооперу-
вання зріс із 1,754 тис. грн. до 2,204
тис. грн., тобто на 0,26 частки оди-
ниці. У 2009 р. порівняно з 2008 р.
абсолютний приріст загального
прибутку цих підприємств становив
0,10 тис. грн., а відносний — 0,05
частки одиниці, 2008 р. порівняно
з 2007 р. — 0,14 тис. грн., або 0,07
частки одиниці, 2007 р. порівняно
з 2006 р. — 0,46 тис. грн. або 0,31
частки одиниці, 2006 р. порівняно
з 2005 р. — (-0,25) тис. грн., або (-
0,14) частки одиниці.

Протягом 2005—2009 рр. частка витрат на іннова-
ційну діяльність постійно змінювалась. Стабільного при-
росту не було. В середньому значення цього показника
становило 0,53 частки одиниці, тобто більше половини
загального обсягу витрат досліджуваних підприємств
спрямовувався на інноваційну діяльність. Така сама тен-
денція мала місце також щодо частки прибутку, отрима-
ного від інноваційної діяльності у загальному обсязі при-
бутку підприємства. Протягом 2005—2009 рр. цей по-
казник у середньому перебував на рівні 0,49 частки оди-
ниці. Аналітики досліджуваних підприємств пояснюють
факти від'ємних приростів показників протягом 2009—
2007 рр. фінансово-економічною кризою, зокрема па-

дінням курсу національної валюти,
утрудненням погашення отриманих
раніше кредитів у іноземній валюті,
жорсткістю умов залуження кредит-
них ресурсів, зниженням попиту на
машинобудівну продукцію як на
вітчизняних, так і на іноземних рин-
ках. Цими причинами можна також
пояснити від'ємні значення загаль-
них витрат досліджуваних органі-
зацій, зокрема витрат на інновацій-
ну діяльність.

Експерти стверджують, що
складнощі виробничо-господарсь-
ких умов, що мали місце упродовж
2007—2009 рр., були згладжені на-
самперед тим, що досліджувані су-
б'єкти кооперування, незважаючи на
те, що в основному інвестують у роз-
виток інноваційної діяльності, мали
достатньо диверсифіковані види
діяльності і володіли активами, рин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 

Початок 

Вибір параметрів, які 
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До цих параметрів 

можуть належати: 

• конфліктність в 

трудовому колективі; 

• одностайність 

позицій; 

• адекватність 

реагування на 

стимули; 

• готовність брати 
участь у 

колективному 

розв’язанні 

виробничо-

господарських 

проблем; 

• відповідальність за 

виконання функцій і 

використання 

повноважень тощо. 

Рис. 2. Послідовність етапів застосування поведінкового підходу

до оцінювання ефективності кооперування в системі

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Рис. 3. Послідовність етапів застосування маркетингового

підходу до оцінювання ефективності кооперування в системі

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
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• кількості джерел і методів отримання інформації про попит на 

інноваційну продукцію і місткість ринку; 

• обґрунтованості прогнозування обсягу збуту інноваційної продукції 

за роками; 

• витрат на розробку і впровадження інновацій та їх окупність за 

роками; 

• збільшення тривалості життєвого циклу інноваційної продукції; 

• рівня рентабельності вкладення коштів у розвиток інноваційної 

діяльності  

Оцінювання можливостей розробки і впровадження інновації силами 

підприємства, а також шляхом формування кооперативних утворень на 

предмет: 

Порівняння двох альтернатив і формування висновку про ефективність кооперування 

в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 
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кова вартість яких мало залежала від стабільності на
фінансових ринках. Це забезпечило, ліквідність і платос-
проможність підприємств, зберегло необхідний рівень
оборотності валюти балансу, дозволило уникнути збит-
ковості.

З метою більш ретельного аналізу факторів, які впли-
нули на рівень ефективності кооперування в системах
інноваційного розвитку досліджуваних підприємств, до-
цільно окремо розглянути кожну організацію. У 2009 р.
порівняно із 2005 р. загальний обсяг витрат ВАТ "МЗТМ"
зріс на 0,37 тис. грн., або 0,22 частки одиниці.

