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"Методичні рекомендації щодо оцінювання результату інноваційної
праці фахівців у промисловості"
Перехід України до інноваційної економіки неможливий без вагомих
результатів інноваційної праці фахівців промисловості внаслідок її
можливості до оновлення матеріально-технічної бази на всіх рівнях.
Головним носієм інноваційної праці є фахівець, однак одним із найголовніших завдань для досягнення вагомих інноваційних результатів є
створення інноваційно активного фахівця. Для зміни трудової поведінки
фахівця з інертної на активну необхідно застосовувати різноманітні
заходи активізації, у тому числі стимулювання, тому великого значення
набуває питання оцінювання результатів інноваційної праці фахівця та
відповідного (гідного) його преміювання за досягнуті результати, що дасть
змогу зацікавити фахівця в досягненні вагомих інноваційних результатів.
Проблемам оцінювання результатів інноваційної діяльності працівників
та їх стимулювання присвячували праці провідні вчені: А. Колот, М. Семикіна, Л. Коваль, О. Ястремська та багато інших. Однак інноваційна
праця фахівців промисловості має певні особливості, що повинно бути
враховано під час оцінювання результатів їх праці.
Мета статті полягає у розробці рекомендацій щодо оцінювання
результатів інноваційної праці фахівців промисловості та розрахунку на їх
основі справедливого розміру їх винагороди.
Урахування особливостей процесу інноваційної праці та її результатів дали змогу сформулювати основні вимоги до оцінювання
результатів інноваційної праці фахівців промисловості.
Так, однією з найважливіших особливостей оцінювання інноваційної
праці фахівців є необхідність урахування внеску кожного в досягнення
загальних інноваційних результатів. Це можливо за умови оцінювання
кожного окремого інноваційного об'єкта, над яким працює група фахівців.
З огляду на зазначене вважається перспективним оцінювати
результативність інноваційної праці фахівців за ступенем упровадження
та значущістю, тобто важливістю інноваційного об'єкта для інноваційного
процесу.
Наведені рекомендації дадуть змогу оцінити результативність
інноваційної праці кожного фахівця окремо та інноваційної праці загалом.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що оцінювання
результатів інноваційної праці фахівця і розрахунок гідної винагороди
сприятимуть підвищенню його прагнення до досягнення вагомих
інноваційних результатів.
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