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Проблеми управління потенціалом розвитку підприємств завжди 
залишались актуальними. Серед таких проблем однією з найважливіших є 
розвиток людського капіталу як фактора, що забезпечує не тільки інноваційний 
розвиток підприємства, а і його конкурентоспроможність. Цій проблематиці 
присвячена значна кількість досліджень,але в умовах сучасного бізнесу 
повсякчасно виникає необхідність пошуку нових підходів до управління 
персоналом [1, 2, 3]. 

Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його персонал. 
Це пов’язано з тим, що поряд з матеріальними, фінансовими та інформаційними 
ресурсами людські є найважливішими компонентами підприємства. На відміну від 
інших ресурсів, чим більше люди залучені до професійної діяльності, тим більше в 
них накопичується життєвого і професійного досвіду, тим менше часу їм потрібно 
для якісного вирішення професійних завдань. Тому слід приділяти особливу увагу 
проблемі навчання працівників і підвищення їх кваліфікації. 

Метою навчання в бізнес-сфері є зміна поведінки працівника для 
підвищення продуктивності праці. Однак дослідження з оцінки впливу навчання 
на продуктивність праці, виявили, що найбільш важливим аспектом є не сам 
освітній процес. Дуже важливим аспектом залишається  не тільки мотивація і 
ставлення до навчання самого працівника – але і його керівника. Дослідження 
показали,що трьома найважливішими факторами успішного навчання 
є:відношення  керівника до початку навчання; відношення керівника після 
завершення навчання; можливість повної реалізації працівником отриманих 
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навичок на практиці після завершення навчання. Саме ці дані поряд з 
результатами фундаментальних досліджень процесів засвоєння інформації лежать 
в основі моделі корпоративного навчання 70:20:10 : 10% знань людина отримує з 
традиційних джерел – читання і безпосередніх занять в процесі навчання. Так 
людина отримує конкретні знання, необхідні йому в роботі. 20% припадає на 
соціальне навчання при спілкуванні з керівництвом і колегами. Так людина 
моделює і експериментує. 70% – це емпіричне навчання через реальні ситуації на 
робочому місці. Так людина реалізує на практиці всі отримані знання, і, що 
важливо, аналізує власний досвід. Якщо говорити про компанії, які  активно 
впроваджують інновації, то структура буде мати наступний вигляд: 5% – 
формальне навчання; 55% – соціальне навчання; 40% – емпіричне навчання. І 
навпаки – в більш регульованих сферах, де важливо суворе відповідність 
стандартам, реалістичною буде така структура: 40% – формальне навчання; 40% – 
соціальне навчання; 20% – емпіричне навчання. 70:20:10 – це перш за все 
провідник змін , що дозволяє розширити сприйняття навчання, вийшовши за 
рамки навчальної аудиторії і інших структурованих розвиваючих заходів, 
побудованих на конкретних подіях. При належному використанні моделі 70:20:10 
природним чином і зі швидкістю розвитку бізнесу або навіть швидше зростає 
підтримка ефективного навчання та розвитку в рамках щоденної роботи. Крім 
стратегії ефективного і дієвого навчання і досягнення високої продуктивності, 
мислення в дусі 70:20:10 також допомагає змінювати і розвивати моделі 
поведінки. Зрозуміло, формальне навчання поза роботою, як і раніше необхідно, 
щоб ефективно і дієво закладати фундамент роботи для конкретних ситуацій - 
особливо для співробітників, які вступають в нові для себе посади і ролі. Слід 
відзначити,що  багато відділів навчання та розвитку персоналу намагаються 
використовувати нові медійні засоби і інноваційні методики (впроваджують 
соціальне навчання в традиційні курси, запускають масові відкриті онлайн-курси, 
вносять ігровий момент в навчання, використовують мобільні засоби, а також інші 
передові канали комунікації та доставки), – часто ці методи впроваджуються в 
традиційні структуровані системи навчання та розвитку. Суть такої системи і 
такого мислення зводиться до управління і контролю: «ми розробляємо і 
пропонуємо пакети, які навчаються отримують знання, ми вимірюємо і звітуємо». 
В основі мислення 70:20:10 лежить розуміння, що здебільшого знань, 
одержуваних на роботі, не може управляти ніхто, крім самого учня (і іноді його 
керівника), тому фахівцям з навчання та розвитку слід переглянути свою роль і 
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вирішити, чи хочуть вони допомогти розширити і зміцнити канали навчання, які 
вже працюють поза ними світу. 
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Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх 
інноваційний розвиток. Практика показує, що інноваційні перебудови на 
сучасному етапі розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити 
високі показники економічного розвитку, але й підвищити 
конкурентоспроможність сучасних підприємств, їх експортний потенціал, а також 
допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні проблеми. 
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На даний час стан інноваційної діяльності в Україні можна вважати таким, 
що не відповідає сучасному рівню розвитку інноваційних процесів в країнах, для 
яких інноваційний розвиток є основним напрямком економічної стратегії. Однією 
з найважливіших проблем інноваційного розвитку підприємств України є 
недостатній рівень фінансування науково-технічної і інноваційної діяльності зі 
сторони держави. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців 
визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 
процесів у промислово розвинених країнах. Важливим показником, що 
характеризує інноваційну активність підприємства, є частка коштів від оборота, 
направлена на фінансування науково-дослідних робіт. Світові компанії 
витрачають на це 7–12% свого дохода, а в Україні менш ніж 3% . Це говорить про 
те, що технічний рівень української продукції здебільшого не відповідає вимогам 
сучасного ринку. 

В той же час, Україна має значний потенціал для розвитку інноваційної 
діяльності за умов проведення ефективної державної політики. Проте 
маловивченим є механізм комплексного розвитку інноваційної діяльності в 
умовах трансформаційної економіки України. 

Можна виділити основні проблеми інноваційного розвитку на сучасному 
етапі: 

– відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх 
концентрації на найбільш значних та перспективних напрямах розвитку; 

– відсутність залежності між збільшенням обсягу продажу приватними 
компаніями і зростанням фінансування здійснюваних ними досліджень і розробок; 

– наявність обмежень з боку антимонопольного, податкового, патентно-
ліцензійного законодавства. 

Для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно здійснити 
комплекс організаційно- економічних заходів,що охоплюватимуть: 

– здійснення ефективної державної інноваційної політики ,погоджуючи 
темпи і пропорції розвитку науки , технології і виробництва; 

– вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та 
процедур патентного захисту інновацій; 

– забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких 
виробництв повного циклу шляхом використання різних форм державної 
підтримки; 
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– розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи 
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, сертифікації і 
впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

– забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом формування 
основ для ефективного партнерства державного та підприємницького секторів в 
інноваційній сфері; 

– розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розборок  
та інноваційної діяльності,координації зусиль в питаннях розвитку пріоритетних 
для кількох державних напрямків. 

Реалізація напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу 
значно підвищити рівень інвестиційної активности промислових 
підприємств,стабілізувати прискорений процесс оновлення виробництва 
ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на 
інноваційну діяльність.  

Таким чином, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні рішення. 
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Останнім часом при дослідженні інвестиційно-інноваційної діяльності 
промислових підприємств застосовуються підходи до оцінки ризиків, засновані на 
використанні нечітко-множинних моделей. Практична оцінка і прогнозування 
ризиків передбачає вирішення проблеми в умовах невизначеності з урахуванням 
імовірнісних сценаріїв. Метою дослідження є вдосконалення підходу до оцінки та 
прогнозування інноваційних ризиків підприємства на основі теорії нечітких 
множин. 

Процес впровадження інновацій безпосередньо пов'язано з розробкою, 
інвестуванням й впровадженням будь-якого інноваційного проекту. Вже на стадії 
інвестування проекту учасники стикаються з непереборною інформаційної 
невизначеністю, яка тягне непереборний ризик прийняття інвестиційних рішень. 
Ймовірність того, що інноваційний проект, який за оцінками експертів було 
визнано успішним, в кінцевому підсумку може виявитися збитковим через вплив 
зовнішніх і внутрішніх факторів досить велика. Інвестор ніколи не буде мати у 
своєму розпорядженні всеосяжної оцінкою ризику, тому що число факторів, що 
впливають завжди перевищує можливості персоналу, який бере управлінські 
рішення. У цій ситуації можливий розвиток песимістичного сценарію розвитку, 
який може негативно вплинути на інноваційний процес. Тому навіть в умовах 
такої невизначеності зацікавлені особи зобов'язані контролювати ситуацію та 
прогнозувати  ризики в процесі реалізації проекту. Інструментом, який дозволяє 
оцінювати очікувані ризики в умовах невизначеності, є теорія нечітких множин. 

Для прогнозування ступеня ризику введемо в розгляд два трикутних 
нечітких множин: Е – передбачуване значення досліджуваного показника 
(expected value); В – показник, що характеризує граничні умови проекту (border 
conditions). У якості Е і В можна, наприклад, вибирати: NPV – чисту сучасна 
цінність проекту; PI – індекс рентабельності інвестицій; RII – внутрішню норми 
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прибутковості та інші параметри, що характеризують певні інноваційні ризики на 
всіх стадіях інноваційного процесу. 

При використанні нечітко-множинних моделей в основному 
використовувалися трикутні функції приналежності. Незважаючи на очевидну 
простоту використання таких функцій, трикутні функції приналежності не 
задовольняють аксіомам Шваба, які передбачають безперервність функцій 
приладдя разом з першою і другою похідною, а також мінімальності їх кривизни. 

Для оцінки ризиків пропонується використовувати гауссову функцію 
приналежності. Перевагою гаусом функції приналежності є її безперервність та 
диференціємість. До недоліків слід віднести її симетричність, що не завжди 
зручно при практичному використанні, а також необхідністю завдання 
обмеженого носія. Запропоновано функції виду 

 

;    ,                                  (1) 
де Ео, Во – модальні значення функцій, відповідне ; Е, В – 
параметри, що задають вузлові точки функцій приналежності, які обмежують 
їх носій; .– мінімальний рівень зрізу.  

  
Розглянуто два випадки відносного розташування функцій: випадок 1 

; випадок 2 . У першому випадку підсумковий інвестиційний ризик 
R дорівнює 
 

 ;            (2) 

 
 ;               (3)  

,                                                (4) 

де  – функція помилок; 

 – інтегральний логарифм;  

   
На основі отриманих формул проведені розрахунки ризику інвестування 

інноваційного проекту, з використанням індексу рентабельності інвестицій, який, 
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в нашому випадку, є нечітка множина E = PI. Планується інвестувати в 
інноваційний проект з параметрами: T = 3 р.; розмір стартових інвестицій I = (100, 
100, 100) тис. грн; ставка дисконтування  r (10%; 15%; 20%); планований чистий 
грошовий потік CF1 (0; 0; 0), CF2 (35; 90; 120), CF3 (80; 130; 180) тис. грн; 
залишкова (ліквідаційна) вартість проекту дорівнює нулю. Інвестиційний проект 
визнається ефективним, якщо індекс рентабельності інвестицій PI перевищує 
граничний рівень В. В результаті визначені Eo=PIo=1,5; E=0,8. В результаті 
розрахунків за формулами (1-3) при Bo=1;  B=0,8, о=0,02 отримано:  

;  Таким чином, очікуваний підсумковий 
інвестиційний ризик склав R = 2%, тобто інвестиційні проект можна прийняти. 

У другому випадку, використовуючи дані прикладу, при Bo = 1,6>Eo, 
підсумковий ризик складе  67,7%. 

Дослідження залежностей ризику від параметрів, що характеризують 
інвестиційний проект, дозволяє потенційним інвесторам і розробникам 
прогнозувати можливі сценарії інвестиційного процесу і приймати обґрунтовані 
управлінські рішення щодо доцільності впровадження та реалізації проекту. 
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Процеси, що відбуваються в даний час в Україні, вимагають переорієнтації 

принципів роботи промислових підприємств на аналіз і оцінку різноманітних 
зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ефективність їх діяльності. Ці 
обставини зумовлюють потребу у формуванні нових підходів до управління 
промисловими підприємствами, які дозволять вирішити різноманітні економічні 
проблеми, що стоять перед ними. 

Сучасне промислове підприємство потребує такої системи управління, яка 
забезпечить йому конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку, а 
також допоможе модернізувати організаційну та інформаційну структуру таким 
чином, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, які спричиняють 
стабільні економічні результати. У зв'язку з цим одним з основних напрямків, що 
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дозволяють зробити істотний прорив у підвищенні ефективності управління 
промисловим підприємством, є контролінг. Контролінг, як відносно нова 
управлінська концепція дозволяє охопити всі сфери діяльності підприємства: 
фінанси і банківська справа, менеджмент і маркетинг, інвестиції, інтегруючи і 
координуючи діяльність різних служб для досягнення оперативних і стратегічних 
цілей господарюючого суб'єкта. 

В сучасних умовах однією з причин виникнення кризових ситуацій на 
більшості промислових підприємств є низький рівень менеджменту. Істотним 
фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є 
відсутність на підприємствах системи фінансового контролінгу. Практика довела, 
що без використання інструментарію фінансового контролінгу промисловими 
підприємствами сьогодні дуже важко витримувати конкуренцію з тими 
компаніями, які його успішно застосовують. Контролінг як інформаційна система 
досить широко використовується зарубіжними підприємствами і приносить 
досить відчутні результати. У зв'язку з цим особливого значення і актуальності 
набувають питання теоретичної опрацювання та практичного втілення в 
фінансовому управлінні ідей фінансового контролінгу. 

Єдиного розуміння суті контролінгу не існує. Однак, на думку більшості 
фахівців, контролінг – це система, що включає в себе координацію, стратегічне і 
оперативне планування (бюджетування), інформаційне забезпечення, аналіз і 
контроль, консолідоване ведення бухгалтерського обліку, внутрішній аудит і 
внутрішній консалтинг для забезпечення процесу саморегулювання діяльності 
підприємства [1]. 

В ідеалі впровадження системи фінансового контролінгу має відбуватися на 
самому початку роботи підприємства, оскільки система контролінгу є стрижнем 
навколо, якого повинні бути об'єднані основні елементи організації і управління 
діяльністю підприємства. Однак зазвичай підприємства в Україні починають 
замислюватися про систему контролінгу при посиленні конкуренції на ринку, 
коли можливості зростання обсягів продажів зменшуються. На ринку в умовах 
конкуренції перемагає підприємство, яке домагається мети з найменшими 
витратами. У цьому проявляється основна перевага налагодженої системи 
контролінгу. Крім того, контролінг як більш гнучка система, в порівнянні з 
бухгалтерським обліком, дозволяє вирішити не вирішувані в бухгалтерії завдання. 

В даний час в Україні можна виділити наступні основні підходи до 
організації системи контролінгу [2]: 
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– створення власного підрозділу контролінгу. Даний варіант має наступні 
переваги: співробітники підприємства добре знайомі з внутрішньою організацією 
підприємства і галузевими особливостями бізнесу; отримані навички та досвід 
залишаються всередині підприємства; керівництво підприємства може 
використовувати відділ як «майданчик» для професійного зростання майбутніх 
управлінських кадрів. 

– використання аутсорсингу, тобто повністю або частково передати функції 
контролінгу спеціалізованої компанії або зовнішньому консультанту. 

– використання механізму ко-сорсингу, який полягає в тому, щоб створити 
органи контролінгу в рамках підприємства, але в деяких випадках залучати 
експертів спеціалізованої компанії або зовнішнього консультанта. 

Однак не всім підприємствам, як вважають експерти, доцільно створювати 
власний підрозділ контролінгу. На невеликих підприємствах має місце 
функціонування контролінгу за допомогою інтегрованої системи обліку, при 
цьому спеціальної служби і посади контролера не передбачено, а його функції 
може виконувати головний бухгалтер або спеціально уповноважений працівник 
підприємства. 

Таким чином, необхідність створення ефективної системи фінансового 
контролінгу на промисловому підприємстві на сьогодні особливо актуальна. На 
сьогоднішній день питання організації контролінгу на українських підприємствах 
вирішуються індивідуально для кожного підприємства з урахуванням специфіки 
його діяльності. Однак кожне підприємство повинно впроваджувати контролінг 
для попередження кризових явищ і підвищення рівня економічної ефективності в 
умовах становлення ринкових відносин, оскільки саме контролінг забезпечує 
цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, сьогоденні і 
майбутньому, а також переводить управління підприємством на якісно новий 
рівень. 
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В ході своєї діяльності страхові компанії (СК) піддаються різним рискам і 
небезпекам, які безпосередньо впливають на фінансову стійкість страховика. Тому 
в умовах ринку, жорсткої конкуренції і криміналізації пострадянського 
суспільства питання безпеки СК займає важливе місце в страховому бізнесі. 

Одна із загроз безпеки – шахрайство, що пронизує усі види страхування, але 
найчастіше воно проявляється у майновому страхуванні, особливо при 
страхуванні автотранспортних засобів і автоцивільної відповідальності. Дещо 
менше випадків шахрайства при страхуванні по ризиках «пожежі», «крадіжки», 
«нещасних випадків», але способи і умови прояву у ряді випадків аналогічні. Це 
змова, участь працівників страхових компаній і посадовців, наймані «свої люди» і 
підставні свідки [1]. 

Розглянемо проблему шахрайства у сфері страхування автоцивільної 
відповідальності. Світовий досвід страхування свідчить, що порядку 15% 
страхових випадків пов'язані з шахрайськими діями клієнтів страхових компаній, 
70% всіх випадків страхового шахрайства доводиться на сферу авто страхування 
(рисунок).  

 
Рисунок – Співвідношення випадків шахрайства до усіх страхових випадків та 

місце шахрайства в авто страхуванні.  
* джерело [2] 
 
Злочини, що здійснюються в цьому сегменті страхового ринку, можна 

розділити на три групи: отримання страхового відшкодування вище страхової 
суми. Надається свідомо неправдива інформація про марку, рік випуску, клас і 
модель автомобіля; незаконне отримання страхового відшкодування шляхом 
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фальсифікацій страхового випадку(неправдиве викрадення або неправдивий 
збиток). Факт «пропажі» заявляється в місцеве УМВС з повідомленням СК про 
факт «пропажі» і наданням відповідних матеріалів на виплату; збільшення розміру 
страхового відшкодування незаконним шляхом. Відбувається після реального 
настання страхового випадку, коли деякі страхувальники незаконним шляхом 
намагаються не лише відшкодувати понесений збиток, але і отримати від СК 
грошові кошти на додатковий ремонт або заміну частин свого автомобіля [3]. 

Зважаючи на масштабність і доходність злочинів з використанням полісу 
страхування, страховим компаніям необхідно об'єднувати зусилля із їх 
припинення. Для цього необхідно створювати асоціації, тандеми страховиків, у 
рамках яких об'єднувати бази даних, що містять відомості про застрахований 
автотранспорт, «чорні списки» недобросовісних страхувальників і іншу 
інформацію, при необхідності обмінюватися обліковими відомостями. Доцільно 
для боротьби з шахрайством створення подібних організаційних структур на 
місцевих і регіональних рівнях. Необхідно: створювати не лише «чорні списки» 
страхувальників, але і повністю обмінюватися інформацією про страхові виплати, 
вказувати сумнівні виплати і обставини страхових випадків, що дасть можливість 
кожному страховикові проаналізувати минулі небезпеки і застерегтися від нових; 
створювати загальні регіональні банки даних по потенційних шахраях, по 
підтверджених виплатах в результаті шахрайських операцій, по сумнівних 
виплатах; розробляти ефективні заходи у боротьбі з шахрайством; разом з 
існуючими службами безпеки в кожній СК створювати служби боротьби з 
шахрайством, укомплектовані висококваліфікованими фахівцями. В цьому 
випадку корисно вивчити зарубіжний досвід використання колишніх шахраїв на 
роботі в СК і застосувати його в російській практиці; створювати регіональні 
бюро розслідувань страхового шахрайства; розробити і прийняти законодавчі і 
нормативні положення, спрямовані на боротьбу із страховим шахрайством; 
регіональним співтовариствам страховиків розробити систему заохочень осіб, що 
розкрили шахрайські злочини і забезпечили повернення незаконно отриманих в 
СК страхових відшкодувань. 

