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ПЕРЕДМОВА 

Сучасний розвиток світової економіки базується на принципі 
домінування інноваційної моделі, що викликає особливий інтерес 
науковців до економіки інновацій. Основна проблема, яка виникає в 
Україні на шляху інноваційного розвитку – це неготовність 
національної економіки до швидкої зміни зовнішніх і внутрішніх 
факторів впливу, відставання за макроекономічними критеріями та 
оцінками. З іншого боку, незважаючи на негативні показники, 
Україна володіє інтелектуальними ресурсами, ефективне 
застосування яких здатне швидко наблизити країну до економічного 
зростання.  

Орієнтація державної політики на інноваційну  економіку дає 
змогу повною мірою використовувати інформаційні технології, 
людський капітал та фактори виробництва. Тенденція підвищення 
ролі освіти, знань та інновацій виступає характерною рисою 
випереджувального розвитку ряду країн, тому інновації повинні 
стати основою динамічного розвитку виробництва, необхідною 
складовою забезпечення ефективного і стійкого функціонування 
підприємств України.   

Інноваційна економіка, заснована на наукових знаннях, 
інноваціях, які стають ключовим фактором конкурентоспроможності, 
на сприйнятті нових систем і технологій, на спроможності їх 
практичної реалізації, відіграє важливу роль в системі національного 
господарювання. 

В інноваційній економіці під впливом наукових і технологічних 
знань традиційні сфери матеріального виробництва 
трансформуються на радикально нові, змінюючи при цьому свою 
технологічну основу.  

Інформаційні технології, комп’ютеризовані системи і високі 
виробничі технології є фундаментом економічної інноваційної 
системи.  Інноваційна економіка в умовах розвитку суспільства знань  
характеризується провідним значенням інноваційної активності 
суб’єктів господарювання, зростанням науково-технічного 
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виробництва, наукоємних технологій, інтелектуалізацією факторів 
виробництва. При цьому посилюється взаємозв’язок науки, 
технології та виробництва, що забезпечує ефективність механізмів 
інноваційних процесів.  

Розвиток інноваційної економіки та стимулювання процесу 
формування нових ринків потребує створення особливої інноваційної 
інфраструктури та інститутів підтримки інноваційного процесу. При 
цьому перехід на інноваційний шлях повинен здійснюватися в 
умовах концепції інноваційного прориву, тобто не слідувати шляхом 
країн, які посіли міцні позиції на світовому ринку, а використовувати 
особливу модель розвитку національної економіки, враховуючи 
конкурентні переваги, для реалізації яких існує достатній рівень 
потенціалу інноваційного розвитку держави.  

За цих умов особливої актуальності набувають дослідження, 
присвячені теоретичним та методичним аспектам формування 
напрямків інноваційного розвитку та їх реалізації, враховуючи 
можливості  вітчизняної економіки. 

Формування національних конкурентних переваг і створення 
надійного фундаменту для модернізації та інтеграції у світовий 
науково-технічний простір можливо лише за умови реалізації 
окремих заходів інноваційної політики. 

Питання, пов’язані з розвитком інновацій, інвестиційною 
привабливістю окремих технологічно нових проектів, організаційною 
складовою цих процесів, актуалізуються і на теоретичному, і на 
практичному рівнях, що підтверджується цікавими науковими 
позиціями досвідчених авторів та початківців й забезпечує наукову 
дискусію і для дослідників, і для практиків. 

У монографії досліджено теоретико-методичні та практичні 
аспекти формування, забезпечення та реалізації основних напрямків 
інноваційного розвитку на макро- та мікрорівнях. 

Монографія складається з двох частин та 32 розділів, кожен з 
яких є досить самостійним за змістом проблемних питань. 

Структура монографії, а саме, наявність двох частин: 
теоретичних аспектів інноваційної економіки та практичних аспектів, 
не відокремлює теорію від практики, а лише допомагає зосередитись 
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як на концептуальних питаннях формування та розвитку інноваційної 
складової, так і на проблемах забезпечення процесу реалізації та 
практичного застосування розроблених методів.  

У монографії викладено результати досліджень та наукові 
позиції авторів різних університетів України щодо інноваційних 
аспектів економічного розвитку держави: підходи до управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю, формування інноваційного 
механізму, використання інноваційних економічних процесів. 
Авторами охоплено досить широке коло проблем – від формування 
концептуальних засад управління потенціалом інноваційного 
розвитку держави до прикладних аспектів управління окремими його 
підсистемами.  

Не залишилися поза увагою авторів і проблеми формування 
сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища, реалізації і 
розвитку інтелектуального капіталу в якості головної передумови 
забезпечення інноваційного розвитку і на підприємстві, так і в 
державі.  

Отримані результати істотно поглиблюють концептуальні і 
теоретико-методичні засади формування ринково-орієнтованого 
механізму управління потенціалом інноваційного розвитку 
промислових підприємств в контексті концепції стійкого розвитку. 

Питання інноваційного розвитку національної економіки є 
актуальними для науковців різних поглядів, адже лише завдяки 
спільній роботі можливо отримати бажані результати у вигляді 
ефективних заходів досягнення значного економічного та 
соціального зростання в державі. 

Сподіваємося, що запропонована монографія стане ще одним 
кроком до наукового розв’язання питань розвитку інноваційної 
економіки, а також вирішення проблем формування ефективної 
національної інноваційно-інвестиційної системи в складних 
трансформаційних умовах. 
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РОЗДІЛ 1 

ІННОВАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

д.е.н., професор, 
професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної  

та інноваційної діяльності, 
Одеський національний політехнічний університет 

Захарченко В.І. 

Протягом всієї історії технічні новинки забезпечували прогрес 
цивілізації. Головний переломний період технічної історії – 
промислова революція кінця XVIII – початку XIX ст. Промислова 
революція – це початок масового фабричного випуску текстилю, 
винахід парового двигуна, нові принципи виробництва чавуну, 
будівництво залізниць. XX-те століття починалося як століття сталі і 
електрики, XXI-ше – як століття комп'ютерів і генної інженерії. 
Експерти і пересічні громадяни розходяться в оцінках відносно того, 
що можна було б назвати найбільш значним винаходом минулого 
століття: літак, пральну машину, біологічне клонування або щось 
інше? 

Національні основи інноваційної діяльності в умовах 
сформованого в XX ст. глобального переливу виробничих, фінансових 
і трудових ресурсів істотно модифікуються. Глобалізація в 
інноваційній сфері проявляється насамперед у зростаючій частці 
закордонного фінансування наукових досліджень в більшості 
розвинених і нових індустріальних країн, у створенні дедалі більшого 
числа дослідних підрозділів ТНК в сприятливих для такої діяльності 
регіонах. У цих умовах для України вкрай важливо зіставити свій 
вектор інноваційного розвитку зі світовим. 

Для економіста інновації являють собою матеріалізовані наукові 
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та технічні ідеї, які отримали визнання ринку споживачів. Інноваційна 
діяльність – це незамкнена, обмежена лабораторіями університетів і 
наукових центрів корпорацій система виробництва нового знання, 
нових технологій, товарів і послуг, а органічний елемент економічних 
процесів, що відбуваються в межах національних держав, у галузях 
господарства, у великих корпораціях і дрібних компаніях. Процес 
створення знань і винаходів є частиною інноваційної системи, в якій 
фундаментальні дослідження, технічний і економічний прогрес 
взаємопов'язані і взаємозалежні. Шлях від ідеї, фундаментального 
відкриття до місця нового продукту на ринку вимагає сприятливого 
інституційного оточення, в тому числі уваги держави і сильного 
підприємницького духу у всьому суспільстві. У сучасних умовах, коли 
знання стають економічним ресурсом, коли інформаційні технології 
повністю змінили світове господарство, саме такий підхід до аналізу 
інноваційної діяльності стає принципово важливим. 

Центральне питання оцінки інноваційної діяльності – визначення 
внеску нових технологій в економічний розвиток тієї чи іншої країни. 

Позитивний взаємозв'язок технічного прогресу та економічного 
зростання було доведено багатьма дослідниками в рамках 
неокласичних моделей зростання з екзогенним технічним прогресом. 
Найбільш чітко такі висновки були сформульовані професором 
Масачусетського технологічного інституту Р. Солоу, удостоєним 
згодом Нобелівської премії. Солоу вперше з усією визначеністю 
показав, що вирішальним чинником економічного зростання є не 
капітал, як це вважалося до нього, а технічний прогрес. Його 
розрахунки по матеріалам американської статистики за 1909 – 1957 рр. 
показали, що зростання чисельності робочої сили і нарощування 
обсягів використаного капіталу були важливими, але не вирішальними 
чинниками економічного зростання. Р. Солоу показав, що роль 
технічного прогресу в темпах приросту продукції приватного 
сільськогосподарського сектора досягала 60-70%, а в прирості 
продуктивності праці – 90% [8, с. 316]. 

Розрахунки Я. Тінбергена, теж Нобелівського лауреата, для 
чотирьох країн – Німеччини, Великобританії, Франції і США в період 
1870 – 1914 рр., свідчили про переважно екстенсивному характері 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

14 

зростання, тобто внесок технічного прогресу був значно нижчим 
вкладу двох інших чинників зростання – праці і капіталу. З цього 
випливає, що вже в першій половині XX ст. в ряді галузей 
матеріального виробництва США відбувся перехід з екстенсивного, 
ресурсомісткого на інтенсивний шлях розвитку. Надалі така модель 
економічного зростання стала поширюватися на дедалі більшу 
кількість країн і цілі регіони. 

До кінця XX ст. для всіх стало очевидним, що рівень розвитку і 
динамізм інноваційної сфери – науки, наукомістких галузей і 
компаній, світових ринків технологій – визначає межі між багатими і 
бідними країнами, створює основу стійкого економічного зростання. 
Технічний прогрес змінив не тільки масштаби і структуру виробництва 
індустріально розвинених країн, а й зробив помітний вплив на якість 
життя, взаємини людей між собою і з навколишнім світом. 

Якщо уявити технічну історію як чергування довгих циклів, в 
кожному з яких виникає, розвивається і стає домінуючою група 
технологій, яка визначає технологічну парадигму або уклад (табл. 1), 
то на початок XX ст. припадає завершення третього циклу, в якому 
були розв’язані завдання створення галузей виробництва сталі та 
електрики, будівництва залізниць. У четвертому циклі, який визначив 
більшу частину історії століття, домінували автомобілебудування і 
хімічна промисловість, створювалися автостради та авіалінії, радіо і 
телефон стали універсально доступними засобами зв'язку. 

Сучасний інноваційний процес у розвинених країнах відповідно 
до запропонованої періодизації знаходиться на початку п'ятого 
великого циклу. Він характеризується комп'ютерною революцією, 
формуванням глобальних науково-дослідних мереж, швидким 
поширенням інтернет-технологій. 

Якщо тривалість даного, як і інших циклів, складе приблизно 50 
років, то стадія зрілості, яка формує його технології ще попереду.  

 
  

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

15 

Таблиця 1 - Періодизація основних хвиль інноваційного розвитку 
(за М. Кондратьєвим, Й. Шумпетером, К. Фріменом) 

Довгі хвилі / цикли 
Стан науки 
та освіти 

Інфраструктура 
Універсальний 
дешевий ресурс Тимчасові 

рамки 
Характеристика 

циклу 
Транспорт і 
зв‘язок 

Енергія 

П
ер
ш
ий

 –
 

17
80

-1
84

0 
рр

. Промислова 
революція: 
фабричне 
виробництво 
текстилю 

Навчання на 
робочому 
місці, 
університеті 
та наукові 
товариства 

Канали і 
грунтові 
дороги 

Гідроенергія Хлопок 

Д
ру
ги
й 

 –
 

18
40

-1
89

0 
рр

. Цикл пару та 
залізниць 

Масова 
початкова 
освіта, перші 
технічні 
вузи, 
інженера 

Залізниці, 
телеграф 

Енергія пару Вугілля, залізо 

Т
ре
ті
й 

 –
 

18
90

-р
. 

Цикл електрики і 
сталі 

Перші 
дослідницькі 
лабораторії в 
корпораціях, 
технічні 
стандарти 

Залізниці, 
телефон 

Електрика Сталь 

Ч
ет
ве
рт
ий

 –
 

19
40

-1
99

0 
рр

. 

Цикл 
автомобілей і 
синтетичних 
матеріалів 

Бурхливе 
зростання в 
корпораціях і 
в 
держсекторі, 
масовий 
доступ до 
вищої освіти 

Автостради, 
авіалінії, 
радіо і 

телебачення 

Нафта Нафта, пластмаси

П
’я
ти
й 

– 
19

90
-1

99
0 
рр

. Комп'ютерна 
революція 

Глобальні 
мережі, 
довічна 
освіта і 
професійне 
навчання 

Інформаційні 
мережі, 
Інтернет 

Газ/нафта Мікроелектроніка

 
Разом з тим в рамках сучасного циклу, як і в попередніх, 

починають складатися контури нового укладу. Формування нової 
парадигми науково-технологічного розвитку світової економіки, як 
вважають багато експертів, пов'язано з посиленням соціально-
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економічної націленості нових технологій. Орієнтири матеріального 
багатства для більшості жителів розвинених країн поступово 
втрачають свою гостроту, і на перший план виходять такі проблеми, як 
збереження здоров'я, особиста безпека, якість навколишнього 
середовища, доступ до культурних цінностей і можливість власного 
інтелектуального і творчого зростання. У наступні десятиліття може 
початися революція в охороні здоров'я на основі використання 
генетичних методів лікування, відбудуться радикальні зміни в 
принципах і методах природоохоронної діяльності. 

Дедалі більша частка особистого й суспільного багатства втілює 
в собі не матеріальні умови виробництва, а знання та інформацію, які 
стають основним ресурсом сучасного виробництва. 

Становлення сучасного господарства як системи, заснованої на 
виробництві та споживанні інформації і знань, почалося ще в 1950-і 
роки, з бурхливим розвитком галузей професійних, фінансових та 
інформаційних послуг. 

Ця тенденція посилилася в останнє десятиліття XX ст., що 
зокрема знайшло відображення в комерціалізації технічного прогресу 
– безпрецедентне підвищення котирувань акцій нових 
високотехнологічних компаній. Результат цього процесу – своєрідний 
розподіл всієї економіки на «стару» (традиційні матеріальні блага і 
послуги) і «нову» (нові наукомісткі і спеціалізуються на роботі з 
інформацією і управлінням знаннями компанії). 

У процесі зміни технологічних укладів в межах окремих країн 
формуються і еволюціонують національні інноваційні системи. Вони 
являють собою сукупність взаємопов'язаних організацій (структур), 
зайнятих виробництвом і комерційною реалізацією наукових знань і 
технологій в межах національних кордонів, – дрібних і великих 
компаній, університетів, держлабораторій, технопарків та інкубаторів. 
Інша частина інноваційних систем – комплекс інститутів правового, 
фінансового і соціального характеру, які забезпечують інноваційні 
процеси та мають міцні національні корені, традиції, політичні та 
культурні особливості [5]. 

Інноваційні системи формуються під впливом безлічі об'єктивно 
заданих для кожної країни факторів, включаючи наявність природних 
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ресурсів, географічне положення і клімат, особливості історичного 
розвитку інститутів держави і форм підприємницької діяльності. Ці 
чинники виступають довгостроковими детермінантами напрямку і 
швидкості еволюції інноваційної активності. Крім того, кожна з цих 
систем характеризується певною структурою і деяким ступенем 
порядку, що припускають достатню стабільність інституційної 
взаємодії (при цьому в кожній країні формується власна національна 
конфігурація інституційних елементів). 

Вивчення історії інноваційних систем протягом XX ст. показало, 
що в першій половині сторіччя визначальним чинником їх формування 
була активність підприємницького сектора, що знаходиться під 
впливом суто ринкових сил. Це було характерно і для США, і для 
європейських країн. Протягом і після Другої світової війни різко 
посилився вплив держави на всю інноваційну сферу, що призвело до 
прискорення її зростання, посилення політичних пріоритетів розвитку, 
розширенню взаємозв'язків корпоративної науки з іншими секторами, 
ускладнення типології наукових установ. З другої половини 1980-х 
років пряме державне втручання в цю сферу починає слабшати. Вплив 
держави здійснюється, головним чином, непрямими методами 
регулювання. Одночасно посилюється дія чинників глобального 
ринку. 

Взаємодія держави, приватного сектору та університетів. Перші 
експериментальні та науково-дослідні лабораторії, націлені на 
виробництво та тиражування інновацій, з'явилися в промисловості 
Німеччини і США в XIX – початку XX ст. Першу дослідну 
лабораторію в Німеччині відкрила фірма «БАСФ» в 1877 р., у США – 
«Дженерал електрик» – в 1900 р. До 1920 р. власні підрозділи 
наукових досліджень і розробок (НДДКР) мали всі провідні концерни 
хімічної та електротехнічної промисловості світу. Великі корпорації, 
що працюють на олігополістичних ринках, стали центрами 
технологічних нововведень. Останні, у свою чергу, стали основним 
джерелом прибутків, економічного зростання і структурних зрушень. 
Історія сторіччя і сучасна практика інноваційної діяльності, 
закономірності появи і зміни галузей - лідерів технічного прогресу 
показують, що кожен новий товар, що формує галузь, як правило, був 
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пов'язаний з діяльністю тієї чи іншої великої корпорації (автомобілі – 
«Форд», нейлон – «Дюпон», напівпровідники – «Белл», комп'ютери  
– «IBM», програмне забезпечення  – «Майкрософт», процесори – 
«Інтел») [4, с. 17]. 

У 1898 р. в американській промисловості функціонувало всього 
139 дослідних лабораторій, в наступні 20 років до них додалося 553 
нових. Ці та інші дані свідчать про стрімке зростання в перші 
десятиліття XX ст. числа наукових підрозділів приватних компаній в 
американській економіці, особливо в таких галузях як хімічна та 
нафтохімічна, металургія та верстатобудування. У результаті наявність 
наукового підрозділу в корпорації перестало бути рідкісним винятком, 
воно стало такою самою нормою, як функціонування бухгалтерських, 
фінансових та інших служб. Великі компанії усвідомили важливість 
організації власних наукових лабораторій для створення нових товарів 
і технічних засобів, що забезпечують переваги в конкурентній 
боротьбі. Якщо ж для цього були потрібні великі витрати на 
фінансування відповідних досліджень, то вони йшли на такий ризик. 

Науково-дослідні лабораторії корпорацій, створені за їх 
ініціативою, на їхні кошти і без будь-якої допомоги з боку держави, 
стали в цей період основним, домінуючим елементом формування 
інноваційної системи. У середині 1920-х років в США вона була 
представлена кількома сотнями наукових комплексів корпорацій, в той 
час як число державних лабораторій і дослідницьких університетів 
було досить незначним. Домінування суто ринкових чинників 
формування сфери інноваційних розробок НДДКР на перших стадіях 
розвитку капіталістичної економіки характерно в основному і для 
європейських країн. 

У 1920-30-і роки мірою посилення економічної ролі держави, 
розширення всіх його функцій в США і європейських країнах 
центральні уряди стали цілеспрямовано фінансувати наукову 
діяльність в окремих сферах, що мають загальноекономічне або 
військово-стратегічне значення.  Нових передових знань потребували 
авіація і військово-морський флот, постійної допомоги вимагало 
сільське господарство. Сфера НДДКР поповнювалася новими 
установами. Крім приватного сектора в ній визначилися, з одного 
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боку, місце і функції державних лабораторій, що фінансуються і 
створюваних чисто адміністративними методами, а з іншого – 
вузівської науки. Проте як і раніше основна частина досліджень і 
розробок велася в корпораціях і до 1940 р. державні витрати на наукові 
дослідження становили в США, за різними оцінками, всього 12 – 15 % 
національних НДДКР. 

Друга світова війна і післявоєнний період, коли почали 
здійснюватися великі атомні і космічні проекти, змінили вигляд науки 
і національних інноваційних систем в цілому. Істотне розширення 
мережі державних лабораторій та інститутів, збільшення частки 
державного фінансування і посилення регулюючих функцій держави у 
сфері науки стало потужним імпульсом еволюції національних 
інноваційних систем у другій половині XX ст. Ці тенденції найбільш 
яскраво проявилися в США, Великобританії, Франції та Німеччини. У 
ряді інших розвинених країн, де приватний сектор був і залишається 
лідером науково-технічного розвитку (наприклад, у Швеції), 
центральні уряди реалізують наукову політику в скромніших 
масштабах, спираючись на непрямі, стимулюючі інноваційну 
активність заходи.  У 1960-70-і роки реалізація державою 
різноманітних функцій у сфері науки набула стабільний характер, а 
наукова та/або науково-технічна політика стала самостійним, часто 
одним з центральних напрямів державного регулювання. 

Розвиток науки, колишнє державним пріоритетом протягом 
декількох десятиліть, справив сильний і глибокий кумулятивний 
ефект: посилилися позиції держави в науково-технічній сфері, 
змінилися традиційні механізми взаємодії окремих секторів 
національних інноваційних систем, підвищилася роль науки в 
суспільно-економічному розвитку. 

Визначення і ранжування пріоритетів науково-технічного 
розвитку і ухвалення рішень про фінансування великих державних 
програм міцно вмонтоване в політичний, законодавчий і бюджетний 
процес розвинених країн. Відповідні механізми узгодження інтересів 
передбачають участь впливових політичних сил і найбільш вагомих 
учасників інноваційного процесу – представників міністерств і 
відомств, які фінансують НДДКР, великих корпорацій-підрядників, 
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дрібних наукомістких компаній, інтереси яких, як правило, добре 
представлені в парламентах, а також лідерів наукової спільноти. Ці 
процеси в останні тридцять років дедалі активніше спираються на 
різноманітні аналітичні методи – прогнозування за методом Делфі; 
складення переліків критичних технологій із залученням великої 
кількості експертів з наукового співтовариства. 

Не менш важливою функцією держави в розвинених країнах 
стало створення сприятливих умов для інноваційної діяльності 
підприємницького сектору. Для реалізації цієї функції 
використовуються такі заходи економічної та бюджетної політики: 

– включення витрат на НДДКР приватного сектора в собівартість 
продукції; 

– списання значної частини наукового обладнання за 
прискореними нормами амортизації; 

– застосування системи адресних податкових пільг, націлених на 
постійне нарощування обсягу наукових витрат у великих корпораціях і 
на залучення дрібного і середнього бізнесу до інноваційної діяльності 
у сфері нових технологій; 

– пільгове кредитування науково-технологічних розробок і 
часткове фінансування великих проектів, створення інституційних 
умов для розвитку венчурного фінансування; 

– безоплатна передача або надання на пільгових умовах 
державного майна або землі для організації інноваційних підприємств 
(в основному у сфері освіти або для дрібного і середнього бізнесу), а 
також для створення наукової інфраструктури в регіонах. 

Зазначені заходи використовуються у всіх без винятку – 
розвинених і  нових індустріальних країнах – і доповнюються діями 
центральних і місцевих властей з розвитку антимонопольного 
регулювання, митної політики, охорони прав інтелектуальної власності 
в інтересах стимулювання інноваційної активності. Відмінності між 
країнами виражаються в основному в строках застосування зазначених 
інструментів, масштабах наданих пільг, пріоритетності підтримки тих 
чи інших галузей. 

