
ВСТУП 

 

Актуальність теми в напрямок останніх десятків років почав 

здебільшого еволюціонувати інноваційний процес, методом поліпшення 

технології, машин і обладнання, в пріоритеті було виробничо – технічне 

становлення.  

В період розвитку інноваційної моделі економіка орієнтувала на 

технологічне становлення організації. Для розвитку виготовлення  

необхідною умовою підвищення якості продукції та збільшення виробничих 

можливостей організації. 

Інноваційне становище на промисловому підприємстві має можливість 

бути під впливом: 

-недостатності ресурсів; 

-низька інноваційна активність; 

-обмеженість попиту на наукові досягнення. 

Ще потрібно позначити, власне, що питання щодо укладення порушень 

інноваційного становлення вимагає розробки напрямків механізму фірми. В 

наслідок організації при застосуванні інноваційних технологій зобов’язані 

їхати в спрямованості поліпшення технологій фірми. 

Метою роботи  вважається забезпечення ресурсів аналізу і в розробці 

послуг з вдосконаленням інноваційного становлення організації. 

Об’єктом роботи вважається підприємство АТ «Ельворті». 

Предметом роботи є процес організації інноваційної діяльності 

промислового підприємства АТ «Ельворті». 

У зв’язку з поставленою метою встановлені наступні завдання: 

-вивчення суті і об’єктів інноваційної діяльності; 



-оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства; 

-охарактеризувати техніко економічну характеристику АТ «Ельворті»; 

-виконати аналіз інноваційної діяльності АТ «Ельворті»; 

-оцінка напрямів збільшення ефективності інноваційної діяльності 

промислового підприємства АТ «Ельворті». 

Методи дослідження основою дослідження є теоретичні положення, 

видання провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з інноваційної 

діяльності. 

Інформаційною базою дослідження вважається статистичні дані, дані 

облікової звітності АТ «Ельворті», видання вітчизняних і зарубіжних вчених 

та економічних видань. 

Робота складається з вступу, ІІІ розділів, висновку, списку 

використаних джерел та додатків. 

  



РОЗДІЛ І. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА. 

1.1.Сутність та об’єкт інноваційної діяльності. 

 

Інноваційна діяльність стає в  ХХ столітті підсумком поєднання 

наукової діяльності та втілюється в сфери суспільної діяльності. 

Інновація – це результат інтелектуальної діяльності в різних сферах 

діяльності (виробництво, економіка, право, наука, культура тощо), яка йде в 

напрямку вдосконалення технологічного розвитку організаційної діяльності. 

Необхідно сказати, що при фінансуванні інноваційного проекту 

організація для виявлення та переконання інвесторів про привабливість 

проекту. Для організацій інноваційний проект є зразком майбутніх інновацій, 

що визначить чи потрібно працювати на майбутнє, галузі та економіки в 

цілому. 

Впровадження інноваційного процесу з моменту прийняття до 

розповсюдження інновація набуває нових якостей. Ще інноваційна 

діяльність включає в себе створення та впровадження інноваційного проекту 

в якому приймають участь регіональні установи галузеві центри. 

Як правило на практиці поняття інновації можна пояснити певним 

чином будь-який винахід, новий вид послуг або вони будуть визначені та 

розповсюдженні завдяки новим можливостям. 

Основні характеристики інноваційного проекту: 

-ступінь параметрів проекту (необхідні додаткові розробки, критерії 

відбору, додаткові інформаційні дані, фінансові витрати тощо); 

-довгострокові результати (прогнозування та фактор часу); 



-висококваліфікований та досвідчений науковець. 

Необхідно сказати, що на практиці розробка та впровадження 

інноваційного проекту підприємство може оцінити свої виробничі та 

фінансові ресурси при яких зможе для себе вибрати найпривабливіший 

проект. 

Згідно із Законом України Про інвестиційні діяльності України можна 

сказати, що інноваційна діяльність як одна з частин форми інвестиційної 

діяльності її метою є досягнення науково-технічного прогресу у виробничій 

та суспільній галузі. 

