Науковий реферат статті Лабунської С. В.
"Методологічні підходи до оцінювання та аналізу впливу
взаємопов'язаних факторів на інноваційну спроможність підприємства"
У статті розкрито методологічні основи та обґрунтовано методичні
підходи до відбору для комерціалізації інноваційних проектів зі сформованого портфеля за видами інноваційних перетворень. Такий відбір запропоновано здійснювати на основі використання сценарного моделювання
з урахуванням ретроспективного аналізу спрямування векторіального
впливу між множинами показників, що формують загальну інтегральну
оцінку інноваційної спроможності підприємства.
Для відбору найкращих сценаріїв розвитку подій у дослідженні було
оцінено за допомогою методів канонічного кореляційного аналізу додаткові
(непрямі) ефекти впливу динаміки економічного індикатора, на зміну
якого розрахований інноваційний проект, на значення інших показників,
що визначають інноваційний потенціал та інноваційні бізнес-можливості
підприємства. Означений підхід дає змогу суб'єктам господарювання визначити загальний обсяг витрат інноваційної діяльності (за обраним інноваційним проектом) з урахуванням можливих синергетичних наслідків
реалізації певного сценарію. Таким чином, аналізуючи певний сценарій
інноваційних перетворень, підприємство має можливість, з одного боку,
врахувати додаткові ефекти від його впровадження, а з іншого – сформувати певний резерв витрат, який має бути спрямований на уникнення
негативного впливу на стан інноваційної спроможності підприємства та
підтримку рівня економічної безпеки підприємства під час інноваційних
перетворень.
У ході дослідження методичні підходи були доведені до рівня практичної
апробації щодо визначення та аналізу інтегрального показника інноваційної спроможності підприємств машинобудівної та хімічної галузей.
У статті наведено результати фактичних розрахунків за побудованими
канонічними моделями на прикладі оцінки сценаріїв зміни певних чинників,
які породжують додаткові ефекти, що впливають на рівень інноваційного
потенціалу та інноваційних бізнес-можливостей певного підприємства
машинобудівної галузі.

Запропоновані методичні підходи дають можливість підвищити якість
прийняття рішень щодо вибору інноваційного проекту та оцінки фактичної
ефективності витрат інноваційної діяльності підприємства.
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