Таким чином основним методом боротьби з шахрайством у сфері 
страхування, а особливо авто страхування, як найбільш вразливого до цього явища 
сегменту галузі є і мають тенденцію надалі бути саме інформаційна кооперація 
між страховими компаніями. Затрати на таку кооперацію є мінімальними, а 
позитивні ефекти перевищують всі очікування. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Н.О. Задорожнюк, к.е.н., доцент 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Світова фінансова криза та зростання невизначеності зовнішнього 

середовища підприємства призводять до загострення конкуренції на ринках, появи 
на них інноваційно-орієнтованих конкурентів, що пропонують широкий 
асортимент товарів і послуг. Наразі в умовах кризи підприємства необхідно всі 
зусилля спрямовувати на свій розвиток, адже саме пошук напрямків розвитку 
надасть йому конкурентні переваги і можливість зайняти лідируючу позицію на 
ринку. Все це вимагає пошуку більш ефективних і новітніх напрямів розвитку 
підприємства в умовах кризи. У зв’язку з вищезазначеним визначення позитивних 
аспектів впливу кризи на інноваційний розвиток підприємств є актуальним 
питанням.  

Як показує практичний досвід, на будь-яке підприємство впливають кризові 
явища, що може ставити під загрозу існування самого підприємства або навпаки – 
стати тим важелем, що підштовхне його до розвитку. Так, на думку Роу-Дюфорта 
«криза має не тільки негативний і руйнівний характер, але й потенціал змін і є для 
організації основою для навчання» [1]; А. Бєляєва та Е. Короткова «криза – 
найважливіший елемент механізму саморегулювання соціально-економічної 
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системи»; Н. Давидова «Криза – можливість змінити структуру виробництва, 
темпи й рівень соціально-економічного розвитку, вийти на більш високий рівень 
економічної безпеки» [3]. Таким чином, наукові погляди різних вчених 
підтверджують, що в умовах кризи може відбуватися не тільки занепад, 
банкрутство або ліквідація підприємства, але й його стрімкий розвиток, 
переорієнтація виробництва, впровадження різних інновацій та інші позитивні 
наслідки.  

Важливо відмітити, що кризові та депресійні тенденції української 
економіки значно підвищили мотивацію підприємницького сектору до створення 
нових підприємств та нових форм діяльності. 

Необхідність впровадження інновацій для розвитку підприємства в умовах 
кризи обумовлена наступним: 

– інновації є результатом втілення в життя досягнень людського інтелекту, 
науково-технічних результатів; 

– за допомогою інновацій розширюється коло вироблених товарів і послуг, 
поліпшується їх якість, що сприяє зростанню потреб кожної людини і суспільства 
в цілому та їх задоволенню; 

– інновації дають можливість залучати у виробництво нові продуктивні 
сили, виробляти товари та послуги з меншими витратами праці, матеріалів, енергії 
тощо; 

– концентрація інновацій в галузі сприяє відповідності структури 
відтворення структурі зовнішнього середовища з урахуванням нових потреб. 

Отже, інновації є неодмінним елементом реалізації основних законів 
розвитку підприємства, умовою його життєстійкості, динамічності, виживання і 
розвитку. У той же час інновації розвиваються за своїми власними 
закономірностям. 

Для успішного розвитку підприємства в умовах кризи можна покласти 
виконання непрофільних функцій на спеціалізовані організації – аутсорсингові 
фірми. Співробітництво з такими фірмами в сучасних умовах є дуже поширеним. 

Передача зовнішнім партнерам функцій одного або декількох ланок 
ланцюжка цінності має низку стратегічних переваг: 

– дозволяє отримати комплексні послуги вищої якості і / або дешевше; 
– покращує інноваційні можливості компанії за рахунок взаємодії і 

партнерства з постачальниками світового рівня, які мають великий 
інтелектуальний потенціал і багатий інноваційний досвід; 
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– забезпечує більшу гнучкість компанії в разі раптової зміни ринкової 
ситуації або споживчих переваг; 

– прискорює придбання ресурсів і навичок; 
– дозволяє зосередитися на тих операціях, які ефективно виконуються 

силами компанії, і тих, які стратегічно доцільно зберегти під її контролем; 
– сприяє концентрації всієї уваги аутсорсера на основній діяльності 

організації-замовника; 
– надає можливість скорочення штату організації; 
– сприяє більш якісному виконанню окремих функцій організації 

спеціалізованими фірмами; 
– забезпечує надійність послуг, що надаються аутсорсером за рахунок 

поєднання спеціалізації і досвіду, зменшує ризики організації [4]. 
На основі аналізу наукових думок різних вчених та практики 

господарювання доведено, що криза може підштовхувати підприємства до 
розвитку. Тому розвиток в умовах кризи є тим вирішальним етапом, який 
дозволить підприємству зайняти лідируюче положення на ринку. 

Отже, ефективне використання новітніх методів – кращий шлях для 
інноваційного розвитку підприємств в умовах кризи. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

О.М. Козакова, к. е. н., доцент 
І.С. Федосєєва, студентка 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Активний перехід світової спільноти до інноваційного типу економіки, за 
якого основна частка ВВП забезпечується виробництвом наукоємної продукції, 
робить актуальним питання забезпечення сталого розвитку країни, її регіонів та 
підприємств за рахунок впровадження інновацій. 

Сформована наприкінці ХХ століття концепція сталого розвитку передбачає 
збалансованість розвитку суспільства в соціальному, екологічному та 
економічному аспектах Сталий розвиток – це розвиток, що задовольняє всі 
напрями розвитку суспільства, не загрожуючи можливостям майбутніх поколінь 
[1]. Сутність його можна звести до балансу між суспільними потребами і 
можливостями через механізм обмеження у єдиній «соціо-еколого-економічній» 
системі. 

З позиції сталого розвитку інновації розуміються як органічна сукупність 
результату, процесу та ефекту, пов’язаних зі створенням і поширенням 
нововведень в різних сферах людської діяльності [2]. 

Значущість інновацій у формуванні системи сталого розвитку проявляється 
через їх функції: 

– інновації сприяють реалізації закону пропорційності, за якого структура 
відтворення найбільш точно відповідає рівню наявних потреб суспільства; 

– інновації дають можливість розширити коло вироблених товарів і послуг, 
що сприяє реалізації закону зростання потреб; 

– за рахунок інновацій виробництво нової продукції здійснюється з 
меншими витратами необхідних ресурсів, що створює умови для реалізації закону 
економії робочого часу; 

– інновації як засіб втілення в життя досягнень людського інтелекту ведуть 
до інтелектуалізації трудової діяльності, підвищенню її наукоємності, що сприяє 
реалізації законів зростання продуктивності суспільної праці та підвищення 
ефективності виробництва. 

В залежності від виду інновацій та їх спрямованості продукуються 
соціально-економічні та екологічні зміни на підприємствах, в регіонах та в 
суспільстві в цілому. Класифікація інновацій в працях вітчизняних та закордонних 
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науковців є досить різноманітною [2, 3]. Між тим, всі типи та види інновацій 
можна розглядати через призму формування сталого розвитку. 

Ключовою групою в складі інновацій з позиції сталого розвитку є 
технологічні інновації, які представлені нововведеннями в товари і послуги 
(інновація-продукт) або в технології (інновація-процес). Вони лежать в основі 
задоволення зростаючих потреб суспільства, підвищення ефективності 
виробництва, зміни моделей і поколінь техніки та технологічних способів 
виробництва [3, с. 22]. 

Економічні інновації знаходять вираження у використанні більш ефективних 
форм спеціалізації, кооперування, концентрації, комбінування та диверсифікації 
виробництва. Вони направлені на зниження виробничих витрат, зростання 
матеріального стимулювання праці, підвищення мотивації робітників тощо. 

Організаційні та управлінські інновації забезпечують більш ефективні 
методи і форми організації продуктивних сил, проявляються у нових методах і 
формах планування і прогнозування, контролю за виконанням робіт, засобах 
обробки інформації і таке інше. 

Особливої актуальності у зв’язку з проблемами екології на світовому рівні 
набувають екологічні інновації. Вони забезпечують більш ефективне 
використання залучених у виробництво природних ресурсів, більш раціональні 
методи їх відновлення та збереження. 

Соціальні інновації, на наш погляд, охоплюють складові елементи всіх видів 
інновацій, які сприяють підвищенню рівня та якості життя населення, екологічної 
стабільності, можливостей формування «розумних потреб» людей, зростання їх 
інтелекту та самореалізації. 

Значущість інноваційної діяльності щодо формування сталого розвитку 
суспільства підтверджує загальносвітова статистика. Країни, що мають високі 
показники інноваційної активності, займають лідируючі позиції у глобальному 
рейтингу за індикаторами сталого розвитку. Так, у 2016 році у трійку лідерів за 
індексом людського розвитку входять такі країни як Норвегія, Австралія, 
Швейцарія (Україна серед 188 країн посідає 81-е місце) [4], за індексом 
екологічної ефективності – Фінляндія, Ісландія та Швеція (Україна на 44-й позиції 
серед 180 країн) [5], за індексом конкурентоспроможності – Швейцарія, Сінгапур, 
США (Україна на 85-ому місці серед 138 країн) [6]. 

Отже, ключовою проблемою формування суспільства сталого розвитку є 
інноваційна діяльність, що вкрай актуально на сьогодні для України. 
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Нові прямі іноземні інвестиції в країну різко скоротились після початку 

війни. Попри деяке покращення бізнес-середовища в Україні, політичні проблеми 
та загрози безпеці запобігають відновленню інвестицій. Головним джерелом 
довоєнних прямих іноземних інвестицій були офшорні компанії. Значна їх частина 
мала українське або російське походження. Звісно, через військовий конфлікт 
інвестиції в Україну будуть стримуватися. Щоб з’явилася ймовірність залучення 
справжнього іноземного капіталу, треба усунути проблеми які заважали ще 
задовго до початку конфлікту. Після трагічних подій на Майдані та початку 
протистояння в Криму і на Донбасі нові прямі іноземні інвестиції в Україну 
знизились – від $4,5 млрд у 2013 році до $410 млн у 2014 році. Основною 
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причиною цього стала політична та економічна криза причинена конфліктом з 
Росією. 

Падіння прямих інвестицій в Україну почалося ще перед подіями 2014 року. 
Через скорочення попиту на український експорт та погіршення політичної 
ситуації у 2013 році прямі іноземні інвестиції знизились на 46,4% від $8,4 млрд у 
2012 році. Внаслідок світової фінансової кризи у 2009 році відбулося схоже 
падіння, але на 56%. 

Падіння прямих іноземних інвестиції у 2014 році стало небувалим явищем в 
українській історії та порівняно із країнами сусідами. Зростання почало 
відбуватися у 2015 році ($2,96 млрд) та за 6 місяців 2016 року($2,13 млрд). Проте, 
прямі іноземні інвестиції не змогли ще досягнути рівня 2013 та 2012 року [1]. 

За статистикою, частка портфельних інвестицій в різні роки складає 45-70% 
усіх приватних інвестицій розвинених країн. Частка портфельних вкладень у 
іноземних інвестиціях коливається в різні роки від 30-40 до 60-65% усіх 
приватних інвестицій. 

При таких умовах значення іноземних інвестицій в Україну значно зростає. 
Приплив капіталу з-за кордону міг би значно ослабити «інвестиційний голод». 
Але і це джерело фінансування економічного розвитку є недостатнім. Приплив 
іноземних інвестицій – єдина можливість для України полегшити ситуацію, яку 
можна назвати інвестиційною кризою. 

Насправді, іноземні інвестиції вигідні не тільки інвестору, а й економіці 
країни, яка приймає капітал. 

Використання іноземних капіталовкладень дає можливість: 
– оживити та відновити економіку; 
– одержати доступ до передових технологій; 
– протидіяти збільшенню зовнішнього боргу держави, надаючи кошти для 

його погашення; 
– стимулювати розвиток власних продуктивних сил суспільства; 
– сприяти ефективному виробництву і розвитку економіки, її інтеграції у 

світову економічну систему внаслідок виробничої та науково-технічної 
кооперації. 

До непрямих переваг іноземних інвестицій належать: 
– залучення нових технологій; 
– активізація експортного потенціалу країни-донора; 
– розвиток регіональних ресурсів регіонів. 
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Згідно з нормативними актами, залучення іноземних інвестицій в українську 
економіку сприятиме розв'язанню таких проблем соціально-економічного 
розвитку: 

– відновлення науково-технічного потенціалу України; 
– просування українських товарів і технологій на зовнішній ринок; 
– розвиток імпортозаміщувальних виробництв в окремих галузях; 
– створення нових робочих місць і освоєння передових форм організації 

виробництв; 
– сприяння розвитку виробничої інфраструктури [2]. 
Інвестиційний клімат в Україні сьогодні не можна назвати достатньо 

сприятливим для прямого іноземного інвестування. Однак ситуацію треба 
змінювати.  

Основні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату України: 
‒ страхування ризиків внутрішніх іноземних інвестицій; 
‒ збільшення обсягів капіталовкладень за рахунок прибутку; 
‒ удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності; 
‒ створення банків довгострокового кредитування; 
‒ створення цільових інноваційних структур різного типу (технополісів, 

технопарків, спеціальних економічних зон) [3]. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА ЗБІЛЬШЕННІ КАПІТАЛУ 
 

О.Б. Мішина, старший викладач 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Система товарного виробництва потребує вищої інстанції, що гарантує 

дотримання рамок конкуренції, загальні правові основи захисту власності і 
передумови створення вартості визначив потребу в сучасному державному 
апараті. 

Держава має мислити довгостроковими категоріями і своїми діями сприяти 
реалізації інтересів суспільства в цілому. Для нього вартість бізнесу ,на відміну від 
приватного інвестора, повинна, в першу чергу, визначатися структурою і станом 
активів компанії, а також динамікою цих показників. Тому, зважаючи на 
необхідність реформування та модернізації економіки України, найбільш 
доцільною є політика втручання держави в економіку і її регулювання на основі її 
участі в капіталі. Участь в капіталі необхідна, оскільки дозволяє отримати доступ 
до управлінської звітності, бути в курсі положення справ в компанії, підвищити 
гнучкість і швидкість прийняття управлінських рішень та здійснювати не тільки 
наступний, а й попередній контроль. Держава має відігравати у впровадженні 
пропонованого підходу найактивнішу роль, оскільки саме вона в світлі 
масштабності проблеми має стати ініціатором його впровадження в практику і 
його активним прихильником, оскільки управління з позицій запропонованого 
підходу дозволяє підвищити ефективність функціонування державної часткової 
власності та сприяє досягненню цілей держави. Особливо це важливо з огляду на 
необхідність модернізації, підвищення конкурентоспроможності її економіки, 
переходу її на шлях інноваційного розвитку, проведення ефективної 
антициклічної політики. 

При цьому необхідно чітке і ясне визначення цілей участі держави в капіталі 
окремої компанії, що необхідно для оптимізації масштабів державної часткової 
власності в економіці і чіткого розуміння її ролі в ній. У зв'язку з цим виникає 
питання про визначення критеріїв, що характеризують досягнення цілей участі 
держави в капіталі компанії і необхідні темпи розвитку компанії, а також їх 
нормативних значень. Саме на основі зазначених критеріїв та їх нормативних 
значень можливе прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 
приросту вартості бізнесу з урахуванням цілей держави. Критеріями в даному 
випадку є різні фінансові та економічні показники, що характеризують фінансово-
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господарську діяльність компанії: рентабельність, фондовіддача, частка прибутку 
компанії, яку направляють на інвестиції, норма інвестування в основний капітал 
компанії та інші. 

Виходячи з мети або цілей участі держави в капіталі компанії, вибирається 
ключовий показник або кілька показників, на основі яких будуть прийматися 
управлінські рішення і робитися висновок про ефективність або неефективність 
функціонування часткової власності держави в даній організації, про досягнення 
цілей участі держави в ній. 

Встановлюється величина нормативу обраного показника або показників, 
які є критеріями досягнення цілей участі держави в капіталі. Величина нормативу 
встановлюється з використанням будь-якого підходу, або з використанням обох 
підходів і наступним зважуванням результатів. Величина нормативу в разі її 
дотримання повинна, як було згадано, забезпечувати досягнення мети участі 
держави в капіталі, вираженої в якісному або кількісному показнику. 

Найважливіша складова частина державного майна – залишити у власності 
держави пакети акцій в акціонерних товариствах які з різних причин не були 
реалізовані. 

Отже, нами обгрунтовано сутність і поняття капіталу, проаналізовано його 
основні форми та види, управління капіталом, його оптимізація. Це важливо для 
будь-якого підприємства, так як його успішна діяльність залежить від 
раціональної структури капіталу та ефективності його використання. Можна 
зробити висновок, що, капітал – це певний запас цінностей (благ) в грошовій або 
не грошовій формі, який приносить дохід своєму власнику, забезпечуючи 
самозростання багатства, особливо в формі грошей. 

Поняття «капітал», або «інвестиційні ресурси», охоплює всі засоби 
виробництва, тобто всі види інструментів, машини, обладнання, фабрично-
заводські, складські, транспортні засоби та збутову мережу, які 
ввикористовуються у виробництві товарів і послуг та їх доставку до кінцевого 
споживача. Індивідуальний капітал може здійснювати кругообіг, змінюючи свою 
форму в наступній послідовності: грошова-продуктивна-товарна-грошова. Це 
перетворення капіталу носить назву обіг капіталу. Для того, щоб підприємництво 
було ефективним час обороту має бути якомога меншим. Капітал ділиться на два 
види: основний і оборотний. Основним називають довгостроковий капітал, 
оборотним той, який витрачається на протязі одного кругообігу. Кожен 
підприємець прагне розвивати своє виробництво, засобом для цього є 
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накопичення. Накопичення діляться на виробничі (обладнання, резерви), і 
невиробничі (житлові фонди, медичне обслуговування). 

Підприємства в Україні в основному використовують залучений капітал (у 
вигляді банківського кредиту). Основні фонди використовуються, як правило, 
неефективно, внаслідок незацікавленості великих і довгострокових вкладень. 
Основна тенденція в використанні капіталу в даний час – в прискоренні швидкості 
його використання. 

 
 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПОЛТАВЩИНИ 
 

Л.П. Погребняк, аспірант  
Полтавська державна аграрна академія 

 
Ринкова економіка, якій притаманна гостра конкурентна боротьба, вимагає 

особливих підходів до інновацій. Маючи на меті підвищення ефективності 
діяльності, інновації відкривають широку перспективи для розвитку сучасного 
підприємства. Успішна інноваційна діяльність дає можливість підприємству 
сформувати позитивний імідж, підвищити конкурентноспроможність, 
ефективніше використовувати обмежені ресурси, збільшити прибуток. 

Проблемами, що стримують розвиток інноваційних процесів в Україні є [1]: 
відсутність науково методологічної бази формування інноваційної системи та 
системності у здійснюваних державою заходах щодо реалізації інноваційного 
потенціалу національної економіки; державне управління інноваційною 
діяльністю здійснюється без чітко сформульованої стратегії науково-
технологічного та інноваційного розвитку; нестача фінансових ресурсів для 
забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок; 
повільне формування в Україні сучасного і масштабного ринку інноваційної 
продукції. Нами проведено аналіз динаміки та структури здійснення науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт за двадцятирічний період, що були 
реалізовані за допомогою власного інноваційного потенціалу підприємствами 
Полтавщини. За видами здійснення їх групують як фундаментальні та прикладні 
дослідження, науково-технічні розробки та послуги (таблиця, рисунок). 