Така діяльність включає: 

-випуск та поширення нового обладнання та новітніх технологій; 

-впровадження науково-технологічних технологій з довготривалим 

часом платежу; 

-фінансування дослідження для реалізацій якісної праці; 

-ознайомлення та розробка нових збережених технологій. 

Фактори впливу на інноваційну діяльність: 

- техніко-економічний фактор; 

-організаційний фактор; 

-соціально-психологічний фактор. 

Інноваційна діяльність включає такі види робіт: 

-дослідження ідей, ліцензій, патентів; 

-впровадження інженерно-технічних об’єктів; 

-об’єднання винахідників. 

До об’єктів інноваційної діяльності відноситься: 



-види продукції та їх якість; 

-засоби виробництва; 

-матеріали; 

-технологічний розвиток. 

 

1.2.Оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

 

На базі витрат можливо відзначити моменти, які впливають на 

інновації: 

-фінансовий – можливо заявити, власне, що всі витрати в результаті 

пуску інновацій;  

-наука і технології –  пов’язано з продуктами новинками; 

-фінанси – пов’язано з економічними показниками; 

-ресурси – вплив на виробництво та  створення різних ресурсів; 

-суспільство; 

-екологія. 

Інноваційний ефект можна визначити за такими ознаками: 

-місце отримання; 

-мета визначення; 

-ступінь збільшення; 

-облік результатів; 

-за часом. 



Тутешній ефект вважається підсумком нововведень фірми або ж іншої 

фінансової структури. Національний ефект відображається в сукупному 

ефекті інноваційного виготовлення і застосування. Абсолютний ефект 

характеризує загальний підсумок, в результаті впровадження організацією 

інноваційних подій в конкретному періоді. 

Ефект порівняння характеризує підсумок зіставлення можливих 

альтернатив з інноваційними заходами і вибору кращого. Разовий ефект 

характеризує спільні (початкові) результати, отримані підприємством від 

впровадження інноваційної роботи. Мультиплікативний ефект характеризує 

підсумок інноваційної діяльності, він поширюється не лише тільки на 

підприємство а й на інші галузі, власне, що призводить до  процесу 

множення. 

Тривалість часу, передбачається при обчисленні ефекту інновації в 

напрямок періоду або ж року, знаходиться в залежності від таких факторів: 

-визначення інноваційного періоду; 

-строки застосування об’єкта інновацій; 

-ступень достовірності початкової інформації; 

-вимоги інвесторів. 

Сукупним принципом оцінки продуктивності нововведень вважається 

зіставлення ефектів (результатів) інноваційних програм і витрат на їх 

розробку, створення і вживання. 

Ефект використання інновації має можливість характеризувати норму 

вигоди: 

-з одного боку, норма вигоди можливо врятувати від невисоких витрат; 

-з іншого боку завдяки новій якості інноваційну продукцію можна 

врятувати від високих цін. 



При потребі в швидкій оцінці і підборі правильних варіантів для 

підприємства, що використовує прискорену амортизацію, в цей час 

виконується заміна застарілого обладнання новим більш інноваційним. 

Об’єктами ефективності можуть бути:  

-засоби і інструменти; 

-об’єкти праці; 

-засоби кінцевого використання; 

-методи організації виробництва; 

-тощо. 

Головні характеристики економічної ефективності: 

-прибутковість; 

-окупність інвестицій; 

-чистий прибуток; 

-рентабельність; 

-норма прибутку. 

В практиці економічний та соціальний результат оцінки пов’язаний з 

параметрами оцінки оточуючого середовища покупців виробничого та 

природнього. 

Є два методи для оцінки соціального результату: 

І – збитки від забрудненого навколишнього середовища; 

ІІ – витрати пов’язані з реалізацією інноваційного проекту. 

Ще для розрахунку соціально-економічного показника необхідно 

враховувати збитки від негативних соціальних результатів, треба до 



основних показників, які використовуються  інноваційними продуктами 

ефективність яку необхідно додати до обсягу витрат. 

Це можуть бути одноразові вкладення  капітальних коштів, додаткові 

інвестиції чи витрати, що впливають на збільшення собівартості продукції, а 

отже, на зменшення різних приростів прибутку в разі використання інновації, 

що оцінюється. 