Під впливом процесу одержавлення наукової діяльності 
змінилися умови функціонування науки в підприємницькому секторі. 
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У багатьох галузях (електроніка, машинобудування, авіа- та 
ракетобудування) корпорації організують і розвивають наукові 
підрозділи головним чином для виконання державних замовлень. Це 
вносить суттєві корективи в ринкову стратегію в цілому і в організацію 
науково-дослідної роботи зокрема. Економічні результати великих 
корпорацій, орієнтованих на виробництво наукомісткої продукції, 
значною мірою визначаються рівнем політичної взаємодії з урядом, 
доступом до контрактів на науково-дослідні розробки. Післявоєнний 
період показав, що корпорації, фінансовані державою і мають 
замовника в його особі, відрізняються підвищеними темпами 
економічного зростання, ефективністю виробництва, стійкістю 
фінансової діяльності. 

Таким чином, активне втручання держави в особі центральної 
влади, міністерств і відомств у сферу НДДКР посилило плюралізм 
організаційної та функціональної структури наукових досліджень в 
1950-і – 1970-і роки. Це проявилося в тому, що на додаток до 
домінуючим в довоєнний період приватнопідприємницьким 
лабораторіям розрослися і зміцнили свої позиції державні наукові 
організації, які взяли на себе функцію розвитку наукових досліджень в 
загальнонаціональних інтересах. Лабораторії приватного сектора, що 
зародилися раніше за інших, як і раніше залишаються серцевиною 
технологічного розвитку для всієї економіки, ключовою ланкою 
технічного прогресу. Але вони дедалі більше залежать від 
підтримуючої їх нормальне функціонування сфери фундаментальних 
досліджень і підготовки наукових кадрів, що формують національний 
науковий потенціал суспільства на перспективу, за який більшою 
мірою відповідає держава. 

Проте в цілому обсяги та пріоритети наукових досліджень в 
корпоративному секторі визначаються завданнями підтримки 
конкурентоспроможності і лише в невеликій мірі залежать від 
установок державних відомств. Частина досліджень в наукових 
центрах корпорацій, насамперед у аерокосмічній галузі та у 
виробництві озброєнь, підтримується державою, але частка 
державного замовлення в цілому і в більшості галузей не є 
вирішальною. Як показують дані табл. 2, найбільш вагомий внесок 
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державних міністерств у фінансування промислових НДДКР 
спостерігається в США, Франції та Італії. У Великобританії та Канаді 
частка держави менше, ніж зарубіжних джерел, у Франції уряд вкладає 
трохи більше зарубіжних компаній. Вищим ступенем «незалежності» 
корпоративних НДДКР відрізняються японські компанії, які найменше 
одержують коштів з бюджету та з-за кордону. 

Таблиця 2 – Джерела фінансування інноваційного розвитку  
в промисловості країн «Великої сімки»,% 

Джерела 
фінасу-
вання 

США Японія Німеччина Франція Великобританія Італія Канада

Компанії 74,5 98,6 90,1 75,5 68,8 78,2 72,6 
Уряд  15,5 1,3 7,8 13,1 9,6 13,2 7,1 
Закордо-
нні 
джерела 

10,5 0,1 2,1 11,4 21,6 8,6 20,3 

Разом  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: Science and Engincering Indicators, 2000.; National Science Board. Wash., 
2000.  

Зменшення частки державних коштів у фінансуванні 
промислових НДДКР було найбільш швидким в США, де протягом 10 
років – з 1987 р. по 1996 р. – вона скоротилася вдвічі. Різке зниження 
«держзамовлення» було компенсовано нарощуванням самофінансу-
вання досліджень і залученням зарубіжних коштів (табл. 3). 

Таблиця 3 – Джерела фінансування інноваційного розвитку  
в промисловості США,% 

Джерела фінансування 1980 р. 1987 р. 1995 р. 1996 р. 
Компанії 65,1 61,8 70,9 88,8 
Уряд 31,5 33,4 17,8 11,2 
Закордонні джерела 3,4 4,9 11,3 – 
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело:: Science and Engincering Indicators, 1998. P. 180; Science and Engincering 
Indicators, 2002.  
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Середні дані по приватному сектору США свідчать, що наукові 
дослідження – область, яка відрізняється дуже високою концентрацією 
ресурсів у невеликому числі великих корпорацій. Лише 1% всіх 
компаній, що ведуть НДДКР в США, контролює близько 70% коштів, 
(державних і приватних), що витрачаються. Концентрація 
використання державних коштів ще вище – приблизно 0,5% компаній 
отримують 84% державних асигнувань на науку приватному сектору. 
Ці показники важко порівнювати з аналогічними даними, що 
стосуються концентрації виробничої діяльності або фінансових 
активів, але згідно з деякими статистичними оцінками, значення 
монополізації наукових ресурсів великими корпораціями виключно 
високе. У США чотири компанії, найбільші за розмірами наукових 
програм, освоювали в 1980-і роки 18 – 20 % НДДКР приватного 
сектора. При цьому на їхню частку припадало лише 7-8% галузевих 
продажів. Відповідно, на перші 8 компаній доводилося 30 – 33 % 
НДДКР і 11 – 12 % продажів. 

Зміна галузевої структури досліджень в приватному секторі йде в 
напрямку зниження питомої ваги обробної промисловості при 
збільшенні частки інших галузей, у тому числі зв'язку, торгівлі, 
фінансової сфери, ділових та професійно-технічних послуг. У США на 
частку послуг припадає більше половини НДДКР за межами обробної 
промисловості. У 1999 р. корпоративне фінансування НДДКР в 
галузях, що надають різноманітні послуги, перевищила 44 млрд дол., У 
тому числі на дослідження в області створення програмного 
забезпечення витрачено 10,9 млн дол., професійні та технічні послуги 
–19,0 млрд, архітектурні та інженерні – 3,6 млрд; розробка нових 
комп'ютерних систем обійшлася в 10,5 млрд дол. [7, с. 54-61] . 

Зростання питомої ваги НДДКР, пов'язаних не зі створенням 
продукту або технологічної системи, а з послугами, вносить істотні 
зміни у зміст і характер дослідницької діяльності. Перш за все, 
скорочується час розробки, посилюється зв'язок зі споживачем, 
змінюється стиль управління науково-дослідницьким проектом. Сам 
характер створення і споживання послуг вимагає принципово нових 
підходів – більшої інтерактивності, швидкості реагування на 
виникаючі проблеми, врахування величезного розмаїття, а також 
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швидкої зміни індивідуальних переваг в рівні і характері 
обслуговування. Успішне поєднання довгострокового планування 
НДДКР зі здатністю компанії до швидкого реагування набуває 
особливої актуальності. 

Особливий внесок держави у формування національних 
інноваційних систем пов'язаний і з його роллю в розвитку систем 
освіти. Так, створення унікальної (прусської) системи технічної освіти 
в другій половині XIX ст. було і залишається одним з найбільших 
досягнень в цій галузі. Збереження і розвиток даної системи протягом 
усього XX в. багато дослідників вважають однією з основ 
конкурентних переваг німецьких компаній, технічні кадри яких завжди 
визнавалися кращими в світі. Європейські дослідники, які порівнювали 
різні національні моделі, стверджують також, що нездатність 
британського уряду створити подібну систему професійної технічної 
освіти і навчання стала одним з факторів втрати промисловістю її 
конкурентних переваг. 

Унікальність системи німецького технічної освіти полягала, 
зокрема, в тому, що крім власне педагогічної діяльності вона 
здійснювала функції поширення нових технологій через 
перепідготовку та консультування інженерів і техніків в технічних 
академіях, музеях, на регулярних виставках технічних досягнень. 
Кожен з цих сегментів жваво реагував на появу технічних новинок як у 
Німеччині, так і в інших країнах світу. Активна роль держави 
виявлялася не тільки у фінансовій підтримці цієї системи, пов'язаної з 
традиційно високим втручанням держави в економічний розвиток, але 
і в цілеспрямованих зусиллях з подолання існуючого в XIX – початку 
XX ст. технічного розриву з лідером – Великобританією. 
Стимулювання імпорту технічних новинок, навчання і відрядження 
фахівців за кордон, система премій, технічної експертизи і 
консультацій за державний рахунок сприяли встановленню високих 
стандартів технічного розвитку та науково-інженерної роботи в 
промисловості. 

Особливість становлення американської національної 
інноваційної системи наприкінці XIX – на початку XX ст. – досить 
тісний взаємозв'язок корпорацій промисловості та університетів. 
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Децентралізація вищої освіти, фінансування державних навчальних 
закладів владою штатів, а не з державного бюджету, означали тісну 
прив'язку змісту курсів і напрямків досліджень до економічних потреб 
кожного регіону. Американська система вищої освіти поступалася 
європейської за якістю наукової підготовки, але перевершувала за 
масштабами і за інтегрованості у вирішенні практичних запитів 
швидко зростаючих корпорацій. Університети штатів дуже швидко 
реагували на появу нових технологій і галузей, розширюючи 
підготовку інженерів, геологів, будівельників. У свою чергу, 
промисловість швидше освоювала нові методи виробництва завдяки 
зростаючій чисельності нових кадрів – фахівців технічного профілю. 

Відволікаючись від оцінки наукового рівня досліджень, можна 
констатувати, що перед Другою світовою війною в США склалася 
дослідницька система, яка була швидше націлена на поширення 
наукових знань відповідно до потреб зростаючої промисловості, а не 
на освоєння кордонів пізнання. Система вищої освіти готувала 
інженерів та інших фахівців у дуже великих кількостях. В результаті 
кількість людей, що використовують технічні знання для вирішення 
проблем промисловості і сільського господарства, виявилося значно 
більшим за тих, кого можна було назвати вченими. Саме цей шлях 
дозволив США швидко наздогнати Європу в технологічному, а потім і 
в науковому розвитку. Той же варіант був реалізований в післявоєнній 
Японії, а потім і в Південній Кореї – масова підготовка системою 
вищої освіти технічних фахівців, що здійснюють наздоганяльну 
стратегію. 

У післявоєнний період статус вузівської науки радикально 
змінився – надання контрактів на науково-дослідні розробки та 
фінансування державними каналами стали визначати масштаби, 
структуру і пріоритети досліджень. У США до війни надходження 
коштів з державних джерел становило зазвичай невеликий відсоток 
бюджетів університетів, але потужний потік контрактів у воєнний час 
визначив майбутнє багатьох вузів як дослідницьких університетів, 
тобто таких, в яких реалізуються великі й довгострокові програми. 
Так, бюджет Массачусетського технологічного інституту (МТІ) в 
передвоєнний час поповнювався ззовні лише на 7%, а основною 
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статтею доходу була плата за навчання. Вже в перші воєнні роки 
тільки сума контрактів на оборонні дослідження перевищила величину 
всього бюджету 1939 р. МТІ перетворився на провідний центр 
фундаментальної науки оборонного значення і зберігає ці позиції 
донині. Зауважимо, що активна державна політика по відношенню до 
університетам, особливо дослідним, потужна фінансова підтримка 
забезпечили, на думку ряду американських фахівців, привілейоване 
становище цього сегмента системи освіти країни, його відрив у рівні 
матеріального і кадрового забезпечення від шкільної та професійної 
освіти. 

У другій половині 1980-х років і в 1990-ті роки почався етап 
формування нових функцій університетів у національних інноваційних 
системах. Були створені і розвиваються різноманітні центри передачі 
технології – інноваційні центри, технологічні парки, інкубатори нових 
технологій, що сприяють відбору перспективних наукових розробок та 
поширенню нових технологій в інтересах дрібного і середнього 
бізнесу. На цьому ж рівні були випробувані і в багатьох випадках 
виявилися успішними інші форми взаємодії вчених і підприємців, 
наприклад венчурні механізми фінансування. 

Значна частина таких центрів мала регіональний характер, тобто 
вони створювалися за активного матеріального і організаційного 
сприяння місцевої влади або за їх ініціативою. Місцева влада виділяли 
землю, здавали в оренду на пільгових умовах муніципальні будівлі для 
підтримки малого наукоємного бізнесу, створення сприятливого 
інноваційного середовища. У результаті наукові парки та інкубатори, 
за розмахом створення яких США і Західна Європа не поступаються 
один одному, мабуть, підкреслюють універсальність цієї форми 
організації інноваційної діяльності. Їх створення вирішило багато 
проблем науково-технологічної політики США та інших країн, давши 
стимули новим ініціативним людям, вченим і підприємцям, 
підвищивши в цілому рівень кооперації різних секторів національних 
інноваційних систем. 

Університетам, Alma Mater багатьох вчених, які очолили 
невеликий наукомісткий бізнес або стали провідними співробітниками 
таких компаній, належить особлива роль у сучасному наукоємному 
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підприємництві. Університет, особливо дослідний, – це місце, де всі 
без винятку новатори, винахідники, успішні менеджери наукоємного 
бізнесу або навчалися, або вели свої дослідження. За даними 
спеціального дослідження даного феномена випускниками тільки 
одного МТІ в XX ст. засновано близько 4 тис. компаній. Їх сукупний 
обсяг виробництва (в якому зайнято близько 1 млн. осіб) до середини 
1990-х років можна порівняти з ВВП розвиненої країни середнього 
розміру. Більше половини цих компаній були створені в другій 
половині 1980-х – початку 1990-х років. 

Нова тенденція цього ж напрямку, що проявилася в 1990-і роки, – 
посилення комерційного характеру діяльності самих вчених і 
створюваних ними структур. Якщо раніше рівне значення мали 
інформаційні, консультативні, освітні послуги, що надаються 
професорами переважно на контрактній основі, то тепер дедалі 
частіше вчені особисто беруть участь у створенні компаній, в прямих 
інвестиціях в бізнес (про портфельних і говорити не доводиться, 
оскільки акціями різноманітних компаній в США, наприклад, зараз 
володіють навіть багато студентів). Професор, який створив свою 
справу і привертає студентів та аспірантів до роботи наукомісткої 
компанії, – дуже поширене явище. 

Помітна «антрепренерізація» наукової діяльності в університетах 
стала можливою завдяки зняттю більшості заборон на патентування 
вченими з університетів результатів розробок або досліджень, 
здійснених в результаті бюджетного фінансування; тривалої 
позитивної динаміки розвитку фондового ринку в другій половині 
1990-х років і особливо сприятливій динаміці курсової вартості 
наукомістких компаній; великому числу прикладів реальних 
комерційних успіхів малих наукомістких компаній. 

В принципі академічна і ділова (підприємницька) культура, 
етика, мотивація досить різні, часом суперечливі, що створює основу 
для конфлікту. Поєднання наукової творчості та підприємництва 
далеко не завжди успішно, частіше доводиться робити той чи інший 
вибір. Однак практика останніх років показує, що наукове 
підприємництво на індивідуальній основі стає одним з найбільш 
динамічних сегментів і рушійних сил сучасної науки. 
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Побережець О.В. 

На сучасному етапі свого розвитку Україна переживає процес  
реформації в умовах ринкової економіки. При цьому більшість 
суб’єктів господарювання стикаються з проблемою високої 
конкуренції, застарілих технологій і, як наслідок, з неприбутковою 
діяльності. Тому важливим аспектом перспективного розвитку 
промислового підприємства є зосередження на інноваційно-
інвестиційній діяльності. 

Підвищення ролі інноваційного розвитку на промислових  
підприємствах та в економіці в цілому забезпечить національний 
суспільно-економічний простір потужними можливостями зростання з 
високим інноваційним потенціалом. Це призведе до підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

 Соціально-політичні та індустріально-економічні перетворення в 
Україні потребують визначення найбільш перспективних напрямків 
державної політики.  

У наукових дослідженнях виділяють два варіанти розвитку: 
продовження ринкових реформ та активізація економічних 
перетворень на основі стабілізації політичної та законодавчо-правової 
системи, нової економічної стратегії, а також інтеграції країни у 
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світове господарство [2, с. 102]. 
Разом з тим можливий і інноваційний шлях розвитку економіки, 

що передбачає взаємозалежне становлення науково-технічної, 
виробничої, фінансової, соціальної, інституціональної та інших сфер. 
Для нашої держави інноваційна стратегія – це найбільш значимі цілі 
технологічного розвитку, що визначають напрямки пріоритетного 
фінансування, створення інтелектуальної та інформаційної 
інфраструктури, що дасть змогу  максимально ефективно 
використовувати людський капітал, оновлення законодавчої бази 
інноваційної сфери, а також реструктуризація наукової сфери з 
виділенням інноваційного сектору, зайнятого пошуком найбільш 
ефективних дослідницьких проектів, які можливо перетворити на 
реальні проекти [7, c. 40]. 

Необхідною умовою є поєднання державного сектора з 
підприємницьким. Це дасть змогу ефективно використовувати основні 
елементи стратегії "запозичення", активізувати інноваційну діяльність, 
наростити обсяги виробництва наукомісткої конкурентоспроможної 
продукції. Умови обмеження характерні і для стратегії "нарощування". 
Її можна успішно застосовувати в окремих галузях промисловості 
реального сектора економіки та військово-промислового комплексу. 

Для розроблення інноваційної стратегії для української 
економіки, необхідно створити: 

– інноваційну систему; 
– постійно діючу міжгалузеву робочу групу по розробці і 

формуванню її концепції; 
– міжгалузевий інтелектуальний центр, який буде аналізувати 

стан інноваційного процесу [2, c. 86]. 
Постійно діючий в інноваційній сфері "мозковий" центр 

допоможе прискорити пошук принципу структуризації науки, 
посилити інноваційну активність на стику "наука-виробництво" у 
нових економічних умовах, що  дасть змогу  створити сучасні джерела 
фінансування наукової діяльності. 

Децентралізація інвестиційного процесу, яка пов’язана з 
економічними перетвореннями (приватизація державного сектора, 
розвиток приватного капіталу, виникнення венчурних фірм різних 
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форм власності), створює різноманіття форм фінансування 
інноваційних проектів, і тоді набуває значення не тільки розроблення 
чіткої стратегії структурної перебудови та її направленість на 
ефективне виробництво, а й здатність використовувати весь перелік 
інструментів прямого і непрямого регулювання притоку приватного і 
суспільного капіталу для того, щоб фінансувати інноваційну діяльність 
[2, c. 95]. 

В найближчій перспективі стратегічною метою розвитку 
національної економіки повинне бути подолання економічної та 
структурної кризи, яка зросла в період переходу до ринкової економіки 
та демократичного громадського суспільства. Для досягнення цієї мети 
необхідними є такі складові: 

– екологічна безпека: ціль – збереження і відновлення природних 
екосистем, стабілізація та поліпшення якості навколишнього 
середовища, зниження викидів шкідливих речовин; 

– економічна стабільність: ціль – створити соціально й 
екологічно ефективну економіку, що забезпечить належний рівень 
життя громадян, конкурентоздатність продукції.. 

– соціальне благополуччя: ціль – збільшення середньої 
тривалості життя населення, планування родини та раціоналізація 
особистого споживання, поліпшення середовища існування людини, 
розвиток його соціальної активності, забезпечення рівних 
можливостей в одержанні медичної допомоги, соціальний захист 
вразливих груп населення. 

У довгостроковій перспективі акценти розвитку змінюються з 
економічних на екологічно-соціальні і з матеріальних на духовно-
моральні та інформаційні. При цьому безпосередньо інновації 
становлять  фундамент для забезпечення конкурентоспроможності 
держави серед інших розвинутих країн світу. 

Інноваційна модель розвитку економіки – це система пріоритетів, 
стратегій, механізмів та інструментів, які направлені на формування 
інноваційного типу розширеного відтворення національної економіки 
[2, c. 104]. 

Інноваційна модель складається з п'яти елементів: системи 
генерування інновацій; системи формування інтелектуального 
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капіталу; системи комерціалізації інновацій – є багато інновацій, але 
немає умов для їхньої комерціалізації і реалізації; системи 
використання та впровадження інновацій; системи державного 
регулювання інноваційного розвитку економіки. 

Інноваційний науково-технологічний розвиток передбачає 
інтеграцію науки, освіти, виробництва, об’єднання промислових, 
банківських капіталів у потужні структури, здатні продукувати 
високотехнологічні, конкурентоспроможні продукти та послуги.  

Безперервне оновлення, удосконалення виробництва, систем 
управління, зростання ролі фахівця – професіонала є характерним для 
інноваційного розвитку. 

Формування культури інновацій у сучасній Україні є одним з 
ключових 

завдань розвитку національної економіки та євроінтеграції. Крім 
того, існування ефективного інноваційного середовища в умовах 
глобалізації економіки – це фактично одна з умов існування і розвитку 
будь-якої компанії загалом. Як свідчать дослідження багатьох 
аналітиків, більшість представників бізнесу на Україні розглядають 
інноваційну діяльність як придбання зарубіжних технологій і техніки, 
або купівлю за безцінь готової технології у дослідницького інституту. 
В такому разі у представників бізнесу сформувалося вкрай негативне 
ставлення до університетської науки і більшості науково-
дослідницьких інститутів, як до джерел розробок, що не мають 
практичної цінності. І це найчастіше правда, оскільки більшість 
інноваційних розробок є фрагментарними, не мають промислової 
основи, а також їх виконують без детального дослідження ринку. 

Виробники вимушені займатися відразу рішенням всього 
комплексу проблем, пов’язаних із впровадженням цієї технології: від 
юридичних питань до стратегії просування на ринок. Це не дає змоги 
виконати якісно жодне із зазначених завдань. Отже, нині в Україні 
практично немає комплексного підходу до формування інноваційного 
середовища, незважаючи на великий науково-технічний потенціал 
країни [8, c. 12]. 

Загалом інноваційна діяльність в Україні може розглядатися як 
комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і 
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комерційних заходів, спрямованих на комерціалізацію накопичених 
знань, технологій та обладнання. Цей вид діяльності офіційно є одним 
з пріоритетних, однак підтримка держави є часто декларативною. І в 
цьому не можна звинувачувати тільки державні органи, оскільки на 
сьогодні в Україні тільки зароджується поняття культури інновацій [8, 
c.15]. 

Законодавча база України трактує інноваційну діяльність як таку, 
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розроблень, і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоспроможних товарів та послуг.  

Головною метою державної інноваційної політики є створення 
соціально-економічних, організаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку й використання науково-
технічного потенціалу країни, впровадження сучасних екологічно 
чистих, безпечних, енерго- та ресурсозбережувальних технологій, 
виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної 
продукції. 

Для створення сприятливого інноваційного середовища 
необхідно вирішити комплекс завдань: юридичних, економічних, 
комунікативних, організаційних тощо. Отже, одним з головних завдань 
є формування нової свідомості як ключового моменту інноваційної 
культури. Розв’язання цієї комплексної задачі неможливо без 
реалізації багаторівневої системи формування інноваційного 
середовища: від індивідуального до міжнаціонального. 

Україна як держава, що увійшла до системи міжнародних 
економічних 

відносин і перебуває в європейському просторі, а також як одна з 
найпотужніших у минулому гравців на міжнародному ринку, гостро 
потребує модернізації економічної системи і переживає перехідний 
етап. Однак формування європейського клімату, зокрема інноваційної 
діяльності, пов’язане з низкою труднощів серед яких: 

– механізми зразка радянської соціалістичної системи 
(наприклад, зв’язок виробництва і науково-дослідних інститутів, 
держплан СРСР, система підготовки наукових кадрів), за яких 
реалізовували інноваційну діяльність, зруйновані і не функціонують, 
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як і вся колишня система. Відбудова нових принципів пов’язана із 
формуванням нової системи відносин загалом, що відбувається дуже 
повільно; 

– функціонує економічна система в дусі та за принципами 
минулої соціалістичної системи, оскільки багато з ключових 
функціонерів надбудови не змінилися, і керування часто відбувається в 
так званому ручному режимі. Тобто законопроекти врегулювання 
процесів, прийняті на зразок європейських, фактично не працюють; 

– після розпаду радянської системи спостерігається дезінтеграція 
суспільства, що виражається у постійній жорсткій боротьбі політичних 
еліт, а також у непередбачуваності бізнес-середовища [2, c. 22]. 