Інноваційна діяльність в Полтавській області хоча і характеризується 
деякими абсолютними позитивними показниками, проте розвивається досить 
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повільними темпами, до цього часу практично не створено сприятливих умов для 
її здійснення. 

 
Таблиця 

Динаміка обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт в 
Полтавській області, 1995 – 2015 рр. тис. грн. [2] 

Наукові та науково-
технічні роботи 

Роки 2015 р. до 
1995 р. 

(+;-) 1995 2000 2005 2010 2015 

Фундаментальні 
дослідження 301,9 1442,0 3835,4 11731,2 16567,7 16265,8 

Прикладні 
дослідження 1776,3 3327,1 6111,7 11061,3 11166,4 9390,1 

Науково-технічні 
розробки 5178,0 5046,3 23989,5 17318,8 15032,0 9854 

Науково- технічні 
послуги 243,7 5426,0 3450,4 18659,8 14864,5 14620,8 

Всього 7499,2 15241,4 37287 58771,1 57630,6 50131,4 
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Рисунок – Динаміка структури здійснення наукових та науково-технічних 

робіт, виконаних власними силами підприємств Полтавської області, 1995-
2015 рр. 

 
Статистичні результати вказують, що на даний час обсяг проведення 

прикладних досліджень в 2015 році менший на 5401,3 тис. грн. від 
фундаментальних, хоча існує розповсюджена думка про те, що у сфері науки та 
техніки переважають прикладі дослідження на фоні фундаментальних. Причинами 
цього є достатньо сформований інноваційний потенціал вітчизняного 
підприємництва, який потребує дієвих механізмів реалізації та фінансування. 
Науково-технічні розробки за досліджуваний період займають найбільшу частку в 
обсягу здійснення інноваційної діяльності підприємства. 
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Зауважимо, що інноваційна діяльність в Полтавській області хоча і 
характеризується деякими позитивними абсолютними показниками, проте 
розвивається досить повільними темпами. В той же час, підвищення ефективності 
інноваційної діяльності підприємств дасть змогу перейти до створення і 
використання технологій, продукції більш високого рівня та економічного 
зростання, яке сьогодні вкрай необхідне для регіону. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ НАУКОЄМНОСТІ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 
І.Г. Максименко, аспірант 

Уманський національний університет садівництва 
 

Наукоємність – це показник, який характеризує технологію виробництва та 
відображає ступінь її зв’язку з науковими дослідженнями та розробками. 
Наукоємність АПК являє собою показник, що відображає рівень наукової 
забезпеченості та використання у виробничих процесах агропромислових 
підприємствах науково-дослідних, проектно-конструкторських інших 
інноваційних розробок і винаходів, який вимірюється питомою вагою витрат, 
вкладених у науково-технічні проекти чи наукові розробки в ціні продукції 
(вартість робіт чи послуг) або ж це рівень витрат на наукові дослідження та 
розробки в загальних витратах на виробництво певної продукції. 

Сутність дефініції «наукоємність» слід визначити як показник, що 
характеризує ступінь наукового забезпечення та використання у виробництві 
наукових розробок, який відображає економічну пропорцію між науково-
технічною та інноваційною діяльністю та виробництвом. 
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Існує три різних методи оцінки наукоємності. 
Відповідно до першого методу наукоємність визначається як відношення 

чисельності зайнятих у сфері НДДКР інженерів і наукових працівників до 
загальної кількості зайнятих у цій галузі (наукоємність праці). 

У відповідності до другого методу наукоємність визначається як відношення 
витрат на НДДКР: 

– до величини валового внутрішнього продукту (або національного доходу) 
– на рівні народного господарства; 

– до вартості виробленої продукції (або обсягу її продажів) – на рівні галузі 
національної економіки; 

– до вартості конкретного виробу (або обсягу продажів) – на рівні 
підприємства. 

Перший  метод використовується для визначення показника наукоємності 
праці, а другий для визначення наукоємності виробництва. С.Ф. Федоров зазначає, 
що обидва показники необхідно розглядати як складові елементи  однієї системи, 
що доповнюють один одного, оскільки вони за своєю суттю є відношенням 
найбільш важливих складових науково-технічного потенціалу. [1, с. 50]. Тому 
зміст наукоємності виробництва агропромислових підприємств відображає не 
тільки науково-технічний рівень галузі АПК, але й також новизну, 
конкурентоспроможність кінцевої продукції та рівень матеріалізації результатів 
науково-технічної діяльності. 

Існує третій метод виміру наукоємності, який називають ресурсним. Він був 
запропонований у роботі П. А. Кульвецом [2, с. 48]. За цим методом оцінюють 
якісну сторону виробленої продукції та ефективність її використання у 
виробництві. Але цей показник рідко використовують у виробництві, внаслідок 
складностей з його кількісним визначенням. 

Врахування цих методів потребує узагальнення наявних наукових підходів 
до визначення поняття «наукоємність продукції АПК». 

По-перше, наукоємність продукції  АПК – це показник, що відображає міру 
зв’язку з науковими дослідженнями та розробками [3, с. 55]. 

По-друге, наукоємність продукції  АПК – це критерій визначення міри 
участі науки у вирощуванні,виробництві сільськогосподарської продукції, що 
визначається питомою вагою витрат, понесених на науково-технічні розробки в 
ціні виробленої продукції. 

По-третє, наукоємність продукції АПК – це показник, який характеризує 
ступінь наукового забезпечення та використання у господарській діяльності і 
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виробничих процесах науково-дослідних винаходів, що визначається питомою 
вагою витрат, понесених на науково-технічні розробки в ціні виробленої 
продукції. 
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РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРЕЗ ПОШИРЕННЯ ІНТЕРНЕТ 
МЕРЕЖІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
А.О. Сліпчук, аспірант  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
 

Найважливішою соціально-інформаційною комунікацією цивілізації 
сьогодення є глобальна мережа Інтернет. У зв'язку з тим, що людська цивілізація 
вступила в еру інформації, спостерігаються суттєві зміни в оточуючому нас 
середовищі (новітні технології, розширення міжгалузевих зв’язків між науковими 
організаціями та виробництвом). Комп'ютерні та телекомунікаційні технології 
проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо. Інтернет 
відображає функціонування різних галузей суспільства та забезпечує 
інформаційний сервіс спілкування, дозвілля та інших видів професійної діяльності 
особистості. 

Останні десятиліття ознаменувалися інтенсивним поширенням інтернет 
мережі , яка є для регіону стимулюючую для підвищення рівня економіки за 
рахунок розвитку трудового потенціалу. 

З огляду на те, що інноваційна сфера – це область діяльності виробників і 
споживачів інноваційної продукції (робіт, послуг), що включає створення і 
поширення інновацій, то  розглядатимемо інтернет мережу як її вплив на 
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населення, що зумовлює підвищенням рівня кваліфікації якого можна досягнути 
за рахунок всебічного розповсюдження інформації через інтернет. 

Водночас мережа Internet в Волинській  області  ще не стала певною мірою 
загальнодоступною, а відповідно й дослідженою, адже достеменно не відомо, як 
впливає на користувача інформаційне поле, які існують бар'єри в отриманні 
інформаційних послуг, яким чином можна оперативно задовольнити інформаційні 
потреби населення. 

В умовах активізації розвитку населення  в світі на даний час Волинська 
область поступається країнам Європи, що призводить  до гальмування процесів 
розвитку населення. 

Сьогодні в багатьох країнах світу широко використовуються регіональні 
інноваційні стратегії для поширення інформації за рахунок інтернет мережі  для 
підвищення рівня кваліфікації населення( курси, екзамени), щоб в подальшому 
використати їх для розвитку регіону і держави в цілому. 

Для впровадження цілої регіональної програми для розвитку населення 
через інтернет мережу потрібно мати ряд законодавчих дозволів, які дозволяють 
використовувати та поширювати наукові знання з різних галузей, які в 
подальшому забезпечать застосування тих знань, які отримало населення у 
економічних, організаційних та соціальних умовах які сприятимуть розвитку 
самого трудового потенціалу. 

Зазначимо, що формування кваліфікованого трудового потенціалу напряму 
залежить від  отриманої ним інформації з певної галузі. А ефективним способом 
для досягнення розвитку потенціалу є інноваційна розробка та запровадження 
різноманітних  програм , сайтів, форумів у науковій сфері. 

Отже, для розвитку трудового потенціалу через поширення інтернет мережі 
регіон повинен проявляти інтерес, знешкоджувати бар’єри, що перешкоджають 
ефективно поширювати інформацію та саме головне потрібне фінансування так як 
у більшості населених пунктах інтернет відсутній взагалі. 
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ПРИВАБЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ 
 

О.Г. Кухарчик, аспірант 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  

НАН України 
 

Створення мультимодального кластера дозволить вирішити наступні 
проблеми розвитку підприємств морегосподарського комплексу (МГК) України. 

1. Спростити доступ до спеціалізованих факторів виробництва і робочій 
силі. Участь підприємства у морському кластері може забезпечити йому 
привілейований або більш дешевий доступ до таких специфічних факторів 
виробництва, як обладнання, бізнес-послуги, персонал у порівнянні з варіантами 
об'єднань по вертикалі, формальними альянсами і зовнішніми структурами або з 
імпортом факторів виробництва. 

Мультимодальний кластер являє собою таку організаційну форму діяльності 
підприємств в портовій зоні, яка по своїй суті може бути більш ефективною у 
відношенні забезпечення факторами виробництва в разі доступності 
конкурентоспроможних місцевих постачальників. 

Отримання ресурсів ззовні кластера може виявитися необхідним при 
недоступності конкурентоспроможних місцевих постачальників, але такій ситуації 
слід уникати, оптимізуючи структуру кластеру. 

У той час як отримання факторів виробництва від учасників  кластера 
(місцеві ресурси) може призводити до зниження собівартості робіт, ніж у випадку 
використання віддалених джерел (дистанційні ресурси). Доступність місцевих 
ресурсів мінімізує необхідність в матеріально-виробничих запасах і позбавляє від 
необхідності витрат на імпорт факторів виробництва, а також від пов'язаних з ним 
витрат. 

Відсутність конкурентоспроможних місцевих постачальників ресурсів 
знижує ефективність переваг мультимодального кластера, проте внутрішньо 
властиві кластерам переваги роблять сильний стимулюючий вплив на місцевих 
постачальників, які прагнуть бути більш досконалими і сильними, а вхідні в 
кластер підприємства прагнуть заохочувати появу нових постачальників, що 
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стимулює розвиток конкуренції на даному ринку. 
2. Поліпшити інформаційне забезпечення. Усередині мультимодального 

кластера може накопичуватися значний обсяг галузевих знань з менеджменту, 
маркетингу, технологій, а також інші спеціалізовані види інформації. Доступ до 
цієї інформації може бути краще організований і вимагати менших витрат для 
учасників мультимодального кластера, дозволяючи їм працювати за рахунок цього 
більш продуктивно і виходити на передовий рівень продуктивності. Подібна дія 
надає також і потік інформації між підрозділами одного підприємства. Близькість 
один до одного, зв'язку з технологій, а також наявність постійних особистих 
контактів і громадських зав’язків полегшують рух потоків інформації всередині 
мультимодального кластера. Важливим окремим випадком створюваних 
мультимодальним кластером інформаційних переваг є доступність інформації про 
поточні потреби клієнтури, що найбільш актуально в світлі динамічного розвитку 
ринку транспортної продукції і послуг. 

3. Удосконалити комплексність і взаємодоповнюваність. Мультимодальний 
кластер сприяє підвищенню ефективності роботи не тільки шляхом придбання 
факторів виробництва, а й тим, що він забезпечує розвиток взаємодоповнюваності 
між видами діяльності учасників морського кластера. У першу чергу це пов'язано 
з виробничою діяльністю. Наприклад, в стивідорної діяльності якість виконуваних 
робіт залежить не тільки від інтенсивності виконання ПРР, але також і від рівня 
існуючої інфраструктури порту, стану під'їзних шляхів, рівня сервісного 
обслуговування (агенти, експедитори, шипчандлери), можливості отримання 
додаткових послуг (інформаційне забезпечення) яких робіт (підробіток вантажів), 
взаємодії з суміжними видами транспорту. 

З цього прикладу видно, що складові ринку транспортних послуг часто 
виявляються сильно залежними один від одного. Незадовільна робота однієї його 
частини може негативно відбитися на результатах роботи інших. Ще одна форма 
взаємодоповнюваності в середині мультимодального кластера пов'язана з 
маркетингом. Присутність групи пов'язаних між собою підприємств і галузей в 
певному регіоні забезпечує ефективність спільного маркетингу (наприклад, 
рекомендації підприємства, спільні тематичні виставки, друковані видання та 
рекламні кампанії). Це може також підвищувати репутацію даного регіону в 
морській галузі, підвищуючи ймовірність того, що клієнти будуть віддавати 
перевагу розташованому там підприємству – виробнику продукції (робіт, послуг). 
Інші приклади взаємодоповнюваності всередині мультимодального кластера 
стосуються кращого впорядкування видів діяльності серед його учасників. Істотне 
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підвищення ефективності роботи можливо тільки у випадку одночасних змін 
відразу у всіх частинах мультимодального кластера. Наприклад, важливим 
кроком, що дозволив провести зазначені зміни, може стати координація зусиль 
для вдосконалення системи ліцензування на транспорті. Подібні зв'язки можуть 
легше реалізовуватися в середині мультимодального кластера, ніж серед 
розрізнених учасників. 

4. Оптимізувати організаційне забезпечення. За допомогою 
мультимодального кластера можна створювати такі фактори виробництва, які 
занадто дорогі для окремого учасника кластера. Підприємства зможуть 
отримувати доступ до таких вигод, як спеціалізована інфраструктура або поради 
експертів в місцевих інститутах при відносно низьких витратах. 

5. Удосконалити систему аналізу і планування. Мультимодальний кластер 
може підвищити цінність стимулів всередині підприємств для досягнення більш 
високої продуктивності з кількох причин. По-перше, через конкурентного тиску. 
Суперництво з місцевими конкурентами надає особливо сильний стимулюючий 
вплив через легкість постійного порівняння результатів, а також через те, що 
місцеві суперники мають подібні загальні умови (вартість робочої сили, 
доступність фінансових і кредитних ресурсів і т.д.), у зв'язку з чим конкурентна 
боротьба повинна вестися в інших напрямках. 

 
 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ 

 
О.В. Нестеренко, аспірант  

Одеський національний політехнічний університет 
 

На сьогодні інноваційний розвиток підприємств є ключовою складовою 
інноваційного розвитку економіки країни в цілому. У промислово-розвинених 
країнах вже багато років впровадження інновації розглядаються як найважливий 
фактор соціально-економічного розвитку. За експертними оцінками, від 50 до 95% 
приросту ВВП у цих країнах здобувається шляхом впровадження інновацій, а в 
інноваційній діяльності підприємства зайнято біля 25% працездатного населення. 
В Україні зростання ВВП шляхом створення нової продукції становить менше 1% 
[1, с. 421]. 
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За аналітичними даними більшість вітчизняних компаній не використовує 
інноваційні розробки через перелік чинників, які стримують інноваційну 
діяльність, особливо під час фінансової кризи. Але країни з ринковою економікою 
знашли вихід з кризового стану та впровадили зміни в законодавстві, 
організаційній та фінансовій сфері підприємств, що сприяють активізації 
інноваційної діяльності [2]. 

Варто зазначити, що на інноваційний розвиток впливають багато чинників, 
що стимулюють інноваційну активність або навпаки гальмують впровадження 
інновацій. Поділяються вони на дві групи: чинники зовнішнього та внутрішнього 
впливу. Зовнішні чинники здійснюють вплив на інноваційний розвиток з боку 
навколишнього середовища підприємства. Такі фактори включають в себе: 
політичну ситуацію в країні, рівень економічного зростання країни, наявність 
зовнішніх джерел фінансування, податкову політику, науково-технічний прогрес в 
країні тощо. До внутрішніх відносяться чинники, які впливають на інноваційний 
розвиток в межах підприємства. Це такі фактори як: мета організації, що 
спрямована на реалізацію стратегічних заходів; інноваційний потенціал 
підприємства і т. п. [3].  

В науковій літературі внутрішні чинники поділяють на декілька груп, що 
сприяють стимуляції інноваційної діяльності: організаційні, законодавчі, 
економічні та соціально-психологічні фактори. До організаційних факторів 
належать: гнучкість оргструктури, демократичний стиль керування, перевага 
горизонтальних потоків інформації, самопланування, допущення коректувань, 
децентралізація, автономія, формування цільових проблемних груп. 

До законодавчих факторів впливу на інноваційну діяльність відносять: 
законодавчі міри (особливо пільги), що активізують інноваційну діяльність, 
державна підтримка інноваційних процесів. 

Економічні фактори являють собою: наявність резерву фінансових, 
матеріально-технічних засобів, прогресивних технологій, наявність необхідної 
господарської і науково-технічної інфраструктури, матеріальна мотивація за 
впровадження інновацій. 

Соціально-психологічні фактори впливу на інноваційну діяльність 
включають в себе: моральне заохочення, суспільне визнання, забезпечення 
можливостей самореалізації, звільнення творчої праці, доброзичливе психологічне 
становище у трудовому колективі. 

В сучасних умовах різні країни світу застосовують всілякі фактори впливу 
на інноваційну діяльність. Одже, головними у виробництві високо конкурентної 
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наукової продукції є такі країни, як Японія, США, Німеччина, Великобританія і 
Франція. Вони витрачають значні кошти  на науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи, що становить понад половину витрат на НДДКР 
розвинених країн.  

Також в багатьох іноземних країнах пільгове оподаткування спрямоване на 
досягнення успішних результатів науково-технічного прогресу. Наприклад, у 
Бразилії  вводились податкові пільги для інноваційно активних підприємств: 
скоротився податок на прибуток до 50% при покритті витрат на науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи в галузі електроніки та звільнялось від 
сплачення податку в розмірі 15 % продукції цієї галузі. В Німеччині держава 
брала на себе витрати, що пов'язані з технічною експертизою та патентуванням. А 
в Україні  склалася така ситуація, що інноваційно активні підприємства несуть 
однакове податкове навантаження з тими підприємствами, які не займаються 
інноваційною діяльністю [2]. 

Досвідна практика розвинених країн засвідчує високу ефективність 
державної моделі інноваційного розвитку та втручання держави в інноваційні 
процеси. Застосовуються наступні шляхи розвитку інноваційного підприємництва: 

– захист конкурентного середовища підприємств; 
– захист об’єктів прав інтелектуальної власності; 
– стимулювання інноваційного розвитку підприємства шляхом: 
– прямого фінансування(створення нової продукції та технології); 
– надання державних дотацій(на підвищення кваліфікації науково-

дослідного персоналу і т.п.); 
– надання державних субсидій(венчурному бізнесу на розширення 

діяльності, підприємствам на освоєння нової техніки та технології); 
– пільгового оподаткування (зниження ставок податків на прибуток, 

пільговий податок на для новостворених підприємств); 
– пільгового кредитування (на розвиток венчурних фондів, на технологічні 

нововведення, на модернізацію підприємства); 
– страхування коштів венчурних фірм, використання системи страхування 

кредитів, зниження держмита для індивідуальних винахідників; 
– спрощеної системи державної реєстрації, ліцензування, сертифікації [4].  
Дослідження такого зарубіжного досвіду та його подальше врахування 

вітчизняними підприємствами дозволить випускати їм конкурентоспроможну 
продукцію на світовий ринок. 
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ТОВАРНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ 
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Східноєвропейський національний  університет імені Лесі Українки 
 

Ефективність діяльності всіх підприємств проявляється в тому, наскільки 
вони досягають своїх стратегічних цілей. Одним з шляхів підвищення 
прибутковості діяльності суб’єкта господарювання є формування оптимальної 
структури товарного асортименту, яка б враховувала зміну вподобань споживачів. 
У зв’язку з цим зростає роль товарних інновацій в системі управління 
асортиментом підприємства як важливої передумови зміцнення його 
конкурентних переваг на ринку. 