З точки зору групування витрат за економічними еле-
ментами, упродовж досліджуваного періоду на
підприємстві найбільшою статтею витрат були матері-
альні витрати. Інші статті витрат були не такими велики-
ми і несуттєво відрізнялись між собою. Вагомим факто-
ром зростання витрат на усіма економічними елемента-
ми бути витрати на інноваційну діяльність. Упродовж дос-
ліджуваного періоду в середньому за їхній рахунок ма-
теріальні витрати зросли на 18,8%, витрати на заробіт-
ну плату і соціальні виплати — на 22,6%, адміністративні
витрати — на 17,8%, витрати на збут — на 18,9%, інші
операційні витрати — на 0,252%.

З позиції етапів інноваційного процесу протягом
2005—2009 рр. найбільший обсяг витрат припадав на
організування експериментального та серійного вироб-
ництва інноваційної продукції (в середньому 50,62%).
Дещо меншими були витрати на удосконалення та мо-
дифікацію інноваційної продукції (в середньому 22,38%)
і витрати на створення зразка інноваційної продукції (в
середньому 17,72%). Щодо витрат на проведення фун-
даментальних і прикладних досліджень, то їхня серед-
ня частка у загальних витратах на інноваційну діяльність
не досягала навіть 10%.

Щодо обсягу отриманого ВАТ
"МЗТМ" прибутку, то його обсяг
протягом 2005—2009 рр. постійно
зростав. Абсолютний приріст цьо-
го показника становив 0,51 тис.
грн., або 0,24 частки одиниці. Щодо
прибутку, отриманого від іннова-
ційної діяльності, то у 2009 р. по-
рівняно з 2005 р. він зріс на 0,32
тис. грн., або 2,27 частки одиниці.
В середньому частка прибутку від
інноваційної діяльності у загально-
му обсязі отримуваного прибутку
ВАТ "МЗТМ" становила 21,44%.

У ВАТ "Азовобщемаш" частка
прибутку від інноваційної діяль-
ності у загальному обсязі прибутку
підприємства майже у двічі більша,
ніж у ВАТ "МЗТМ". Упродовж пе-
ріоду кооперування в сфері іннова-
ційної діяльності організація отри-
мала середній обсяг загального
прибутку у розмірі 0,9012 тис. грн.,
з них майже 47% або 0,465 тис.
грн., одержано від реалізації інно-
ваційної продукції. Більшість вит-
рат на інноваційну діяльність при-
падали на створення зразка інно-
ваційної продукції або технології
(27,66%), а також на організуван-
ня експериментального та серійно-

го виробництва інноваційної продукції (40,82%), що вка-
зує на дещо іншу структуру витрат у ВАТ "Азовобще-
маш" у порівнянні з ВАТ "МЗТМ". Суб'єкти кооперуван-
ня пояснюють цю різницю тим, що у ВАТ "Азовобще-
маш" інноваційна продукція перебуває на більш ранній
стадії життєвого циклу у порівнянні з інноваційною про-
дукцією ВАТ "МЗТМ". Вони зазначають також те, що
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Рис. 4. Логічно-структурна схема факторного

аналізу

Назви підприємств 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 

Загальний обсяг витрат 

ВАТ «МЗТМ»  1,647 1,748 1,875 1,984 2,014 

ВАТ «Азовобщемаш»  1,141 1,214 1,287 1,369 1,457 

ВАТ «ГСКТІ» 1,706 1,758 1,874 2,147 2,458 

ВАТ «Маріупольский термічий завод»  1,742 1,854 1,963 2,012 2,245 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 2,421 2,647 2,987 3,107 3,204 

Разом 8,657 9,221 9,986 10,619 11,378 

Витрати на інноваційну діяльність 

ВАТ «МЗТМ»  0,721 0,648 0,421 0,546 0,475 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,82 0,745 0,642 0,564 0,523 

ВАТ «ГСКТІ» 0,457 0,625 0,754 0,452 0,321 

ВАТ «Маріупольский термічий завод»  0,547 0,632 0,474 0,754 0,845 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 2,421 2,647 2,987 3,107 3,204 

Разом 4,966 5,297 5,278 5,423 5,368 

Загальний обсяг прибутку підприємств  

ВАТ «МЗТМ»  1,147 1,362 1,475 1,452 1,658 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,879 0,785 1,012 0,985 0,845 

ВАТ «ГСКТІ» 0,779 0,654 0,987 0,215 1,012 

ВАТ «Маріупольский термічий завод»  0,942 1,114 1,144 1,33 1,458 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,979 0,855 0,997 1,245 1,442 