Абсолютно очевидним є той факт, що без розвитку інноваційного 
клімату в Україну, для країни стане неможливим розвиток і подальша 
модернізація. А недостатня увага до розвитку науково-технічної сфери 
призводить до структурної деформації економіки країни і домінування 
низько технологічних виробництв або первинного оброблення, які 
майже не сприяють науковим дослідженням і не можуть забезпечити 
підвищення рівня конкурентоспроможності української економіки. 

Серед факторів, що стимулюють розвиток активності в сфері 
інновацій в Україні і найяскравіше характеризують сучасний стан 
національного інноваційного середовища, можна виділити такі: 

– вкрай нестабільні ціни на енергоресурси, причинами яких є 
коливання цін на зовнішньому ринку, висока корумпованість 
регулюючих органів тощо. Це зумовлює стрімко зростаючий інтерес 
до інноваційних проектів у галузі енергозбереження, економії палива 
тощо; 

– прагнення уряду вирішити всі проблеми, пов’язані з наслідками 
економічної кризи за допомогою підвищення податкового 
навантаження на малий і середній бізнес. Це зумовлює зростаючий 
попит на спільні проекти з компаніями західної та східної Європи. 
Особливо це характерно для представників малого та середнього 
бізнесу;  

– слабка система захисту національного виробника в умовах 
демпінгового пресу з боку азіатських виробників, що зумовлює 
зростаючий попит на впровадження інноваційних технологій та 
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продуктів, спрямованих на чітку спеціалізацію бізнесу. 
При цьому світова економічна криза в умовах глобалізації 

суспільних та соціально-економічних відносин зумовила 
переорієнтацію основних цінностей у світі та пошук країнами 
Євросоюзу такої моделі економічного розвитку, яка забезпечувала б 
національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну 
економіку кожної країни на довгострокове зростання. Така модель 
інноваційного розвитку є саме тим фундаментом, який визначає 
економічну спроможність держави та її перспективи на світовому 
ринку.  

Всі види інновацій перебувають в тісному і нерозривному  
зв`язку –   так продукт-інновація може впливати на зміну виробничих 
процесів, технологій, організаційних умов. Через процес-інновацію 
одночасно можна створити необхідні технічні передумови для 
продукту інновації. Продукт інновація спрямований на результат 
праці, а процес-інновація орієнтований на підвищення ефективності 
виробничого процесу, соціальні інновації пов`язані зі змінами в галузі 
соціально-технічної системи. 

Соціальні інновації можуть бути одночасно інструментом для 
продукту-інновації. Всі інновації в підсумку спрямовані на підвищення 
соціально-економічної ефективності виробництва, а від результатів 
інноваційної діяльності багато в чому залежить стабільність в 
сьогоденні і успіх у майбутньому. 

Види інновацій та відповідні інноваційні цілі представлені в 
таблиці 1. 

Безпосередньо нововведення з’являються в економіці 
попереднього економічного укладу. Сама по собі поява неординарних 
нововведень – продуктів означає фазу зародження нового 
технологічного укладу. Його повільний розвиток на початковому 
періоді пояснюється монопольним становищем підприємств  під 
захистом патентів і дії комерційної таємниці. У фазі домінування 
нового технологічного укладу відбувається поширення (дифузія) 
нововведень - процесів, коли відбувається переливання капіталів у 
новий уклад суспільного виробництва.  
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Таблиця 1- Класифікація інновацій 

Види інновацій Інноваційні цілі 

Продукт-
інновація 

Забезпечення виживання 
Збільшення прибутковості 
Збільшення долі ринку 
Незалежність 
Інтереси клієнтів 
Підвищення престижу 
Створення нових робочих місць 
Зростання обороту і збуту 

Процес-інновація Зростання прибутку (в результаті зростання 
продуктивності, економії сировини та енергії). 
Зменшення забруднення навколишнього середовища. 

Соціальні 
інновації 

Соціальна відповідальність по відношенню до колективу і 
суспільству 
Поліпшення становища на ринку праці 

 
Життєвий цикл продукції складається з чотирьох фаз. На першій 

фазі проводяться дослідження і розробки по створенню нововведення  
– продукту. Закінчується фаза передачею обробленої технічної 
документації у виробництво. На другій фазі здійснюється технологічне 
освоєння масштабного виробництва продукції. При цьому обсяги 
виробництва повинні вийти на рівень, що забезпечує беззбитковість 
роботи. Особливістю третьої фази є стабілізація обсягів виробленої 
продукції. На четвертій фазі відбувається поступове зниження обсягів 
виробництва. 

Кожна інновація реалізується за схемою – інноваційним циклом, 
що включає різні етапи – від ідеї до комерціалізації нововведення. 
Початковим етапом нововведення є творчий процес створення ідеї, що 
має імовірнісний характер.  Після етапу створення ідеї настає етап 
винаходу або розробки предметної форми нововведення, тобто 
надання ідеї матеріальної форми. Результатом винаходу є 
інформаційний продукт: конструкція виробу, технологічна схема 
процесу. На цьому етапі доводиться технологічна можливість 
реалізації ідеї нововведення. Наступним етапом є нововведення, що 
складаються з матеріалізації ідеї, інформації закладеної в наукових 
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дослідженнях і конструкторських розробках. 
Зміст науково-технічного етапу становлять наукові дослідження, 

дослідно-конструкторські розробки, лабораторні та технологічні 
випробування нових зразків, пусконалагоджувальні роботи, технічна 
допомога, консультації та авторський нагляд за нововведеннями. 

Наступний етап присвячений освоєнню нової продукції або нової 
технології у виробництві. Освоєння і напрацювання дослідного зразка 
поряд з впровадженням і освоєнням продукції відносять до стадії 
виробництва. Саме тут і саме на цьому етапі здійснюється первинне 
впровадження зразка у виробництво.  

Інвестиційна привабливість інноваційних проектів – основний 
мотив фінансування інновацій. Успіх інноваційної діяльності багато в 
чому залежить від достатності ресурсного забезпечення, у тому числі і 
від інвестиційної забезпеченості. Інвестиції в будь-якому з секторів 
економіки потребують фінансових вкладень. Для того, щоб отримати 
додатковий прибуток, підвищити ефективність діяльності організації, 
отримати соціально-економічний ефект, необхідно здійснити фінансові 
вкладення. При цьому проблема вибору об'єктів фінансових вкладень 
для підприємця не обмежується граничною сумою інвестиції. 
Дослідження показали, що найбільшою ефективністю володіють 
вкладення в інновації, де інвестор має можливість отримувати 
монопольний надприбуток. Високий потенціал ефективності інновацій 
забезпечує попит на нововведення з боку підприємців, формуючи 
ринок науково-технічних, організаційних, економічних та соціальних 
нововведень. В якості джерел інвестування можуть виступати 
бюджети всіх рівнів, іноземні інвестиції, власні кошти, а також 
акумульовані у формі фінансового капіталу тимчасово вільні кошти 
промислових підприємств.  

У технологічно розвинених країнах  розміри бюджетних 
асигнувань на науково-технічний розвиток досить великі, об'єкти 
інвестування визначаються на конкурсній основі з урахуванням 
національної стратегії розвитку та оборонної доктрини. Бюджетна 
криза обмежує можливості державної участі в розвиток інноваційних 
процесів. 

Іноземні інвестиції в інноваційну діяльність можуть 
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здійснюватися і у формі міждержавних, міжурядових програм з 
науково-технічного та економічного співробітництва, і у формі 
приватних інвестицій від зарубіжних фінансових організацій та 
приватних підприємців. 

Міжнародні приватні інвестиції є досить активними на ринках, 
що розвиваються. Американські інвестиційні фонди, німецькі банки та 
інші приватні іноземні інвестори прагнуть забезпечити високу 
прибутковість власних інвестицій за допомогою міжнародної 
диверсифікації діяльності. 

Ризик інвестиції в ринки досить високий, але він зазвичай 
забезпечується більшою прибутковістю вкладень. При цьому найбільш 
привабливими для зовнішніх інвесторів є сировинні і переробні галузі 
промисловості, оскільки ці галузі не потребують значних попередніх 
інвестицій. 

На етапі розробки та реалізації інновацій ринок капіталу виступає 
як один з головних чинників суспільного визнання інновацій. Без 
достатнього фінансового забезпечення життєвий цикл інновації 
обмежується стадією "ідея". Будь-яке нововведення повинно бути 
інвестиційно привабливим і конкурентоспроможним на ринку 
капіталу. Тому поряд із показниками інноваційності проектів, не менш 
важливими у ринкових умовах стають фінансово-економічні 
показники: обсяг інвестицій; очікувана прибутковість 
(рентабельність); термін окупності; чистий дохід. 

Економічні показники стають основними, якщо мова йде про 
залучення стратегічного інвестора (фінансового кредитної установи, 
яка готова організувати фінансові розробки і реалізації інновації за 
рахунок власних і залучених коштів). Зазвичай на ринку інновацій 
інформаційний мінімум про нововведення охоплює відомості не лише 
про їхні цілі, а й про розміри інвестицій, очікуваної прибутковості і 
терміні окупності вкладень. 

Розглянемо приклади пропозицій для інвестування інноваційних 
проектів (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Приклади пропозицій  
для інвестування інноваційних проектів 

Найменування 
комерційного 
підприємства 

Ціль проекту 
Вартість 
проекту 

(грн.) 

Очікувана 
доходність, 

% 

Термін 
окупності, 
років 

Форма 
участі 

зовнішнього 
інвестора 

ТОВ 
«Югметалсервіс» 

Розширення та 
модернізація 
виробництва, 
впровадження 
нових 
розробок; 
освоєння нової 
продукції в 
області 
металообробки 
і устаткування 

1 млн. 25 2 Частка в 
акціонерному 
капіталі, 
пільговий 
кредит 

ТОВ «Тахо-
Сервіс» 

Організація 
переробки 
зношених 
покришок з 
гумовим 
кордом; 
організація 
виробництва 
гумової крихти 

1,5 млн. 24 2,5 Пільговий 
кредит, 
забезпечений 
майном ТОВ 

ТОВ «Евріка» Організація 
збуту 
продукції на 
зовнішній 
ринок 

64,6 млн. 32 4 Пільговий 
кредит 

 
Сучасним підприємствам, які працюють в умовах ринкової 

економіки, необхідно створювати і користуватися різноманітними 
інноваціями, позаяк саме запровадження інвестиційно-інноваційної 
діяльності допоможе вистояти суб’єкту господарювання в умовах 
жорсткої конкуренції та економічної кризи.    

Інноваційна стратегія підприємства – це складова частина 
інноваційного менеджменту і стратегії підприємництва. Вона орієнтує 
підприємство на конкретні інноваційні дії і визначає, чи потрібно їх 
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узагалі починати, та у яких обсягах і формах. Інноваційна стратегія 
доповнює функціональні стратегії, особливо виробничу, стратегію 
збуту, кадрову і фінансову стратегію.  

У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 
1609 підприємств, або 16,1% обстежених промислових підприємств. 
Для здійснення інновацій підприємства витратили 7,7 млрд грн, понад 
дві третини яких спрямовувалось на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, 15,9% – на здійснення науково-дослідних 
розробок власними силами, 6,9% – на придбання результатів НДР у 
інших підприємств (організацій), 0,6% – на придбання інших 
зовнішніх знань (нових технологій) та 10,1% – на навчання та 
підготовку персоналу для розробки та запровадження нових або 
значно вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо 
ринкового запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі 
створенням та впровадженням інновацій (інші витрати) [2, c. 160].  

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат 
залишаються власні кошти підприємств – 6540,3 млн грн (або 85,0% 
загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету 
отримали 9 підприємств, місцевих бюджетів – 12, загальний обсяг яких 
становив 349,8 млн грн. (4,6%); кошти вітчизняних інвесторів 
отримали 6 підприємств, іноземних – 11, загалом їхній обсяг становив 
146,9 млн. грн. (1,9%); кредитами скористалося 39 підприємств, обсяг 
яких становив 561,1 млн. грн. (7,3%) [2, c. 161].  

У 2014 р. три чверті інноваційно-активних промислових 
підприємств упроваджували інновації (або 12,1% обстежених 
промислових підприємств).  

Інноваційні види продукції впроваджували 600 підприємств, 
кількість таких видів становила 3661 найменування, з них 1314 – нові 
види машин, устаткування, прилади, апарати тощо.  Нову виключно 
для ринку продукцію впровадили 137 підприємств із кількістю 
найменувань 540 одиниць [2, c. 161].  

Інноваційні процеси у звітному періоді впровадили 614 
підприємств, з яких 459 – нові або вдосконалені методи обробки та 
виробництва продукції (технологічні процеси), кількість яких 
становила 1743, у т. ч. маловідходних, ресурсозберігаючих – 447; 123 
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підприємства – нові або вдосконалені методи логістики, доставки чи 
розповсюдження продукції, 190 – нову або вдосконалену діяльність із 
підтримки процесів матеріально-технічного обслуговування або 
операцій щодо закупівель, обліку або розрахунків. Організаційні 
інновації здійснювали 125 підприємств, маркетингові – 157.  У 2014 
році 905 підприємств реалізували інноваційну продукцію на 25,7 млрд 
грн, або 2,5%  загального обсягу реалізованої промислової продукції.   

Реалізацію продукції за межі України здійснювали 295 
підприємств, обсяг якої становив 29,2% від загального обсягу 
реалізованої інноваційної продукції [2, c. 161].  

Майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, 
що була новою для ринку. Обсяг такої продукції становив 7,1 млрд 
грн, 38,6% якої 85 підприємств відправили на експорт. Значна 
кількість підприємств (787) реалізовувала продукцію, яка була новою 
виключно для самого підприємства. Її обсяг становив 18,6 млрд грн, 
чверть якої (25,6%) 238 підприємств реалізували за межі України [2, c. 
162].  

Упродовж 2012–2014 рр. інноваційною діяльністю в 
промисловості займалося 2259 підприємств, або 22,6% обстежених. 
Машини й обладнання придбали 1758 підприємств, 556 підприємств 
займались навчанням та підготовкою персоналу для розробки та 
впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів; 
303 підприємства витратили кошти на внутрішні НДР, 174 – на НДР, 
виконані іншими підприємствами (зовнішні); 164 підприємства 
придбали інші зовнішні знання; 142 – займались діяльністю щодо 
ринкового запровадження інновацій; 275 підприємств займались 
іншими видами діяльності для запровадження нових або суттєво 
вдосконалених продуктів та процесів [2, c. 162].  

Реалізацію інновацій у цей період проводило 1595 підприємств 
(15,9% серед обстежених промислових підприємств), у тому числі 
інноваційну продукцію запровадили 1054 підприємства, з яких 257 – 
нову для ринку і 923 – нову лише для підприємства; інноваційні 
процеси – 1127 підприємств, з яких 926 – нові або вдосконалені методи 
обробки чи виробництва продукції, 233 – нові або вдосконалені методи 
логістики, доставки чи розповсюдження продукції та 349 – нову або 
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вдосконалену діяльність із підтримки процесів, зокрема системи 
матеріального обслуговування, операцій щодо закупівель, обліку та 
розрахунків; з метою задоволення потреб споживачів, а також 
збільшення обсягів продажу 289 підприємств упровадили 
маркетингові інновації; 232 підприємства підвищували ефективність 
своєї діяльності шляхом упровадження організаційних інновацій [2, с. 
162]. 

У 2014 р. кількість підприємств та організацій України, які 
займалися створенням і використанням передових технологій та 
об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), а також 
використанням раціоналізаторських пропозицій, становила 1757, з 
яких понад дві третини – промислові підприємства [2, c.205].  

Протягом звітного року передові технології створювали 106 
підприємств, з яких 28,3% зосереджено у м. Києві, 16,0% – у 
Харківській, по 7,5% – у Дніпропетровській та Івано-Франківській. За 
видами економічної діяльності: 40% становлять промислові 
підприємства, кожне третє займалося професійною, науковою та 
технічною діяльністю, кожне шосте – це установа освіти [2, c. 205]. 
Загальна кількість створених технологій становила 309 одиниць, з них 
90,3% – нові для України, 21% створювалися за державним 
контрактом.  

Кожна п’ята технологія була створена підприємствами і 
організаціями Києва, 21,7% – Харківської, 10,7% – Дніпропетровської, 
5,2% – Полтавської областей. Для використання у переробній 
промисловості створено 43,4% передових технологій, у професійній, 
науковій та технічній діяльності – 23,3%, у галузі охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги – 12,0%, інформації та телекомунікацій – 
5,8% [3, c. 206].  

Половину раціоналізаторських пропозицій впроваджено на 
підприємствах переробної промисловості, 43,6% – транспорту та 
зв’язку.  

Із загальної кількості обстежених підприємств 100 використали 
11121 раціоналізаторську пропозицію. Кількість авторів цих 
пропозицій становила 10625 осіб, 11,2% яких – жінки [3, c. 206]. 

Умовно фактори інвестиційної привабливості інноваційних 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

43 

проектів можна розділити на дві групи: фінансово-економічні та 
зовнішньоекономічні. У більшості випадків інвестора приваблюють 
високі фінансові показники, однак існують ситуації, за яких інвестор 
змушений реалізувати нововведення, незважаючи на його пряму 
економічну непривабливість. Наприклад, якщо мова йдеться про 
екологічні заходи, які практично завжди мають негативні економічні 
показники; тим не менш, промислові підприємства, що піклуються про 
свій високий імідж, ведуть активну діяльність в цій галузі. 

До інших зовнішньоекономічних факторів інвестиційної 
привабливості може бути віднесена галузева приналежність як ідеї для 
подальшої практичної реалізації, так і підприємства-інноватора. 
Привабливий інноваційний проект може бути відхилений тільки тому, 
що підприємство- інноватор не має достатнього досвіду роботи в тій 
області, де необхідно реалізовувати проект. Або навпаки, 
підприємство повинно шукати альтернативні сегменти ринку, якщо 
мова йдеться про міжгалузеву диверсифікацію. Галузева інвестиційна 
привабливість визначається стратегією підприємства-інноватора. Тому 
на ринку інновацій для забезпечення конкурентоспроможності 
нововведення проводиться маркетинговий галузевий аналіз, який 
розробляє різні рейтинги галузевої інвестиційної привабливості. 

З економічної точки зору інвестиційна привабливість 
визначається і внутрішніми характеристиками інновації (прибутковість 
інвестиції, термін реалізації проекту), і умовами залучення фінансових 
ресурсів та їх джерел. Інвестування інноваційної діяльності може 
здійснюватися і за рахунок власних, і залучених коштів. Для 
українських підприємств наразі основним джерелом інвестування є 
власний прибуток і амортизаційні відрахування. Крім того, 
інвестиційний фонд для інноваційної діяльності може поповнюватися 
безоплатними вкладеннями в натуральній формі або у вигляді 
спонсорської фінансової допомоги [7, c. 25]. 

Найбільш популярним на Заході засобом збільшення власних 
коштів компанії є емісія акцій. Однак на відміну від інших джерел 
власних коштів цей ресурс є платним, оскільки акціонери купують 
акції в розрахунку на дивіденди. В Україні корпоративні відносини 
перебувають у стадії формування, тому емісія цінних паперів під 
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інноваційну діяльність проводиться досить рідко. 
За винятком безвідсоткових позичок залучений капітал видається 

на умовах повернення, терміновості і платності, тобто представляє 
собою кредити в різній формі. Поряд з традиційною формою 
кредитування в інноваційній діяльності широке застосування 
одержали лізинг, форфейтинг і франчайзинг. 

Загальні мотиви фінансування інноваційної діяльності суттєво  
залежать від того, за рахунок яких коштів реалізується інновація – 
власних або залучених. Однак для більшості інновацій у випадках 
фінансування як за рахунок власних коштів, так і за рахунок залучених 
ресурсів в основі лежить показник ціни капіталу. 

Ціна власного капіталу визначається дивідендною політикою 
інноватора (ціна залучення акціонерного капіталу) пропорційно частці 
акціонерного капіталу у власних коштах підприємства: 

BMAU

U
pCs


 *  , де                         (1) 

Сs – ціна власного капіталу; 
р – відношення суми дивідендів до ринкової капіталізації 

компанії; 
А – вартість акцій; 
U – акціонерний капітал; 
М – прибуток; 
В – безоплатні надходження. 
Ціна власного капіталу для самофінансування інновації є 

нижньою межею рентабельності: рішення про реалізацію інновацій 
при прибутковості менше ціни капіталу може серйозно погіршити 
основні фінансові показники, призвести до неплатоспроможності і 
банкрутства інноватора. 

Для зовнішнього інвестора ціна власного капіталу інноватора є 
гарантією повернення вкладених коштів, показником достатнього 
рівня фінансової надійності об’єкта інвестицій [6, c. 38]. 

Ціна залученого капіталу розраховується як середньозважена 
відсоткова ставка за залученими фінансовими ресурсами: 
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де 
Сinv – ціна залученого капіталу; 
k – ставка залучення фінансового капіталу,% річних; 
Vi – обсяг залучених коштів; 
m – число джерел залучених коштів. 
Ціна залученого капіталу залежить від внутрішніх і зовнішніх 

факторів. До внутрішніх факторів в першу чергу відноситься ділова 
репутація інноватора. На ділову репутацію промислового 
підприємства впливає не лише фінансові показники його діяльності, а 
й сформована система взаємовідносин з партнерами і конкурентами, 
імідж, політична підтримка.  

Зовнішні фактори, що впливають на ціну залученого капіталу, 
визначаються макроекономічною ситуацією (рівнем інфляції, ставкою 
рефінансування НБУ, темпами зростання НВП), державної 
інвестиційної політикою і ситуацією на фінансовому ринку. Ціна 
капіталу – відношення загальної суми платежів за використання 
фінансових ресурсів до загального обсягу цих ресурсів. 

dixkiWAAC
n

t
***

1
 ,      (3) 

де 
WACC – середньозважена ціна капіталу; 
kі – ціна джерела; 
х – кількість платежів; 
dі – частка  джерела в капіталі підприємства. 
Ціна капіталу визначає нижню межу прибутковості 

інноваційного проекту – норму прибутку на інновацію. Таким чином, 
інноватор, приймаючи рішення про початок реалізації проекту, 
повинен враховувати такі фактори: 

– ціну власного капіталу підприємства; 
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– ціну залученого капіталу; 
– структуру капіталу підприємства (співвідношення власних і 

залучених коштів). 
І інвестор, і інноватор при ухваленні рішення про реалізацію 

нововведення стикаються з проблемою визначення нижньої межі 
прибутковості інвестицій, у якості якої зазвичай виступає норма 
прибутку. Норма прибутку визначається інноватором і інвестором з 
різних точок зору. 

Промислове підприємство, що реалізує нововведення, виходить з 
внутрішніх обмежень, до яких в першу чергу відносяться ціна 
капіталу, внутрішні потреби виробництва, а також зовнішні фактори, 
до яких належать ставка банківських депозитів, ціна залученого 
капіталу, умови галузевої та міжгалузевої конкуренції. Керівництво 
підприємства-інноватора стикається, як мінімум, з однією 
альтернативою інвестиції – вкласти тимчасово вільні кошти в 
банківські депозити або державні цінні папери, отримуючи додатковий 
дохід без додаткової високоризикової діяльності.  