Управління асортиментом товарів – це діяльність, спрямована на 
максимальне задоволення потреб споживачів з використанням мінімальної 
кількості ресурсів [1, с. 209]. 

Його завданнями є: аналіз наявного на підприємстві асортименту, його 
оптимізація (збільшення обсягів виробництва товарів зі стабільним попитом) та 
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планування випуску нових товарів. Основну увагу в процесі формування 
оптимального товарного асортименту необхідно приділити плануванню випуску 
нових товарів, які володіють достатнім ринковим потенціалом, а тому 
сприятимуть збільшенню частки підприємства на ринку. 

Нова продукція доповнюючи існуючий асортимент, дозволяє конкурувати з 
продукцією інших виробників, пропонуючи споживачам більше, ніж конкуренти з 
погляду різноманітності товарів. Компанії, які обирають консервативну політику, 
ризикують стикнутися з низкою проблем, зокрема, збільшенням витрат на 
управління запасами, погіршенням іміджу серед торгових посередників і, як 
наслідок, з втратою конкурентних переваг та зниженням рівня прибутковості. 

У науковій літературі зустрічається велика кількість методичних підходів до 
аналізу товарного асортименту (методи АВС- і XYZ-аналізу, метод Дібба-Сімкіна, 
матриця БКГ (класична, модифікована, адаптована) тощо), які розглядаються 
науковцями як основа управління асортиментом, проте, ми вважаємо, що основну 
увагу слід приділяти не аналізу наявного асортименту, а розробці пропозицій 
щодо його оновлення відповідно до зміни вподобань споживачів [4, с. 116]. 

Упровадження товарних інновацій охоплює процес від появи ідеї і 
закінчується створенням нового товару [3, с. 33]. Стимулювання цього процесу є 
інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємства, оскільки його 
результатом є впровадження нового товару, який має об’єктивні підстави за 
короткий термін стати високорентабельним елементом товарної номенклатури 
підприємства [5, с. 35]. 

У теорії та практиці інноватики значного поширення набули такі методи 
генерування ідей товарних інновацій, як: 

– «мозковий штурм» (колективний метод пошуку креативних рішень, який 
базується на висловленні спонтанних ідей та їх аналізі); 

– метод фокальних об’єктів (пошук нових ідей, шляхом приєднання до 
об’єкту вдосконалення властивостей або ознак випадкових предметів); 

– «коучинг» (діалог з розробником інновації, який розкриває його потенціал, 
створює мотивацію для самостійного формування ідеї); 

– «причинно-наслідкова діаграма» (полягає у безперервному процесі 
вдосконалення продукції). 

На нашу думку, основними методами активізації процесу розробки товарних 
інновацій на підприємстві є: 

– впровадження інтрапренерства на підприємстві (підпільне позапланове 
винахідництво, таємна робота над позаплановими проектами, яка не входять до 
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основного робочого часу працівників) [2]; 
– імітація інновацій (створення товарів, подібних до «новинок» на ринку, 

проте без порушення авторських прав на них); 
– бенчмаркінг (формування асортиментної політики на прикладі 

підприємства-лідера); 
– залучення споживачів та покупців до процесу розробки нових товарів 

(надання знижок споживачам, які виконують консультативну роботу в процесі 
розробки нових товарів). 

Усі згадані методи об’єднує відсутність необхідності у значних фінансових 
витратах, у контролі за роботою учасників процесу розробки товарних інновацій, 
простота в організації. Остання перевага зумовлена зацікавленістю працівників у 
отриманні результатів від власної науково-дослідної та дослідницько-
конструкторської роботи, адже це дозволяє задовольнити їхню потребу у 
самореалізації. 

Отже, в умовах економічної невизначеності та обмеженості фінансових 
можливостей підприємств зростає необхідність оновлення товарного асортименту 
підприємства як важливої передумови нарощення його конкурентних переваг на 
ринку. 
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Успішність управління персоналом підприємства визначається багатьма 
факторами. Серед них важливими є психологічні аспекти управління. 

Управління з психологічної точки зору – це діяльність, спрямована на 
створення ефективного середовища для праці людей. Це процес взаємодії 
керівника з іншими людьми щодо забезпечення активної скоординованої участі 
усіх у досягненні поставленої мети. Така діяльність передбачає вплив психології 
окремої людини та групи на процес управління і, навпаки, вплив управлінських 
відносин на психологію окремої людини та групи [1]. 

В цьому плані постать керівника має вирішальне значення для ефективного 
управління. Успіх його праці напряму пов'язаний з вмінням працювати з людьми 
та захоплювати їх своїми ідеями. Керівник має бути компетентним не тільки в 
сфері управлінських функцій, обумовлених специфікою підприємства, але і в 
сфері «людських відносин». Його сила в знаннях психологічних аспектів роботи з 
людьми, використанні форм і методів, які б визначали його авторитет та 
репутацію. Далеко не кожен менеджер розуміється, якими психологічними 
елементами в управлінні слід користуватися. Лише кваліфікований та досвідчений 
керівник знає, що накази та «культ лідера» ніяк не призведуть до бажаного 
результату. 

Успіх в роботі керівника має базуватися на таких постулатах як 
«гуманістичні заповіді» менеджера [2, с 284-285]. Основними з них є: 

– знання. Керівнику потрібно завжди знати більше працівників, якими він 
керує. Знання природи людської натури, потреб людей, їх інтересів, мотивів, 
цілей, вміння розбиратися в хитросплетіннях манер поведінки – все це професійні 
якості, якими повинен володіти сучасний керівник; 

– довіра. Головним у спілкуванні менеджера з людьми є завоювання довіри 
людей. Без довіри неможливо бути професійним керівником, це морально-
психологічна основа його авторитету; 
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– інтелектуальний потенціал. Управлінський успіх менеджера в значній мірі 
визначається конкурентоспроможністю та інноваційністю його ідей. Вони можуть 
бути ефективно реалізовані лише тоді, коли кожен робітник колективу буде до них 
причасним (підтримувати, сприяти, впроваджувати). Введення в обіг 
інтелектуального потенціалу людей є показником професійної майстерності 
менеджера. 

Зазначені елементи є психологічним інструментарієм, який має повсякденно 
використовувати керівник для ефективного включення членів колективу до 
процесу виробництва та його результату. 

Створення ефективного середовища для праці людей обумовлює, передусім, 
необхідність формування належного соціально-психологічного клімату в 
колективі. Адже психологічний клімат будь-якої організації – це настрій 
трудового колективу, його відносно стійкий психологічний стан, що відображає 
особливості його життєдіяльності, моральну атмосферу та відносини між 
співробітниками в колективі [3,с. 50-56]. 

Ефективним засобом впливу на поведінкову діяльність людей має бути 
відповідна система стимулів до праці. Керівнику слід враховувати мотивацію 
людей, яка є тією рушійною силою, що базується на задоволенні певних потреб, 
примушує людину діяти з максимальними зусиллями для досягнення певних 
цілей. Універсальних стимулів мотивації до праці не існує, але їх можна віднайти, 
якщо поставити у центр філософії управління людину з її прагненнями і 
бажаннями, талантами та прихованими можливостями. 

Формування ефективної системи управління персоналом неможливо без 
врахування первинного складу колективу: професійної кваліфікації робітників, 
стажу їх роботи, освіти, віку, навіть статевої приналежності. Так, жінки більш 
конформні, обережні, ніж чоловіки. Люди похилого віку менш швидко реагують 
на інновації. Молодь легко засвоює все нове. Більш активні люди з високим 
рівнем освіти, з гнучким мисленням, люди комунікабельні, незалежні, з високим 
інтелектуальним потенціалом [4, c. 106]. 

Використання психологічних аспектів управління є по суті інноваційною 
складовою менеджменту. Інноваційна діяльність, як ніяка інша, ґрунтується на 
розкритті глибинних властивостей людської особистості, творчих інтелектуальних 
можливостей кожної людини [5, с. 80-87]. 

Отже, концентрація уваги керівників на психологічних аспектах управління 
створює умови не тільки для успішного досягнення спільної кінцевої мети 
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виробництва, але і для повної трудової віддачі працівників, розвитку їх творчої 
активності та задоволення фізичних і духовних потреб. 
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Впровадження інновацій українськими підприємствами є необхідною 

умовою  забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому ринку та 
вагомим кроком у напрямку виходу на міжнародний ринок. У зв’язку з цим перед 
підприємствами постає питання вибору найбільш результативного інструментарію 
управління інноваційною діяльністю, методів ефективного використання 
інноваційного потенціалу, формування шляхів підвищення інноваційної 
активності. Одним із таких напрямів може стати застосування технології 
бенчмаркінга, що нині є потужним і ефективним методом стратегічного 
менеджменту і маркетингу, одним із найпопулярніших методів інноваційного 
управління підприємством [1, c. 90]. 
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Інструмент бенчмаркінгу вперше був застосований у США, нині ж викликає 
інтерес вчених з усього світу. Зокрема, сучасні підходи до використання 
порівняльного аналізу описані у працях О.В. Вартанової, Л.Є. Довгань, Дж. 
Пєрані. 

Під бенчмаркінгом розуміють порівняльний аналіз результатів власної 
діяльності по відношенню до визначеного стандарту, який вважається 
оптимальним. Такий аналіз зазвичай здійснюється систематично: фірми обирають 
приклади «найкращої практики» та порівнюють з ними власну ефективність за 
контрольними показниками: якістю, продуктивністю, гнучкістю, інноваційною 
активністю в тому числі. 

Зручність методу в тому, що фірми-еталони, обрані для порівняння, 
необов’язково мають бути аналогами досліджуваного підприємства відносно 
розміру, області бізнесу або географічного положення. Це означає, що можливості 
компаній не обмежуються лише порівнянням з інноваційною діяльністю 
конкурентів і партнерів, а розширені й на суміжні галузі, підприємства в яких 
здійснюють схожі бізнес-процеси. 

Основним принципом бенчмаркінгу є визначення сильних і слабких сторін 
фірми, проте перевірка стану підприємства не є його кінцевою метою. Інструмент 
покликаний вдосконалити бізнес-процеси компанії через аналіз факторів, що 
впливають на її ефективність, можливостей здобуття конкурентних переваг, 
визначення напрямів подальшого розвитку. 

Опираючись на перевірений практикою досвід інших підприємств, фірми 
відбирають найкращі технології, виробничі процеси, методи організації 
виробництва і збуту, визначають оптимальні умови для досягнення таких 
результатів, після чого адаптують запозичену інформацію до власного 
підприємства. Отримані вигоди дозволяють зміцнити власну конкурентну 
позицію, а також досягти підвищення ступеня задоволеності покупців. При цьому 
фірми уникають зайвого ризику, скорочують часові та фінансові витрати. 

Для найбільш ефективного застосування бенчмаркінгу необхідно 
дотримуватись певних правил. Не можна переймати методи фірми-еталона у 
чистому вигляді, ефект вони принесуть лише у випадку пристосування до 
внутрішніх особливостей та зовнішніх умов досліджуваного підприємства. Крім 
того, застосування бенчмаркінгу одразу до всієї системи є занадто дорогим і 
невиправданим. Доцільно виділити та опрацювати окремі процеси, вводити зміни 
поетапно. 
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До бенчмаркінгових процесів на міжнародному рівні відносять процес 
сертифікації, наприклад, сертифікація системи якості підприємства відповідно до 
стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності української продукції, яка виходить на 
міжнародний ринок [2, c. 388]. Щоб бути сертифікованою за системою ISO, 
компанія повинна привести свої бізнес-процеси і внутрішні процедури у 
відповідність до вимог системи. 

На національному рівні результатом бенчмаркінгу інноваційної сфери є 
Європейський рейтинг інноваційної діяльності, який публікується щорічно і 
містить дані по державам-членам ЄС, а також Турції, Норвегії, Швейцарії, США, 
Японії, Ісландії. Для складання рейтингу застосовується 26 показників, методика 
розрахунку яких для всіх країн однакова, тож рейтинг забезпечує систематичний 
аналіз та порівняльну оцінку результатів інноваційної діяльності. Подібні 
рейтинги корисні тим, що зводять різні за природою характеристики в інтегральні 
показники, які стають придатними для порівняння [3, c. 7]. 

Українські підприємства ще недостатньо повно використовують можливості 
бенчмаркінгу, не вбачають у взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища 
способу підвищення власної конкурентоспроможності. Отже, система 
менеджменту вітчизняних підприємств потребує змін. До керівників ключових 
бізнес-процесів мають бути донесені вигоди від застосування технології 
бенчмаркінгу як на ранніх етапах процесу управління інноваціями (коли 
порівняння сигналізує про необхідність змін: виявляє проблеми, які у разі 
несвоєчасного вирішення можуть негативно позначитись на 
конкурентоспроможності підприємства), так і впродовж всього життєвого циклу 
інновацій як способу оцінки можливості покращення управління інноваційними 
процесами. Для досягнення успіху бенчмаркінг повинен стати невід’ємною 
частиною інноваційної діяльності в організації. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВЕНЧУРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

 
В.В. Зиновьева 

Белорусский национальный технический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Если выделять наиболее весомый фактор формирования экономического 

развития той или иной страны, то в наибольшей степени им являются инновации. 
В то же время инновационное развитие неотъемлемо связно с рисковыми 
научными идеями, которые являются будущим экономики, но их финансирование 
не всегда оправдано. Мировая практика подтверждает эффективность венчурного 
финансирования в качестве наиболее передового инструмента реализации 
наукоемких инновационных проектов. В большинстве стран мира венчурное 
инвестирование сформировалось в мощную мировую индустрию и закрепило себя 
как один из наиболее действенных инструментов поддержки и развития в 
основном малого и среднего бизнеса. Поэтому развитию венчурного бизнеса 
активно содействуют государственные органы некоторых ведущих 
индустриальных стран [1, с. 125]. 

Термины «венчурный капитал» и «венчурный бизнес» происходят от 
английского слова «venture», которое переводится как «рискованное предприятие 
или начинание», «спекуляция», «сумма, подвергаемая риску». Понятие риск в 
экономической теории означает вероятность (угроза) потери части вложенных 
ресурсов, недополучение или потери рассчитанного дохода (прибыли) или 
появление вспомогательных расходов и/или наоборот – ведение деятельности в 
рисковых условиях, которая может принести выдающиеся прибыли (доход) по 
сравнению с запланированными результатами [2, с. 67–68]. 

Чтобы выявить, оценить и минимизировать риски существует механизм 
управления рисками, который включает в себя комплекс мер. Для выявления 
рисков, как правило, используются экспертные или статистические методы.  С 
помощью метода экспертных оценок определяется влияние различных факторов 
на уровень риска проекта. Затем на основе полученной информации проводится 
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ранжирование факторов по степени их влияния на уровень риска проекта, после 
чего строится специальная модель, позволяющая анализировать последствия 
накопленных рисковых ситуаций. 

Статистический метод позволяет анализировать и оценивать различные 
сценарии реализации проекта и учитывать разные факторы риска в рамках одного 
подхода. Для количественной оценки риска в данном случае необходимо иметь 
две величины, которые могут быть получены только в результате статистической 
обработке ряда значений исследуемого параметра – это средне квадратическое 
отклонение и математическое ожидание. 

По результатам экспертно-статистической оценки определяется уровень 
приемлемости риска на основе коэффициента вариации, представляющего собой 
отношение стандартного отклонения к средней ожидаемой величине и 
характеризующей степень изменчивости ожидаемого результата 

Высокий уровень риска должен быть компенсирован за счет 
дополнительной премии, которая учитывается при оценке инновационного 
проекта через ставку дисконтирования. Эта ставка может служить обобщающим 
показателем для учета разнообразных факторов влияющих на привлекательность 
проекта [3, с. 368-371]. 

В рамках общеизвестных методов воздействия на риск выделяют 
специфические направления по ограничению рисков, возникающих при 
венчурном финансировании в зависимости от того, на каком этапе венчурного 
процесса находится инновационный проект [4, с. 34]. 

На прединвестиционном этапе: 
– отказ от проектов, не соответствующих целям венчурного фонда; 
– распределение средств венчурного фонда между независимыми 

проектами; 
– лимитирование совершаемых инвестиций в один проект; 
– использование гарантийных фондов; 
– структурирование сделки; 
– урегулирование юридических аспектов; 
– подбор высококвалифицированных кадров. 
На этапе инвестирования: 
– совместное финансирование с другими венчурными фондами, либо 

инвесторами; 
– поэтапное финансирование. 
На пост инвестиционном этапе: 
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– контроль за ходом реализации проекта с позиции «протянутой руки». 
Таким образом, основная часть работы, направленная на снижение рисков, 

сконцентрирована на прединвестиционном этапе. Причем в ходе работы по 
снижению риска используются различные методы, такие, как: диверсификация и 
лимитирование, сохранение. 

Подводя итог, следует отметить, что знание и оценка всех факторов риска, 
определения их взаимосвязи и взаимного влияния, правильный выбор методов 
правления рисками и эффективное управление оказывает значительное влияние на 
успешность работы венчурного инвестора. 
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Упаковка – це частина маркетингу, яка часто працює як пряма реклама, 
привертаючи увагу споживача [1, с.257]. Вона повинна бути нескладною при 
виробництві, економічною, тобто порівняно недорогою по відношенню до 
продукту, що в ній міститься, міцною, захищати товар та відповідати екологічним 
стандартам. Оскільки споживачі стали більш вимогливим і почали більше 
розбиратися у брендах, графічний дизайн упаковки, в свою чергу, став ще більш 
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систематизованим, причому для просування ідеї товарної лінійки 
використовуються спеціальні графічні прийоми. Важливим критерієм упаковки 
став так званий «імпульс прилавка» [2, с.202]. 

Дуже важливого значення набуває у сучасному дизайні упакування таке 
поняття як семіотика, оскільки дизайн заснований і працює на знаковій системі, 
вся його структура – це система знаків, образів та їх значень. Дослідники 
виділяють таке поняття, як ступінь запам’ятовування (показує, наскільки 
споживачі запам’ятали інформацію про продукт, подивившись на його упаковку). 
При цьому вивчають ступінь значимості, важливості (ментальне трактування), що 
виражає міркування покупця про те, що йому не стільки важливо запам’ятати 
продукт, скільки побачити його упаковку. Окрім цього, дуже поширеним серед 
зразків сучасного дизайну упаковки є такий тренд, де упаковка містить 
ідентифікатори колірного смаку або ілюстрації смаку. 

Формальні ознаки дизайну упаковки впливають на емоційно-психологічний 
стан людини. Упаковка може бути наочним виразом тієї або іншої соціальної 
спільності людей. Через естетично значущу, виразну форму речі дизайнер дістає 
можливість «закодувати» у певному дизайн-продукті деяку істотну інформацію.  