Разом 4,726 4,77 5,615 5,227 6,415 

Прибуток від інноваційної діяльності  

ВАТ «МЗТМ»  0,14 0,252 0,342 0,332 0,458 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,511 0,412 0,615 0,245 0,315 

ВАТ «ГСКТІ» 0,352 0,341 0,42 0,21 0,752 

ВАТ «Маріупольский термічий завод»  0,754 0,652 0,478 0,875 0,874 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,654 0,754 0,745 0,845 0,901 

Разом 2,411 2,411 2,6 2,507 3,3 

 

Таблиця 1. Показники діяльності суб'єктів кооперування,

тис. грн.
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відмінності в активності фаз інноваційної продукції, як
правило, залежать від факторів зовнішнього середови-
ща, тому керівники підприємств можуть впливати на три-
валість тієї чи іншої фази лише тоді, коли або мають
інформацію про зміну попиту і пропозиції, або постійно
удосконалюють чи модифікують продукцію.

Щодо витрат ВАТ "Азовобщемаш", то протягом ана-
лізованого періоду вони зросли з 1,141 тис. грн. у 2005
р. до 1,457 тис. грн. у 2009 р. У 2009 р. порівняно з 2008
р. приріст дорівнював 0,09 тис. грн., 2007 р. — 0,08 тис.
грн., 2006 р. — 0,07 тис. грн. Незважаючи на стабільний
ріст загальних витрат, витрати на інноваційну діяльність
щороку знижувались. У 2009 р. порівняно з 2005 р. вони
знизились на 0,36 частки одиниці. На фоні того, що в
цілому обсяг витрати на інноваційну діяльність і обсяг
прибутку цього підприємства постійно знижувався нега-
тивним є те, що загальні витрати зростали. З отриманих
аналітичних даних можна зробити висновок, що активи,
сформовані за рахунок розвитку інноваційної діяльності,
є дуже прибутковими, але якщо підприємство не збільшу-
ватиме вкладення в удосконалення та модифікацію інно-
ваційної продукції або у розширення її номенклатури та
асортименту, то невдовзі частка прибутку від інновацій-
ної діяльності знижуватиметься, що призведе до знижен-

ня прибутковості підприємства зага-
лом.

У результаті участі у кооперу-
ванні як суб'єкт інноваційного роз-
витку ВАТ "ГСКТІ" протягом 2005—
2009 рр. забезпечило зростання за-
гального обсягу прибутку на 0,23 тис.
грн., або 0,30 частки одиниці. Упро-
довж вказаного періоду середнє зна-
чення загального прибутку підприє-
мства становило 0,7294 тис. грн.
Своєю чергою, середнє значення
прибутку, отриманого від інновацій-
ної діяльності, дорівнювало 0,415
тис. грн. Незважаючи на те, що зрос-
тання прибутку було нестійким, його
середнє значення досить високе.
Щодо витрат, то з 2005 р. до 2009 р.
загальні витрати ВАТ "ГСКТІ" пост-
ійно зростали. Їх абсолютний приріст
становив 0,75 тис. грн., а відносний
— 0,28 частки одиниці.

У структурі витрат за економіч-
ними елементами найбільша частка
припадала на матеріальні витрати (в
середньому 1,25 тис. грн.). Досить
суттєвими були також витрати на за-
робітну плату і соціальні відрахуван-
ня (в середньому 0,23 тис. грн.), а
також адміністративні витрати (в се-
редньому 0,2 тис. грн.). На інновац-
ійну діяльність припадало 16,34% у
матеріальних витратах, 20,76% у вит-
ратах на заробітну плату і соціальні
відрахування, 17,16% у адміністра-
тивних витратах, 11,46% у витратах
на збут, 4,18% у інших операційних
витратах.

У ВАТ "ГСКТІ", як і в інших під-
приємств, основні витрати, пов'язані
з інноваціями, припадають на ство-

рення зразка інноваційної продукції чи технології (в се-
редньому 24,2%), організування експериментального та
серійного виробництва інноваційної продукції (в серед-
ньому 48,38%), а також на її удосконалення та модифі-
кацію (в середньому 14,28%), що пов'язано з тим, що
до створення більшості розробок суб'єкти кооперуван-
ня не залучають сторонніх організацій.