Тому прибутковість інноваційних проектів повинна перевищити 
ставку за банківськими депозитами і прибутковість пред'явлених до 
погашення державних цінних паперів. Механізм впливу конкуренції на 
визначення внутрішньої норми прибутку не працює напряму: галузева 
прибутковість може бути вище ніж виробнича рентабельність 
інноватора. Тому встановлюючи норму прибутку за середнім 
значенням рентабельності, її порівнюють з масштабами виробництва. 
В табл. 3 представлено  норма доходності в галузі економіки 
передових країн світу.  
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Таблиця 3 – Норма доходності в галузі економіки  
передових країн світу   

Галузь 
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1. Комп'ютерні послуги та 
програмне забезпечення 
2. Засоби зв'язку 
3. Хімічне виробництво 
4. Видавнича справа 
5. Електронна промисловість 
6. Машини та устаткування 
7. Автомобілебудування 
8. Комерційні банки 
9. Фінансові установи 

22 
30 
15 
13 
11 
7 
9 
4 
45 
15 

21,2 
19,1 
17,7 
17,7 
13,9 
12,7 
12,2 
10,5 
8,8 
7,5 

3 
6 
24 
15 
2 
11 
22 
9 
43 
13 

4,9 
9,0 
5,4 
3,3 
8,4 
4,0 
4,3 
7,6 
2,6 
4,8 

13 
10 
5 
16 
12 
7 
14 
6 
57 
4 

23,1 
15,5 
16,5 
13,7 
27,9 
11,2 
12,4 
6,7 
19,6 
4,8 

 
Зовнішній інвестор, визначаючи норму прибутку інноваційного 

проекту, керується альтернативними вкладеннями коштів. При цьому 
порівнюється ризик вкладень та їх прибутковість: інвестиції з меншим 
ризиком приносять інвестору менший дохід. Тому прийняття рішень 
щодо фінансування інновації інвестор узгоджує зі своєю фінансовою 
стратегією. Ризик інвестицій у фінансові інструменти оцінюють 
фінансові менеджери. Інвестори, що прийняли рішення про 
фінансування інноваційних проектів, рівень ризику закладають як 
надбавку до норми прибутку. Значення такої надбавки становить 3-
20% від ціни капіталу [9]. Норма прибутку для окремих видів 
інвестицій представлена в табл. 4. 

Поняття "інноваційний проект" може розглядатися в кількох 
аспектах: 

– як сукупність заходів щодо досягнення інноваційних цілей; 
– як процес здійснення інноваційної діяльності; 
– як пакет документів, які обґрунтовують і деталізують ці заходи. 
Ці три аспекти підкреслюють значення інноваційного проекту як 

форми організації та цільового управління інноваційною діяльністю. 
За предметно-змістовною структурою і за характером 
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інноваційної діяльності проекти поділяються на дослідницькі, науково-
технічні, пов'язані з модернізацією та оновленням виробничого 
апарату, а також на проекти системного оновлення підприємства. Крім 
того, інноваційні проекти поділяються за рівнем рішення, за 
характером цілей, за видами інновацій та періоду реалізації (табл. 5). 

Таблиця 4 – Норма прибутку для окремих видів інвестицій 

Групи інвестицій 
Необхідна 
норма 

прибутку 

Заміщувальні інвестиції – категорія 1 (нові машини або обладнання, 
транспортні засоби та засоби, які будуть виконувати аналогічні функції 
щодо заміщення обладнання) 

Ціна 
капіталу 

Заміщувальні інвестиції – категорія 2 (нові машини або обладнання, 
транспортні засоби тощо, які будуть виконувати функції, аналогічні 
заміщати обладнання, але є технологічно більш досконалими, для їх 
обслуговування потрібні фахівці більш високої кваліфікації, організація 
виробництва вимагає інших рішень) 

Ціна 
капіталу + 

3 % 

Заміщувальні  інвестиції – категорія 3 (нові потужності допоміжного 
виробництва: склади, будівлі, які заміщають старі аналоги; а також, 
заводи розміщуються на новому майданчику) 

Ціна 
капіталу + 

6 % 

Нові інвестиції – категорія 1 (нові потужності або обладнання, за 
допомогою якого будуть проводитися раніше випускаються продукти 

Ціна 
капіталу +

5 % 

Нові інвестиції – категорія 3 (нові потужності або машини, які тісно 
пов'язані з діючим обладнанням) 

Ціна 
капіталу + 

8% 

Нові інвестиції – категорія 2 (нові потужності і машини або поглинання 
або придбання інших фірм, які не пов'язані з чинним технічним 
процесом) 

Ціна 
капіталу + 

15 % 

Інвестиції в науково-дослідних роботах – категорія 1 (спрямовані на 
певні специфічні цілі) 

Ціна 
капіталу + 

10 % 

Інвестиції в науково дослідні роботи – категорія 2 (фундаментальні 
НДР, цілі яких точно не визначені і результат заздалегідь не відомий) 

Ціна 
капіталу + 

20 % 
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Таблиця 5 – Види інноваційних проектів 

Види інноваційних проектів 

Рівень 
рішення 

Характер цілей 
проекту 

Період 
реалізації 

Тип інновації 

- 
президентські 
- регіональні 
- галузеві 
- окремі 
підприємства 

- кінцеві 
- періодичні 

- довгострокові 
- середньстро- 
кові 
- 
короткостроков
і 

- новий продукт 
- новий метод 
виробництва 
- новий ринок  
- нове джерело сировини 
- нова структура 
управління 

Розробка інноваційного проекту – тривалий і дуже витратний 
процес. Від початкової ідеї до експлуатації цей процес може бути 
представлений у вигляді циклу, що складається з трьох окремих фаз: 
передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної. 
Передінівестиційна фаза охоплює: 

– пошук концепцій; 
– попередню підготовку проекту; 
– остаточне формулювання проекту та оцінку його техніко-

економічної та фінансової прийнятності; 
– фінальний розгляд проекту та прийняття рішення. 
Інвестиційна фаза: 
– проведення переговорів і укладення контрактів; 
– інженерно-технічне проектування; 
– будівництво; 
– передвиробничий маркетинг; 
– навчання; 
– здача в експлуатацію і пуск. 
Експлуатаційна фаза: 
– заміна та реабілітація; 
– розширення інновацій. 
Інноваційні проекти характеризуються високим рівнем 

невизначеності на всіх стадіях інноваційного циклу. Більше того, 
нововведення, які успішно пройшли стадію випробування і 
впровадження у виробництво можуть бути не прийняті ринком, а їх 
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виробництво повинно бути припинене. Навіть найбільш успішні 
проекти не гарантовані від невдач: у будь-який момент їхнього 
життєвого циклу вони не застраховані від появи у конкурента більш 
перспективною новинки. Інновація у своїй основі характеризується 
альтернативністю і багатоваріантністю рішень. Звідси виникає 
складність її прогнозування.  

Критерії успішності інноваційного проекту: 
– фінансова успішність; 
– принципова новизна; 
– патентна чистота; 
– ліцензійний захист; 
– пріоритетність спрямування інновацій; 
– конкурентоспроможність впроваджуваного нововведення. 
В основі проектного підходу до інноваційної та інвестиційної 

діяльності підприємства лежить принцип грошових потоків. При 
цьому комерційна ефективність визначається на підставі методичних 
рекомендацій з оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх 
відбору для фінансування [9]. 

В якості основних показників ефективності інноваційного 
проекту методичні рекомендації встановлюють: 

– фінансову (комерційну) ефективність, що враховує фінансові 
наслідки для учасників проекту; 

– бюджетну ефективність, що враховує фінансові наслідки для 
бюджетів всіх рівнів; 

– народногосподарську економічну ефективність, що враховує 
витрати і результати, які виходять за межі прямих фінансових інтересів 
учасників проекту й допускають вартісне вираження. 

При цьому  необхідно враховувати витрати і результати, які не 
підлягають вартісній оцінці, – соціальні, політичні, екологічні. При 
розрахунку економічної ефективності результатів проекту 
включаються і виробничі, і соціальні складові. 

Особливість аналізу інновацій полягає насамперед у тому, що 
розширюється коло проблем щодо їхньої організації, оцінювання та 
фінансування. Це ускладнює завдання експертів. В аналізі 
інноваційних проектів виникають великі проблеми.  
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По-перше, збільшується число об'єктів, що підлягають аналізу. 
Це пов`язано з принциповою новизною продукту, невідомістю ринку, 
особливістю цільового підбору технологічного і виробничого апарату, 
спеціальною підготовкою і навчанням персоналу і, нарешті, зі 
значними технічними, технологічними та комерційними ризиками. 
Крім того, при розробці інновацій особливу увагу необхідно приділяти 
правовим, інституційним, екологічним і соціальним проблемам. 

По-друге, для оцінки інновацій доводиться застосовувати якісні 
та прогностичні методи, що ускладнює процедуру, знижує точність 
прогнозу. Для необхідної якісної оцінки нововведень використовують і 
стандартні підходи регресійного, кореляційного, фінансового та 
інвестиційного аналізів, і ситуаційні, імовірнісні методи моделювання. 

По-третє, при оцінці інновацій існує два «вузьких» місця: це 
експертиза та прогнозування результатів НДДКР і оцінка 
життєздатності проекту. Процедура оцінки життєздатності проекту 
вимагає не лише високої кваліфікації та професіоналізму, а й 
розвиненої інтуїції. Тому при аналізі інвестиційних проектів можна 
обмежиться стандартними методиками. 

Аналіз інноваційного проекту як об`єкта діяльності підприємства 
полягає в дослідженні показників якості нововведення і економічному 
аналізі та формуванні вартісних оцінок нововведення, а також у 
визначенні прибутковості та окупності проекту з урахуванням ризику. 

Для прогнозу вартісної оцінки нововведення застосування одного 
методу замало – необхідним кроком є використання послідовно-
паралельного варіативного системного моделювання. Економічна 
частина цього моделювання заснована на застосуванні методу аналізу 
"витрати – ефективність". Показники якості нововведення і його 
інвестиційна привабливість розраховується на основі експертних 
оцінок, створення агрегованої думки, методу проб і помилок і 
спеціального прогнозного графіка – дерева цілей. При цьому 
виявляється рейтинг показників, проводиться ранжування і 
здійснюється умовний переклад в кількісну форму.  

Процес квантифікації показників технічного та експлуатаційного 
рівня нововведення особливо складний. Адже в кінцевому рахунку 
саме це є основою прогнозування конкурентоспроможності 
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нововведення. При удосконаленні та модернізації виробництва на 
основі покупки патентів, ліцензій, ноу-хау витрати на технологію, 
навчання і налагодження обладнання складають до 20% і більше 
інвестиційних витрат. 

При інтенсивному типі економічного зростання, де оновлення 
всього виробничого апарату здійснюється за 5-7 років, витрати на 
технологію, навчання персоналу, НДДКР збільшується в 2-3 рази  
[6, c. 52]. 

В системному аналізі нововведень методу "витрати – 
ефективність" належить другорядна роль серед інших методів. Це 
пов'язано зі специфікою інноваційної діяльності та з необхідністю 
реалізації інновацій в ринкових умовах. В цьому випадку складність 
збільшується не лише при визначенні витрат майбутнього періоду, а й 
при точному складанні динаміки обсягу продажів. 

Метод "витрати-ефективність" відіграє особливу роль у 
визначенні повних витрат, тобто повної сукупності витрат фінансових, 
матеріальних, трудових та інших ресурсів на всіх етапах 
функціонування нововведення. Стадія планування та обліку витрат є 
однією з найбільш важливих. Саме тут формується інформація, від 
якої залежить не тільки оцінка нововведення, а й доля інноваційного 
проекту [7, c. 54]. 

Повні витрати охоплюють витрати, отримані  протягом всього 
періоду життєвого циклу нововведення, тобто витрати на НДДКР, 
виробництво і експлуатацію нововведення. У свою чергу, витрати на 
НДДКР включають витрати на опрацювання гіпотези нововведення, 
теоретичні дослідження, пошукові та лабораторні дослідження, 
технічне проектування, конструювання, створення документації, 
дослідних зразків, їх випробування, контроль якості, витрати на 
зарплату персоналу НДДКР тощо. 

В основі оцінки ефективності проекту лежить порівняльний 
аналіз обсягу пропонованих інвестицій і майбутніх грошових 
надходжень. Порівнювані величини належать в більшості випадків до 
різних часових періодів. Тому найбільш важливою проблемою в цьому 
разі, так само як при визначенні економічної ефективності нової 
техніки і технології, є проблема порівняння доходів і витрат та 
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приведення їх у порівняльний вид. Причинами проведення процесу 
можуть бути інфляція, небажана динаміка інвестицій, падіння 
промислового виробництва, різні горизонти прогнозування, зміни в 
податковій системі. 

Методи оцінки ефективності проекту поділяються на дві групи –  
засновані на дисконтованих та облікових оцінках. 

Так, методами оцінки ефективності проекту, які засновані на 
наукових оцінках (без дисконтування), є період окупності (РР), 
коефіцієнт ефективності інвестицій (АRR) і коефіцієнт покриття боргу 
(DCR). 

Методи оцінки ефективності проекту, засновані на 
дисконтованих оцінках, значно більш точні, позаяк враховують різні 
види інфляцій, зміни процентної ставки, норми прибутковості.  До цих 
показників належать метод індексу рентабельності (РІ), чиста вартість, 
так званий чистий дисконтний дохід (NPV) і внутрішня норма 
прибутковості (IRR) [6, c. 54]. 

Традиційні методи оцінки проекту широко застосовуються у 
фінансовій практиці. 

Метод окупності капіталовкладень є найбільш поширеним, але 
його суттєвий недолік – ігнорування майбутньої вартості грошей з 
урахуванням доходу майбутнього періоду, а внаслідок цього 
неможливість дисконтування. В умовах інфляції, різких коливань 
ставки відсотка і низької норми внутрішніх накопичень підприємства в 
реальній українській економіці цей метод не досить точний. 

Проте необхідно звернути увагу на методику розрахунку 
коефіцієнта ефективності інвестицій, котрий розуміється як середній 
показник прибутковості за весь період здійснення проекту. Цей 
коефіцієнт розраховується діленням середньорічного прибутку на 
середньорічну величину інвестицій. Звичайно даний показник 
порівнюється з коефіцієнтом рентабельності авансованого капітал. 

При цьому всі три традиційних показника, які  засновані на 
обліковій  оцінці, не враховують тимчасової складової грошових 
потоків. Вони не стикуються з факторним аналізом і динамікою 
грошових потоків в економічній реальності. Тому найбільш повно 
можна оцінити проект, застосовуючи методи, засновані на 
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дисконтованих оцінках [7, c. 55]. 
Метод індексу прибутковості (PI) орієнтований на аналізі 

відношення суми наведених ефектів до величини наведених 
капітальних вкладень: 

,                        (4) 

де 
PI – індекс прибутковості; 
Kn – капітальні вкладення в n-му році; 
Rn – результати (дохід) у n-му році; 
Sn – витрати, здійснювані в n-му році. 
Якщо індекс прибутковості більше одиниці, то проект 

рентабельний, а якщо він менше одиниці, то проект не ефективний. 
Метод чистої поточної вартості (NPV) – чистий дисконтований 

дохід і визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий 
період. При цьому величина дисконту може  бути постійною і 
змінною. NPV обчислюється за формулою: 

)1(

1
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r
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 ,                           (5) 

де 
NPV – чиста поточна вартість проекту; 
Rn – результати на n-му кроці; 
Sn – витрати на n-му році; 
n – горизонт розрахунку; 
r – коефіцієнт, або норма, дисконту. 
Ефективність проекту розглядається при даній формі дисконту r 

на підставі значень NPV: чим воно більше, тим ефективніше проект. 
При NPV менше одиниці проект не ефективний. 

Метод внутрішньої норми прибутковості (IRR) виявляє ту норму 
дисконту r, за якої величина приведених ефектів дорівнює величині 
наведених капітальних вкладень. При цьому проект буде вважатися 

                1     N                            1 

       PI = ―    Σ    (Rn – Sn )   ――― 

               Kn   n=0                    ( 1 + r )ⁿ 
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ефективним, якщо IRR дорівнює або більше необхідної інвестором 
норми доходу на капітал. 

Треба наголосити, що розрахунки по IRR і NPV можуть 
призводити до суперечливих результатів. Це пояснюється або 
помилкою у виборі необхідної норми дисконту r, або різночитанням 
вимоги інвестора і проектного менеджера до норми доходу. У будь-
якому разі слід віддати перевагу NPV. 

Оцінка ефективності проекту виконується в три етапи: 
– розрахунок вихідних показників за роками; 
– розрахунок аналітичних коефіцієнтів; 
– аналіз коефіцієнтів і прийняття рішень. 
1. Для розрахунку вихідних показників використовується 

таблиця. У таблиці наведено розрахунок сумарної поточної вартості 
проекту (PV) при різних коефіцієнтах дисконтування. 

2. Розрахунок чистої поточної вартості NPV (чистого 
приведеного доходу) за формулою: 

NPV =  PV – Io,                                           (6) 

де  
NPV – поточна вартість проекту (на рік); 
PV – сумарна поточна вартість проекту; 
Io – витрати на інвестиції. 
3. Розрахунок індексу рентабельності за формулою: 

PI = PV / Io,                                              (7) 

4. Розрахунок внутрішньої норми прибутковості IRR даного 
проекту, за умови, що NPV = 0, становить 9,5%, це означає, що при 
внутрішній нормі прибутковості 9,5% (r = 9,5%) проект стає 
беззбитковим, де PV = Io. 

5. Аналіз коефіцієнтів ефективності проекту. Згідно з критеріями 
чистої поточної вартості NPV, індексу рентабельності PI і внутрішньої 
норми прибутковості IRR при ставці відсотка або коефіцієнту 
дисконтування r ≤ 9,5% і менше,проект можна прийняти за всіма 
критеріями, а при коефіцієнті дисконтування r> 9,5 – проект приймати 
не варто [7, c. 60]. 
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Інноваційна діяльність характеризується високим рівнем 
невизначеності динаміки всіх факторів, які  формують її результати. 
Інновації на відміну від стабільних процесів можуть закінчуватися 
повною невдачею. Тим не менш, дедалі більша кількість підприємств, 
вдаючись до реалізації нововведень, бажають прорахувати свої ризики 
і шанси, передбачити «вузькі місця» і спробувати знизити можливі 
негативні відхилення. 

Ризик інноваційної діяльності визначається, як можливість 
несприятливого здійснення процесу або результату впровадження 
нововведення. При цьому сприятливість і несприятливість оцінюється 
у відповідності з теорією корисності. 

Під управлінням ризиками в інноваційній діяльності розуміється 
сукупність практичних заходів, що дозволяють знизити невизначеність 
результатів інновації, підвищити корисність реалізації нововведення, 
знизити ціну досягнення інноваційної мети. 

Зниження невизначеності результатів інноваційної діяльності 
досягається створенням бази даних про інноваційні проекти і 
накопиченням інформації про реалізовані інновації. Але надлишок 
інформації про нововведення не знижує невизначеності. Для 
управління ризиками в інноваційній діяльності необхідне забезпечення 
придатності інформації, тобто достатності для прийняття рішення. 

Завдання управління ризиками в інноваційній діяльності 
випливає із стратегічних цілей інноваційного розвитку, забезпечуючи 
їх реалізацію. До числа основних цілей управління ризиками в 
інноваційній діяльності належать: 

– прогнозування появи негативних факторів, що впливають на 
динаміку інноваційного процесу; 

– оцінка впливу негативних факторів на інноваційну діяльність і 
на результати впровадження нововведень; 

– розробка методів зниження ризиків інноваційних проектів; 
– формування системи управління ризиками. 
Класифікація ризиків являє собою один з етапів аналізу ризиків, 

що дозволяє надалі проводити ідентифікацію оцінку ризику, а також 
розробляти методи управління ними. Класифікація полягає в розподілі 
ризиків за групами на основі класифікаційних критеріїв.  
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Часто ризики класифікуються за областями їхнього прояву 
(політичні ризики, соціальні ризики, природні ризики). В основі 
найбільш поширеної класифікації лежить виділення чистих і 
спекулятивних ризиків. 

Чисті ризики мають відносно постійний характер прояву. Для 
їхнього аналізу та оцінки широко використовуються методи 
математичної статистики та теорії ймовірностей, оскільки їх прояв, як 
правило, стабільний в часі або відрізняється певною закономірністю. 
Стабільний і стійкий характер динаміки основних показників чистих 
ризиків дає підстави називати їх також статистичними ризиками. 

На відміну від чистих, спекулятивні ризики повною мірою 
визначаються управлінським рішенням. Нерідко спекулятивні ризики 
мають невизначений характер прояви, їх аналітичні оцінки 
змінюються з часом. Найбільш яскраво спекулятивні ризики 
проявляються в областях діяльності, які залежать від ринкової 
кон'юнктури, Тому часто спекулятивні ризики називають динамічними 
ризиками. До спекулятивних ризиків належать: 

– кредитний ризик, що представляє собою небезпеку не погасити 
основний борг і відсотки; 

– комерційний ризик, пов'язаний з виробничо-господарською чи 
фінансовою діяльністю, основною метою якої є отримання прибутку; 

– валютний ризик – це небезпека валютних втрат, пов'язаних зі 
зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної 
валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних 
операцій, операцій на фондових або валютних ринках; 

– портфельний ризик, пов'язаний з портфелем інвестицій [10]. 
Найбільш універсальний спосіб класифікації заснований на 

виділенні операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, оскільки 
саме ці види діяльності визначають динаміку і результати виробничих 
та інноваційних процесів. 

Інноваційні ризики (ризики інноваційних проектів) пов'язані з 
інноваційною діяльністю, головною метою якої є реалізація інновації. 
Інноваційний ризик є результатом сукупної дії всіх чинників, що 
визначають різні види ризиків: валютних, політичних, фінансових, 
підприємницьких.  
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Фактори ризиків визначаються на основі аналізу політичної, 
економічної, фінансово-кредитної політики як окремих країн, так і 
світового співтовариства в цілому. 

Найбільш важливу групу фундаментальних факторів становлять 
політичні.  Для оцінки політичного ризику широко використовуються 
моделі BER, WPRF, ICRG. 

Однією з найбільш відомих є модель BER, створена німецьким 
економістом Ф. Ханнер. Вона носить синтетичний характер і охоплює 
15 економічних і гуманітарних чинників і змінних. Кожна змінна має 
свою вагу за ступенем важливості та впливу на цілі компанії: 
політична стабільність –3,0; ступінь економічного зростання – 2,5; 
конвертованість валюти – 2,5; вартість робочої сили – 2,0; наявність 
короткострокових кредитів – 2,0; рівень інфляції - 1,5; ставлення до 
іноземних інвесторів – 1,5; рівень націоналізації – 1,5; стан платіжного 
балансу – 1,5; ступінь професійної підготовки – 1,0; реалізація 
контрактів – 1,0; розвиток інфраструктури – 1,0; ступінь 
бюрократизації – 1,0; розвиток інфраструктури – 1,0; місцеве 
управління – 1,0, сумарна вага змінних становить 25 [6, c. 70]. 

Повний економічний аналіз проводять на трьох рівнях:  
1. Аналіз загального стану  економіки. Це дає змогу з'ясувати, 

наскільки сприятливою є ситуація для інвестування.  
2. Здійснення аналізу окремих сфер ринку з метою виявлення 

тих, які в сформованих загальноекономічних умовах найбільш 
сприятливі для вкладення коштів з погляду обраних інвестиційних 
цілей і пріоритетів. 

3. Детальне висвітлення конкретних інноваційних програм, 
проектів, стан окремих підприємств. 

Оцінка ризику полягає в кількісній або якісній оцінці можливих 
втрат (шкоди, збитків) і можливості їх виникнення.  

Якісна оцінка ризику здійснюється в основному за допомогою 
рейтингу. Рейтинг –  це спосіб якісної оцінки ризику в будь-якій 
області діяльності на основі формалізації експертних методів. Однією з 
першою і найпростішою формою проведення рейтингової оцінки стало 
ранжування.  