Сучасні дизайнери у галузі упаковки все частіше використовують у своїх 
роботах прийоми типографіки. Типографіка – це творче перетворення 
друкарського тексту в елемент графічного оформлення, створюючи художні 
образи за допомогою моделювання і монтажу тексту. Найбільш поширеними 
прийомами типографіки на сьогодні є: використання авторської рисованої графіки 
та фактурних матеріалів, своєрідне поєднання кольорів, всебічне застосовування 
ефектних фотозображень, що сприяє виразності та запам’ятовуванню. Набагато 
цікавішими є бренди «з ідеєю», що володіють яскравою індивідуальністю [3]. 

Інноваційною упаковкою можна вважати таку, яка дозволяє при 
максимальній економії ресурсів «доставити» продукт найбільш ефективно. 
Наприклад, нова молочна упаковка власної торгової марки мережі «Walmart» 
стала більш ефективною за витратами на логістику, тому що персонал для 
доставки продукту скоротили на 50 %, а водоспоживання з 70 % до 60 %. Нова 
форма упаковки дозволяє помістити 224 контейнери на тій же площі, де раніше 
містилися тільки 80 контейнерів з продукцією [4]. Споживча упаковка повинна 
бути зручною в застосуванні, привабливою для ока, компактною (тобто 
забезпечувати раціональне використання торговельних площ), мати захисні 
властивості (оберігати вміст від ушкоджень). 
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Однак виникає два суперечливих моменти. З одного боку, споживач явно 
буде зацікавлений у нестандартній, небуденній упаковці незвичайної форми і 
габаритів. З іншого – така упаковка суперечить вимогам усіх ланок логістичного 
ланцюга [5]. 

Ідеальна споживча упаковка повинна бути зручною для навантаження і 
розвантаження, зберігання та розміщення на полицях. Вона не повинна займати 
більше місця на полицях, ніж упаковка іншого товару в даній секції. Ідеальною 
формою упаковки є куб, але зустрічається така упаковка надзвичайно рідко. У 
квадратних пляшок є певні переваги перед традиційними пивними банками і 
пляшками. Їх зручно упаковувати, транспортувати, виставляти на полиці в 
магазинах, перевозити в машині або в сумці. Такі пляшки впевнено стоять навіть 
на вібруючих нестійких поверхнях [6]. 

У дизайні упаковки можна помітити такі основні тренди:  
1) більшої актуальності набуває семіотика у дизайні упаковки, але замість 

суворого аскетизму спостерігається розквіт ефектної виразності;  
2) шрифт стає одним з основних елементів графічного рішення упаковки; 
3) присутня тенденція звертання до минулого, ностальгія;  
4) продовжує зростати сегмент ексклюзивної упаковки, яка ідеалізує 

продукт, викликає приємні асоціації;  
5) тренд вільної художньої експресії в дизайні упаковки виступає основною 

рушійною силою, яка відкриває свободу творчості, не порушуючи цілісності 
бренду. 

Отже, грамотний дизайн упаковки стимулює споживачів купувати продукт, 
він інформує, привертає унікальним виглядом, і дає продукту образ, що легко 
запам’ятовується. 
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На сьогоднішній день в умовах боротьби за споживача на передній план 

виходить конкуренція бізнес-моделей і динамічних організаційних здібностей 
підприємства, тоді як конкуренція товарів і послуг втрачає свою актуальність. 
Питання проектування моделі управління, застосування інформаційних технологій 
і вимірювання ефективності виробництва стають важливими для більшості 
сучасних компаній. 

Управління ІТ-стратегією, бізнес прогноз і планування послуг, планування та 
бюджетування, контролінг, надання сервісів, управління проектами та 
забезпечення інформаційної безпеки. Удосконалення цих процесів, в першу чергу, 
дає якісний стрибок ефективності діяльності ІТ-підрозділу, що дозволяє отримати 
підтримку керівництва для подальшого вдосконалення. На даний момент, існують 
ряд програмних рішень, за допомогою яких можна оптимізувати систему 
управління на підприємстві, перелік та основні характеристики представимо в 
таблиці. 

Аналізуючи наведені вище автоматизовані системи підтримки прийняття 
управлінських рішень, можна стверджувати, що  застосування інформаційних 
технологій в управлінні на підприємстві дозволяє досягти: 

– формування налагодженої системи управління фінансовою діяльністю 
організації; 
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Таблиця  
Основні характеристики вітчизняних і зарубіжних програмних продуктів, що 
використовуються в сфері бізнесу  

Програмний 
продукт 

Призначення  
програмного продукту 

Модулі, що входять до складу 
системи 

Система 
управління 

підприємством 
«БЕСТ-5» 

Програмний комплекс має всі необхідні засоби 
для ефективного ведення обліку та прийняття 

вивірених управлінських рішень по всім 
напрямкам діяльності сучасного торгового або 

промислового підприємства, підприємства сфери 
послуг, державної і муніципальної установи 

Фінанси, логістика, виробництво, 
персонал, галузеві рішення 
(автострахування, аптека, 

харчування та інші) 

Система 
«ПАРУС- 

Підприємство 
7» 

Потужна повнофункціональна система дозволяє 
автоматизувати бухгалтерський облік, основні 

торговельні процеси і складський облік, 
розрахунок заробітної плати і кадровий облік. 

Система може експлуатуватися як на одному, так 
і на декількох (в межах 15 - 20) об'єднаних в 

локальну мережу комп'ютерах 

Бухгалтерія, реалізація і склад, 
комплекс, зарплата, персонал, 

канцелярія, менеджмент і 
маркетинг, галузеві рішення 

(туристичне агентство, лікувальна 
установа, готель, ресторан) 

«Microsoft 
Dynamics AX» 

(Microsoft 
Business 

Solutions - 
Axapta) 

Інтегрована система класу ERP II, створена для 
середніх і великих багатопрофільних підприємств 

різних секторів економіки 

Фінанси, торгівля і логістика, 
управління виробництвом, 

проектами, взаємовідносинами з 
клієнтами (CRM - Customer 
Relationship Management), 
управління персоналом, 
стратегічне управління 

Програмний 
Комплекс 

«Trade 
Assistant» 

Система управління організацією торгівлі 
призначена для оперативного управління і 

контролю за станом товарно-матеріальних запасів 
на складах і грошових коштів на розрахункових 

рахунках, ведення повного балансу з партнерами, 
а також для всебічного аналізу інформації, 

накопиченої в базі даних системи 

Базовий модуль; комплекти, 
збірка, розбирання і виробництво; 

редактор бланків вихідних 
документів; генератор звітів; 

модуль обміну даними для роботи 
з віддаленим офісом; імпорт 

документів 

Програмне 
Забезпечення 

«Scala» 

Ефективний інструмент дозволяє управляти 
різними напрямками діяльності підприємства. 

Протягом багатьох років використовується більш 
ніж в 90 країнах. 

Головна книга, книга продажів і 
книга закупівель, модулі 
матеріально-технічного 

постачання (облік товару, 
замовлення на продаж, облік 

закупівель, статистика), 
управління виробництвом, 

управління проектами, управління 
сервісним обслуговуванням, 

Payrollpro. 

Корпоративна 
Інформаційна 

Система 
«Oracle E-

Business Suite» 

Повнофункціональний комплекс інтегрованих 
бізнес-додатків дозволяє управляти діяльністю 

підприємства будь-якої сфери діяльності 

Фінанси, управління проектами, 
виробництвом, логістикою, 
матеріальними потоками, 

ефективністю бізнесу, 
техобслуговуванням і ремонтами, 
відносинами з клієнтами, система 

управління персоналом 
* складено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5] 
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– виведення організації на світовий рівень завдяки відповідності 
міжнародним стандартам якості; 

– публікації інформації для користувачів; 
– формування раціонального тайм-менеджменту на підприємстві завдяки 

економії часу; 
– захисту інформації фірми від несанкціонованого доступу. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В 
СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
О.О. Овчарук, магістр 

Науковий керівник: Федулова Л.І., д.е.н., професор 
Київський національний торговельно-економічний університет 

 
В умовах економічної нестабільності посилюється прагнення компаній 

знайти своє місце на ринку за допомогою застосування нових підходів 
практичного менеджменту. Зазначене завдання ускладнюється тим, що при 
реалізації стратегії інтеграції на ринку з'являються нові гравці, що змінюють 
правила гри, застосовуючи нові стратегії й моделі бізнесу, використовуючи 
інноваційні технології. Тому компаніям доводиться реалізовувати організаційні 
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інновації, що забезпечують гнучкість і стабільність їхніх моделей бізнесу. Окрім 
того, в сучасній економіці знань змінилися пріоритети форм доходів підприємств 
– інтелектуальний капітал стає пріоритетним стосовно виробничого прибутку й 
фінансової ренти, що в свою чергу викликає зміну поглядів на бізнес-
моделювання.  

В економічній думці вважається, що ідею самої моделі бізнесу й низки 
компонентів бізнес-моделі дала видана в 2004 р. робота А. Сливотскі й 
Д. Моррісона «Маркетинг зі швидкістю думки» [1]. Зокрема, у моделі Сливотскі-
Моррісона, що відображає основні риси досвіду новаторського бізнесу, були 
виділені наступні базові компоненти: (1) вибір споживачів. (Яких споживачів ми 
будемо обслуговувати й хто з них буде найбільшою мірою впливати на вартість 
компанії?); (2) продукція й діяльність. (Які продукти або послуги ми хочемо 
продавати? Які допоміжні дії необхідно здійснити силами компанії, які – 
віддавати на субпідряд або аутсорсинг?); (3) диференціація й конкуренція. (Яка 
наша основна відмінність, наша унікальна пропозиція цінності? Чому споживач 
буде купувати саме наш продукт? Як нам його позиціонувати? Хто наші основні 
конкуренти? Наскільки переконлива наша унікальність у порівнянні з іншими? 
Винагорода й зміст створеної цінності. Як споживач сплатить за ту користь, що ми 
йому приносимо?). 

Дослідження показують, що бізнес-модель відноситься до числа сучасних 
концепцій стратегічного управління. З позицій економічного змісту, інноваційна 
бізнес-модель – це інструмент для побудови складного об'єкта (бізнес-системи), 
що відображає логіку інноваційного розвитку підприємства. Концепція бізнес-
моделі пов’язана з іншими сучасними концепціями стратегічного управління: 
ланцюжком створення цінності, ресурсною концепцією, конкурентними 
стратегіями, теорією мережі створення цінності (value network theory) та ін. 

Аналіз взаємозв’язків основних компонентів інноваційної бізнес-моделі 
дозволяє вчасно виявляти існування ряду проблем на шляху здійснення 
інноваційного процесу й своєчасно вносити відповідні корективи в стратегію 
інноваційного розвитку. 

Сьогодні прикладів компаній, що успішно застосовують інноваційні бізнес-
моделі, достатньо. До їхнього числа можна віднести такі компанії як Southwest, 
Amazon, FedEx, Wal-Mart, McDonald's, IKEA, Enterprise, eBay, Priceline, Dell 
Computers, Starbucks, Skype, Groupon і т.і. [2]. Досвід успішних практик показує, 
що ці компанії не прагнули до переваги над конкуруючими фірмами на колишніх 
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ринках, а впроваджували інноваційні методи пропозиції аналогічних товарів і 
послуг. 

Для практичної реалізації концепції інноваційної бізнес-моделі потрібно 
дотримуватись наступних передумов її застосування: 1) стратегічне усвідомлення 
логіки інноваційного бізнесу; 2) здійснення проектування інновацій у бізнесі; 3) 
проведення стратегічного планування й моделювання бізнесу; 4) визначення 
засобів для комунікації й спілкування; 5) застосування методології аналізу й 
контролю за інноваційною діяльністю компанії; 6) виділення коштів для навчання 
й професійної підготовки менеджерів у сфері управління інноваціями. 

Для практики українських підприємств важливо враховувати той факт, що 
залежно від стадій життєвого циклу бізнесу інноваційна бізнес-модель буде мати 
різну форму застосування: так на ранній стадії вона тяжіє до відкритості, оскільки 
ніхто не знає кращих варіантів її використання (форма дирижистської 
підлеглості), а з появою домінуючого варіанта необхідний надійний захист 
інтелектуальної власності (форма дирижистська лідируюча); на стадії зрілості 
рівноцінні як інтеграційна, так і дирижистська моделі залежно від умов бізнесу 
інноваційної компанії, на стадії «зняття вершків» кращими будуть  відкриті моделі 
[3]. 

Отже, посилення тенденції до інноваційної активності підприємств на основі 
реінжинірингу бізнес-процесів, викликає проблему залучення відповідних 
фінансових, кадрових і матеріально-технічних ресурсів, а також спеціальної 
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації менеджерів у галузі 
економіки, організації й управління бізнес-процесами в комерційних організаціях, 
що вимагає подальших досліджень. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Інноваційна політика держави спрямована на створення сприятливих умов 

розвитку індустрії туризму і всебічне задоволення туристських потреб населення, 
створення нових конкурентоспроможних продуктів і послуг, впровадження 
сучасних технологій управління. Причому розвиток інновацій необхідний як на 
рівні держави, так і на рівні туристських організацій. Саме інноваційне зростання 
веде до створення і реалізації нових або вдосконалених продуктів та послуг, 
оздоровлення не тільки підприємств туристської індустрії, але й галузі, а також 
суміжних галузей [2]. 

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і 
впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 
обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. 
Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити 
ефективність і прибутковість даної сфери послуг. 

Таким чином, інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на 
створення нового або зміна існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, 
готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 
інформаційних та телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-
управлінської діяльності.  

Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей 
доходу підприємства, роблячи істотний вплив на збільшення прибутку [1]. 

Інтернет-технології відноситься до інформаційних інноваційних технологій, 
що можуть використовуватися при формуванні туристичного продукту 
туристичними фірмами для: 

1) проведення рекламних заходів; 
2) інформування споживачів про новинки та акції; 
3) формування позитивного іміджу у туристів про фірму; 
4) просунення нових видів туристичних послуг (відвідування через мережу 

Інтернет-музеїв не тільки України, але і Світу) [3]. 
Проведене дослідження стосується  аналізу ролі інноваційних технологій  в 

туристичної діяльності. З 2013-2016 рік кількість турфірм, що мають свій власний 
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сайт помітно зросла, а саме на 151,1 турфірму. І в 2016 р. їхня кількість складає 
14852 турфірм. 

Спостерігається також збільшення кількість туристів обслугованих 
суб’єктами туристичної діяльності і в 2016 р. вона становила 79973 осіб, це може 
можна спостерігати (таблиця, рисунок). 

 
Таблиця 

Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України 
Роки 2013 2014 2015 2016 

Кількість туристів, обслугованих 
суб'єктами туристичної діяльності України 

 – усього 

 
77666 

 
63848 

 
65885 

 
79973 

Кількість турфірм, які мають власний сайт 13281 13281 14356 14852 
 
 

 
 

Рисунок – Вплив інноваційних технологій на розвиток туризму 
 
За даними діаграми та таблиці можна зробити висновок, що інноваційні 

технології тісно взаємопов’язанні з туристичною сферою. Впровадження 
інновацій у практику підприємств індустрії туризму дає можливість  залучити 
додатковий туристичний потік, поліпшити економічні показники діяльності 
туристичних підприємств, що можна побачити на рисунку. 
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Ефективність діяльності більшість сучасних підприємств залежить від 

реалізації економічних і соціальних завдань, що стоять перед ними. Вирішенням 
цих питань є впровадження інновацій. У зв’язку з цим інновації стають головним 
чинником розвитку і додатковою вартістю будь-якого товариства. Кінцевий 
результат інноваційної діяльності залежить від людського фактора, а саме від 
якостей керівника. Управління інноваціями вимагає спеціальних вмінь. Найбільш 
ефективно управляти невизначеностями, властивими інноваціям, можна лише за 
допомогою кваліфікованого менеджера, якому притаманні безліч ділових якостей. 

У сучасному середовищі, набуло поширення такий термін як керівник-
інноватор − особа, яка керує та ініціює розробку та впровадження інновацій і 
відповідає за їх реалізацію. Його трудова діяльність – це застосування навичок, 
знань, цінностей, здібностей, мислення, якостей для досягнення стратегічних 
цілей підприємства, та здійснення ефективної інноваційної діяльності [1]. 

Кожна людина – індивід, у кожної своя думка, своє бачення ситуації, тому у 
будь-якому випадку розв’язання проблем чи прийняття рішення у кожного різне. 
В загальному, керівник-інноватор, повинен володіти такими якостями, як 
стресостійкістю, комунікабельністю, бути людиною творчою, відповідальною. 
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Керівник повинен вміти впливати на людей, використовувати закон 
психологічного впливу. 

Менеджер, на якого покладено управління інноваційною діяльність на 
підприємстві, виконує безліч функцій різної складності. Для ефективної їх 
реалізації, інноваційний менеджер застосовує свої особистісні якості, які 
притаманні різним ситуаціям. 

Управління інноваційною діяльність на підприємстві передбачає: 
– прогноз ситуації на ринку, допоможе здійснити менеджер який має 

здібності до аналізу, прогнозу, вміє самостійно приймати рішення, не боїться 
відповідальності, точно визначає потрібну інформацію. Це все дасть змогу 
оцінити ситуацію на даний момент та зробити прогноз на майбутнє; 

– розроблення інноваційних цілей розвитку підприємства, допоможуть такі 
риси, як кмітливість, винахідливість, оригінальність мислення, ерудованість, 
здатність передбачати та пристосовуватись до ситуацій. Менеджер, який володіє 
такими якостями, швидко зорієнтується у ситуації, чітко пояснить своє рішення, 
та приведе аргументи їх доцільності; 

– управління персоналом, у цьому випадку знадобляться такі якості, як 
домінантність (вплив на підлеглих), комунікабельність, емоційна врівноваженість, 
стресостійкість. Поєднання цих особистісних якостей, допоможуть менеджеру 
інновацій, справлятися зі своїм персоналом, тримати дисципліну та виконувати усі 
завдання; 

– формування інноваційного та інвестиційного портфелів потребує значних 
зусиль менеджера, але з особистісними якостями такими, як сміливістю, 
схильністю до розумного ризику, незалежністю, вмінню передбачати ситуацію, 
обізнаністю у справі, цей процес не є вже таким складним; 

– аналіз інноваційного потенціалу підприємства, успішно здійснить 
менеджер який швидко орієнтується у ситуації, вміє оцінити реальний стан 
підприємства, здібний до прогнозування, має швидку реакцію на зміни. 
Сукупність цих якостей у менеджера, дасть можливість якісно провести аналіз 
інноваційного потенціалу підприємства. 

Усі наведені вище особистісні якості, не можуть бути притаманні одному 
менеджерові, але є риси, якими повинен обов’язково володіти менеджер для 
ефективного управління інноваціями, а саме : 

– далекоглядність (передбачати те, що може статися в майбутньому); 
– відповідальність (відповідати за кожен свій зроблений крок); 
– спостережливість (бути в курсі усіх подій що відбуваються навколо); 
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– обережність (бути обережним, але не затягувати з обдумуванням); 
– рішучість (приймання рішень не обходиться без твердої рішучості); 
– оригінальність (відрізнятися від інших); 
– цілеспрямованість (бути фанатом своєї справи); 
– гнучкість (подивитись на ситуацію з іншого боку); 
– новаторство (швидко пристосовуватись до змін на сучасному ринку); 
– зосередженість (виділяти те над чим потрібно працювати перш за все). 
На нашу думку, роль людського фактора в інноваційному процесі настільки 

велика, що неувага до цього аспекту може звести нанівець будь-які зусилля. Якщо 
керівник-інноватор, не знаходиться у відповідному психологічному стані, не 
відчуває потреби в творчих зусиллях, не усвідомлює чіткий причинно-наслідковий 
зв’язок між власною інноваційною активністю і матеріальним добробутом як 
своїм, так і підприємства, то ніякі заходи щодо стимулювання інновацій, що 
реалізуються, не принесуть позитивних результатів [2]. 