Щодо ВАТ "Маріупольський термічний завод", то
протягом 2005—2009 рр. обсяг як загального прибут-
ку підприємства (в середньому 0,1,1676 тис. грн.), так і
прибутку від інноваційної діяльності (в середньому
0,7266) зріс. У 2009 р. порівняно із 2005 р. абсолютний
приріст загального прибутку становив 0,52 тис. грн.,
відносний — 0,55 частки одиниці, а прибутку від інно-
ваційної діяльності — 0,12 тис. грн., що становить 0,16
частки одиниці. Приведені статистичні дані вказують на
те, що від'ємні значення приростів отримуваного
підприємством прибутку від інноваційної діяльності уп-
родовж 2006—2007 рр. пов'язані зі зменшенням при-
росту витрат на інноваційну діяльність, а також, як
стверджують керівники цього підприємства, зі знижен-
ням попиту на машинобудівну продукцію через непла-
тоспроможність споживачів, які залежні від банківсь-
ких кредитів. Щодо структури витрат, то в середньому

Таблиця 2. Абсолютні прирости значень показників, які

характеризують ефективність, кооперування в системах

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Назви підприємств 
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Прирости загального обсягу витрат 

ВАТ «МЗТМ»  0,03 0,11 0,13 0,10 0,14 0,27 0,37 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,09 0,08 0,07 0,07 0,17 0,24 0,32 

ВАТ «ГСКТІ» 0,31 0,27 0,12 0,05 0,58 0,70 0,75 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,23 0,05 0,11 0,11 0,28 0,39 0,50 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,10 0,12 0,34 0,23 0,22 0,56 0,78 

Разом 0,76 0,63 0,77 0,56 1,39 2,16 2,72 

Прирости витрат на інноваційну діяльність 

ВАТ «МЗТМ»  -0,07 0,13 -0,23 -0,07 0,05 -0,17 -0,25 

ВАТ «Азовобщемаш»  -0,04 -0,08 -0,10 -0,08 -0,12 -0,22 -0,30 

ВАТ «ГСКТІ» -0,13 -0,30 0,13 0,17 -0,43 -0,30 -0,14 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,09 0,28 -0,16 0,09 0,37 0,21 0,30 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,10 0,12 0,34 0,23 0,22 0,56 0,78 

Разом -0,05 0,15 -0,02 0,33 0,09 0,07 0,40 

Прирости загального обсягу прибутку підприємств 

ВАТ «МЗТМ»  0,21 -0,02 0,11 0,22 0,18 0,30 0,51 

ВАТ «Азовобщемаш»  -0,14 -0,03 0,23 -0,09 -0,17 0,06 -0,03 

ВАТ «ГСКТІ» 0,80 -0,77 0,33 -0,13 0,03 0,36 0,23 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,13 0,19 0,03 0,17 0,31 0,34 0,52 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,20 0,25 0,14 -0,12 0,45 0,59 0,46 

Разом 1,19 -0,39 0,85 0,04 0,80 1,65 1,69 

Прирости прибутку від інноваційної діяльності 

ВАТ «МЗТМ»  0,13 -0,01 0,09 0,11 0,12 0,21 0,32 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,07 -0,37 0,20 -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 

ВАТ «ГСКТІ» 0,54 -0,21 0,08 -0,01 0,33 0,41 0,40 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,00 0,40 -0,17 -0,10 0,40 0,22 0,12 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,06 0,10 -0,01 0,10 0,16 0,15 0,25 

Разом 0,79 -0,09 0,19 0,00 0,70 0,89 0,89 
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майже 14% загальних витрат під-
приємства були викликані іннова-
ційною діяльністю. Найбільше з
них було пов'язано із виплатою
заробітної плати і соціальних вит-
рат (в середньому 18,41%), адміні-
стративними витратами (в серед-
ньому 17,88%), а також із матері-
альними витратами (13,68%).
Практично більшість загального
обсягу витрат, пов'язаних з інно-
ваціями, упродовж аналізованого
періоду були понесені під час ство-
рення зразка інноваційної про-
дукції чи технології, а також орган-
ізування експериментального і се-
рійного виробництва інноваційної
продукції.

Щодо показників, які харак-
теризують ефективність кооперу-
вання у системі інноваційного
розвитку ВАТ НДІ "Перетворю-
вач", то упродовж аналізованого
періоду підприємство забезпечи-
ло приріст обсягу загального при-
бутку 1,69 тис. грн., або 0,47 час-
тки одиниці. Протягом 2005—
2009 рр. середньорічний обсяг за-
гального прибутку підприємства
становив 1,10 тис. грн. Щодо при-
бутку від інноваційної діяльності,
який забезпечений кооперуван-
ням виробничо-господарської
діяльності з іншими приладобуд-
івними і машинобудівними під-
приємствами, то у 2009 р. порівня-
но із 2005 р. він зріс на 0,25 тис.
грн., або 0,38 частки одиниці.