Ранжування припускає упорядкування оцінюваних об'єктів у 
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порядку зростання або зменшення їх якостей. Ранжування може 
здійснюватися кількома методами, в основі кожного з них лежать 
експертні думки та  судження фахівців відносно окремого об'єкта. 

При оцінюванні ризику цілком обґрунтовано застосування 
апарату математичної статистики та теорії ймовірностей у випадках: 

– якщо йдеться про інновації, які мають аналоги; 
– якщо інновація не має аналогів, або підприємство-інноватор не 

має достатнього досвіду для впровадження інновації, або інноваційний 
процес реалізується в умовах нестабільності [5, c. 34].  

При ухваленні рішення щодо реалізації нововведення необхідно 
визначити, чи можливо в даній ситуації управління ризиками. Якщо 
під час аналізу встановлено, що можливо мати кілька результатів 
інновації, кожен з яких неоднаково оцінюється інноватором 
(найвдаліший, вдалий, абсолютно невдалий), то подібні інновації 
називаються ризиковими.  

Кількісною оцінкою тієї чи іншої інновації прийнято вважати 
варіацію (var) – розкид можливих результатів інноваційної операції 
щодо очікуваного значення (математичного очікування). У 
відповідності з теорією ймовірностей і математичної статистикою, цей 
показник розраховується як середнє квадратичне відхилення від 
очікуваного результату. 

var = Σp i • (ri–ri),                                          (8) 

Також для оцінки ризику використовується показник середнього 
лінійного відхилення (σ), який іноді називається дисперсією: σ = √ var 

Відносне лінійне відхилення оцінюється за допомогою показника 
стандартного відхилення (γ): 

                                             (9) 

Чим вище коефіцієнт варіації, або коливання, тим більш 
ризикованою є інвестиція. 

При аналізі результатів інноваційної діяльності 
використовуються статистичні таблиці стандартного нормального 

               σ 
      γ =  —. 
               rc 
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розподілу, за якими, виходячи з коефіцієнта Z, оцінюється ймовірність 
того, що результат інновації виявиться не гіршим якогось критичного 
рівня, що визначається інноватором або інвестором 


r

e
r

Z


 ,                                           (10) 

де: r – критичний рівень результату інновації; 
За значенням Z на основі табличних значень оцінюється 

ймовірність ризику, якщо критичний рівень переходить середнє 
очікуване значення: 

r> r℮, якщо інноватор зацікавлений у максимізації результату; 
r <r℮ якщо інноватор зацікавлений у мінімізації результату  

[4, c. 143]. 
Розподіл ризиків здійснюється зазвичай між учасниками проекту, 

щоб зробити відповідальним за ризик учасника, який в змозі найкраще 
обчислити і контролювати ризики і найбільш стійкого у фінансовому 
відношенні, здатного долати перешкоди від дії ризиків. 

Страхування, як система економічних відносин, охоплює 
утворення спеціального фонду коштів (страхового фонду) і його 
використання для подолання шляхом виплати страхового 
відшкодування різного роду втрат, збитків, викликаних 
несприятливими подіями (страховими випадками). Для страхування 
обов'язкова наявність двох сторін: спеціальної організації, що управляє 
страховим фондом (страховика), і юридичних або фізичних осіб, що 
вносять до фонду встановлені платежі (страхувальників). Їхні взаємні 
зобов'язання регламентуються договором відповідно до умов 
страхування [4, c. 250]. Основні методи управління ризиками 
представлено в табл. 6. 

Інноваційна діяльність опосередковує трансформацію нових ідей 
та знань в об’єкт економічних відносин. Визначення та урахування її 
особливостей є неодмінною умовою забезпечення ефективності 
економічної стратегії держави. Інвестиції й інновації – взаємопов’язані 
економічні категорії, без яких неможливий економічний розвиток 
країни.  
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Таблиця 6 - Методи управління ризиками 

Методи управління ризиками 

Ухилення Локалізація Дисипація Компенсація 
– відмова від 
ненадійних 
партнерів; 
– відмова від 
ризикованих 
проектів; 
– страхування 
ризиків; 
– пошук 
гарантів. 

– створення 
венчурних 
підприємств; 
– створення 
спеціальних 
структурних 
підрозділів для 
виконання 
ризикованих 
проектів. 

– диверсифікованість 
видів діяльності й зон 
господарювання; 
– диверсифікованість 
збуту й поставок; 
– диверсифікованість 
інвестицій; 
– розподіл 
відповідальності між 
учасниками; 
– розподіл ризику за 
етапами роботи (за 
часом). 

– стратегічне 
планування діяльності; 
– прогнозування 
зовнішньої обстановки;
– моніторинг 
соціально- 
економічний й 
нормативно- правовий;
– створення системи 
резервів; 
– активний 
централізований 
маркетинг 

 
Водночас ці сфери найбільше зазнали негативного впливу 

економічної кризи. Нині склалася така ситуація, що інновації набули  
мінімального рівня, а інвестиції спрямовуються переважно у проекти з 
короткостроковими цілями. 

Здійснення інновацій нереальне без вкладання інвестицій, і 
навпаки, капітальні вкладення повинні мати інноваційний характер, 
оскільки недоцільно відтворювати основні засоби, що не відповідають 
сучасним технологічним вимогам.  

У сучасних умовах актуальними стають проблеми не лише 
відтворення інноваційної наукомісткої продукції, інноваційних 
підприємств, а й формування цілісних регіональних інноваційних 
систем, що потребує вивчення територіального вектора інноваційної 
складової в стратегічному розвитку продуктивних сил. 

Державне регулювання економіки України неможливо без 
активізації інноваційних та інвестиційних процесів. Здатність суб’єктів 
господарювання та державних органів влади визначати напрямки 
інноваційного розвитку і залучати необхідні для такого розвитку 
інвестиції є визначальною складовою успіху суб’єкта господарювання 
та виходу вітчизняної економіки з кризи. 

Оцінюючи джерела фінансування та ефективність інвестиційно-
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інноваційного розвитку національної економіки, можна зробити такі 
висновки: 

– по-перше, необхідно використовувати всі внутрішні 
інвестиційні можливості держави, включаючи залучення місцевих 
дрібних інвесторів у пайові інвестиційні фонди; 

– по-друге, потрібно оцінювати ефективність іноземних 
інвестицій з точки зору їх вкладення саме в наукомістке виробництво.  
Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку національної 
економіки випускати конкурентоздатну продукцію не лише на 
внутрішніх, а й на зовнішніх ринках (європейському і світовому). В 
результаті такого використання іноземних інвестицій за рахунок 
експорту конкурентоспроможної продукції регіон  буде одержувати 
валюту – джерело інвестування в подальший розвиток інноваційної 
діяльності.  

Щоб забезпечити досягнення стратегічної мети – стабільного 
соціально-економічного розвитку – необхідно нарощувати 
інвестиційні ресурси, послідовно збільшувати частки капітальних 
вкладень у ВВП, поліпшувати структуру інвестиційних джерел та 
оптимізацію напрямів їх вкладень. Крім того, потрібно забезпечити 
ефективну реалізацію довгострокової стратегії розвитку 
інвестиційного потенціалу, його ефективне використання, передусім 
для створення високопродуктивних робочих місць.  

Виходячи з цього, необхідною умовою є визначення цільової 
спрямованості інвестиційно-інноваційного розвитку господарської 
діяльності як окремого промислового підприємства, так і національної 
економіки в цілому.  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНО‐ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

д.е.н., професор,  
професор кафедри макроекономіки і державного управління,  

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Сафонов Ю. М., 

к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку і аудиту, 

Одеська національна академія харчових технологій 
Мельник Ю. М. 

У теорії і практиці існує чимала кількість проблем, які 
утруднюють широке практичне застосування принципів інноваційного 
менеджменту в нових економічних умовах. 

Як показує практика, поглиблення кризи в інноваційно-
інвестиційній сфері належить до числа найбільш серйозних проявів 
негативних тенденцій трансформаційного періоду. Дослідження, що 
проводилися в даній області, виявили низку причин його виникнення. 
Так, на думку Геєця В.М. [1, с. 4], головним протиріччям, яке 
породжує ця криза, є те, що з одного боку, перехід до вільного 
підприємництва, створення конкурентного середовища, орієнтація на 
західних споживачів повинні стимулювати ініціативну діяльність, 
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технологічного нововведення, безумовну реалізацію науково-
технічних та інших інновацій, з іншого боку – економічна криза, що 
супроводжує трансформаційний період, різке зниження інвестиційної 
активності суспільства дезорганізують інноваційний процес, 
виключають його пріоритетність, ліквідують природні стимули до 
інноваційної діяльності. 

Інноваційна криза проявляється в різкому зниженні керованості 
процесами створення і впровадження нововведень, у відсутності 
джерел фінансування, у згортанні діяльності дослідницьких творчих 
колективів. Виходячи з цього пошук всіляких рішень проблем 
управління інноваційними процесами стає одним з найважливіших 
умов формування ефективної системи управління. Разом з тим, не 
тільки загальна економічна криза визначає характер і особливості 
функціонування інноваційно-інвестиційної сфери. В основі існуючих 
нині тенденцій інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці 
лежать загальні закономірності суспільного розвитку в цілому та 
закономірності, властиві саме інноваційній сфері. 

Питання про закони та закономірності суспільного розвитку та 
їхній прояв у інноваційно-інвестиційній діяльності розглядається в 
рамках інноваційної теорії, починаючи з моменту її виникнення. 
Формування інноваційної теорії було покладено в роботах Зомбарта 
В., Мітчерліха В., Шумпетера Й.  

Загальною характеристикою досліджень того періоду є висування 
підприємця в якості основної ланки в системі поступального розвитку 
виробництва, «носія технічного прогресу». Так, ще в 1909 р. Зомбарт 
В. зробив спробу обґрунтувати суть підприємництва як рушійної сили 
капіталістичного господарства, яка приводить в дію вихідний 
«елемент» господарської системи – підприємство. Фактором успіху в 
цьому випадку виступав підприємець, який прагнув отримати 
найбільший прибуток і посилити свої ринкові позиції за рахунок 
виробництва та розповсюдження технічних новинок. 

Однією з найважливіших характеристик підприємця Зомбарт В. 
вважав прагнення не зупинятися на досягнутому, особливо якщо мова 
йшла про отримання нового знання або розробку будь-якого нового 
технічного принципу рішення виробничого завдання, його активне 
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поширення у формі нових продуктів або послуг. Причому 
підприємець, за Зомбартом В., не лише реалізовував функції створення 
і розповсюдження нововведень, а й ніс всю необхідну відповідальність 
за результати цих процесів. 

Таким чином, Зомбарт В. досліджував основи механізму 
ринкового поширення технічних новинок, що є одним з 
найважливіших елементів інноваційної теорії. Для підтвердження 
своїх висновків він аналізував дії низки великих підприємців того часу, 
наприклад, Сіменса В.  

Приблизно в цьому самому напрямку проводив дослідження 
місця і функцій підприємця в процесі розвитку виробництва Мітчерліх 
В., який приділив особливу увагу обґрунтуванню його ролі в 
здійсненні технічного прогресу. 

Найбільш повного обґрунтування основні положення 
інноваційної теорії набули в роботах Шумпетера Й. [2, с. 138]. Саме 
він, на загальну думку фахівців, вніс значний внесок в її формування і 
розвиток. 

Свою концепцію Шумпетер Й. виклав у роботі «Теорія 
економічного розвитку» (1911г.). Іноді ця концепція визначається як 
динамічна теорія розвитку, позаяк саме динаміка ринку і постійні 
коливання є причиною поступального розвитку. Причому джерелом 
кон'юнктурних коливань за Шумпетером Й. є знову-таки «динамічний 
підприємець». 

Аналізуючи причини зазначених коливань, Шумпетер Й. вперше 
в економічній науці виділив і дав характеристику так званих нових 
комбінацій чинників виробництва [2, с. 159]: 1) виготовлення нового, 
тобто ще невідомого споживачам, блага або створення нової якості 
того чи іншого блага; 2) впровадження нового, тобто для даної галузі 
промисловості практично ще невідомого методу (способу) 
виробництва, в основі якого лежить нове наукове відкриття і який 
може полягати також у новому способі комерційного використання 
відповідного товару; 3) освоєння нового ринку збуту, тобто такого 
ринку, на якому досі певна галузь промисловості цієї країни ще не 
була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 
4) отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, рівним 
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чином незалежно від того, чи існувало це джерело раніше чи 
вважалося недоступним, або його тільки належало створити; 5) 
проведення відповідної реорганізації, наприклад, забезпечення 
монопольного становища або підрив монопольного становища іншого 
підприємства. 

Єдиним критерієм, покладеним в основу даної класифікації, 
стала новизна, яка дає змогу реально оцінити рівень конкретного 
нововведення або будь-якої їх сукупності, а відтак визначити 
амплітуду і тривалість кон'юнктурних коливань. В результаті 
Шумпетер Й. зробив спробу проаналізувати причини і можливості 
виникнення інновацій, а також їхній взаємозв'язок і взаємовплив. 
Проведені дослідження дали змогу Шумпетеру Й. зробити висновок 
про пріоритетність першої та другої із зазначених комбінацій. 

Вивчаючи природу і закономірності виникнення інновацій, 
Шумпетер Й.  вперше виділив і обґрунтував відмінність між 
товарними і технологічними нововведеннями, паралельно з цим 
показавши їхній вплив на виникнення новинок невиробничого 
характеру. 

Дослідження тенденцій і закономірностей інноваційної 
діяльності, нерівномірності нововведень були продовжені в період 
1970-80-х років західними економістами: Меншем Г., Менсфілдом Е., 
Кузнецем С., Ван Дейном Я., Кляйнкнехтом А., Мойвартом Е. та 
іншими. 

Значний внесок у формування інноваційної теорії внесли і 
вітчизняні дослідники. Це, перш за все, Кондратьєв Н. – автор теорії 
великих кон'юнктурних циклів. В результаті кардинальних змін в науці 
в 1990-2000-і роки значний внесок у дослідження проблематики 
інноваційного розвитку внесли Александрова В., Амоша А., Бойко Є., 
Буркинський Б., Гальчинський А., Геєць В., Грузнов І., Данилишин Б., 
Денисюк В., Калитич Г., Козьменко С., Пересада А., Шкворец Ю., 
Федулова Л. та інші відомі українські фахівці [3, 4, 5, 6, 7]. Вибірковий 
аналіз основних положень і висновків існуючих у вітчизняній і 
зарубіжній практиці підходів до вирішення окремих проблем 
управління інноваціями буде зроблений нижче. 

Як відомо, всякі довгострокові тенденції, які існують в певний 
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період часу, потрапляють під вплив зовнішніх факторів, в результаті 
чого вони можуть істотно змінюватися і набувати специфічного змісту 
і спрямованості. Особливо наочно це проявляється в нашій країні. Як 
уже зазначалося, ситуація, що склалася зараз в української 
інноваційній сфері, однозначно визначається як кризова. З одного 
боку, вона характеризується наявністю проблем інфраструктурного 
забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів з урахуванням нової 
економічної ситуації, а з іншого – відсутністю механізму 
стимулювання високої активності учасників інноваційно-
інвестиційних процесів, інноваційної сприйнятливості 
товаровиробників, насамперед, провідних галузей промисловості, 
формування ринку інноваційних продуктів, гарантій стабільності у 
сфері інтелектуальної праці і виробництва з боку держави. 

Оскільки основу інноваційно-інвестиційної діяльності складають 
фундаментальні наукові дослідження, то саме в цій сфері створюються 
передумови для подальшої успішної реалізації цілей інноваційно-
інвестиційного розвитку виробництва. Незважаючи на те, що в цілому 
«поле діяльності» фундаментальної науки набагато ширше кордонів 
інноваційно-інвестиційних процесів будь-якого рівня, її суб'єкти 
перебувають у відносно більш важкому становищі порівняно з 
суб'єктами, що діють на наступних її етапах. 

В умовах різноманітних потреб ринку, неоднорідності товарної 
маси одного і того самого профілю, викликаних попитом на відносно 
невеликі партії продукції цільового призначення, проявляється одна з 
найбільш характерних особливостей виробничої діяльності – 
збільшення обсягів дрібносерійного виробництва продукції 
найширшої номенклатури з різними внутрішніми модифікаціями, 
адаптує її до конкретних умов споживання. Цей, здавалося б, 
позитивний аспект «створює» своєрідне протиставлення виробничих 
інтересів виробників і споживачів. 

У сформованих економічних умовах виробникам, що в основній 
своїй масі перебувають в досить складному матеріально-технічному і 
фінансовому становищі, значно простіше займатися випуском 
уніфікованих і стандартизованих виробів, що дає змогу отримувати 
економію матеріальних трудових і інших витрат. Споживачі, що теж 
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цілком природно, хочуть отримувати продукцію з найбільш високими 
споживчими  властивостями; техніко-економічні параметри 
експлуатації якої максимально відображають інтереси і, відповідно, 
дають змогу отримати більший ефект від її практичного застосування 
у порівнянні з конкурентами, що використовують аналогічне, але 
стандартизоване обладнання та техніку. 

Разом з тим, в рамках технологічної виробничої системи і 
виробники, і споживачі у багатьох випадках виступають одночасно в 
обох цих якостях. Тому на практиці досить часто відбувається свого 
роду накладення одних інтересів на інші. Як наслідок, негативний 
ефект виробника значною мірою нівелюється за рахунок позитивних 
інноваційних імпульсів, що викликаються зростаючими потребами 
виробництва. Тут також можна провести аналогію з порівняльними 
характеристиками стабільного та інноваційного процесів. 

Таким чином, фактори інновацій є важливою особливістю 
сучасного етапу економічного розвитку, що визначає багато 
особливостей у виробничій сфері. Традиційно їх можна розділити: за 
характером впливу на економічні, техніко-технологічні, організаційні, 
соціальні, правові, екологічні; за областю виникнення – на внутрішні і 
зовнішні. В основному сукупність факторів досить стабільна, її склад 
добре відомий і відображає головним чином відмінності точок зору 
дослідників на питання виявлення і оцінки їх впливу на різні аспекти 
функціонування виробничих систем. Назвемо основні чинники 
загального порядку – внутрішні: матеріально-технічний рівень 
розвитку виробничої бази, призначення продукції, що випускається, 
тип і організаційна структура управління, стиль і методи управління, 
рівень інноваційності виробництва, необхідний і фактичний рівень 
кваліфікації персоналу різних категорій, система мотивації персоналу, 
рівень інноваційної активності персоналу, організаційна культура та 
ін; – зовнішні: фактори, що виникають під впливом впливу ринкових 
структур, податкової системи, законодавчо-правової системи, 
фінансово-кредитної системи; фактори загальноекономічного, 
соціального і зовнішньополітичного характеру, історичні, національні 
та ін. 

Динаміка впливу зазначених факторів, що викликає порушення 
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стабільності в факторної системи, і є найважливішим імпульсом, 
причиною порушення сформованих стійких взаємозв'язків в 
економічному механізмі в цілому. Як наслідок такої нестабільності 
можна розглядати різке зниження рівня пріоритетності промислового 
виробництва в Україні як провідного об'єкта управління і на рівні 
державної економіки, і на мікрорівні. Причому ця тенденція не лише 
зберігається, а й посилюється в тих галузях і сферах діяльності, які 
традиційно вважалися найбільш високотехнологічними, що 
забезпечували найбільший обсяг продажів нової техніки і технології, у 
тому числі на світовому ринку. Ці висновки підтверджуються 
результатами різних статистико-аналітичних досліджень, досить 
активно проводяться в останні роки вітчизняними та закордонними 
вченими [8, 9]. 

Наприклад, в обстеженні ділової та інноваційної активності 
українських виробників у промисловості, проведених в Центрі 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. 
Доброва НАНУ, були проаналізовані показники інноваційно активних 
підприємств України [10, с. 49]. Показано, що при загальних успіхах у 
досягненні макроекономічної стабільності та зростання ВВП в 2000-х 
роках змін за рахунок суттєвого збільшення виробництва 
технологічних інновацій та поліпшення якості економічного зростання 
у структурі економіки не досягнуто. Це свідчить про недоліки в 
реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики та розвитку 
інноваційної інфраструктури в країні. Для підвищення об'єктивності 
оцінки інноваційної активності національної економіки 
рекомендується удосконалювати інформаційну базу дослідження. 

У дослідженнях, проведених в Інституті економіки і 
прогнозування НАНУ, робиться наголос на створення нових 
організаційно-господарських структур у національній економіці, 
спрямованих в шостий технологічний уклад [11, с. 38]. 

Домінуючий в сучасному світі п'ятий технологічний уклад почав 
формуватися ще в 1950-60-ті роки і склався в цілісну відтворювальну 
систему і став основою економічного зростання після структурної 
кризи 1970-х років. Ядром цього укладу є програмне забезпечення, 
обчислювальна техніка та технології переробки інформації, 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

71 

виробництво і використання пристроїв автоматизації, космічної та 
оптико-волоконного зв'язку. Такий розвиток супроводжується змінами 
в енергоспоживанні (зростання споживання природного газу), в 
транспортних системах (прискорене зростання авіаперевезень), у 
виробництві конструкційних матеріалів (збільшення випуску 
комбінованих матеріалів із заданими властивостями). Спостерігається 
перехід до нових методів організації виробництва: до безперервного 
інноваційно-інвестиційному процесу, гнучкої автоматизації, 
індивідуалізації попиту, матеріально-технічного постачання «точно в 
термін», до нового типу життя. 

Водночас проступають риси новітнього шостого технологічного 
укладу і починають формуватися його відтворювальна система. Ядром 
цього укладу стають біотехнології та системи штучного інтелекту, 
глобальні інформаційні мережі й інтегровані високошвидкісні 
транспортні системи. Прогрес в інформаційних і телекомунікаційних 
системах, у фінансових технологіях просуває вперед і процес 
глобалізації економіки, стверджує єдиний світовий ринок товарів, 
капіталів та робочої сили. 

Важливий висновок, який визначає ще одну тенденцію в 
інноваційно-інвестиційній сфері полягає в тому, що рівень 
інноваційної активності великих товаровиробників істотно перевищує 
аналогічний показник середніх і малих. Причому ця тенденція 
виявлена по всім аналізованих позиціях. 

Передумовою формування зазначеної тенденції є більш високий 
рівень розвитку технологічної бази великих виробників, що дає змогу 
отримати реальний ефект у формі економії матеріальних і трудових 
ресурсів, поліпшення організації праці та відпочинку персоналу, 
підвищення екологічної безпеки продукції та технології її 
виробництва. 

На наш погляд, ця тенденція повною мірою відображає 
специфіку сучасної ситуації в українській інноваційно-інвестиційній 
сфері, тоді як в найбільш промислово розвинених країнах, як відомо, 
активно зростає роль малого та середнього бізнесу в нарощуванні 
державного інноваційного потенціалу. На відміну від них, для 
вітчизняних малих і середніх підприємств основним завданням зараз є 
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завоювання і укріплення становища на ринку, прагнення утриматися в 
ринковій інфраструктурі за рахунок збільшення основного і 
оборотного капіталу. Разом з тим, загальні закономірності 
інноваційно-інвестиційного розвитку проявляються і тут. Можна 
спостерігати, що великі виробники в порівнянні з середніми і дрібними 
мають відносно більше ресурсних можливостей для активізації 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Економічний ефект від 
впровадження нововведень отримують в першу чергу також великі 
підприємства. Але коливань фінансових результатів від інноваційно-
інвестиційної діяльності також більше у великих підприємств. Однак 
дані співвідношення не слід трактувати однозначно як негативні для 
перших і позитивні для других. Тут необхідно також використовувати 
дані порівняльного аналізу рівня ризику реалізованих ними 
інноваційних проектів, довгостроковості цих проектів (одержання 
прибутку в найближчій чи більш віддаленій перспективі платника), 
масштабність вирішуваних виробничих завдань (загальнодержавні, 
регіональні, розраховані на окрему групу користувачів) і т.д. 