  



РОЗДІЛ 2. 

ОГРАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АТ 

«ЕЛЬВОРТІ». 

2.1.Техніко економічна характеристика АТ «Ельворті». 

 

АТ «Ельворті» створено на меті отримання вигоди від роботи 

підприємства поєднуючи матеріальних та грошових ресурсів юридичних та 

фізичних осіб для втілення фінансової, технологічної і збутової 

маркетингової діяльності для задоволення потреб організації та споживачів 

різних форм власності. Продукція та послуги АТ «Ельворті» виконують 

виробничо-господарську діяльність. 

Провідною роботою підприємства вважаються виробництво зернових і 

міжрядних сівалок, суцільних і міжрядних культиваторів, дискових борін, 

посівних комплексів, обприскувачів тощо. 

АТ «Ельворті» здійснює інші види діяльності такі як: 

-науково-технічні та конструкторські розробки; 

-виготовлення дослідних зразків і замовлень; 

-виробничі на непромислові роботи для сторонніх потреб; 

-навчання для особистих справ. 

Згідно Статуту АТ «Ельворті» (Додаток А) враховано кілька видів 

роботи, але головним видом вважається випуск сівалок різного призначення, 

культиваторів, навантажувачів, допоміжних частин до 

сільськогосподарських машин і багато іншого. 

Ще досліджуване підприємство виконує такі види робіт: 

-створення машин і оснащення для сільського та лісового господарства; 



-створення косарок, охоплюючи газонокосарок; 

-створення вузлів, деталей для машин сільського та лісового 

господарства; 

-інших машин спільного призначення; 

 -ремонт та технічне обслуговування машин і оснащення загального 

призначення; 

-виробництво промислової техніки; 

-заготівля і переробка вторинних ресурсів. 

Згідно Статуту (Додаток А) для здійснення своєї роботи. 

Товариство має право: 

-залучати фахівців за трудовими угодами, договорами цивільно-

правового характеру і контрактами; 

-отримувати, купувати і реалізовувати іноземну валюту, укладати 

валютні угоди у формі міжбанківських операцій, операцій на валютних 

біржах, акціонерах і інших формах, що допускаються чинним 

законодавством; 

-виступати на ринках цінних паперів для їх придбання та реалізації в 

Україні та за її межами, випускати цінні папери; 

-відкривати фірмові магазини, салони, секції і відділи; 

-брати участь в роботі і розробці спільних підприємств  і організацій з 

фізичними і юридичними особами, як резидентами так і не резидентами; 

 Проводячи дослідження зовнішнього середовища АТ «Ельворті» 

PEST-аналіз на рис 2.1 



 

Рис 2.1. PEST-аналіз діяльності АТ «Ельворті». 

Проаналізувавши PEST-аналіз можна зробити наступні висновки, 

власне, що основним фактором є екологічний фактор який впливає на 

компанію рівень життя, виробництво, зростання інфляції, розвиток 

технологій, вдосконалення виробництва. 

Аналіз галузі, ринку та конкурентів (мікросередовища). Розмір ринку у 

період з 2014 по 2020 рік на системному ринку було продано 106 777 

сільськогосподарського обладнання рис 2.2. 



 

Рис 2.2. Кількість реалізованої продукції 

Одним із інструментів вивчення середовища Портера є п’ять основних 

конкурентних методів, заснованих на аналізі Портера рис 2.3. 

 

Рис 2.3. Конкурентні сили за Портером по АТ «Ельворті». 

Конкурентні сили за Портером 

Загроза появи 

нових гравців 

Враховуючи, що стадією життєвого циклу 

ринку є зростання, рушійною силою зростання 

ринку є позитивна, бар'єри для входу та виходу 

з галузі низькі, а загроза з боку нових учасників 

також висока.

Загроза 

альтернативних 

продуктів 

Іншого вибору для посадки агрегатів (сівалок)

немає. Найбільша загроза продукту - замінник

сільського господарства, тобто використання

"хімії" для заміни механічного знищення

бур'янів.

Вплив споживачів

Під час економічної кризи все більше

споживачів віддають перевагу дешевій

сільськогосподарській техніці.