Отже, особистісні якості керівника, під час управління інноваціями, мають 
великий вплив, адже керівництво підприємства управляє усіма функціями, 
пов’язаними з ним. Тому керівник із якостями відповідальності, творчими 
здібностями, стресостійкістю та професіоналізмом, неодмінно приведе 
підприємство на високий рівень, та зміцнить її позиції на ринку. 
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Технології в галузі гостинності досить стрімко розвиваються. Це пов'язано з 
тим, що перед готельєрами стоять два основні завдання: отримати якомога більше 
клієнтів, організувавши максимальну кількість продажів, і завоювати гостя, 
зробивши його постійним клієнтом. Здійснити ці завдання без інноваційних 
рішень нереально. Боротьба за кожного гостя, особливо в умовах кризи, вимагає 
від готелів модернізації як в технології, так і в свідомості [1]. 

В умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати нові шляхи 
підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Недооцінка інноваційного 
управління в діяльності вітчизняних готельних підприємств призвела до зниження 
рівня їх конкурентоспроможності, порушення принципів і методів управління, 
зниження якості готельних послуг. Інновації виступають в якості стимулу для 
подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки 
займати лідируючі положення у своїх ринкових сегментах, але й відповідати 
світовим стандартам готельного обслуговування [2]. 

Варто зазначити, що заклади готельної індустрії закордоном розвиваються 
надзвичайно швидкими темпами, все завдяки постійному впровадженню 
інноваційних новинок. От наприклад, в готелі Pittsburgh, гості відмовляються від 
цифрових пристроїв під час реєстрації заїзду. Гості повинні здати свої ноутбуки, 
мобільні телефони та будь-які інші цифрові пристрої, коли вони заселяються в 
готель. Як альтернативу готель пропонує широкий вибір літературної класики для 
гостей. 

У Німеччині є готель, який пропонує відпочинок після пережитого горя. 
Існує цілий ряд розваг: спа-відпочинок, гірські прогулки, вечірки в готелі і єдиною 
умовою є те, що турист повинен страждати від душевного болю, будь то в 
стосунках або навпаки при розірванні стосунків [3]. 

Проаналізувавши високотехнологічні новинки автоматизації готелів, можна 
виділити кілька основних,які є останнім словом техніки і сприяють конкурентній 
боротьбі: 

– Interactive TV Systems (Системи інтерактивного телебачення) – сьогодні 
існує величезна різноманітність моделей на будь-який, навіть самий невибагливий 
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смак, наприклад, компанія Hoist Technology пропонує 3 види інтерактивних 
систем. До системи в більшості випадків додається контент, який не може не 
радувати гостя: фільми, супутникові канали, і музика. Крім контенту системи 
складаються з послуг, які не тільки допомагають гостю бути обізнаним про 
пропозиції готелю, але і персоналу готелю знати про смаки гостя, наприклад, які 
фільми гість замовляв, їжу і напої, замовляючи їх через послугу room service; 

– Energy Management System (Система управління електроенергією). За 
допомогою даної системи готель може знизити витрати електроенергії приблизно 
на 30%. Через центральний комп'ютер контролюється і змінюється температура в 
кожній кімнаті готелю. Керуючи кліматом в кімнаті, ви скорочуєте витрати і 
робите внесок у збереження навколишнього середовища. Наявність системи, 
здатної автоматично контролювати подачу світла, змінювати температуру в 
приміщенні або активізувати кондиціонер, є безперечною перевагою власника 
готелю; 

– RFID (Radio Frequency Identification). Дверний замок з радіочастотною 
ідентифікацією, при наявності якого гість потрапляє в номер та інші приміщення 
готелю без ключа. Такий інноваційний механізм стає все більш популярним в 
готелях всього світу завдяки тому, що для його відкриття не потрібно ключ. Для 
доступу в номер гість може використовувати мобільний телефон будь-якої марки і 
не витрачати час на пошуки ключа; 

– Back-office (Система управління внутрішніми службами готелю). Система 
управління back-office спрощує і підвищує ефективність роботи персоналу готелю, 
скорочує кількість помилок і дозволяє покращити якість обслуговування 
постояльців. КПК (кишеньковий персональний комп’ютер) кожного 
співробітника, від покоївки до інженера, налаштований на бездротову систему 
передачі інформації з центрального комп'ютера, що дозволяє персоналу мати 
доступ до даних: скільки товарів на складі, які номери вимагають прибирання, що 
потребує ремонту, а також враховувати особливі побажання гостей [4]. 

Отже, слід відзначити, що використання сучасних інноваційних технологій в 
готельному обслуговуванні є невід'ємною частиною розвитку готельного бізнесу в 
умовах конкуренції. Сучасні технології дозволяють підтримувати високий рівень 
обслуговування, розширювати спектр послуг в готельному комплексі, 
удосконалювати систему управління, а також забезпечити високий рівень безпеки 
для гостей. Запровадження в Україні інноваційних технологій в готелях, якими 
користуються зарубіжні країни призведе до високої конкурентоспроможності 
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даних закладів на ринку готельних послуг, а також можливості отримання 
більшого доходу за рахунок іноземних інвестицій. 
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На сьогоднішній день інформаційні технології проникають углиб людського 

життя, змінюючи його, і туризм не є винятком. Сфера туризму ідеально 
пристосована для впровадження сучасних інформаційних технологій. Під впливом 
новітніх технологій можна подорожувати, знаходячись вдома чи на роботі, і, 
навіть, не витрачати на це гроші. Інтернет створив передумови для появи такого 
інноваційного та парадоксального явища в туризмі як віртуальний туризм. У 
мережі Інтернет зустрічаються й інші назви, такі як, 3d-екскурсії, 3d-панорами, 3d-
тури.  

Розвиток віртуального туризму – це закономірний процес. Його поява 
зумовлена, з одного боку, наявністю системи комп’ютерних комунікацій, під 
впливом яких змінюється сприйняття світу. З іншого – формуванням віртуальної 



ІІІ міжнародна науково-практична конференція  
«Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» 

 

171 
 

культури, під впливом якої народжується новий тип туриста з особливими 
потребами та особливою поведінкою [1]. 

Згідно із Stephen Wearing, віртуальний туризм –  це вид туризму без 
подорожі, подорож без фізичного переміщення, яке відбувається в уяві, а 
дестинація знаходиться у зображенні, а не у географічній локації [2]. Віртуальний 
туризм надає туристам можливість подорожувати, використовуючи інформаційно-
комуніфікаційні технології. 

Віртуальні тури – це онлайнові або офлайнові презентації, які дозволяють 
потенційним клієнтам оглядати будь-який об’єкт. Відвідувачі віртуальної 
реальності можуть за допомогою аудіовізуальних способів спілкування з іншими 
онлайн-мандрівниками, пізнавати нову інформацію, тощо [3].  Цей вид туризму є 
досить різностороннім і включає наступне: звичне відвідування сайтів з 
фотографіями, статтями та відео, стеження за онлайн-щоденниками, участь у 
віртуальних турах (прогулянка по місту чт музею) або занурення у віртуальні 
світи. 

Як і кожний вид туризму віртуальний туризм має сильні сторони, так точно, 
як і обмеження. 

До переваг використання віртуальних екскурсій слід віднести такі: 
1) інтерактивність, що створює ефект присутності та дозволяє користувачеві 

не просто пасивно спостерігати, а й активно брати участь у процесі; 
2) реалізація потреб у подорожах для людей з обмеженими фізичними та 

фінансовими можливостями; 
3) інформативність: а) отримання повної чи додаткової інформації про будь-

який об’єкт туристичної дестинації; б) детальне ознайомлення з будь- якими 
об’єктами, що є частиною 3d-зображення. 

4) універсальність та простота в користуванні: тури можуть бути розміщені 
на будь-якому електронному носії чи завантажені на веб-сторінці та залишені для 
широкодоступного користування. 

5) економія часу та коштів: традиційні подорожі потребують значних 
фінансових витрат, а віртуальні – в мережі Інтернет повністю безкоштовні та 
дають змогу економити час; 

6) безпека: «подорожуючи» за монітором власного комп’ютера, турист 
уникає фізичних труднощів і небезпеки, а ризик настання нещасного випадку – 
мінімальний. 

До недоліків використання віртуальних екскурсій варто віднести: 
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1) брак емоцій: людський мозок розуміє підміну реальності, адже емоції та 
відчуття, які турист отримує від проходження реальних маршрутів, неможливо 
отримати від віртуальних. 

2) низький рівень запам’ятовуваності. 
3) висока вартість послуг зі створення 3d-панорам для замовників (суб’єктів 

туристичної діяльності – готелів, ресторанів, музеїв і т. д.). 
4) повноцінно може відображатися тільки на електронних носіях. 
Міжнародний досвід впровадження віртуальних турів переконливо 

доводить, що даний напрям діяльності створює умови для підвищення 
конкурентоспроможності туристичної послуги. Такий туристичний продукт, який 
презентований у вигляді віртуального туру є «інформаційно місткішим», 
презентабельнішим і привабливішим. 

Отже, впровадження віртуальних 3D-екскурсій у сфері туризму нині є: 
найбільш перспективним інноваційним напрямком Інтернет-технологій для 
популяризації туристичних об’єктів; популярним маркетинговим інструментом 
для багатьох закладів готельно-ресторанного господарства, музеїв та інших 
об’єктів комерційної нерухомості в індустрії туризму; ефективним інструментом 
візуалізації туристичних ресурсів для потенційних споживачів туристичних 
послуг; альтернативою традиційному туризму для людей, які не мають 
можливості подорожувати. 

Незважаючи на зростаючу популярність даної інновації, є підстави 
сподіватися, що вона ніколи не зможе замінити традиційний туризм як засіб 
пізнання навколишнього світу, гармонійного поєднання з природою, джерела 
збільшення доходів як для туристичних підприємств, так і для національної 
економіки загалом, та в повній мірі витіснити його з туристичного бізнесу. 
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КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

А.О. Барсукова, магістр 
Київський національний торговельно-економічний університет 

 
В Україні стан сучасного промислового виробництва, спричинений не лише 

наслідками фінансово-економічної кризи, але й перманентними внутрішніми 
негараздами, проявляється у значному відтоку висококваліфікованих кадрів на 
провідних підприємствах, відсутності сучасних структур та методів управління, 
адекватних умовам ринкової організації економіки, у неготовності персоналу 
адаптуватися до нових умов. За таких умов надзвичайно важливого значення 
набуває вміння правильно ідентифікувати та оцінити стан інноваційного 
потенціалу (ІП), вже накопиченого українськими підприємствами на даний час, і 
забезпечити його ефективне використання, щоб зберегти і посилити позиції у 
відповідних нішах ринку. Отже, в теорії і практиці менеджменту актуалізується 
функція контролінгу. Зазначене дозволяє рекомендувати концепцію контролінгу 
для  реалізації забезпечення ефективного функціонування інноваційної системи 
підприємства [1]. 

Дослідження показують, що незважаючи на все різноманіття підходів і 
позицій стосовно пояснення феномену контролінгу [2-3], дотепер не вироблено 
єдиного понятійного апарату в даному плані, особливо стосовно інноваційного 
розвитку підприємств. 

Комплексність та складність забезпечення формування організаційно-
економічної структури системи інноваційного менеджменту на підприємстві 
вимагає розгляду заходів щодо розвитку контролінгу як елементу єдиної системи, 
що у сукупності дають можливість отримати інтегральний ефект від своєї 
реалізації. Особлива увага під час реалізації методології контролінгу повинна 
приділятися аналізу та оцінці стратегії інноваційного розвитку підприємства, 
здійснення якої визначатиме особливості формування й інших напрямів 
функціонування організації. 

Система контролінгу інноваційної діяльності – це сукупність всіх елементів, 
підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, створених для підтримки 
заданих характеристик формування та реалізації інноваційного потенціалу 
підприємства. В більш узагальненому вигляді, структуру контролінгу можна 
представити сукупністю підсистем планування, обліку, аналізу. контролю, 
моніторингу й інформаційного забезпечення, кожна з яких може бути 
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структурована набором відповідних елементів й методичних інструментів. 
Особливості розвитку контролінгу інноваційної діяльності полягають у 
комплексному застосуванні його положень при: 1) створенні інформаційних 
систем на підприємствах, у першу чергу систем управлінського обліку; 2) 
оптимізації системи управління підприємством; 3) формуванні системи 
стратегічного й оперативного планування. 

Дослідження інноваційної діяльності українських підприємств показує, що в 
їхній практиці нерідко спостерігається конфлікт інтересів, зумовлений 
невідповідністю між технічним і економічним способом мислення. Так, інженер з 
розробок у конфліктному випадку скоріше прийме рішення на користь техніки, 
сприймає контролера як нав'язливого й як такого, що заважає роботі. Напроти, 
контролер у конфліктному випадку може підготувати рішення, не знаючи 
детально технічних компонентів, і частково недооцінити творчість інженера. 

Слід звернути увагу, що інноваційному процесу властивий ряд відмітних 
рис, що пред'являє спеціальні вимоги до контролінгу, серед яких:  визначення 
результативності досліджень і розробок ускладнено, оскільки мова йде про 
специфічну сферу надання послуг; дослідження й розробки у більшості випадках 
слід розглядати як складний інформаційно-технологічний  процес; тривалий 
термін дії розробок; новизна й унікальність продукту досліджень і розробок; 
імовірність комерційного провалу за результатами досліджень і розробок; високі 
вимоги до рівня наукової новизни; неузгодженість технологічної й економічної 
систем управління. 

З цих позицій, умови упровадження системи контролінгу інноваційної 
діяльності підприємства повинні враховувати таке: жорсткі зовнішні виклики, що 
спричиняють зміну макроекономічних умов і розвиток культури підприємництва 
(необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства 
й запобігання кризових ситуацій); підвищення освітнього рівня фахівців-практиків 
шляхом опанування основ контролінгу та методології інноваційного розвитку 
підприємств; упровадження механізму координації всередині системи 
менеджменту підприємства; розвиток ІКТ вимагає розбудови спеціальної системи 
інформаційного забезпечення управління. 

Таким чином, заходи щодо упровадження контролінгу інноваційної 
діяльності на підприємстві мають бути сконцентровані у двох напрямах:  

1) підвищенні ефективності реалізації функцій котролінгу;  
2) розвитку функціональних сфер інноваційної діяльності в організації. 

Реалізацію зазначених заходів пропонується здійснювати в комплексі за 
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інтеграційною моделлю розвитку інноваційного менеджменту в організації, де 
основу складає ланцюжок «маркетинг – R&D – виробництво». 
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Головним фактором економічного зростання та забезпечення важливого 

місця підприємства у національній економічній системі є ефективне використання 
інновацій, які відіграють провідну роль у вирішення економічних, соціальних та 
екологічних завдань. 

Рівень стійкості економічного суб’єкта господарювання напряму залежить 
від темпів і масштабів здійснення інноваційної діяльності, завдяки якій 
підприємство може своєчасно і швидко реагувати на дії конкурентів шляхом 
використання нововведень і забезпечення якісного і більш повного задоволення 
потреб споживачів. Саме тому важливим є ефективне використання інноваційного 
потенціалу підприємства. 

Дослідженню питань даної проблематики присвячені праці вітчизняних 
науковців, серед яких Ю. Бажал, В. Бридун, А. Гальчинський, Н. Гончарова, 
В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв, В. Онищенко, В. Семиноженко та інші. Однак, 
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не зважаючи на таку різноманітність наукових праць, все ж не існує єдиного 
визначення поняття «інноваційний потенціал підприємства». 

Наприклад, С. Гуренко визначає інноваційний потенціал як сукупність 
різних видів засобів, механізмів та ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, 
інтелектуальні, науково-технічні та інші види ресурсів, у тому числі і людський 
капітал, які необхідні для здійснення інноваційної діяльності [1]. 

А.П. Гречан визначає дану категорію як складну сукупність тих складових 
його матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів, які підприємство 
використовує та може залучити для сприйняття та впровадження нововведень, як 
ресурс [2]. 

За оцінками експертів існують наступні проблеми ефективного 
використання інноваційного потенціалу підприємства: 

– дефіцит фінансових ресурсів та погіршення матеріально-технічної бази 
наукових та дослідницьких центрів; 

– масова еміграція кваліфікованої робочої сили; 
– недосконалість законодавчої бази, яке регулює інноваційну діяльність 

підприємств; 
– відсутність механізму трансферу технологій та нерозвиненість інститутів 

венчурного бізнесу; 
– високий ступінь фізичного та морального зносу основного обладнання; 
– недосконалість методики оцінки ефективності інноваційних проектів 

підприємства; 
– відсутність фондів підтримки інноваційного підприємництва [3]. 
Тому, виходячи з виявлених проблем, можна визначити такі напрямки 

підвищення інноваційного потенціалу підприємств в сучасних умовах: 
– активізація науково-технічного розвитку шляхом накопичення об’єктів 

інтелектуальної власності, отримання нових ліцензій, патентів; 
– активна співпраця з провідними галузевими та науково-дослідними 

інститутами, у тому числі зарубіжними; 
– удосконалення кадрової політики з метою мотивації інноваційної 

активності персоналу, підвищення кваліфікації, зростання його професійних 
здібностей та навичок; 

– стратегічна орієнтованість підприємства на інноваційний розвиток; 
– формування автоматизованої бази накопичення, обробки і систематизації 

інформації для ефективного її використання; 
– пріоритетне фінансування технічної бази інноваційної діяльності; 
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– орієнтація на створення максимально ефективної структури залучення 
капіталу при створенні інноваційних проектів; 

– оптимізація використання природних та енергетичних ресурсів [4; 5]. 
Загалом можна визначити, що основними умовами ефективного 

використання інноваційного потенціалу підприємства повинні бути максимальне 
використання можливостей і переваг управлінської діяльності та обґрунтована, 
виважена інноваційна політика підприємства (її напрями повинні підлягати 
диференціації з огляду на реалізацію інноваційних можливостей як внутрішнього, 
так і зовнішнього середовища діяльності підприємства). 

Також слід зазначити, що реалізація можливостей інноваційного потенціалу 
господарюючого суб’єкта напряму залежить і від державної інноваційної 
політики, пріоритетних напрямків національного інноваційного розвитку та умов 
здійснення інноваційної діяльності в країні, існуючого рівня науково-технічного 
та технологічного потенціалу суспільства. 

Запропоновані напрямки підвищення рівня ефективності використання 
інноваційного потенціалу підприємства  дозволять забезпечити досягнення 
високого рівня конкурентоздатності продукції та підприємства загалом. 
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У сучасних умовах господарювання величезну роль у розвитку виробничого 

підприємства відіграє його науково-технічний потенціал. Щоб стати лідером у 
своїй галузі, необхідно постійно вдосконалюватися. Це стосується усього: 
асортименту продукції, матеріальної бази, технології виробництва, кваліфікації 
кадрів тощо. Впроваджуючи нові технології виробництва, скорочується час на 
виготовлення одиниці продукції, а пропонуючи споживачам нову, більш якісну 
продукцію, компанія завойовує авторитет та прихильність покупців, тому 
управління інноваціями є неймовірно важливим аспектом діяльності будь-якого 
підприємства. 

Управління інноваційним розвитком здійснюється на декількох рівнях: рівні 
держави, рівні регіону чи галузі, рівні конкретного суб’єкта господарської 
діяльності. Перші два представляють макрорівень управління, а останній – 
мікрорівень. 