Створення ефективної системи управління інноваційно-
інвестиційної діяльністю потребує наявності відповідного 
теоретичного доробку. Тому існуючі практичні потреби в такій системі 
слід доповнити потребами в необхідному понятійному апараті, 
розробці методології управління в інноваційно-інвестиційній сфері, а 
також в адекватному інструментарії. 

Розробка прийомів і форм ефективного управління інноваціями 
потребує чіткого формулювання його цілей, предмета, управлінських 
завдань. Тому перш за все слід визначити основні концептуальні 
поняття і категорії складові суть цих питань. Це дасть змогу також 
більш повно і точно відобразити зміст інноваційно-інвестиційного 
процесу як об'єкта управління. 

Нині у світовій практиці найбільш поширені два підходи до 
трактування основних положень інноваційної теорії. Перший базується 
на концепції Шумпетера Й. про нові комбінації факторів виробництва і 
його визначенні інновації як будь-якого можливого зміни, що 
відбувається внаслідок використання нових або вдосконалених рішень 
технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах 
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виробництва постачання, збуту продукції, післяпродажного 
обслуговування тощо. Інший варіант цього визначення – «кінцевий 
результат впровадження нововведення» [12, с. 45]. Однак він не 
знайшов широкого практичного застосування внаслідок зайвої 
узагальненості і неконкретності. 

Більш точними характеристиками поняття «інновація», 
запропонованими прихильниками першого підходу і застосовуваними 
з 1960-х років є, наприклад, визначення: Ла П'єрре – будь-яка зміна у 
внутрішній структурі господарського організму шляхом переходу від 
первісного у новий стан; Вітфілда П. – розвиток творчої думки і її 
перетворення в готовий продукт, процес чи систему; Друкера П. – 
особливий інструмент підприємців, засіб, за допомогою якого вони 
використовують зміни як шанс здійснити новий вид бізнесу або 
послуг; Найта К. – впровадження чогось нового по відношенню до 
галузі чи її безпосереднього оточення; особливий випадок процесу 
зміни в організації та ін. Особливе місце серед представлених 
трактувань посідає визначення Друкера П. – одне з найбільш «пізніх» 
за часом, але відображає досить повно суть класичного визначення 
Шумпетера Й., з одночасним виділенням підприємницького фактора в 
якості умови ефективності розвитку виробництва. 

Незважаючи на настільки пильну увагу зарубіжних досліджень 
до термінологічної проблематики інноваційної теорії, постійне 
збільшення числа досліджень, було б передчасно говорити про явні 
переваги або пріоритеті чиїхось концепцій і остаточному вирішенні 
питань, пов'язаних з формуванням  апарату  категорій в інноваційній 
сфері. У цьому переконує і наявність другого підходу до трактування 
поняття «інновація» – більш вузького (на думку фахівців). Тут основна 
категорія інноваційної теорії розглядається, насамперед, з позицій 
створення та впровадження конкретних видів техніки, технології, 
інших нових продуктів. При цьому в ряді випадків допускається 
ототожнення інноваційних і науково-технічних аспектів виробничої 
діяльності, що не завжди вірно. 

Разом з тим цей підхід дуже поширений, оскільки в його основі 
лежить принцип виділення інновацій з науково-технічних позицій. До 
того ж в рамках даного підходу значно простіше і наочніше 
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досліджувати кількісні та якісні параметри інновацій, визначати 
економічний та інші види ефекту від їхнього практичного 
використання. 

Проте основна складність в розширенні кордонів практичного 
застосування даного підходу полягає у відсутності у його 
прихильників єдиної точки зору на саме поняття «інновація» та її 
«похідних». Суть дискусії можна виразити таким чином: інновація – 
результат або процес? Існуючі труднощі визначаються тим, що 
незважаючи на широке практичне використання в самих різних сферах 
діяльності, «інновація» є досить неоднозначною категорією. Тому 
перед тим як  проаналізувати найбільш розповсюджені точки зору, 
виокремимо основні ознаки інновацій, покладені фахівцями Центру 
вивчення науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. 
Доброва НАНУ в основу понятійно-термінологічної системи 
«Інноваційна діяльність» та «інноваційна політика» [13, с. 21], які 
розглядалися інновацію в двох аспектах. З одного боку, вони 
трактують інновацію як певну діяльність. Термін «новація» від 
латинського novatio означає «оновлення», тобто процес. Родинне слово 
innovating з англійської мови перекладається як новаторство, тобто 
діяльність новаторів. З іншого боку, інновацію можна розглядати не як 
дію з досягнення деякого результату, а як сам результат-нововведення, 
нововведення (innovatio). 

Прихильники першої точки зору вважають, що поняття 
«інновація» поширюється на новий продукт або послугу, спосіб їх 
виробництва, нововведення в організаційній, фінансовій, науково-
дослідній та інших сферах, будь-яке вдосконалення, яке забезпечує 
економію затрат або створює умови, для такої економії (Лемерль П.). 

Послідовники «процесного» трактування інновацій розглядають 
у цій якості впровадження нових або значно модернізованих процесів 
виробництва (Харман А.), поява нових або вдосконалений старих 
процесів і продуктів в господарстві окремих фірм (Джонсон Р.) і т.д. 
На наш погляд, найбільш характерним визначенням інновації, що 
узагальнює думки цієї групи вчених, можна вважати визначення Санто 
Б. Він розглядає інновацію як суспільно-техніко-економічний процес, 
який через практичне використання ідей і винаходів призводить до 
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створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, і у 
разі, якщо інновація орієнтується на економічну вигоду (прибуток), її 
поява на ринку може принести додатковий дохід. Причому у всіх 
випадках інновація означає нову ініціативу, котра потребує тим більш 
глибоких змін, чим сильніше вона відхиляється від попереднього 
напряму розвитку. 

Дослідження методологічних проблем управління інноваціями 
розробка питань забезпечення практичних потреб в категоріальному  
апараті зумовили значний інтерес до них і з боку вітчизняних вчених. 

Слід зазначити, що більшість українських фахівців, що 
займаються розробкою зазначених проблем, дотримуються в своїх 
думках одного з розглянутих вище підходів.  

Крім того, виходячи з ролі і значення інновацій як чинника 
ефективного розвитку виробництва, ряд економістів представляють їх 
як складні системи, за допомогою яких ідеї або винаходу 
перетворюються в комерційну реальність (товар) [55, с. 146-149]. 
Остання точка зору «перетинається» з точкою зору Друкера П., який 
розглядає, як уже зазначалося, інновацію не лише як ціль, а й як засіб, 
інструмент розвитку бізнесу. 

Незважаючи на подібну різноманітність визначень терміну 
«інновація», що значно відрізняються і за формою, і за змістом, існує, 
на наш погляд, єдина загальна передумова їх виникнення. 

Інноваційно-інвестиційна діяльність здійснюється в системі 
науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничих, 
маркетингових та інших структур. Їх цілі обумовлюють особливості її 
здійснення, особливості матеріально-технічної бази, кадрового, 
інформаційного, фінансового забезпечення. Крім того, специфіка 
функціонування таких структур визначається змістом конкретного 
етапу інноваційно-інвестиційного процесу. Тому розгорнуте 
визначення інноваційної діяльності як об'єкта управління повинне 
охоплювати два аспекти: по-перше, це сукупність процесів 
виробничого і невиробничого характеру, що забезпечують постійне 
вдосконалювання виробництва в результаті підвищення суспільних 
потреб на базі взаємопов'язаного поступального розвитку науки і 
техніки, об'єктивних економічних законів і закономірностей; по-друге, 
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це сукупність дій, що забезпечують високий рівень використання 
інноваційного потенціалу виробництва, необхідний і достатній у 
конкретний період часу для створення, комерціалізації та експлуатації 
нових продуктів, що дають змогу одержати нову якість виробництва і 
життєдіяльності в суспільстві. 

Таким чином, здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності 
передбачає наявність відповідного механізму реалізації її цілей і 
завдань. Базовим елементом створення цього механізму, що дає змогу 
оцінити принципову можливість здійснення інноваційно-інвестиційної 
діяльності, є інноваційний потенціал. 

Інноваційний потенціал являє собою сукупність елементів, 
необхідних для вирішення конкретних виробничих завдань і 
відображає готовність господарюючого суб'єкта до їх вирішення. 
Існуючі в економічній літературі визначення цього поняття в 
основному не мають радикальних відмінностей. Головним чином, 
дискусія з питання визначення сутності інноваційного потенціалу 
зводиться до виявлення його елементів. Найбільш повним, на наш 
погляд, визначенням, відображає його суть, є таке [14]: інноваційний 
потенціал – це сукупність кадрових, матеріально-технічних, 
інформаційних і фінансових ресурсів, що обслуговуються відповідною 
інфраструктурою, призначена для реалізації нововведень. 

Дана категорія вважається однією з найбільш маловивчених в 
інноваційних теорії. Разом з тим, існує принаймні три варіанти її 
застосування: 

1. Інноваційний потенціал нововведення, оцінюваний за 
критеріями: 

а) інтенсивності-екстенсивності, тобто рівня відповідності 
«зростання» кінцевих результатів зростанню витрат на нововведення – 
оцінка об'єкта, а також рівня відповідності сумарної ефективності 
факторів, що беруть участь в інноваційному процесі, витратам на 
підтримку цього процесу – оцінка процесу; 

б) комплексності, тобто здатності вносити зміни до інших 
підсистем (наприклад, техніко-технологічну, управлінську, правову, 
соціально-психологічну); в) радикальності, тобто можливості 
представлення нових практичних засобів для задоволення нових або 
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вже відомих потреб, новизні якісних змін у способах людської 
діяльності. 

2. Інноваційний потенціал соціокультурного середовища, в якому 
здійснюються нововведення, його економічних, інституційних, 
соціальних, культурних характеристик. «Це необхідний, але нерідко 
недооцінюваний напрямок діяльності. За загальними міркуваннями 
«про відсталість середовища» нерідко ховається просте незнання її 
інновативних характеристик і можливостей, так само як і невміння їх 
використовувати». 

3. Інноваційний потенціал галузей, що беруть участь в 
нововведенні. «Мова йде про максимально повному використанні 
професійно-кваліфікаційної підготовки спеціалістів, робітників і 
організаторів для вирішення завдань, що виникають при здійсненні 
нововведень». Крім того, до інноваційного потенціалу 
господарюючого суб'єкта належить «прийнята в них науково-технічна 
політика, соціально-психологічний клімат, установки щодо нового і 
т.п.». 

Інноваційний потенціал будь-якого господарюючого суб'єкта 
залежить від специфіки і масштабів його діяльності, а рівень його 
розвитку визначає реальні інноваційні можливості, тобто 
сприйнятливість до нововведень і, відповідно, інноваційну активність. 
Існує достатньо поширена думка, що «інноваційний потенціал» та  
«інноваційна сприйнятливість» – тотожні поняття [14]. Однак це 
далеко не так, оскільки потенційні можливості створення інновацій 
зовсім не обов'язково відповідають реальним потребам при їхньому 
впровадженні. Разом з тим, при оцінці інноваційної активності 
виробників показники стану інноваційного потенціалу, показники 
перебування рівня його використання, готовності галузей національної 
економіки до змін і впровадженню конкретних нововведень 
знаходяться в прямій залежності і взаємодоповнюють один одного. 

Для сучасного стану промислового виробництва адекватнішою є 
тенденція, що полягає в дедалі більшій увазі до технологічних 
інновацій. Передусім тут позначилися деякі реальні труднощі 1990-х 
років: вичерпані можливості вдосконалення багатьох базисних видів 
продукції; відчувається дефіцит енергетичних, сировинних і 
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фінансових ресурсів; зменшився вплив на споживача процесу 
розширення номенклатури товарів; у міжнародному науково-
технічному обміні зросла роль цінової конкуренції, особливо відносно 
ряду традиційних товарів. Нова продукція технічного призначення 
далеко не завжди є основою появи нових технологічних процесів і 
низька готовність споживача до використання нової, досить складної 
техніки, знижувала економічну ефективність її використання.  

Відповідно до цього, головними принципами реалізації 
ефективної інноваційно-інвестиційної політики на державному рівні 
слід вважати створення в країні стійкого попиту на продукт 
інноваційно-інвестиційної діяльності для кожного з етапів його 
формування, починаючи від результатів фундаментальних досліджень 
і закінчуючи їх матеріалізацією у конкретному продукті. Попит не 
може бути реалізованим за відсутності широкого відкритого доступу 
до результатів наукових досліджень, який слід характеризувати двома 
компонентами – інформаційним та фінансовим. Останній, на етапі 
прийняття рішення про придбання, являє собою не просто вартість 
певної фундаментальної наукової розробки рд, а й витрати щодо її 
прикладного доопрацювання підприємством та впровадження у 
виробництво , помножені на ризики проектної п, виробничої  в та 
комерційної (ринкової) к діяльності: 

нп
рд п в к.                           (1) 

Оцінка зазначених ризиків здійснюється за існуючими 
методиками, які розроблені у достатній кількості і відповідним чином 
обґрунтовані. 

Таким чином, необхідними умовами розвитку інноваційно-
інвестиційної діяльності є інформатизація суспільства та дешеві і 
довготривалі позикові кошти. 

Розглядаючи процес інноваційно-інвестиційної діяльності, можна 
оцінити його ентропію, тобто міру невпорядкованості інноваційного 
процесу на підприємстві, яка буде дорівнювати імовірності 
знаходження цього процесу у визначеному стані, помноженому на 
логарифм цієї ймовірності, взятий зі зворотнім знаком. Для виміру 
щільності імовірності знаходження процесу у визначеному стані, яку 
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для дискретних процесів можна ототожнювати безпосередньо з самою 
імовірністю, автором розроблено таке вираження: 

	 ∏ нп .                                             (2) 

де k=1, k – сукупність інноваційних проектів, що розробляються 
підприємством. 

Відповідно, якщо на підприємстві розробляється один проект чи 
проекти, власної розробки за всіма стадіями проектування, за якими 
відсутні відповідні ризики (ідеальний варіант), показник імовірності 
дорівнює 1 і інноваційний процес вважається повністю 
впорядкованим, оскільки його ентропія у цьому випадку дорівнює 0. Із 
застосуванням сторонніх (покупних) розробок та наявності 
відповідних ризиків, міра упорядкованості знижується, при цьому 
значущою величиною ймовірності будемо мати таку, за якої міра 
невпорядкованості складатиме 25%.  

Аналіз виразів (1) і (2) надає змогу ввести наукове припущення, 
що порядок використання наукових продуктів (НП) у інноваційній 
діяльності підпорядковується загальновідомому закону Ципфа. Тобто, 
якщо всі НП впорядкувати за зменшенням їх вартості, то частота 
використання k-го НП буде приблизно обернено пропорційна його 
порядковому номеру або, відповідно, вартості, що в принципі 
узгоджується із загальними принципами економічної ефективності.  

При реалізації інноваційно-інвестиційної політики 
пріоритетними стануть високотехнологічні виробництва, здатні у 
відносно короткі терміни створити конкурентоздатну продукцію для 
світового і внутрішнього ринків, підвищити її якість і наукоємність, 
розширити сектор зовнішнього і внутрішнього ринків збуту. 

У процесі розвитку українського суспільства науково-
технологічні інновації відіграють вирішальну роль як процеси 
реалізації змін. Зі зростанням масштабів науково-технічної діяльності 
та ролі науки і техніки як чинника суспільного розвитку виникає 
необхідність управління науково-технологічними інноваціями. 

Вітчизняна і зарубіжна управлінська наука приділяли і 
приділяють велику увагу пошуку закономірностей науково-
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технологічних інновацій, пропонуючи для цього різні моделі і теорії. 
Аналіз різних підходів до пояснення динаміки науково-технологічних 
інновацій дає змогу зробити висновок про методичну невирішеності 
проблеми управління науково-технологічними інноваціями і прийти до 
висновку, що науково-технологічні інновації є результатом складних 
взаємодій між наукою, виробництвом та ринком і процес управління 
ним не може бути вкладений в універсальний алгоритм. 

У різний час рішенням методологічних проблем науково-
технологічних інновацій займалися багато вітчизняних і зарубіжних 
дослідників. Однак, досі не знайдено адекватної моделі або технології 
управління науково-технологічними інноваціями. Разом з тим, 
науково-технічні результати, їх практична реалізація, давно вже стали 
головним фактором суспільного розвитку і зростання 
конкурентоспроможності національних економік промислово 
розвинених країн. 

Очевидно, має сенс розробити інверсний підхід до вирішення 
проблеми управління науково-технологічними інноваціями та 
створенні методології управління науково-технологічними 
інноваціями як єдиним процесом. Для цього необхідно сформувати 
певну ідеологію управління, а також шар носіїв цієї ідеології. 

Певні види науково-технологічних інновацій підкоряються 
відомим управлінським моделям, в основі яких лежать комерційні 
критерії. Однак існує деякий кластер потенційно дуже ефективних 
нововведень, що володіють комерційною невизначеністю, до яких 
незастосовні ринкові механізми їх реалізації. Завдання виявлення 
цього кластера і розробки для нього певного поля управлінських 
впливів є з науково-методологічної точки зору вельми актуальним 
завданням. Такого роду нововведення не входять в сферу інтересів 
приватного бізнесу і єдиним зацікавленим у них суб'єктом управління 
стає держава. 

Разом з тим, фахівцями всіх рівнів управління визнається, що в 
Україні наразі не існує законодавчо і методично оформленого 
ефективного механізму управління науково-технологічними 
інноваціями. 

Особливо серйозні наслідки методична невирішеність проблеми 
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науково-технологічних інновацій має на рівні формування та реалізації 
державної науково-технологічної політики, приводячи до 
технологізації відставання, втрати науково-технічного лідерства, а 
також національного пріоритету по найважливішим радикальним 
нововведенням великої соціальної та комерційної значимості. 

У цих умовах досить актуальним завданням стає розробка 
державного механізму управління науково-технологічними 
інноваціями важливою національною значущості. Виникає нагальна 
потреба формування нових методологічних підходів до управління 
науково-технологічних інноваціями на державному рівні. Особливо це 
важливо для України з її досить специфічними умовами формування 
науково-технічної політики та реалізації науково-технологічних 
інновацій. 

Аналіз і вивчення теоретичних розробок і практичного досвіду 
управління науково-технологічними інноваціями в економіці дає змогу 
зробити висновок, що науково-технологічна інновація як об'єкт 
управління має ряд специфічних рис, які роблять процес управління 
малопередбачуваним. Можна сказати, що науково-технологічна 
інновація володіє певними закономірностями, які досить добре відомі, 
є, тим не менш, одиничним актом, що потребує не стільки готових 
рецептів управління, скільки оволодіння керуючим суб'єктом певним 
інструментарієм управління, що дає змогу успішно управляти 
нововведенням як специфічним об'єктом. Кожна успішна інновація – 
результат зусиль конкретних менеджерів, що використовують 
конкретні методи і методичні підходи. Особливо це стосується 
масштабних інновацій, в основі яких – радикальні науково-технічні 
нововведення. 
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Радченко О.П., 

здобувач, 
Львівський національний аграрний університет 

Шавалюк О.І. 

В Україні важливою проблемою формування інноваційної 
економіки є розрив між стадіями інноваційного процесу, зокрема 
наукових досліджень і впровадження у виробництво, що обумовлено 
відсутністю ефективного механізму трансформації наукових знань в 
інноваційні ідеї, які придатні до практичного використання. 
Інфраструктурне забезпечення реалізації інноваційного процесу 
залежить від його природи, структури, фази та етапу.  

Держава більше покладається на ринкові механізми 
стимулювання інноваційної діяльності, ніж на пряму підтримку 
інноваційного процесу. Проблема полягає в тому, що розвиток науки і 
науково-технологічних розробок практично не фінансується 
державою, наука і економіка України розвиваються різними шляхами. 
Більшість розробок, виконаних вітчизняними науковцями, не мають 
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практичного застосування в галузях економіки, що спричиняє 
фактичну ізольованість наукових установ від підприємництва, а отже, 
унеможливлює розвиток інноваційного процесу за рахунок ринкових 
важелів, оскільки інноваційна діяльність опинилася значною мірою 
поза межами ринку. Ринкових механізмів на сучасному етапі буде 
недостатньо для помітної інтенсифікації інноваційного процесу в 
Україні. 

Інноваційний процес охоплює невиробничу сферу, сферу 
матеріального виробництва й експлуатації. Він є системою етапів, 
стадій та видів робіт і тому має складну структуру. У загальному 
розумінні сутність інноваційних процесів, що відбуваються в будь-якій 
складній виробничо-господарській системі, – це сукупність 
прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та 
просторі і сприяють подальшому якісному розвитку суспільства, 
забезпечують вищий рівень життя суспільства; це послідовна система 
заходів, внаслідок яких інновація перетворюється з ідеї у конкретну 
продукцію, технологію, структуру чи послугу і поширюється в 
господарській практиці і суспільній діяльності.  

Можна сказати, що інноваційний процес – це процес 
комерціалізації технологій. У ринковій економіці знання не 
впроваджуються, а купуються, хоча термін «впровадження» часто 
застосовується в визначеннях інноваційного процесу. Інноваційний 
розвиток – це не тільки процес перетворення ідей у новий продукт, але 
і процес створення ідей і творчого їх супроводу і реалізації. Повний 
інноваційний цикл здійснюється від ідеї до комерційного освоєння 
результатів та їх впровадження в економіку. 

Інноваційний процес має складний, неупорядкований характер і 
полягає в русі по вертикалі і по горизонталі. Для регулювання 
інноваційної діяльності особливої важливості набуває виділення у 
межах агрегованого об’єкта регулювання чіткіших об’єктів, що дасть 
змогу сформувати прийнятну, добре структуровану економічну 
політику. 

Найбільш важливою передумовою перегляду традиційних 
підходів до розуміння сутності інновацій та інноваційних процесів є 
визнання інформації одним із економічних ресурсів. Розвиток 
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економічної системи розуміється як перехід від одного рівноважного 
стану до іншого. Економічне зростання інтерпретується як рівновага в 
часі під впливом реагування фірм на збільшення пропозиції 
виробничих ресурсів у межах заданої безлічі технологій. При цьому 
традиційна економічна доктрина не пояснює питання зміни темпів 
економічного розвитку. У межах традиційних моделей не можливо 
пояснити існування інноваційних мереж. Інноваційні процеси часто 
залежать від зовнішніх потоків інформації: інформаційний обмін між 
підприємствами, створення загальних лабораторій, дослідницьких 
центрів (венчурних підприємств), залучення науково-дослідних 
організацій, участь у професійних співтовариствах, інформація про 
ринок, споживачів, постачальників, конкурентів. На практиці у межах 
інноваційного процесу інформація, що надходить ззовні, обробляється 
і доповнюється внутрішньофірмовою інформацією, перетворюється на 
нові структури всередині фірми. 

Як показує практика, інноваційні перебудови на сучасному етапі 
розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити 
високі показники економічного розвитку, а й підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної економіки, її експортний 
потенціал та допомогти розв’язати економічні, екологічні і соціальні 
проблеми. 