Вплив 

постачальників

Конкуренція постачальників є основним

фактором, який впливає на якість, цілісність та

ціну поставленої продукції.

Рівень 

конкурентної галузі 

Рівень конкуренції - високий. Основна

конкуренція між продавцями. Основна

конкурентна боротьба йде за характеристику

товару.



 Основні конкуренти АТ «Ельворті»: 

1.Зернові сівалки рис 2.4 

 

Рис 2.4. Зернові сівалки в (%). 

 

2.Традиційні сівалки для обробки ґрунту рис 2.5. 

 

 

Рис 2.5. Традиційні сівалки для обробки ґрунту  в (%). 

 

 



3.Грунтообробні машини рис 2.6. 

 

 

Рис 2.6. Ґрунтообробні машини в  (%). 

 

4.Дискова борона рис 2.7. 

 

 

Рис 2.7. Дискова борона в (%). 

 

Аналіз отраслі  АТ «Ельворті» наведено на рис 2.8. 



 

Рис 2.8. Аналіз отраслі АТ «Ельворті». 

 

Фактор Опис фактору

Розмір ринку

Загальний внутрішній ринок посівної 

та сільськогосподарської техніки 

України до 2020 року становить 1,16 

млрд. Гривень.

Структура 

ринку

Посадочне обладнання: зернові - 250 

мільйонів гривень, ряди - 155 

мільйонів гривень, обладнання для 

вирощування - 200 мільйонів гривень, 

інша сільськогосподарська техніка - 

550 мільйонів гривень.

Темп росту 

ринку

У 2020 році  падіння на 26% у 2019 

році. (Прогноз до 2021 року - 

зростання до 10%)

Конкуренти

В Україні існує 12 виробників 

садивного та сільськогосподарського 

обладнання, які займають від 5 до 

27% ринку. Частка імпортного 

обладнання коливається від 15% до 

27%.

Покупці

Загальна кількість господарств в 

Україні становить 34859 га, загальною 

площею 25,5 млн га. Малі ферми -

11%, середні ферми -28%, великі 

ферми -34%, сільськогосподарські 

активи -27%

Тренди в 

отраслі

Точна технологія посадки, 

використання високоточної системи 

позиціонування (GPS-навігація), 

електропривод для сівалки

Прогноз

Ринкова потужність посівного та 

сільськогосподарського обладнання 

збільшиться на 10% у 2021 році. (-30% 

до 2025 року)



SWOT-аналіз діяльності АТ «Ельворті» наведено на рис 2.9. 

 

 

Рис 2.9. SWOT-аналіз діяльності АТ «Ельворті». 
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Рис 2.9. SWOT-аналіз діяльності АТ «Ельворті» (продовження). 

Проаналізувавши SWOT-аналіз можна зробити наступні висновки, що 

АТ «Ельворті» є сильним учасником українського ринку 

сільськогосподарської продукції та має можливість увійти в десятку 

компаній Європи та країн СНД. 

Сегментація в АТ «Ельворті» проводимо по двом признакам: 

1.Сегментація по розміру господарств: 

-кількість гектарів рис 2.10 

Зміна тенденцій в 

рослинництві. Технології 

точного землеробства

Створення нового 

продукту дозволить 

збільшити долю Ельворті 

в цих сегментах.

Участь в лізингових 

програмах  

Украгролізинг та інших 

держпрограмах

Розробка нових 

продуктів дозволить 

вийти на нові ринки 

збуту (Західна Європа)

Вхід до програм субсидірувння 

України (20%) інших 

виробників техніки

Можливості Загрози 

Активізація українських "сірих 

виробників". Освоєння ними 

виробництва ходових машин

Модернізація існуючих і 

розробка конкурентами нових 

моделей техніки

Активні дії конкурентів по 

просуванню свого Продукту 

через Інтернет та ЗМІ



 

Рис 2.10. Кількість гектарів. 

