
ЛПР № 3. Оцінювання ефективності інновацій на 

виробництві 

Розрахуємо продуктивність випуску виробів одиниці базової та нової техніки за 

годину (шт./год). 

 
3.Розрахуємо приріст прибутку за рік від виробництва продукції за допомогою 

нової техніки за формулою: 

 
3. Визначимо економію капітальних вкладень із співвідношення: 

 



4. Зниження матеріальних витрат обчислюється: 

 
Загальна економія за всіма факторами складе: 

 
Якщо відповідь додатна, то є сенс закуповувати нову техніку, якщо відповідь 

від’ємна, то ні. 

Завдання для самостійного виконання: 

Пану Петру для випуску продукції запропонували закупити інноваційну техніку 
з більшою продуктивністю. Виконати завдання, при умові, що нормативний 

коефіцієнт Ен = 0,15, в році 360 днів, 110 з них святкових, кількість змін 2, 
тривалість зміні 8 годин, гуртова ціна виробу є незмінною. 



 



 

Початкові дані для виконання завдання таблиці 9.1 

1. Обсяг випуску продукції за рік, тис. шт. 
2. Питомі капітальні вкладення при використанні базової техніки, грн/од. 

3. Питомі капітальні вкладення при використанні нової техніки, грн/од. 
4. Чиста вага виробу, кг; 

5. Коефіцієнт використання матеріалу при використанні базової техніки. 

6. Коефіцієнт використання матеріалу при використанні нової техніки. 
7. Відсоток втрат робочого часу для обладнання, %. 

8. Кількість обладнання, шт. 

9. Гуртова ціна одиниці виробу, грн. 
10. Собівартість одиниці виробу, грн. 

11. Вартість 1 т. матеріалу, грн/т. 

Керуючись даними таблиці 9.1, потрібно знати 



1. Продуктивність випуску виробів одиниці базової та нової техніки за годину 
(шт./год). 

2. Приріст прибутку за рік, отриманий за допомогою впровадження нової техніки. 
3. Економію капітальних вкладень на весь обсяг продукції. 

4. Зниження матеріальних витрат на весь обсяг продукції. 

5. На основі розрахунків з'ясувати, чи потрібно пану Петру закуповувати дану 
техніку. Відповідь обґрунтувати. 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття НТП. 

2. Які форми притаманні НТП? 

3. Що відносять до показників технічного рівня виробництва? 
4. Дайте визначення поняття виробничі нововведення. 

5. Дайте визначення поняття організаційні нововведення. 

6. Дайте визначення поняття економічні нововведення. 
7. Дайте визначення поняття правові нововведення. 

8. Дайте визначення поняття ефект. 
9. Що таке народногосподарський ефект? 

10. Що таке госпрозрахунковий ефект? 

11. Дайте визначення поняття ефективність. 
12. Які види ефективності НТП розрізняють в залежності від рівня оцінювання, 

обсягу врахованих ефекту та затрат? 
13. Що таке госпрозрахункова ефективність НТП? 

14. Що таке порівняльна ефективність НТП? 

15. Що таке абсолютна ефективність НТП? 
16. Що таке народногосподарська ефективність НТП? 