Макрорівень управління містить елементи механізмів регулювання: 
державного регулювання ринкових процесів, правового регулювання 
підприємницької діяльності, соціального регулювання, політичного регулювання і 
т.п. Мікрорівень конкретизує варіанти дій окремих суб'єктів підприємницької 
(господарської) діяльності з пошуку варіантів розвитку ринкових можливостей, 
які спираються на безупинну і послідовну розробку і виведення на ринок різного 
роду новацій, з метою забезпечення тривалого виживання і стійкого розвитку в 
конкурентному середовищі [1]. 

На сьогоднішній момент часу в галузі управління інноваційними процесами 
на мікрорівні найбільш ефективним визнається застосування програмно-цільового 
підходу, оскільки найбільший результат від практичного впровадження 
нововведення можна отримати тільки тоді, коли управління ґрунтується на 
системі цілей, ув'язаних один з одним певною ієрархією. 

Основні принципи програмно-цільового підходу можна представити таким 
чином: 
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– кінцева мета програми визначається конкретно і точно, формулюється 
результат і порядок його подання; 

– планування керованого процесу проводиться по відношенню до кінцевої 
програмою комплексно, тобто до плану реалізації включаються всі роботи, 
виконання яких диктується поставленою метою, незалежно від характеру робот та 
приладдя виконавців до різних підрозділів; 

– визначається персональна відповідальність за виконання кожного завдання 
і частини програми;– прогнозуються можливі уявлення прийнятих рішень. 

Таким чином, діяльність будь-якого економічного суб'єкта повинна 
починатися з визначення цілей. Наприклад, організація може ставити перед собою 
такі цілі, як отримання заданої величини прибутку, «захоплення» одного або 
декількох секторів ринку збуту, розмір виплачуваних дивідендів та ін. Поставлені 
цілі, з одного боку, повинні узгоджуватися з такими показниками, як положення в 
галузі, масштаб фірми (великий, середній, дрібний), розвиток (інтенсивне, 
екстенсивне), поведінка на ринку (відсутність диференційованого підходу до 
різних секторів ринку; робота з декількома ринковими секторами і наявність свого 
окремого пропозиції для кожного; концентрація на єдиному досить великій 
секторі одного або декількох ринків), організаційна структура та інші фактори. З 
іншого боку, названі фактори можуть бути змінені для досягнення поставлених 
цілей. 

Корпоративна стратегія визначає перспективи розвитку підприємства в 
цілому. Вона спрямована на виконання місії підприємства і найбільш комплексно 
забезпечує реалізацію головної мети підприємства – максимізацію добробуту його 
власників. 

Функціональні стратегії підприємства формується, як правило, за основними 
видами його діяльності в розрізі найважливіших функціональних підрозділів 
підприємства. 

Стратегії господарських одиниць підприємства спрямовані зазвичай на 
вирішення двох основних цілей: забезпечення конкурентних переваг конкретного 
виду бізнесу і підвищення його прибутковості. Прийняті на цьому рівні 
стратегічні рішення пов'язані зазвичай із створенням нових продуктів, 
розширенням або скороченням існуючих товарних ліній, інвестиціями в нові 
технології, обсягом відрахувань на рекламу, роботою компанії в певних регіонах 
та ін. [2]. 

Отже, під інноваційною політикою на макрорівні розуміється 
основоположна лінія дій, система заходів в області управління інноваційним 
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розвитком фірми у відповідності з поставленими цілями і прийнятою стратегією. 
Головне завдання інноваційної політики – досягти поставлених на більш високому 
рівні управління цілей і реалізувати розроблену стратегію. 

Крім програмно-цільового підходу при управлінні інноваціями також слід 
застосовувати наукові підходи, системний, маркетинговий, функціональний, 
відтворювальний, нормативний, комплексний, інтеграційний, динамічний, 
процесний, кількісний (оптимізаційний), адміністративний, поведінковий, 
ситуаційний і інші підходи. 
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На сьогоднішній день інноваційна активність підприємства виступає однією 

з головних умов формування конкурентоспроможної стратегічної перспективи 
його розвитку, а впровадження інновацій – розглядається як єдиний спосіб 
підвищення конкурентоспроможності товарів, утримання високих темпів розвитку 
і прибутковості.  

Проблемам розвитку науково-дослідної та інноваційної сфери присвячені 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед як праці П. Друкера, 
Б. Твісса, Р. Солоу, Є. Тофлера, О. Амосова, Ю. Бажала, В. Воронкової, І. 
Вініченко, В. Яковець, І. Павленка та інших. 
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Термін «інновація», був уперше введений Й. Шумпетером і Г. Меншем, що в 
перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій 
технології або в новому виді виробу». 

Інноваційна діяльність – це трансформація результатів наукових досліджень 
і розробок у новий або вдосконалений продукт. Згідно із Законом України «Про 
інноваційну діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 
(або) соціальної сфери [1]. 

Інноваційна активність підприємств визначається, з одного боку, через їх 
готовність створювати нові продукти, технології, методи управління, а з іншого – 
через їхню здатність прийняти і втілювати у практиці знання, що створені поза 
підприємством. Пошук на ринку нових технологій змушує підприємства 
налагоджувати і підтримувати різноманітні форми співпраці із зовнішніми 
партнерами (фінансові інституції, науково-дослідні підприємства тощо). Метою 
такої співпраці є пошук можливості доступу до джерел нових знань та їх 
продуктів. У сучасних умовах інноваційна діяльність практично усіх підприємств 
пов'язана зі співпрацею з іншими суб'єктами економічного життя [2]. 

Слід зауважити, що інноваційна діяльність підприємства повинна бути 
активізована на всіх рівнях: 

– макрорівень (організаційно – правова та фінансова підтримка); 
– мікрорівень (підтримка інноваційної активності управління 

підприємством). 
Виділяють декілька типів інновацій: 
– технологічні (придбання машин, устаткування, нових технологій; 

виробниче проектування, навчання та перепідготовка персоналу); 
– маркетингові (втілення в практику маркетингової стратегії, яка була б 

орієнтована на розширення складу споживачів або ринків збуту; використання 
сучасних методів презентації продукції); 

– організаційні (здійснення сучасних методів управління за допомогою 
інформаційних технологій; створення ефективної організаційної структури; 
застосування стандартів та сучасних систем контролю якості; стимулювання 
персоналу). 

Створення, впровадження і поширення нових продуктів, послуг, 
технологічних процесів стають ключовими чинниками зростання обсягів 
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виробництва, зайнятості населення, інвестицій, зовнішньоторговельного обороту, 
поліпшення якості продукції, економії трудових і матеріальних витрат, 
удосконалення організації виробництва і підвищення його ефективності. Це 
зумовлює конкурентоспроможність підприємств і продукції, що випускається 
ними, на внутрішньому і світовому ринках, покращує соціально-економічну 
ситуацію. Взаємозв’язок підвищення інноваційної активності та рівня 
конкурентоспроможності підприємства може вплинути на: 

– реалізацію інноваційного потенціалу підприємства; 
– впровадження передових підходів до організації виробництва; 
– інноваційність продукції та прогресивність технологій; 
– розвиток конкурентних переваг; 
– загальний рівень конкурентоспроможності підприємства [3]. 
Отже, інноваційна діяльність підприємства є запорукою не лише 

забезпечення успіху на ринку, а й засобом виживання, оскільки підприємства, що 
не розвиваються, ризикують втратити свої позиції на ринку, а в подальшому – 
банкротство. 
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SOCI AL INTERACTION AS A F ORM OF DEVELOPM ENT OF 
TOURI SM  P OTENTIAL  

 
YU.Z Drachuk, PhD, scientific leader articles 

I. Dultseva, graduate student, 
Luhansk Taras Shevchenko National University Ukraine, Starobilsk 

 
In developed societies shortcomings of the state (failures) in the management of 

any sphere of social and economic life successfully compensates for intensive 
interaction of state bodies with NGOs. Leadership of social entrepreneurship in the 
tourism sector also has a positive effect. Examples of social entrepreneurship in the 
tourism industry are no exception [1]. 

The problem of social entrepreneurship in tourism exacerbated a global scale, 
because today most people in developed countries live in metropolitan areas. 
Аgricultural areas are abandoned, people forget about the history, connection times, 
social and environmental responsibility. All this is causing irreparable harm to tourist 
attractions, destroys competitive advantage in tourism entire regions. In the fight against 
these trends are included and the state and business and society. 

Social entrepreneurship in the field of tourism in the world brings new 
combinations of existing resources, such as the union of fishermen in the countryside in 
the company of direct online sales of fish for restaurants, green tourism estates that 
support the preservation of rare species of animals and others [2]. The innovation of 
social interaction is also couchsurfing. 

Couchsurfing was conceived by computer programmer Casey Fenton in 1999, 
when he was 25 years old. The idea arose after Fenton found a cheap flight from Boston 
to Iceland but did not have a place to stay and did not want to stay in a "boring" hotel. 
Fenton hacked into a university database and randomly e-mailed 1,500 students from the 
University of Iceland asking if he could stay with them. He ultimately received 50-100 
lodging offers. On the return flight to Boston, he came up with the idea to create the 
website. He registered the couchsurfing.com domain name on 13 June 1999. 
Couchsurfing International Inc. was formed on 2 April 2003 as a non-profit corporation 
in the state of  New Hampshire. The website was launched on June 12, 2004 with the 
cooperation of Dan Hoffer, Sebastien Le Tuan, and Leonardo Silveira. The company 
now encourages the celebration of "International Couchsurfing Day" every year on its 
June 12 anniversary date. Couchsurfing was originally financed by donations; however, 
since the change to a for-profit corporation in 2011, it no longer accepts donations. 
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In 2011, the status of the organization was changed to B-corporation. The 
transition to a new status is due to the fact that the status of a non-profit organization 
does not allow it to be managed flexibly enough [3]. 

In the world recognized the active role of social entrepreneurship in the 
development of the tourism industry and in general socio-economic development of 
society. Social entrepreneurship does create additional value, as the trend of 
development of business in the future, being the creators of innovative new ways to 
create competitive advantages and their implementation for the benefit of society [4]. 

Social entrepreneurs in the tourism industry have proven the viability of their 
ideas are not only sustainable business, but also the social effect, which so wants to 
modern society in a market economy under the conditions of any political system. 

The special merit of social entrepreneurship in tourism – the ability to carry out a 
"breakthrough" entrepreneurial energy within in its occurrence (at local and regional 
level) and bring it to the attention of the international community and create a desire to 
invest indirectly development of a new product of tourism [5]. 
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Сьогодні, у зв’язку з переходом господарства України до ринкової 

економіки, актуальним стає питання, щодо вдосконалення відносин суб’єктів 
ринку та методів їхнього управління. В цьому аспекті хочеться звернути увагу на 
маркетинговий менеджмент. Тож головною метою даної роботи є аналіз 
теоретичних засад маркетингового менеджменту та його ефективності на 
вітчизняних підприємствах. 

Задля точного визначення суті маркетингового менеджменту, розглянемо 
окремо такі поняття, як «маркетинг» та «менеджмент». 

Один із засновників маркетингу Філип Котлер визначав маркетинг, як вид 
людської діяльності, спрямований на задоволення попиту й потреб за допомогою 
обміну. В сучасних умовах концепція маркетингу розглядається, як нова 
підприємницька філософія, спрямована на потреби і попит споживачів та націлена 
на задоволення споживачів, як основі для досягнення цілей підприємства [1]. 

В свою чергу, менеджмент – це процес управління матеріальними та 
людськими ресурсами, що забезпечує їх найефективніше використання для 
досягнення поставленої мети [2]. 

Проаналізувавши поняття маркетингу і менеджменту, визначимо, що являє 
собою маркетинговий менеджмент. Варто сказати, що дане поняття є ширшим за 
загальну функцію менеджменту і означає управляння всіма загальними та 
окремими функціями підприємства, а також усіма підрозділами фірми на основі 
маркетингу [3]. 

В рамках маркетингового менеджменту проводиться аналіз, планування, 
впровадження в життя і контроль за здійсненням заходів, що спрямовані на 
досягнення поставлених фірмою цілей [4]. 

Тапер вважаємо за необхідне виділити основні функції маркетингового 
менеджменту: 

– розробка завдань та цілей підприємства; 
– планування маркетингової діяльності; 
– визначення ринків, на які планує вийти фірма; 
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– розробка нових продуктів; 
– визначення цінової політики; 
– збут продукції; 
– розробка комунікаційної політики; 
– організація підбору працівників тощо. 
В цілому, після запровадження інструментів маркетингового менеджменту 

на вітчизняних підприємствах, ефективність їх роботи зростає в середньому на 30-
40%, про що свідчить зростання попиту на продукцію і, як наслідок, підвищення 
рентабельності [5]. 

Задля підвищення ефективності роботи підприємства варто впроваджувати 
процес маркетингового менеджменту в певній послідовності: 

Перший етап має назву аналіз ринкових можливостей фірми, в рамках якого 
оцінюється попит та привабливість ринкових можливостей підприємства. 

Другий етап – вибір цільових ринків, де обирається цільовий сегмент 
споживачів. 

На третьому етапі обирається стратегія маркетингу: формуються цілі фірми 
для кожного сегменту ринку. 

Четвертий етап слугує для розробки маркетингового комплексу, де 
обираються маркетингові інструменти. 

На п’ятому етапі з урахуванням цілей підприємства розробляється 
маркетингова програма. 

В рамках шостого етапу реалізуються  принципи маркетингу для 
максимального задоволення потреб споживачів [2]. 

І на сьомому етапі контролюється маркетингова діяльність підприємства. 
Таким чином, використання системи маркетингового менеджменту є 

важливим чинником розвитку будь-якого сучасного українського підприємства, 
Так, за правильного та послідовного впровадження процесу маркетингового 
менеджменту фірми можливо підняти ефективність її роботи  на 30-40%. 
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Інновації та інноваційна діяльність традиційно представляються як 
напрямок науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складової) і як 
процес, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і розробок 
у практику. Проте сенс і зміст поняття «інновація» більш широкий. Сфера 
інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-
технічних розробок і винаходів, а й включає зміни в продукті, процесах, 
маркетингу, організації. Інновація виступає в якості явного фактора зміни, як 
результат діяльності, втілений у новий чи удосконалений продукт, технологічні 
процеси, нові послуги і нові підходи до задоволення соціальних потреб [1]. 

Інноваційні технології в туризмі не лише допомагають надавати послуги 
(система електронних ключів, можливість розраховуватись кредитною карткою, 
система С1), а також є рушієм розвитку та попиту в цій сфері. Адже інтернет, як 
продукт інноваційних технологій, є інструментом просування послуг в галузі 
гостинності за допомогою: 

– пошукових систем; 
– веб-сайтів закладів розміщення і харчування; 
– контекстної реклами; 
– реклами в соціальних мережах; 
– email-маркетингу; 
– тематичних блогів і форумів [2]. 
Галузь гостинності та ресторанне господарство в Україні розвиваються з 

кожним роком, відповідно доходи від надання послуг в сфері туризму також 
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збільшуються. З 2010 року до 2014 спостерігається збільшення доходу на 13, 5935 
млрд. грн. [3]. 

Зараз є дуже популярним бронювання готельних номерів через веб-сайти, 
найпопулярніші в Україні: booking.com (7338 готелів) hotelhunter.com 
(6075 готелів), momondo.ua (6075 готелів), hotels.com, hotelscombined.com 
(6075 готелів). 

Спостерігається також збільшення користувачів інтернет ресурсів. З 2010 р. 
до 2014 р. кількість дорослого населення, що користується інтернетом зросла на 
25%. Хоча в 2013 і 2014 роках спостерігалась несприятлива ситуація в країні, темп 
приросту питомої ваги інтернет користувачів склав – 5% (таблиця) [4]. 

 
Таблиця 

Співвідношення доходів від діяльності закладів гостинності та питомої ваги 
користувачів інтернетом. 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 
Обсяг реалізованих послуг (млрд. 
грн.) 

4, 2483 5, 043,7 5, 6006 6, 1916 17, 8418 

Питома вага користувачів 
інтернету (%) 

29 40 43 49 54 

 
Аналізуючи дані таблиці та графіку (рисунок) можна спостерігати 

взаємозалежність доходів від реалізації послуг закладів тимчасового розміщення і 
харчування та питомої ваги користувачів інтернет мереж. Такий зв'язок можна 
пояснити тим, що разом з розвитком глобальних інтернет мереж розвивається  
рекламна закладів розміщення та харчування. 
 

 
Рисунок – Графіки співвідношення доходів від реалізованих послуг у закладах 

розміщення і харчування та питомої ваги інтернет користувачів 
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Інноваційні інтернет технології є невід’ємною частиною діяльності закладів 
гостинності ,а отже мають вагомий вплив на доходи від надання послуг. 
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Поява цифрових інформаційних і комунікаційних технологій докорінно 

змінила міжнародний обмін знаннями й суттєво вплинула на внутрішню й 
зовнішню організацію інноваційної діяльності, обсяги національної і міжнародної 
співпраці, формування географічних переваг, більш конкретно визначила роль 
науково-технологічної політики підприємств. 

Дослідження особливостей постіндустріального технологічного способу 
виробництва, формування якого розпочалося на початку XXI в., дозволяє 
визначити наступні його риси: гуманізація технологій (автоматизація, роботизація 
й інформатизація виробництва, що звільняють людину від важкої фізичної й 
монотонної праці й залишають за нею інтелектуальні функції щодо розробки, 
проектування й створення систем машин й технологій і контролю за їхнім 
функціонуванням);  екологізація - орієнтація на раціональну коеволюцію природи 
й суспільства, на становлення позитивного варіанту ноосфери;  глобалізація 
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технологічних інновацій – розповсюдження за національні кордони масштабів 
їхнього створення й поширення, формування глобальних ринків 
високотехнологічних товарів і послуг, інноваційних продуктів; скорочення 
тривалості життєвого циклу поколінь техніки (технологій) і технологічних укладів, 
прискорення інноваційного відновлення виробництва в результаті скорочення 
строків розробки, освоєння й поширення нових систем машин і технологій [1]. 

Вибір моделі інтеграції підприємства в процес інтернаціоналізації трансферу 
технологій залежить від врахування сучасних тенденцій розвитку світового ринку 
технологій:  

1) поступовий перерозподіл світових потоків високотехнологічного 
експорту на користь країн, що розвиваються (більше 28% від світового обсягу 
високотехнологічного експорту) у зв'язку з розширенням корпоративної мережі 
ТНК країн світу;  

2) суб'єктами світової економіки все частіше для підтримки власного рівня 
міжнародної конкурентоспроможності використовуються іноземні об'єкти 
інтелектуальної власності;  

3) зростання у світовому масштабі вартісного обсягу операцій, не пов'язаних 
з участю в капіталі: підрядне промислове виробництво й аутсорсинг послуг (65% 
від вартості всіх операцій), основними постачальниками яких є країни, що 
розвиваються, і країни з перехідною економікою (на їхню частку припадає 
близько 80% світової кількості працівників, що виконують дані операції), що 
свідчить про підвищення частки на світовому ринку технологій країн, що 
розвиваються, і країн з перехідною економікою  і поступовому переході від 
найпростіших форм трансферу технологій до комплексних технологічних пакетів, 
у яких першочергове значення мають об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ). 

Науково-технологічне співробітництво між підприємствами у промислово 
розвинутих країнах, як правило, базується на ліцензуванні, що дає право 
використовувати запатентовану технологію для виробництва й передавати 
відповідне ноу-хау на взаємоузгоджених умовах. Найчастіше ліцензування 
технології – це результат угоди між двома підприємствами без участі або за 
мінімальної участі уряду. 