-всього ФГ розділ 2.11 

 

Рис 2.11. Всього ФГ 

-обсяг сегменту тис $ рис 2.12 



 

Рис 2.12. Обсяг сегменту тис $ 

-площа тис гектарів рис 2.13 

 

Рис 2.13. Обсяг тис гектарів 

-доля в сільгосп обороті в (%) рис 2.14 



 

Рис 2.14. Доля в сільгосп обороті %. 

-структура продажі в АТ «Ельворті» рис 2.15 

 

Рис 2.15. Структура продажі в АТ «Ельворті» в (%). 

2.Сегментація по технологічному принципу: 

-кількість підприємств (500 - 3000) рис 2.16 



 

Рис 2.16. Кількість підприємств 

-площа с/г угідь тис. га  рис 2.17 

 

Рис 2.17. Площа с/г угідь тис. га 

-кількість підприємств (3000-5000) рис 2.18 



 

Рис 2.18. Кількість підприємств (3000-5000) 

-площа с/г угідь тис. га (3000-5000) рис 2.19 

 

Рис 2.19. Площа с/г угідь тис. га (3000-5000) 

 

Позиціонування АТ «Ельворті»: 

Можливості виробництва: 

1.Завод є одним з найбільших підприємств і одним з найбільших 

виробників сільськогосподарської техніки. 



2.Виробництво вузлів та деталей до машин для сільського господарства 

різної складнощі. 

Якість:  

1.Система менеджменту якості сертифікована по ISO 9001-2015 

контроль якості на всіх етапах виготовлення техніки. 

2.Упаковка та маркування відрізняє від аналогів і забезпечує захист від 

підробок. 

«4 P» АТ «Ельворті»: 

1.Продукт  

Нестача продукції на великих та середніх ринках. 

Сильна здатність копіювати продукти. 

Зниження швидкості розвитку виробництва та модернізація існуючих 

машин. 

2.Ціна 

Вийти на ринки конкурентів за нижчими цінами та подібними товарами 

3.Розповсюдження  

На ринку з’явились нові «альтернативні» виробники, з’явилися 

офіційні підприємства з новими сферами застосування. 

Слабке охоплення в цьому регіоні (Західна Україна, ЄС). 

На складі відсутні запасні частини. 

4.Просування 

Відсутність лояльності дилера до марки «Ельворті». 

Недостатнє розуміння продукції «Ельворті» менеджерами з продажу в 

дилерській мережі. 



Продажі АТ «Ельворті» мляві. 

 

2.2.Аналіз інноваційної діяльності АТ «Ельворті». 

 

АТ «Ельворті» при проектуванні основною метою є створення 

високоякісної сільськогосподарської техніки, нове покоління технічного 

рівня який відповідатиме кращим аналогам у світі. 

При випробуваннях сільськогосподарської техніки виявленні такі 

результати при врахуванні бачення українських та європейських фермерів, 

останніми тенденціями розвитку сільськогосподарської техніки визначено 

основні напрямки розвитку. 

Цілями АТ «Ельворті» у 2018 році була розробка та виготовлення 

сівалки «Альфа-4» для посіву продовольчих культур відповідно до технології 

обробки ґрунту. Сівалку «Альфа-4» можна використовувати мінімальним та 

традиційним методом обробки. 

Сівалка «Альфа-4» оснащена причіпним  пристроєм який досволить 

зменшити час переходу з робочого в транспортне положення при прирості 

продуктивності свердла. Також транспортне обладнання може забезпечити 

надійну маневреність транзитних вузлів. 

При випробуванні сівалки «Альфа-4» в УкрНДІПВТ  Л. Погорілий була 

отримана пропозиція щодо впровадження у виробництво. Був виданий 

сертифікат, декларація та необхідні документи за допомогою яких можна 

здійснювати безперервний випуск. 

В 2018 році ЄС «Лінія Tream» який пройшов формування технічної 

колії та пройшов успішно підвісний приріст «СЗ-3» («Астра-3») також було 

отримано пропозицію щодо впровадження у виробництво. Спеціально для 

мінімальної обробки ґрунту вдосконалено сівалку «Альфа-6». 



На АТ «Ельворті» розширено асортимент сільськогосподарського 

обладнання польових культиваторів «Ерідан-6000» на пружинній стойці 

Bianchi які вироблені в Італії. Отримано пропозицію щодо вдосконалення 

виробництва.  