Його середньорічна величина
становила 0,78 тис. грн. Статис-
тичні дані вказують на те, що загальний прибуток ВАТ
НДІ "Перетворювач" на 70% забезпечений результата-
ми інноваційної діяльності. Динаміка витрат ВАТ НДІ
"Перетворювач" вказує на те, що вони стійко зростали.
Упродовж 2005—2009 рр. абсолютний приріст як за-
гальних витрат, так і витрат на інноваційну діяльність
становив 0,78 тис. грн., а відносний приріст обох груп
витрат дорівнював 0,32 частки одиниці. Судячи із при-
росту отримуваного підприємством прибутку, ці витра-
ти були продуктивними.

ВИСНОВКИ
Оцінювання ефективності кооперування в системі

інноваційного розвитку підприємств, які базуються на
застосуванні кількісного, поведінкового і маркетинго-
вого підходів, доцільно здійснювати на засадах іденти-
фікування причинно-наслідновиз зв'язків між фактори-
ним і результативними параметрами. Адекватне вста-
новлення причин зміни значень цих параметрів є умо-
вою обгрунтваності висновків про поточний рівень
ефективності кооперування і перспективи його покра-
щання. Подальші дослідження доцільно проводити у
напрямі оптимізації параметрів, які характеризують
ефективність кооперування в системах інноваційного
розвитку підприємств.
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Таблиця 3. Відносні прирости значень показників, які

характеризують ефективність кооперування в системах

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Назви підприємств 
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0
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р
. 
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2
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0
0

6
 р

р
. 

2
0

0
9

–
2

0
0

5
 р

р
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Прирости загального обсягу витрат 

ВАТ «МЗТМ»  0,02 0,06 0,07 0,06 0,07 0,15 0,22 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,06 0,06 0,06 0,06 0,13 0,20 0,28 

ВАТ «ГСКТІ» 0,14 0,15 0,07 0,03 0,31 0,40 0,44 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,12 0,02 0,06 0,06 0,14 0,21 0,29 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,03 0,04 0,13 0,09 0,07 0,21 0,32 

Разом 0,07 0,06 0,08 0,07 0,14 0,23 0,31 

Прирости витрат на інноваційну діяльність 

ВАТ «МЗТМ»  -0,13 0,30 -0,35 -0,10 0,13 -0,27 -0,34 

ВАТ «Азовобщемаш»  -0,07 -0,12 -0,14 -0,09 -0,19 -0,30 -0,36 

ВАТ «ГСКТІ» -0,29 -0,40 0,21 0,37 -0,57 -0,49 -0,30 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,12 0,59 -0,25 0,16 0,78 0,34 0,54 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,03 0,04 0,13 0,09 0,07 0,21 0,32 

Разом -0,01 0,03 0,00 0,07 0,02 0,01 0,08 

Прирости загального обсягу прибутку підприємств 

ВАТ «МЗТМ»  0,08 -0,01 0,05 0,10 0,07 0,13 0,24 

ВАТ «Азовобщемаш»  -0,14 -0,03 0,29 -0,11 -0,17 0,08 -0,04 

ВАТ «ГСКТІ» 3,71 -0,78 0,51 -0,16 0,03 0,55 0,30 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,10 0,16 0,03 0,18 0,27 0,31 0,55 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,16 0,25 0,17 -0,13 0,45 0,69 0,47 

Разом 0,23 -0,07 0,18 0,01 0,14 0,34 0,36 

Прирости прибутку від інноваційної діяльності  

ВАТ «МЗТМ»  0,38 -0,03 0,36 0,80 0,34 0,82 2,27 

ВАТ «Азовобщемаш»  0,29 -0,60 0,49 -0,19 -0,49 -0,24 -0,38 

ВАТ «ГСКТІ» 2,58 -0,50 0,23 -0,03 0,79 1,21 1,14 

ВАТ «Маріупольский термічий 

завод»  0,00 0,83 -0,27 -0,14 0,83 0,34 0,16 

ВАТ НДІ «Перетворювач» 0,07 0,13 -0,01 0,15 0,21 0,19 0,38 

Разом 0,32 -0,04 0,08 0,00 0,27 0,37 0,37 

 