Ускладнення інновацій, набуття ними міжгалузевого, міждисциплінарного 
характеру, що відповідно робить інвестиції більш дорогими і ризикованими, – 
змінює організаційний механізм реалізації інновацій, інфраструктурне 
забезпечення інноваційного процесу та потребує зміни підходів до системи 
науково-технологічного співробітництва підприємств [2, с. 35-36]. 
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Інтеграція окремого підприємства до світових ринків високотехнологічних 
товарів і послуг визначається його спеціалізацією у міжнародному поділі праці в 
залежності від рівня розвитку технологічного способу виробництва та вибором 
відповідної політики науково-технологічного співробітництва. Все більша 
відкритість національних економік дозволила розповсюджувати досягнення 
науково-технологічного прогресу між підприємствами у напрямку від 
технологічних лідерів на периферію світового господарства. Проте відбувається 
загострення протиріч щодо участі та ролі країн, що мають трансформаційні 
економіки (у т.ч. економіка України), у світових ринках високотехнологічних 
товарів і послуг. Зокрема, в багатьох випадках їм нав’язується роль сировинного 
додатку до високорозвинених економік світу, їхній науково-виробничий потенціал 
експлуатується без врахування національних та регіональних інтересів. 

Процес створення зони вільної торгівлі України з іншими країнами 
передбачає застосування механізмів формування середовища, в якому будуть 
здійснюватись спільні дії щодо розвитку науки, упровадження нових технологій, 
забезпечення процесу випуску конкурентоспроможних на світовому ринку товарів 
і послуг, об’єднання виробничого та науково-технологічного потенціалу, зусиль та 
ресурсів на нових проривних напрямах сталого розвитку національних економік. 
Важлива роль в зазначеному процесі відводиться правильно обраній моделі 
торгово-економічних відносин, що сприятиме результативній актуалізації 
стратегічних рішень. 
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Ask many of today’s CEOs and they are likely to tell you that the ability to 

develop new ideas and innovations is one of the top priorities of their organisations. 
Innovation is the mechanism by which organisations produce the new products, 
processes and systems required for adapting to changing markets, technologies and 
modes of competition [1]. 

Innovation involves deliberate application of information, imagination and 
initiative in deriving greater or different values from resources, and includes all 
processes by which new ideas are generated and converted into useful products. In 
business, innovation often results when ideas are applied by the company in order to 
further satisfy the needs and expectations of the customers. Innovations are divided into 
two broad categories: evolutionary innovations (continuous or dynamic evolutionary 
innovation) that are brought about by many incremental advances in technology or 
processes and revolutionary innovations (also called discontinuous innovations) which 
are often disruptive and new. Innovation is synonymous with risk-taking and 
organizations that create revolutionary products or technologies take on the greatest risk 
because they create new markets. Imitators take less risk because they will start with an 
innovator's product and take a more effective approach. Examples are IBM with its PC 
against Apple Computer, Compaq with its cheaper PC's against IBM, and Dell with its 
still-cheaper clones against Compaq [1]. 

As manufacturing firms disappear, the potential for innovative opportunity is 
reduced as well. Mass production firms in high wage rate jurisdictions need to develop a 
capability of continuous innovation to survive and compete in the global marketplace 
[1]. 

Innovation management can be viewed as a form of organisational capability. 
Excellent companies invest and nurture this capability, from which they execute 
effective innovation processes, leading to innovations in new product, services and 
processes, and superior business performance results. An extensive review of the 
literature on innovation management, along with a case study of Cisco Systems, 
develops a conceptual model of the firm as an innovation engine. This new operating 
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model sees substantial investment in innovation capability as the primary engine for 
wealth creation, rather than the possession of physical assets [2]. 

Innovation represents today’s competitive advantage, supported by strong 
mainstream capabilities in quality, efficiency, speed and flexibility. High-performing 
innovators are able to maintain a giant juggling act of capabilities, and consistently bring 
new high quality products to the market faster, more frequently and at a lower cost than 
competitors. Moreover, these firms use process and systems innovation as a way of 
further improving their products and adding value to customers. This combination 
creates a dynamic and sustainable strategic position making the organisation a 
constantly moving target to competitors [2]. 

Innovation is a force of instability, often requiring long-term vision and 
commitment to yield results [3]. 

Leading innovators encourage, expect and reward innovation from everywhere 
within the organisation – not just research and development. They make a point of 
linking organisational learning and knowledge to products, processes, technologies and 
mainstream capabilities. These companies do not see innovation as just a user of scarce 
resources for uncertain outcomes, but rather as a mechanism for creating new 
knowledge and competitive advantage. They recognise that business units producing 
profits today may not represent the best opportunities for business tomorrow. 
Mainstream factors and innovation are therefore managed integratively so that the two 
work in harmony [3]. 

Successful innovation requires an optimal overall formal business. Unless this 
structure and its resulting processes are conducive to a favourable environment, other 
components of the innovation system are unlikely to succeed. High performing firms 
motivate and enable innovative behave our by creating permeable business boundaries 
helping break down the barriers separating functions, product groups and businesses. 
Reward systems are a powerful motivator of behave our and therefore, key to successful 
innovative activity [4]. 

Change and innovation are closely related, even though they are not the same. 
Change often involves new and better ideas. The new idea may be the creation of a new 
product or process or it can be an idea about how to change completely the way business 
is carried out. Successful organisations understand that both innovation and change are 
required to satisfy their most important stake holders. 

For both established organisations as well as new organisations, innovation and 
change become important in a dynamic, changing environment. 
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XXI століття, на думку багатьох експертів, є століттям нанотехнологій, 

вплив яких на суспільне життя має носити глобальний характер, сприяти 
кардинальним змінам не тільки в економіці, а й у всіх сферах людської діяльності.  

Нанотехнологія – це область фундаментальної та прикладної науки і техніки, 
яка має справу з сукупністю методів теоретичного обґрунтування, практичного 
дослідження, виробництва та застосування продуктів із заданою атомною 
структурою [1]. Це сфера діяльності, що пов’язана з матеріалами і системами, 
структура та окремі компоненти яких є явищами і процесами з абсолютно новими 
або істотно поліпшеними властивостями. Вважається, що нанотехнології дають 
початок третій науково-технічній революції, де інтелектуальний внесок у будь-
який кінцевий продукт різко зростатиме. Якщо в індустріальному суспільстві 
частка НДДКР у кінцевому продукті не перевищує 15-20 %, то в 
постіндустріальному, на думку вчених, має бути не менше 60 %. 

Специфічною рисою нанотехнологій є їх міждисциплінарний, комплексний 
характер, тобто можливість використання одного й того ж винаходу в багатьох 
областях і сферах людської діяльності – в хімії, біології, електроніці, медицині, 
сільському господарстві, промисловості, екології тощо. Тому нанотехнології на 
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сьогодні розглядаються як єдина надгалузева основа розвитку всіх галузей нової 
наукомісткої економіки. Згідно з Програмою ЄС «Горизонт 2020» ринкова оцінка 
вартості продукції, в якій використовують як ключовий компонент нанотехнології, 
сягне у 2020 р. 3 трильйона євро, забезпечуючи 6 млн робочих місць [2]. 

В програмі німецького уряду «Стратегії високих технологій» крім створення 
загальних базових передумов успішної реалізації національної інноваційної 
політики значне місце приділяється саме розвитку нанотехнологій. Пріоритетність 
державної підтримки цього напрямку обумовлена значимістю нанотехнологій для 
зміцнення у довгостроковій перспективі конкурентоспроможності країни в цілому 
і, зокрема, в найбільш розвинених галузях – автомобілебудівній, хімічній, 
приладобудівній, оптичній та інформаційній [3]. Результати нанотехнологічних 
досліджень розглядаються як можливість не тільки виробляти високотехнологічні 
товари з новими споживчими властивостями, але й значно зменшити їх вагу та 
габарити, що дозволить забезпечити багаторазову економію вихідної сировини і 
енергоресурсів та різко прискорити весь виробничий цикл. 

Варто підкреслити, що «нанотехнологічна ініціатива» приймалася урядом 
Німеччини не спонтанно, не під впливом модних політичних та технологічних 
трендів і не на порожньому місці. Її окремі елементи та механізми крок за кроком 
відпрацьовувалися протягом майже 20 років у процесі взаємодії німецьких 
державних інститутів з установами науки і підприємствами в нанотехнологічній 
сфері. 

Головним урядовим куратором більшості інноваційних програм у Німеччині 
є Федеральне міністерство освіти і досліджень. Ще з кінця 80-х років минулого 
століття воно стало виділяти кошти на проведення досліджень з нанотематики в 
рамках програм «Нові матеріали» і «Фізичні технології». На той час нанотематика 
була пов’язана, головним чином, з виробництвом нанопорошків, латеральних 
структур на основі кремнієвих матеріалів та розробкою методик для проведення 
нанотехнологічних досліджень. Визначальним для наступного етапу розвитку 
нанотехнологій у Німеччині став 1998 рік, коли нанотехнологічні дослідження 
одержали статус окремої федеральної програми з самостійною інфраструктурою 
та власним бюджетним фінансуванням. Тим самим, Німеччина майже на три роки 
випередила США, де аналогічні рішення (Національна нанотехнологічна 
ініціатива – National Nanotechnology Initiative) були прийняті у 2001 р., та на 
чотири роки Європейський Союз з його шостою рамковою програмою підтримки 
науково-дослідних робіт (2002 р.) [4]. 
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Наразі посилення інноваційної сфери є ключовим завданням розвитку 
Німеччини, адже цей фактор визначає її конкурентоспроможність на світовій 
арені. Так, у 2016 р. Німеччина зайняла за індексом конкурентоспроможності 5-те 
місце у світі, за глобальним інноваційним індексом – 10-у позицію, за індикатором 
«якість інновацій» – 4-е місце [5, 6]. 

Отже, успішний інноваційний розвиток Німеччини э результатом 
послідовної системної політики держави, спрямованої на пріоритетний розвиток 
високотехнологічної наукомісткої продукції.  
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У сучасних умовах мінливого розвитку інституціонального середовища 
вугільного виробництва в Україні актуалізується проблема управління збутовою 
діяльністю. Разом з тим у результаті дослідження [1, с. 482; 2, с. 37; 3, с. 371] 
виявлено специфічні особливості та тенденції й закономірності недостатньо 
ефективної організації процесів збутової діяльності вітчизняних вугледобувних 
підприємств. Серед них такі: скорочення обсягів споживання та видобутку вугілля 
в Україні; збільшення рівня обсягу споживання над видобутком, тобто дефіцит 
вугілля (як правило, коксівного та антрациту); зниження обсягів видобутку, 
готової, товарної і реалізованої вугільної продукції державних вугледобувних 
підприємств; профіцит вугільної продукції (як правило, вугілля газової марки); 
зростання рівня збитковості вуглевидобутку в Україні; неефективне здійснення 
експортно-імпортних операцій зі збуту вугілля. 

За результатами проведеного наукового дослідження запропоновано шляхи 
вдосконалення управління збутовою діяльністю вітчизняних вугільних 
підприємств з урахуванням особливостей їх функціонування в умовах 
нестабільності попиту на вугільну продукцію: 

– застосування концепції маркетингу взаємовідносин, суть якої полягає у 
формуванні партнерських взаємовідносин вугледобувного підприємства на основі 
клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування різних категорій споживачів 
вугільної продукції. Особливість клієнтоорієнтованого підходу на відміну від 
існуючих полягає у виділенні різних груп споживачів вугільної продукції з 
урахуванням обсягів їх щорічного попиту та виявленої специфіки; 

– формування системи контрактних взаємовідносин вуглевидобувного 
підприємства з різними категоріями споживачів вугільної продукції на основі 
процесного та функціонального підходів; 

 – обґрунтування доцільності формування синдикату як організаційно-
економічного механізму управління збутовою діяльністю вугледобувних 
підприємств різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства. 
У рамках державно-приватного партнерства у сфері добувної промисловості та 
розроблення кар’єрів синдикат має бути ефективною формою партнерства між 
великими вертикально інтегрованими компаніями (які одночасно виступають 
виробниками та споживачами вугільної продукції) та державними 
вугледобувними підприємства з метою організації, контролю та регулювання 
спільної збутової діяльності. Це не суперечить діючому законодавству України, в 
якому зазначено про можливість об’єднання підприємств за галузевим 
принципом. 
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Доведено, що створення вугільного синдикату обумовлено необхідністю 
розподілу ризиків між вугледобувними підприємствами державного та приватного 
секторів та їх мінімізації; організації безперервних поставок палива на ТЕС; 
забезпечення гарантованих каналів збуту продукції для державних вугледобувних 
підприємств; своєчасного реагування на зміни попиту на вугільну продукцію. 

– правове регулювання функціонування вугільного синдикату в Україні на 
основі внесення змін і доповнень до діючих нормативно-правових актів і 
законопроектів: ст. 120 Господарського кодексу України, Закон України «Про 
ринок вугільної продукції», Енергетична стратегія до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність»; 

– підвищення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних 
підприємств та управління їх взаємовідносинами із споживачами на основі 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних та логістичних технологій; 

– формування електронної біржової платформи, де мають здійснюватися 
публічні торги вугіллям, основне призначення якої полягає в наданні послуг в 
організації централізованого укладання біржових контрактів шляхом проведення 
електронних біржових торгів вугільної продукції. 

Впровадження заходів з удосконалення управління збутовою діяльністю 
вітчизняних вугільних підприємств дозволить підвищити рівень потенціалу їх 
розвитку шляхом зниження ризиків і збитків за рахунок своєчасного реагування 
на виникнення можливих форс-мажорних обставин під час транспортування і 
реалізації вугільної продукції; економії витрат на збут у результаті підвищення 
узгодженості дій між вугледобувним підприємством і вантажно-транспортним 
управлінням при укладанні контрактів на надання транспортних послуг; 
формування оптимальних графіків руху вагонів; раціонального використання 
вагонів за вантажопідйомністю; скорочення часу на обслуговування споживачів 
вугільної продукції. 
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Пенсійне забезпечення є важливою складовою соціальної політики держави 
й одночасно вважається невід’ємним компонентом системи соціального захисту і 
соціальної безпеки. Від ефективності цієї системи залежить добробут населення та 
рівень стабільності в суспільстві. Пенсійне забезпечення є домінуючою складовою 
соціального захисту населення і виступає як базова й важлива гарантія стабільного 
розвитку суспільства, оскільки охоплює одночасно інтереси як працездатного, так 
і непрацездатного населення. Саме пенсійне забезпечення розглядається як 
особливий складовий елемент соціальної функції держави, оскільки покликане 
задовольняти матеріальні потреби тих верств населення, які відповідно до чинного 
законодавства мають право на отримання пенсії.  

Дослідження оподаткування пенсій в Україні присвячено багато наукових 
праць. Фундаментальні питання оподаткування пенсій досліджували такі вчені, як 
А. Аврамов, М. Ващин, Р. Гуріна, Б. Добровольський, А. Дискіна, А. Коваленко, 
В. Осецький, К. Пугач, О. Шевченко, та інші.  

Виплати пенсій за останній період зазначили декількох змін, а саме: у 2016 
році мінімальні пенсійні виплати зросли із 1074 грн (станом на січень) у два етапи: 
з 1 травня – до 1130 грн та з 1 грудня – до 1208 грн Водночас максимальний 
розмір пенсії поточного року зафіксовано сумою 10 740 грн, але це стосується тих 
пенсій, які призначаються, починаючи з 1 січня 2016 року. Пенсії працівникам 
льотного та льотно-випробного складу, освіти, охорони здоров’я й соціального 
забезпечення, артистам призначатимуться не лише за наявності визначеної 
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законом вислуги років на цих посадах. Відтепер право на пенсію за вислугу років 
такі категорії громадян мають після досягнення певного віку. Відтак, 
запроваджується поетапне встановлення пенсійного віку залежно від дати 
народження: з 45 до 50 років (для льотного та льотно-випробного складу); з 50 до 
55 років (для працівників в галузі освіти,  медиків, артистів). 

Мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності у чоловіків 35 років, у 
жінок – 30 років страхового стажу) у 2017 році становить: з 01.01.2017 р. – 1247 
грн, з 01.05.2017 р. – 1312 грн, з 01.12.2017 р. – 1373 грн. 

Із 1 січня по 31 грудня 2017 року розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством) не може перевищувати 10 740 грн. 

Згідно з Податковим кодексом України щороку на початку звітного 
податкового року змінюється розмір пенсії, яка є базою оподаткування. У 2017 
році базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим 
збором є розмір пенсії, що перевищує 12 470 грн на місяць (у 2016 році – 10 740 
грн.).  

Із 01.01.2017 р. пенсію виплачують так: щомісяця, у строк не пізніше 25 
числа місяця, за який виплачується пенсія; виключно в грошовій формі; за 
зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України 
[3]. 

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з 
пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує 
десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 
розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – в 
частині такого перевищення. Ставки податку залишається незмінними:  
податку на доходи фізичних осіб – 18 % бази оподаткування; 
військового збору – 1,5 % бази оподаткування. 

Так само незмінним залишається і коло осіб, яким надаються пільги щодо 
справляння податку – учасники бойових дій, інваліди Великої Вітчизняної війни 
та члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців [1]. 

24 грудня 2015 р. в Податковий кодекс внесли деякі зміни в пенсійному 
оподаткуванню. Якщо пенсія не більше, ніж 3 мінімальних по Україні зарплати, то 
не буде сплачено додатково податок. Наприклад, для 2016 р. мінімальна зарплата 
становила 4134 грн. Якщо пенсія реально вище цієї суми, то податок становитиме 
15%. Це податок на дохід. Такий податок не для всіх категорій громадян, 
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пільговиків він не стосується, що прописано в Податковому кодексі. Обмеження 
стосуються виплати пенсій у тому розмірі, який був раніше, пенсіонерів, які 
продовжують працювати. Якщо їх пенсія вище, ніж 150% від пенсії громадян-
інвалідів. Мінімум 1074 грн., отже, податок вони будуть платити за своєю пенсії 
вищі, ніж 1611 грн. За законом виплатять точно 85% від пенсії, але не менше, ніж 
150% того мінімуму.  

Інваліди II або I групи, які по досягненню віку продовжують працювати, то 
податок сплачувати не будуть. Не поширюється він і на інвалідів, які вважаються 
учасниками війни ІІІ гр. («Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» — це ст. 10 п. №1) [3].  

Необхідною умовою створення ефективної системи соціальних гарантій і 
соціальних стандартів є участь населення країни у їх розробці та схваленні. 
Винесення на суспільне обговорення питань, що стосуються значної частки 
населення держави, є природнім для правової соціальної держави. Тим більше, 
коли мова йде про визначення нормативів, на основі яких буде здійснюватись 
оцінка якості життя всього населення країни і, відповідно, прийматись рішення 
про необхідність надання державою за рахунок суспільних ресурсів допомоги у 
вигляді фінансових коштів, пільг або послуг [2].  

Таким чином, поглиблення процесів демократизації українського 
суспільства, становлення правової й соціальної держави неодмінно призведе до 
вирішення питання про конкретні форми участі населення в розробці, суспільному 
обговоренні й схваленні відповідних соціальних нормативів, у тому числі тих, що 
стосуються пенсійного забезпечення осіб похилого віку (мінімальна пенсія, 
мінімальна зарплата, прожитковий мінімум тощо). 

 
Список використаних джерел 

 
1. Горюк Н. Пенсійна система України: проблеми і перспективи 

[Електронний ресурс] / Н. Горюк // Тенденції розвитку науки трудового права та 
права соціального забезпечення: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 
квіт. 2016 р., Київ). – К., 2016. – Режим доступу: www.pension.kiev.ua.  

2. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В.І. 
Куценко, В.П. Удовиченко. – Чернігів: видавець Лозовий В.М., 2015.  – 656 с. 

3. Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та 
напрями диверсифікації «пенсійного портфеля»: аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. 
П. Коваль, А. М. Авчухова. – К. : НІСД, 2016. – 104 с. 