З метою зменшення виробничих витрат підвищити 

конкурентоспроможність та задоволення потреб споживачів АТ «Ельворті»   

розробило та почались випробування 9000 сівалок, що приводить в дію 

карданним валом трактору. 

Такі тестування продовжили в 2019 році для того щоб підвищити 

конкурентоспроможність та зменшити складності технічного 

обслуговування і вдосконалити якість висіву почались тестування при 

використанні електричних сівалок. 

 Метою підвищення надійності та довговічності почалась модернізація 

робочих механізмів сівалки «Оріон-9.6». Яка була вироблена по сучасних 

технологіях та проведено випробування.  

Відповідно по зарубіжним тенденціям розвитку зарубіжної 

сільськогосподарської техніки та здійснюються роботи з підвищення 

технічного рівня. 

Метою покращення технічного рівня показників польових 

культиваторів та бурових устаткувань КРНВ-5, було створено пневматичні 

сівалки UPS-8 PROFI та сівалки VEGA-8. 

Було розроблено сівалку VEGA-6 з телескопічною рамою для 

європейського союзу. Яка оснащена буровою установкою використання якої 

дозволяє встановити ширину кабіни на 3 метри по вимогам ЄС. 

Для реалізації техніки АТ «Ельворті» в країнах Європи підприємство 

своєчасно проводить заходи сертифікацію свого продукту яку АТ «Ельворті» 

виробляють серійно по вимогам безпеки. 



РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ». 

 

Проблема всеохоплюючої оцінки продуктивності інноваційного 

проекту перебувала і розташовується в центрі уваги  науковців-економістів і 

керівників-практиків різних рівнів і рангів.  

За останнє десятиліття було видано велику кількість наукових видань, 

присвячених цій проблемі, створена велика кількість методичних вказівок і 

рекомендацій по інвестуванню. 

Це пояснюється тим, що в повному розмірі процес перед інноваційних 

досліджень і  зборів інформації, важливої для розрахунку продуктивності 

інноваційного проекту, в повному розмірі досить коштовному, тому 

звичайно, і оцінка ефективності проекту проводиться в два етапи. 

На першому етапі інноваційних проектів ведеться попередня оцінка 

продуктивності інноваційного проекту, завдання  якого полягає у визначенні 

необхідності проведення перед інноваційних вивчено  в повному обсязі. 

На другому етапі ведеться комплексне дослідження ефективності 

інноваційного проекту. Для підготовчої оцінки продуктивності плану 

можливо застосувати той же аналітичний апарат, що й для повномасштабних 

досліджень продуктивності, заміняючи відсутність дані їхніми експертними 

оцінками й  зменшуючи обсяг проведених розрахунків. 

У процесі обґрунтування потреби втілення комплексу подій по 

збільшенню продуктивності інноваційної роботи на промисловому 

підприємстві необхідно взяти до уваги: стартові умови розвитку економіки 

України, наявність бар’єрів і переваг у вітчизняній економіці, ключові 

завдання науково-технологічної та інноваційної політики на перспективу. 



Спільними напрямками розвитку АТ «Ельворті» вважається посилення 

конкурентних позицій підприємству на ринку сільськогосподарської техніки, 

збільшення обсягів продажу і прибутковості виготовленої продукції. 

Підприємство прагне не лише тільки зберегти лідерство між 

виробників в країнах СНД, але і розширити наявні на світових  ринках. 

Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, АТ «Ельворті» 

прагне надавати своїм споживачам високоякісну техніку та найкращий 

сервіс. 

Провідними стратегічними завданнями АТ «Ельворті» вважається 

підвищення конкурентоспроможності за рахунок поліпшення якості 

сільськогосподарської техніки та збільшення продуктивності виробництва, 

що у перспективі дозволить збільшити обсяги продажу. 

Відповідно  АТ «Ельворті» в 2018 році розроблено і виготовлено 

сівалка зерно тукова рядкова «Альфа-4», призначена для висіву зернових 

культур по мінімальній технології обробки ґрунту, доопрацьована 

конструкція сівалки зерно тукової рядкової «Альфа-6» для мінімальних 

технологій обробки ґрунту.   