Важливим чинником конкурентоспроможності економіки є 
реалізація інноваційної діяльності держави, що забезпечує 
ефективність використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь 
адаптованості суб’єктів господарської діяльності до зовнішнього 
середовища, розширює їх можливості щодо виходу на нові ринки 
продукції, створює умови довгострокової стабільності тощо. 

Конкурентоспроможність національної економіки як економічна 
категорія, має певні особливості, зокрема: 

– конкурентоспроможність є атрибутом кожного підприємства, 
яке засноване на поділі праці та товарному обміні і бере участь у 
світовому поділі праці. Конкурентоспроможність національної 
економіки проявляється у процесі міжнародних економічних відносин. 
Прагнення досягти високого рівня конкурентоспроможності є виразом 
і національних економічних інтересів, і інтересів окремих фірм, що 
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беруть участь в міжнародних економічних відносинах. А тому процеси 
нарощування конкурентоспроможності притаманні кожній економіці, 
в якій діють закони товарного виробництва; 

– конкурентоспроможність національної економіки як 
характеристика стану господарської системи має внутрішні витоки: 
вона народжується і розвивається у внутрішньому середовищі країни у 
процесі конкурентного змагання між суб’єктами економічних 
відносин; 

– конкурентоспроможність національної економіки потребує 
постійного розширення джерел для самодостатнього розвитку 
суб’єктів господарювання, проте водночас ґрунтується на принципах 
конкурентних взаємовідносин між ними, які призводять до втрати 
частини прибутку, що міг би бути джерелом розвитку; 

– вона визначається умовами економічного розвитку країни та 
залежить від здатності суб’єктів економічних відносин 
використовувати ці умови з максимальною ефективністю для себе. 
Проте конкурентоспроможність національної економіки передбачає 
передусім високий рівень загального суспільного позитивного ефекту, 
для досягнення якого ефективність фірм та отримання ними високих 
прибутків є хоча й необхідною, але не достатньою умовою; 

– конкурентоспроможність національної економіки виходить із 
соціально-економічної оптимальності, досягнутої в суспільстві, за якої 
позитивні надбання від ефективного використання матеріальних, 
трудових та організаційних ресурсів балансуються з виконанням 
соціальних та інших бюджетних програм; 

– відповідальність за стан конкурентоспроможності національної 
економіки несе держава. Їй належить провідна роль у визначенні 
змісту та важелів економічної політики, дотриманні зобов’язань перед 
світовими організаціями та країнами-партнерами, а відтак і у 
застосуванні коригувальних механізмів, здатних абсорбувати негативні 
чинники внутрішнього та зовнішнього походження і не допустити 
погіршення соціально-економічних параметрів розвитку країни. 

Конкурентоспроможність національної економіки як економічна 
категорія тісно пов’язана з категорією «економічна безпека». 
Зважаючи на те, що остання визначається як здатність національної 
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економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на 
визначеному рівні потреб власного населення і держави, протистояння 
дестабілізувальній дії чинників, що створюють загрозу нормальному 
розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки у світовій системі господарювання, конкурентоспро-
можність може розглядатися як безпосередній індикатор належного 
рівня економічної безпеки. 

Україна обрала шлях побудови незалежної держави у 1991 році, 
який виявився складним та драматичним для українського суспільства. 
За роки незалежності розпочато низку важливих реформ, та, на жаль, 
переважна більшість з них не доведена до логічного і результативного 
завершення або залишилася «проектами на папері». Не сформовані 
інститути відкритого ринку, не відбудована відповідна ринковим 
умовам система соціального захисту і гарантій, не створені надійні 
політичні умови для забезпечення сталого розвитку суспільства і 
національної економіки. Наприкінці 80-х років ХХ століття питома 
вага економіки Української РСР (України) у світовій економіці 
становила близько 2%. Наразі – лише близько 0,2%. 

Це фактично були напівреформи, більше схожі на проекти 
популістського характеру, які не змогли призвести до формування 
принципово нових за якістю суспільних і економічних відносин, 
адекватних сьогоденню і нагальним потребам України. Анахронізми 
старої системи досить відчутно впливають і сьогодні, а іноді й 
визначають траєкторію руху держави. Тим самим гальмуючи темпи 
розвитку економіки, на які дійсно здатні держава і суспільство. Вже 
понад двадцять років після набуття державності Україна все ще стоїть 
на порозі системних змін… 

Є ряд базових причин, які спричинили трансформаційні 
негаразди України. 

По-перше, це сліпе копіювання стратегій розвитку інших 
розвинутих держав. При розробці та реалізації українських реформ 
керівництво країни припустилося грубої методологічної помилки. В 
основу трансформаційних процесів в Україні покладено запозичені 
моделі перетворень, де фактично були проігноровані цивілізаційні та 
геополітичні особливості нашої держави, що потягло за собою розрив 
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між історичним національним минулим та державотворчим майбутнім 
сьогодення. 

По-друге, це непослідовність дій і хаотичність виконання змін у 
державній політиці. Постійні коливання між моделями реформ 
ліберального і дирижистського управління, з вектором ухилу до 
популізму, що набув деструктивних форм та призвів до того, що в 
Україні у підсумку не була до кінця реалізована жодна з наведених 
моделей. Українське суспільство відчуло негативні наслідки обох 
підходів, не дочекавшись позитивних результатів. Як наслідок, люди 
перестали розуміти короткострокові, середньострокові, й, особливо, 
довгострокові цілі та терміни їх досягнення. У суспільстві з роками 
зростає зневіра до перспективних проектів держави, посилюється тиск 
швидкоплинних інтересів, прагнення негайно взяти від життя ласий 
кусок. 

По-третє, нездоланність розбіжностей у суспільстві. Регіональна 
та мовна, культурна та конфесійна неоднорідність українського 
суспільства не тільки не перетворилася у потужний ресурс зростання 
держави, але й навіть поглиблюється, набуваючи небезпечних ознак 
суспільного розколу. До історично успадкованих розбіжностей 
додалися ще й новоутворені чинники конфлікту у суспільстві: багаті і 
бідні, прихильники тієї чи іншої політсили, безпосередньо до 
створення і активізації яких долучаються впливові політичні партії і 
українські політики. Відсутність чіткої послідовної державної політики 
на зближення та інтеграцію громадян України в єдину політичну націю 
призводить до поглиблення процесів «атомізації» суспільства, його 
дроблення на автономні, замкнені і потенційно конфліктні групи. 

По-четверте, незрілість державницької управлінської еліти. У 
своїй діяльності політичні сили на сьогодні залишаються майже 
виключно вмотивованими власними політико-економічними 
інтересами, нездатними до об’єднання, згуртування і мобілізації 
спільних зусиль навколо інтересів реалізації стратегії розвитку 
держави, а, інколи, неспроможними навіть сформулювати ці інтереси. 

Окрім того, в якості провокуючих обставин виступають і такі 
чинники як довготривала політична криза, що розколола політичний 
клас і більшість суспільства; незграбність і неефективність державних 
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управлінських структур; корупція, і як факт – недоступність інститутів 
влади для суспільного контролю і корегування їх функцій; відсутність 
цивілізованої і ефективної судової системи, і нарешті, моральна і 
правова криза українського суспільства, спричинена незрілою 
правовою свідомістю більшої половини правлячої еліти і, відповідно, 
кризою суспільної довіри до основних інституцій держави і до 
держави як такої. 

З року в рік Україна опускається у світових рейтингах 
конкурентоспроможності, відстаючи від своїх найближчих сусідів, що 
призводить до умов загострення глобальної конкуренції за ресурси і на 
тлі системних зрушень світового політичного і економічного, 
суспільного і гуманітарного порядку, пов‘язаних зі стрімким 
формуванням глобальної економіки і суспільства знань, Україна 
ризикує потрапити до категорії так званих «держав, які себе не 
реалізували». Нині майбутнє української держави залежить від 
зовнішніх чинників значно більшою мірою, ніж 25 років тому. 

Із загостренням глобальної конкуренції, що охоплює не лише 
товарні ринки, але й ринки капіталів, технологій і робочої сили, де 
різко посилює вимоги до конкурентоспроможності української 
економіки, її здатності до інноваційно-інвестиційного оновлення. 
Головним джерелом прибутку у сучасному світі є інтелектуальна 
рента. 

Однак для її створення необхідно забезпечити перетікання 
капіталу у високотехнологічні галузі та наукомісткі виробництва. 
Підтримка і розвиток науки стає пріоритетом номер один в сучасному 
світі. Капіталовкладення у підприємства більш високої переробки 
сировини та у підвищення технологічного рівня самих сировинних 
галузей не лише підвищують їх ефективність, а й створюють попит на 
додаткові робочі місця для високотехнологічного сектора 
промисловості, у цілому сприяють НТП і формуванню кадрового 
потенціалу. 

Тож, Україна вже не може підтримувати конкурентні позиції у 
світовій економіці за рахунок дешевизни робочої сили та економії на 
розвитку освіти, науки та охорони здоров‘я. В умовах глобальної 
конкуренції і відкритої економіки неможливо наздогнати розвинені 
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країни, не забезпечуючи проривного розвитку в тих секторах 
національної економіки, які визначають її конкурентну спеціалізацію у 
світовому господарстві. 

Політика конкурентоспроможності має базуватися, по-перше, на 
зміцненні конкурентних переваг України у космічному секторі, сферах 
металургії, енергомашинобудування, атомної енергетики, транспорту і 
аграрного сектора, виробництва екологічно чистих продуктів, послуг в 
сфері аутсорсінгу тощо. 

По-друге, на підтримуванні передових позицій у наукових 
дослідженнях і технологіях шляхом створення потужних об‘єднань 
вітчизняних підприємств однієї галузі, розвитку виробничої кооперації 
з країнами ЄС, входження в глобальний оборот високотехнологічної 
продукції та технологій з власною спеціалізацією. 

По-третє, сучасні економічні проблеми України не можуть бути 
розв‘язані за допомогою суто економічних інструментів та інститутів. 
Реальним «слабким місцем» сьогодні є система правозастосування, 
передусім судова і правоохоронна системи. Країна підійшла до такої 
фази, коли подальший економічний розвиток значною мірою буде 
визначатися станом інститутів державної влади. 

По-четверте, відбудова інститутів ринку має бути чітко 
націленою на зміцнення довіри між суб‘єктами суспільного, 
економічного і політичного життя. Саме довіра є ключовим фактором 
зниження трансакційних витрат, які здійснюють негатив ний вплив на 
конкурентоспроможність українського бізнесу. Ключова роль тут 
належить державі. 

Рішення, що приймаються владою, повинні бути 
передбачуваними і зрозумілими суб‘єктам господарського життя, 
відповідати букві і духу демократичної Конституції. Ключовим 
фактором підвищення конкурентоспроможності є тільки ефективність 
функціонування усієї системи застосування законодавства 
(адміністративної, судової та правоохоронної систем) і реформування 
соціальної сфери. 

По-п’яте, нарощування змагальності на внутрішньому ринку. Не 
можна заперечувати, що галузі, не здатні конкурувати на 
внутрішньому ринку, ніколи не стануть конкурентоспроможними на 
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зовнішньому. Необхідним є лише свідоме обмеження конкуренції в 
ряді соціально значимих галузей (наприклад, у сільському 
господарстві). 

По-шосте, шлях до внутрішньої і міжнародної 
конкурентоспроможності йде через усвідомлення підпорядкованості 
певним закономірностям поведінки суб‘єктів господарювання на 
сучасних ринках. В сучасні й економіці в умовах домінування 
транснаціонального виробництва поняття «національна продукція» 
втрачає первісний сенс. Це означає, що сильною буде лише та країна, 
де діють глобальні гравці, здатні визначати світові тенденції розвитку 
технологій та фінансових потоків. 

Існують два основних механізми забезпечення глобальної 
конкурентоспроможності компаній: або вливання вітчизняних фірм у 
виробничі ланцюжки транснаціональних корпорацій, або перетворення 
своїх корпорацій на транснаціональні. Але лише другий варіант 
створює можливість для самостійної глобальної гри – не лише 
економічної, а й політичної. Визнання великого бізнесу як 
найважливішого суб‘єкта підвищення конкурентоспроможності країни 
є необхідною основою національної інноваційної та конкурентної 
політики. 

Розв’язання такого завдання може відбуватися лише за тісної 
співпраці бізнесу і держави. Причому йдеться не про звичайну 
підтримку, штучно призначених державою. Їх має визначати якраз 
ринкова конкуренція, а держава повинна забезпечувати політичну, 
гуманітарну та інфраструктурну підтримку фірмам, які претендують на 
роль глобальних гравців. Якщо це й протекціонізм, то протекціонізм 
такий, що передбачає, на відміну від традиційного, захист сильних, а 
не слабких, а також націленість назовні. Він не закриває ринок від 
глобальних гравців, а сприяє своїм гравцям на світовому ринку. 

Отже, загальною метою антимонопольно-конкурентної політики 
в Україні повинно стати істотне збільшення питомої ваги 
конкурентного сектора економіки та забезпечення рівності умов 
конкуренції на товарних ринках. 

При цьому першочерговими завданнями у конкурентному 
секторі мають стати забезпечення належних інституційних передумов 
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ефективної конкуренції, недопущення деформацій ринкового 
механізму внаслідок некомпетентного втручання держав них органів; 
розвиток належного інформаційного забезпечення функціонування 
товарних ринків; створення та розвиток ефективних каналів 
розповсюдження товарів. 

Стосовно олігопольного сектора, враховуючи його неоднозначну 
роль, зокрема у забезпеченні науково-технічного прогресу, оновленні 
технологічної бази виробництва, пріоритетним завданням має бути 
вплив на поведінку учасників ринку, запобігання обмеженням 
конкуренції внаслідок узгодження їх поведінки. Поряд із цим, держава 
має не допускати структурних змін, які б призводили до виникнення на 
таких ринках передумов домінування, посилення бар‘єрів вступу на них. 

Структурні зміни, що повинні привести до скорочення частки 
монопольного сектора, мають бути забезпечені насамперед за рахунок 
вступу на ці ринки нових суб‘єктів господарювання, що передбачає, у 
свою чергу, створення та підтримання сприятливого інвестиційного 
клімату, усунення та недопущення перешкод вступу на товарні ринки. 

Щодо ринків природних монополій, то головним завданням й у 
середньостроковій перспективі залишається забезпечення 
функціонування ефективної системи державного регулювання тарифів 
на послуги суб‘єктів природних монополій, якості цих послуг та 
доступу до них. Водночас держава має всіляко сприяти технологічним 
змінам, які виводять відповідні ринки зі стану природної монополі ї, 
вживати організаційних заходів, які б створювали передумови для 
лібералізації цих ринків. 

Формування національних конкурентних переваг залежить нині й 
залежатиме надалі не тільки від інвестицій та активності компаній, а й 
від цілеспрямованої політики держави на національному та 
міжнародному рівні. 

Складність глобальних процесів та їх розрив між рівнями, в які 
вже втягнуто Україну, і тією картиною світу, тими інтелектуальними 
інструментами, якими користується українська політична еліта, є дуже 
драматичним, а на сьогодні і трагічним. І у міру поглиблення цього 
розриву зростатимуть ризики держави у глобальній політичній та 
економічній грі. 
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На жаль, будь-яка конфігурація правлячої більшості наразі не в 
змозі стати локомотивом національного зростання та процвітання, 
оскільки нестабільність політичних союзів та блоків є визначальною 
рисою українського політичного стилю, як і їх вузькість та 
кон‘юнктурність цілей, що досягаються за допомогою цих союзів чи 
блоків. Існує реальна загроза того, що політичні ризики, які гальмують 
національний розвиток, далі поглиблюватимуться. Не виключена 
можливість і ще одних позачергових виборів – до Верховної Ради 
України чи Президента. Тому шанси хоча б розпочати найближчим 
часом глибоку модернізацію держави є малими або малоефективними. 
Предметом консолідації політичних сил стосовно розв‘язання 
нагальних проблем ймовірніше стане паритет партійно-корпоративних 
та бізнес-інтересів, а не спільне бачення національних інтересів та 
перспектив. Постійно відкладаючи реалізацію системних завдань 
державного розвитку, політичні сили створюють ефект 
напівстабільності, який може знову вибухнути негативними 
наслідками для українського суспільства. 

Саме тоді почнуть даватися взнаки наслідки технологічної 
занедбаності української економіки, легковажного популізму, 
реформаторського свавілля, правового нігілізму. Ресурс, який був 
напрацьований національною економікою у роки підйому, але не був 
інвестований у майбутнє зростання, вичерпується. За таких обставин 
не лише економічні та гуманітарні перспективи України, а й її 
державність будуть поставлені під сумнів. 

І знову Україна постає на перехресті траєкторій розвитку. 
Потрібно вже зараз вирішити, яким шляхом рухатись: або 
запозичувати рецепти успіху інших розвинутих країн і йти у фарватері 
світових і регіональних процесів інтеграції (а це стратегія 
«розчинення» у глобальному соціальному і економічному просторі) й 
тим самим значно обмежувати можливості реалізовувати свої 
національні інтереси, або поставити амбітну мету – досягти 
максимальної самодостатності у прийнятті доленосних для держави і 
нації рішень, проклавши свій власний український шлях у майбутнє. 
Який базуватиметься на здатності України самостійно моделювати 
розвиток відповідно до національних інтересів, брати активну участь у 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

95 

формуванні міжнародної політики, маючи достатній імунітет до 
глобальних викликів, загроз і коливань світової кон’юнктури. 

У світогосподарській системі нові тенденції, пов‘язані з її 
глобалізацією, поглибленням нерівності між розвинутими країнами і 
рештою світу, переструктуризацією світової економіки, яка 
визначатиметься зміцненням нових центрів сили і зміною інститутів 
світового економічного порядку, зростанням дефіциту енергоресурсів 
і, відповідно, їхньої вартості, підвищенням ролі інфраструктурних 
чинників у соціально-економічному розвитку, дедалі більш жорсткими 
умовами міжнаціональної конкуренції, яка охоплює не тільки товарні 
ринки, але й ринки капіталів, технологій і робочої сили, формують 
досить несприятливе середовище з огляду на економічні перспективи 
України. У таких умовах енергоємність вітчизняної економіки, 
нестабільність світової кон‘юнктури щодо українських товарів 
експортної групи, відсутність чіткої стратегії просування національних 
інтересів після приєднання до СОТ можуть стати чинником втрати 
конкурентних переваг, істотного уповільнення темпів росту ВВП при 
одночасному зростанні внутрішніх цін в Україні. 

Тому економічні стратегії національних урядів у подальшому 
мають акцентуватися на вирішенні, передусім, таких проблем, як: 

– підтримування передових позиці й у наукових дослідженнях і 
технологіях з ряду пріоритетних напрямів (нанотехнології, ядерна 
енергетика, авіа-, ракето- і суднобудування, новітнє матеріалознавство 
і т.д.) шляхом створення потужних об‘єднань вітчизняних підприємств 
однієї галузі, а також розвитку виробничої кооперації з відповідними 
фірмами Євросоюзу та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Адже 
сьогодні високою є вірогідність нових технологічних проривів, які 
ґрунтуватимуться на відкриттях 1991-2000-х рр. в біології, медицині, 
інформатиці, космічних дослідженнях, створенні нових матеріалів і 
джерел енергії; 

– входження або утримання/посилення позицій в глобальному 
обороті високотехнологічної продукції та технологій; 

– спеціалізація з надання інтелектуальних послуг в галузі 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень і професійної 
освіти. 
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Особливостями технологічного розвитку у найближчі десятиліття 
стануть, по-перше, розвиток технологій, що формуються на стику 
різних предметних галузей, а по-друге, посилення дифузії сучасних 
високих технологій в середньо- та низькотехнологічні сектори 
виробничої сфери. Очікується формування нових виробничих 
технологій, що забезпечують в рамках традиційних галузей суттєву 
зміну характеру виробничих процесів і властивостей готової продукції. 
Зростання продуктивності у світі все більше спиратиметься на 
нагромадження не фізичного, а людського капіталу та підвищення 
вкладу в економічне зростання економіки знань. 

Що заважає вітчизняній економіці вписатися у світовий 
економічний процес з метою забезпечення внутрішніх потреб сталого 
розвитку і необхідного запасу тривкості до глобальних ризиків. 

По-перше, українська економіка залишається слабо 
диверсифікованою і, відтак, вразливою до коливань кон‘юнктури 
світових ринків, характеризується низьким рівнем інновацій та 
ефективності використання ресурсів. Джерела експортно-сировинного 
розвитку, які базуються на інтенсивному нарощуванні металургійного 
та сировинного експорту в умовах заниженого обмінного курсу грив 
ні, на сьогодні фактично є вичерпаними. Україна вже не може 
підтримувати конкурентні позиці ї у світовій економіці за рахунок 
дешевизни робочої сили та економі ї на розвитку освіти і охорони 
здоров‘я. 

По-друге, однією з сутнісних характеристик вітчизняної 
економіки є роздвоєність: офіційна заробітна плата і неофіційна, 
управлінський прибуток і балансовий, ринкова вартість нерухомості і 
балансова тощо. 

З одного боку, Україна визнана країною з ринковою економікою, 
досягнуто високий рівень її відкритості. Але, з іншого, сформований в 
Україні національний ринок є недосконалим, не всі ринкові інститути 
мають адекватний ступінь розвитку, інвестиційний клімат вимагає 
істотного покращання. Раз від разу підвищуються політичні ризики 
ведення підприємницької діяльності. Передусім все це є наслідком 
формування ринкових механізмів на фоні певної однобічності 
початкової стадії реформ, надмірного акценту на монетарній та 
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бюджетній політиці держави, що мала в основному стабілізаційний 
характер. Найбільш руйнівними для економіки виявились реформи 
1990-1993 рр., негативні наслідки яких відчутні й сьогодні, особливо в 
таких стратегічних галузях, як освіта, наука, інновації та ін. 

Практика розвинених країн світу свідчить, що основою сучасної 
конкурентоспроможності виступають інновації – техніко-технологічні, 
організаційні, структурні, інституціональні, які створюють 
конкурентні переваги і дозволяють країнам досягти певного 
суспільного розвитку. Процеси розробки й упровадження того чи 
іншого виду інновацій тісно взаємопов’язані, взаємозалежні і не 
можуть існувати автономно. Тому головною метою економічної 
політики України повинне стати завдання підвищення її 
конкурентоспроможності на інноваційних основах і створення для 
цього відповідних умов. 

Головний показник конкурентоспроможності країни на світовому 
ринку – рівень ефективності використання всіх економічних ресурсів і 
насамперед праці. Сьогодні головними конкурентними перевагами 
України є: 

 – високий освітній рівень працездатного населення; 
 – розвинена мережа наукових установ, що в низці галузей мають 

наукові розробки світового рівня; 
 – наявність великих і водночас близько розташованих одні від 

одних запасів різноманітних природних ресурсів. 
Підвищення конкурентоспроможності національної економіки 

потребує створення потужної рушійної сили, яка б їх спрямовувала і 
підтримувала нарощування високоефективного експортного 
потенціалу. Роль цієї рушійної сили повинен відігравати інноваційно-
інвестиційний процес, що тісно поєднується, синхронізується з 
розвитком інтеграційних та соціальних перетворень. 

Завдання підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки України не може бути вирішене без мобілізації внутрішніх 
чинників розвитку національної інноваційної системи. Розвиток 
інноваційної економіки – закономірна реакція на вимоги ринку і 
виклики глобалізації, що торкається системних основ національного 
господарства. Прогресивні структурні зрушення повинні мати 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

98 

системний характер і втілюватися в цілісній інноваційній політиці, 
зв’язаний із дієвим державним стимулюванням прогресивної 
структурної перебудови національного господарського комплексу з 
урахуванням всесвітніх тенденцій науково-технічного розвитку, 
органічного співвідношення політичних, економічних, 
інституціональних, соціально-психологічних і культурних чинників 
інноваційної динаміки. 