Перевірку схвалили ефективність доробки. Здійснення вище вазаних 

планів дозволить збільшити об’єм виробництва сільськогосподарської 

техніки та підвищити  якість даної продукції,  забезпечити необхідний рівень 

механічних  властивостей та виконати вимоги споживачів. 

Інноваційний потенціал організації АТ «Ельворті» величезний 

визначається технікою «технічними характеристиками» технологія 

виробничого обладнання, перепланування та ін. Втім більше необхідним 

вважається атмосфера співпраці, стиль управління персоналом і якості 

мотивації працівників. 



 Тільки через високий інноваційний потенціал АТ «Ельворті» має 

можливість швидко реагувати на зміни навколишнього середовища, 

проводити інноваційні пошуки та вносити організаційні зміни. 

Отже головні шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності 

в Україні на сьогоднішній день такі: 

-визначення пріоритетів становлення інноваційної роботи щодо 

перспективних технологій і інноваційних планів, здатних гарантувати 

збільшення продуктивності та конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції; 

-допомога створенню економічних і фінансових умов активізації 

нововведень у виробництво; 

-завершення формування цілісної нормативно-правової бази по 

регулюванню науково-технічної та інноваційної діяльності; 

-створення ефективної системи захисту інтелектуальної власності; 

-розвиток інфраструктури інноваційної роботи; 

-перехід від фіскальної до інноваційної діяльності; 

-нормативно-правове забезпечення інвестиційно-інноваційної схеми 

приватизації; 

 

 

  

  



 

ВИСНОВОК 

Проведене дослідження дало змогу сформувати наступні висновки: 

1.Вивчення суті і об’єктів інноваційної діяльності: 

Інновація – це результат інтелектуальної діяльності в різних сферах 

діяльності (виробництво, економіка, право, наука, культура тощо), яка йде в 

напрямку вдосконалення технологічного розвитку організаційної діяльності. 

Необхідно сказати, що при фінансуванні інноваційного проекту 

організація для виявлення та переконання інвесторів про привабливість 

проекту.  

Для організацій інноваційний проект є зразком майбутніх інновацій, 

що визначить чи потрібно працювати на майбутнє, галузі та економіки в 

цілому.  

2.Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства: 

Тутешній ефект вважається підсумком нововведення фірми або ж іншої 

фінансової структури. Національний ефект відображається в сукупному 

ефекті інноваційного виготовлення і застосування. Абсолютний ефект 

характеризує загальний підсумок, в результаті впровадження організацією 

інноваційних подій в конкретному періоді. 

3.Охарактеризувати техніко економічну характеристику АТ 

«Ельворті»: 

АТ «Ельворті» створено на меті отримання вигоди від роботи 

підприємства поєднуючи матеріальних та грошових ресурсів юридичних та 

фізичних осіб для втілення фінансової, технологічної і збутової 

маркетингової діяльності для задоволення потреб організації та споживачів 

різних форм власності. Продукція та послуги АТ «Ельворті» виконують 

виробничо-господарську діяльність.   



 

4.Виконати аналіз інноваційної діяльності АТ «Ельворті»: 

АТ «Ельворті» при проектуванні основною метою є створення 

високоякісної сільськогосподарської техніки, нове покоління технічного 

рівня який відповідатиме кращим аналогом у світі. 

При випробуваннях сільськогосподарської техніки виявленні такі 

результати при врахуванні бачення українських та європейських фермерів, 

останніми тенденціями розвитку сільськогосподарської техніки визначено 

основні напрямки розвитку.  

5.Оцінка напрямків збільшення ефективності інноваційної діяльності 

промислового підприємства АТ «Ельворті»: 

Проблема всеохоплюючої оцінки продуктивності інноваційного 

проекту перебувала і розташовується в центрі уваги науковців-економістів і 

керівників-практиків різних рівнів і рангів. 

За останнє десятиліття було видано велику кількість наукових видань, 

присвячених цій проблемі, створена велика кількість методичних вказівок і 

рекомендацій по інвестуванню. 

 

 