Аналіз теоретичних розробок і емпіричних досліджень 
взаємозв’язку конкурентоспроможності національної економіки та 
інноваційних процесів дає змогу виявити такі суперечності 
інноваційного забезпечення конкурентоспроможності: 

 – безсистемність процесів інноваційної активності і відсутність 
стійкої тенденції до її розвитку на фоні глобальної експансії 
нововведень; 

 – відсутність взаємозв’язку між традиційними (ціновими) 
конкурентними пере вагами вітчизняних підприємств і інноваційною 
базою їхнього формування; 

 – нееквівалентність і нерівноправність участі України в 
міжнародній міграції інновацій; 

 – низький міжнародний конкурентний рівень вітчизняних 
розробок, які класифікуються як інновації; 

 – суперечливе відношення до малого бізнесу як джерела 
інновацій; 

 – нерозвиненість інноваційної інфраструктури (бізнес-
інкубаторів, технопарків, технополісів тощо); 

 – недосконалість системи отримання, використання і захисту 
прав інтелектуальної власності. 

Сповільнення темпів упровадження основ інноваційної моделі 
розвитку закладає основу довготривалої тенденції втрати 
конкурентоспроможності національної економіки. В Україні, на жаль, 
відсутня стратегія підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки і суб’єктів господарювання, а також механізм причинно-
наслідкових зв’язків цієї стратегії з інноваційною моделлю розвитку. 

Побудова і реалізація концепції управління 
конкурентоспроможністю національної економіки на основах 
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інноваційно-інвестиційного розвитку припускає: 
 – упровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку за 

рахунок випереджаючого розвитку високотехнологічних галузей і 
виробництва наукоємної, енергозберігаючої, експортно-орієнтованої 
продукції; 

 – створення мотиваційного середовища активізації інноваційної 
діяльності, яка цілеспрямовано впливає на конкурентоспроможність 
підприємств; 

 – формування інноваційно-активного індивіда та інноваційного 
типу поведінки; 

 – створення інституційних умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів; 

 – побудова інноваційної інфраструктури і забезпечення 
системності в розробці і реалізації цільових програм; 

 – упровадження механізму міжнародного і внутрішнього обміну 
науково технічними розробками для здійснення інноваційних проектів; 

 – пряму державну інформаційну підтримку інноваційних 
процесів; 

 – гармонізацію і синхронізацію дій державного і приватного 
секторів економіки з метою зменшення ризиків неефективного 
використання засобів, направлених на інновацію; 

 – перегляд пріоритетів в організаційному забезпеченні 
здійснення інноваційної політики; 

 – формування відповідного захисту інтелектуальної власності; 
 – підвищення ролі людського чинника в інноваційно-

інвестиційній діяльності. 
Враховуючи тривалий процес трансформації економіки, 

складності переходу до інноваційної моделі розвитку, необхідно 
підсилити державну підтримку інноваційних процесів за рахунок 
засобів державного бюджету. Не можна сподіватися тільки на ринкові 
механізми, оскільки багато сфер економіки і напрямків діяльності не 
привабливі для приватних інвестицій, а інноваційне підприємництво 
знаходиться в початковій стадії розвитку. 

Тому основним завданням держави стає формування умов, що 
забезпечують органічне об’єднання і взаємодію науково-технічного та 
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підприємницького середовища. Це дасть змогу ефективніше 
використовувати науковий і виробничий потенціал для підвищення 
рівня конкурентоспроможності українських підприємств. Причому 
слід наголосити, що для інвесторів повинні бути створені сприятливі 
вигідні умови, а не пільгові, як зараз часто декларується. 

Для підвищення конкурентоспроможності економіки України слід 
розвивати мережеву форму співробітництва суб’єктів із метою 
підсилення взаємодії між ними та об’єднання їхніх ресурсів. Особливо це 
стосується територіально-виробничої системи малих і середніх 
підприємств, або кластерів. Створення кластерів дозволить активізувати 
інноваційну діяльність, виникнуть нові можливості для бізнесу і 
просування нових продуктів, об’єднання окремих продуктів 
технологічними ланцюжками. Розвиток мереж змінить характер 
конкуренції, збільшить її дієвість і ефективність, посилить взаємовигідне 
співробітництво. Оскільки завдання підтримки конкурентоспроможності 
перейде до мереж у цілому, то виникне колективна зацікавленість у 
досягненні високих показників конкурентоспроможності. До того ж, 
участь у мережі дозволить отримати взаємодопомогу серед її членів, 
використовувати їхні досвід і загальні ресурси для розв’язання проблем, 
що особливо важливо для суб’єктів, які тільки почали свій бізнес. Усе це 
дуже важливе в умовах економічної кризи, коли перед Україною стоїть 
завдання виходу з цієї ситуації. 

Для того щоб виробити дієві заходи виходу з цього складного 
стану, необхідно знищити його основні причини: 

– довгий період в Україні застосовувалася політика підвищення 
грошових доходів населення без урахування показника росту 
продуктивності праці; 

– монопольні ціни на продукцію не контролюються державою; 
– в Україні складається від’ємне сальдо платіжного балансу за 

рахунок надмірного імпорту товарів; 
– безконтрольні іноземні займи (корпоративні займи 

перевищують державні резерви) негативно впливають на розвиток 
економіки. 

Для забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки і виходу її з кризи необхідно виконати такі умови: 
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 – інституціоналізація стабільного конкурентного середовища, 
яка охоплювала б послідовний розвиток інститутів захисту приватної 
власності та прав найманих працівників, запровадження ефективних 
механізмів розв’язання корпоративних конфліктів, регулювання цін і 
тарифів на їхню продукцію, запобігання недобросовісній конкуренції 
проти національних виробників як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, спрощення доступу до фінансових та 
інформаційних ресурсів для малого та середнього бізнесу, розвиток 
інфраструктури відповідної підтримки; 

 – стимулювання інноваційної діяльності, що потребує поетапної 
зміни переважно сировинно-експортної структури економіки, 
переорієнтації інвестиційних потоків на інноваційну сферу, 
впровадження високих технологій, формування в Україні засад 
інноваційної моделі розвитку економіки. З цією метою має бути 
створена національна інноваційна система, що органічно 
поєднуватиме фундаментальну та прикладну науки, технологічну 
сферу, виробництво та управління інноваційними процесами, що 
сприятиме становленню й розширенню внутрішнього ринку інновацій; 

 – проведення реструктуризації економіки в напрямку створення 
своєрідного центру саморозвитку. Це може бути комплекс 
машинобудівних галузей, які виробляють конкурентоспроможну 
продукцію; 

 – детінізація економіки та залучення некримінальних капіталів у 
інвестиційні процеси шляхом розробки та реалізації спеціальної 
довгострокової політики легалізації тіньових капіталів; 

 – призупинення приватизації державної власності, в тому числі й 
землі до виходу з кризи з метою недопущення її розпродажу за 
безцінь; 

 – використання кредиту МВФ тільки на інноваційно-
інвестиційний розвиток економіки України. 

Для виходу з економічної кризи необхідно оновити капітал, 
створити нові робочі місця, а це зараз можливо якраз за рахунок 
малого і середнього бізнесу. Але слід урахувати досвід 90-х років ХХ 
століття і не залишати невеликі виробництва сам на сам із масою 
проблем, а створювати умови для об’єднання зусиль, участі в 
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інноваціях, створенні конкурентоспроможної продукції. 
Антимонопольна політика держави не повинна перешкоджати 
створенню крупних промислово-фінансових груп, а її діяльність 
повинна зосередитися на контролі за ціновою поведінкою цих груп. 
Слід увести механізм, який би запобігав прихованій монополізації 
приватизованих стратегічних підприємств, монополізації експортних 
секторів, монополізації сфери посередництва. 

Однією з фундаментальних тенденцій розвитку світової 
економіки останніми десятиліттями стало прискорення інноваційного 
процесу та інтенсифікація глобальної конкуренції на переважній 
більшості ринків товарів та послуг. Нові тенденції розвитку світової 
економіки висунули в центр уваги і на мікро-, і на макроекономічному 
рівні проблему прискорення інновацій та їх вплив на зростання 
конкурентоспроможності національної економіки. Уряди країн-лідерів 
міжнародної конкуренції відреагували на сучасні глобальні процеси 
активним пошуком дієвих заходів підвищення національних 
конкурентних переваг. 

Одним із основних показників, за яким сьогодні оцінюють 
країну, є конкурентоспроможність національної економіки. Науково-
технологічний потенціал – визначальний чинник, який забезпечує та 
формує таку конкурентоспроможність і на загальнодержавному, і на 
регіональному рівнях. 

Значного успіху на ринку можна досягти шляхом виробництва 
інноваційної продукції, саме така продукція найбільшою мірою 
відповідає умовам ринку, конкретним вимогам споживачів за своїми 
якісними, технічними, економічними, естетичними характеристиками. 
Техніко-економічні показники інноваційної продукції набагато 
перевищують показники інших видів продукції, її значна перевага – 
досить високий попит на національних і світових ринках. 
Підприємства, які виробляють інноваційну продукцію, досягають 
значної конкурентоспроможності та переваг перед конкурентами, що 
зміцнює й економіку країни в цілому. 

Процеси реформування економіки України відбуваються в 
умовах високої зношеності основних фондів, слабкого цивільного 
машинобудування, підвищеної ресурсомісткості виробництва. 
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Монополізм, тіньова координація, а інколи і безпосередній контроль 
економіки мафіозними структурами призводить до занепаду 
виробництва, низького рівня технологій, продукція не відповідає 
вимогам і є неконкурентоспроможною. 

Саме низький рівень технологій і відсутність орієнтації на 
виробництво високоякісної продукції приводить до того, що більшість 
видів продукції промисловості України нерентабельні через високу 
матеріало- і енергоємність, не відповідають сучасним вимогам і є 
неконкурентоспроможними. Конкурентні переваги в нашій країні – 
дешева робоча сила й природні ресурси. Україна в основному 
експортує природні ресурси та сировину, причому за низькими за 
світовим рівнем цінами, замість удосконалення виробничого процесу, 
розвитку високотехнологічних виробництв, нових технологій. 

Нині приріст валового продукту у економічно розвинених 
країнах світу на 75-80% визначається інноваційними досягненнями. 
Технологічні інновації як результат творчої діяльності науково-
дослідних інститутів та виробничих структур забезпечують економічне 
зростання та виступають основою підвищення добробуту людей. 

Лідерами впровадження передових технологій є: Південна Корея, 
Сінгапур, США, Фінляндія, Швеція, Японія тощо. Населення цих країн 
становить усього близько 15% від загальної чисельності людей, що 
населяють планету. Однак на світовому ринку високотехнологічної 
продукції частка цих країн сягає майже 80%. При цьому частка Росії 
становить 0,3%, а України – 0,1%. 

У 2007 році Україна вперше увійшла до щорічного рейтингу 
конкурентоспроможності країн – World Competitiveness Yearbook-2007 
– всесвітньо визнаних експертів швейцарського Міжнародного 
інституту розвитку менеджменту (IMD) і зайняла у ньому 46-те місце 
серед 55 країн.  

Відповідно до висновків експертів IMD, Україна перебуває на 
межі між країнами, які втрачають свої позиції у сфері 
конкурентоспроможності, і державами, які активно підвищують свій 
рівень за цими показниками.  

Одними із найбільш низьких є показники, що характеризують 
економічне середовище України в цілому. Так, за рівнем інфляції 
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Україна посіла 50-те місце, за рівнем прямих іноземних інвестицій –  
52-ге, за рівнем ВВП на душу населення – 51-ше. Ці цифри свідчать про 
те, що економічне зростання не є стійким. Найбільш важливі проблеми 
в Україні – незавершеність структурних реформ, відсутність механізмів 
належного захисту прав власності, політична нестабільність, а також 
регуляторні обмеження ефективної діяльності компаній.  

Наразі науково-освітній та інноваційний потенціал нашої 
держави сконцентрований у промислово розвинених регіонах. Зокрема 
у Києві, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях 
зосереджені 52% студентів, 72% науковців та 12 з 15 технопарків 
України. Регіональні відмінності за міжнародними індикаторами 
розвитку “суспільства знань” в Україні є вражаючими: від 24,2 
дослідників на 1000 осіб економічно активного населення у м. Києві до 
0,2 – у Хмельницькій області. Ці чинники і надалі залишаються 
істотною перешкодою структурних зрушень в інноваційній сфері. 

Експортоорієнтовані галузі з сировинною спрямованістю 
(гірничо-металургійний комплекс, хімічна промисловість) 
залишаються головними джерелами валютних надходжень у 
національну економіку та провідними платниками податків. Завданням 
промислової політики має стати стимулювання їх широкомасштабної 
технологічної модернізації з максимальним використанням потенціалу 
вітчизняних машинобудівних підприємств та науково-технічних 
установ, спрямоване на підвищення енергоефективності виробництв та 
продуктивності праці. Потрібно зберегти належні темпи зростання цих 
галузей. Поступове зменшення їхньої питомої ваги у промисловому 
виробництві відбуватиметься завдяки випереджаючому зростанню 
галузей промисловості більш високих технологічних укладів.  

Більшість підгалузей машинобудування (авіа-, судно-, 
автомобілебудування, верстатобудування, важке машинобудування, 
галузі оборонно-промислового комплексу) належать до перспективних 
галузей, в яких містяться точки прориву та економічного зростання. 
Їхній потужний науково-технічний та технологічний потенціал має 
бути реалізований завдяки зміцненню внутрішнього інвестиційного 
попиту, розвитку міжнародної виробничої кооперації, оволодінню 
новими ринками збуту продукції. Саме вони мають стати базисом 
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інтеграції вітчизняної промисловості в систему міжнародного поділу 
праці. Їм також відводиться ключова роль у забезпеченні технологічної 
модернізації базових галузей промисловості. 

Забезпечення конкурентоспроможності потребує:  
1) переорієнтації фінансових ресурсів з поточного споживання в 

інвестування та спрямування інвестиційної діяльності на становлення 
ефективної національної економіки;  

2) інноваційного спрямування інвестицій, активізації нововведень 
як пріоритетної складової стратегії соціально-економічного розвитку 
держави.  

Обмеженість фінансових ресурсів України не дає їй змогу 
забезпечити на необхідному рівні бюджетні вкладення в науку. Це 
призводить до подальшого падіння інноваційного потенціалу України. 
Більше того, така політика не сприяє зміні напряму концентрації 
фінансування наукових досліджень від державного в бік бізнес-
компаній і залученню до країни компаній – світових технологічних 
лідерів. 

З метою підвищення конкурентоспроможності галузей 
вітчизняної економіки та окремих підприємств державі необхідно 
спрямовувати свої зусилля на стимулювання впровадження інновацій 
та високих технологій, реструктуризацію та підвищення ефективності 
вітчизняного виробництва, удосконалення нормативно-правового 
регулювання природних монополій. В Україні є необхідність придбати 
нові технологічні засоби, також активізувати інноваційну діяльність 
можна завдяки поєднанню можливостей освіти і науки, з одного боку, 
виробництва та бізнесу – з іншого. 

Стратегічними орієнтирами структурних змін є такі.  
По-перше, поширення ресурсо-, енерго- та екологоефективних 

технологій. Зважаючи на довгострокову перспективу зростання 
вартості енергетичних ресурсів та низький рівень самозабезпеченості 
ними української економіки, ресурсозбереження і насамперед 
енергозбереження повинні розглядатися як провідні складові політики 
підвищення економічної незалежності національної економіки, 
збереження та підвищення конкурентоспроможності українських 
виробників.  
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По-друге, поступова переорієнтація промисловості із зовнішніх 
на внутрішні ринки збуту та імпортозаміщення. В умовах постійного 
посилення конкурентного тиску навряд чи можна розраховувати на 
значне зростання експорту продукції українських виробників. Це 
обумовлює необхідність переорієнтації промисловості на забезпечення 
насамперед внутрішнього ринку продукцією, орієнтованою на 
споживчий ринок (продовольство, одяг, взуття, меблі, предмети 
побуту, автомобілі), виробничого призначення (сировина та 
комплектуючі для виробництва готової продукції) та інвестиційною 
продукцією (виробниче обладнання).  

По-третє, забезпечення конкурентоспроможності через 
модернізацію економіки. Це дозволить перейти від механічного 
збільшення витрат на соціальну сферу до реальної гуманізації 
соціально-економічних відносин, яка матиме міцне підґрунтя у вигляді 
динамічного зростання економіки та підвищення її продуктивності. 

Без активної регулювальної ролі держави не може бути 
ефективної, соціально-орієнтованої ринкової економіки, не говорячи 
вже про ефективність забезпечення економічної безпеки країни. Немає 
жодної країни з високорозвиненою економікою, де б держава 
усунулася від регулювання ключових соціально-економічних процесів. 
Суспільство повинно структуруватись, набути політичної, економічної 
та соціальної рівноваги, мати чітко визначені орієнтири свого 
розвитку. 

Поняття «економічна рівновага» включає в себе стан 
забезпечення відповідного балансу економічних процесів. Успіх 
ринкових перетворень значною мірою забезпечують заходи, 
спрямовані на досягнення економічної рівноваги і соціальної 
стабільності в суспільстві. Без них нереальними є зміна структури 
економіки, стимулювання економічного зростання. Економічна 
рівновага і стабільність – це основа економічних та структурних 
трансформацій господарської системи до збалансованого стану. Отже, 
структурна перебудова економіки є однією із необхідних умов 
становлення ринкової рівноваги, ефективного функціонування усіх 
механізмів ринку.  
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Оптимальна структура господарської системи є основою для 
стабільного розвитку суспільства. Особливістю вільного ринку є те, 
що структури на ньому утворюються переважно природним шляхом у 
результаті взаємодії суб’єктів господарювання. Задача структурної 
політики тут полягає у коригуванні структурних трансформацій, їх 
підтриманні або зміні спрямованості. 

Загальнодержавна стратегія структурної перебудови економіки 
на інноваційній основі повинна бути доповнена її регіональним 
складником, зрозуміло, з істотними відмінностями за цілями, 
завданнями, методами забезпечення їх досягнення.  

Метою реалізації інноваційної політики на регіональному рівні 
має стати збереження і максимально можливе в умовах обмежень на 
ресурси використання науково-технічного потенціалу, його розвиток 
як головної передумови конкурентоспроможності окремих 
підприємств і господарського комплексу регіону загалом. 

У такому контексті стратегічними цілями інноваційної політики 
регіонального рівня можуть бути:  

 формування ефективно діючого цивілізованого ринку 
інновацій;  

 залучення науково-технічного комплексу регіону до 
міжнародного і міжрегіонального науково-технічного співробітництва;  

 створення на місцевому рівні ефективного організаційного і 
фінансового механізму підтримки і розвитку інноваційної діяльності за 
безпосередньою солідарною участю держави. 

Генеральною метою реалізації інноваційної політики на 
регіональному рівні має стати збереження і максимально можливе в 
умовах обмежень на ресурси використання науково-технічного 
потенціалу, його розвиток як головної передумови 
конкурентоспроможності окремих підприємств і господарського 
комплексу регіону. 

Важливим є створення регіональних центрів інноваційного 
розвитку державних інвестицій. Їхнє основне завдання – поліпшити 
інноваційну інфраструктуру у регіонах, забезпечити сприятливі умови 
для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-
технічного та інноваційного потенціалу. 
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Позитивні структурні зрушення в інноваційній сфері є запорукою 
виходу української економіки на якісно новий етап розвитку. А 
проведення позитивних структурних зрушень має стати не чим іншим, 
як результатом твердої і виваженої структурної політики. Важливим є 
здійснення державою регулювальної і координаційної функції, тверда 
державна політика і коригування поточних змін, оскільки ринок ще не 
здатен виконувати свої функції. Це дасть можливість подолати 
економічні дисбаланси. 

Завдання держави – створювати сприятливі умови для 
удосконалення виробництва, розвитку інноваційних процесів, 
спрямування таких дефіцитних нині інвестиційних ресурсів саме на 
інновації, в першу чергу – у сфері освоєння енерго- та 
екологозбережних технологій. Це має досягатися шляхом, а саме: 

– компенсації за допомогою податкових преференцій та 
цільового кредитування високої ризиковості інноваційних проектів,  

– державної підтримки науково-технічного розвитку, розбудови 
національної інноваційної системи, зокрема – сучасних організаційних 
структур інноваційного підприємництва;  

– удосконалення систем загальної та професійної освіти, 
забезпечення інноваційних виробничих процесів відповідним 
кадровим потенціалом.  

Перед структурно-інноваційною політикою держави постає 
вирішення в коротко- та середньостроковому періоді таких завдань:  

– стимулювання інвестиційного оновлення національної 
промисловості;  

– стимулювання розвитку наукоємних та високотехнологічних 
виробництв і створення умов для здійснення капіталовкладень в 
технологічне оновлення виробництва;  

– забезпечення прискореного розвитку внутрішнього ринку 
порівняно із зовнішнім попитом та поліпшення його структурних 
характеристик за рахунок інноваційних чинників;  

– впровадження механізмів стимулювання та підтримки 
високотехнологічного експорту;  

– вдосконалення державного фінансування структурних та 
інноваційних зрушень;  
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– покращання інвестиційного клімату (як для внутрішніх, так і 
іноземних інвесторів) для підвищення ефективності національної 
економіки;  

– стимулювання заходів щодо подолання ресурсовитратного 
характеру виробництва.  

Забезпечення виконання названих завдань та досягнення 
позитивного впливу структурних чинників національної економіки на 
її конкурентоспроможність потребує комплексу інструментів 
структурної політики, серед яких головними слід вважати такі. 

По-перше, стимулювання інвестиційного оновлення національної 
промисловості:  

– зниження ставок митного тарифу для інвестиційного 
обладнання, що не виробляється в Україні, або параметри якого є 
значно вищими, ніж у вітчизняних аналогів;  

– підвищення в довгостроковій перспективі курсу національної 
валюти при поєднанні з відповідними інструментами митної, 
інвестиційної політики, що сприятиме активізації інвестиційної 
діяльності на підприємствах та перерозподілу капіталу в напрямку 
інноваційних виробництв, зростанню інвестиційного імпорту;  

– формування системи спеціалізованого рефінансування 
комерційних банків під надання довгострокових кредитів для закупівлі 
інвестиційного обладнання та інноваційної техніки;  

– зниження податкової ставки чи звільнення від оподаткування 
прибутку на суму капіталовкладень підприємства в обладнання та 
виробниче будівництво.  

По-друге, здійснення цілеспрямованої державної інноваційно-
промислової політики, зокрема запровадження пільгового режиму 
здійснення інноваційної діяльності шляхом:  

– застосування пільг в оподаткуванні підприємств, що 
здійснюють інновації, зменшення ставки оподаткування податку на 
прибуток;  

– звільнення від оподаткування наукових установ;  
– звільнення від сплати мита або зниження митного тарифу для 

обладнання, інструментів, сировини, які імпортуються з метою 
використання в наукових дослідженнях і розробках при відповідному 
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встановленні фінансових санкцій за нецільове використання цих 
матеріальних цінностей;  

– прискорена амортизація засобів виробництва і устаткування, які 
купуються в рамках інноваційних проектів.  

По-третє, стимулювання експортної діяльності: 
– створення спеціалізованих агентств експортного кредитування 

або надання спеціальних кредитних ліній через державні банки;  
– відшкодування експортерам мита, сплаченого за імпортовані 

матеріали, які використані в експортному виробництві і не 
виробляються в Україні;  

– звільнення від сплати імпортного мита засобів виробництва, які 
використовуються в експортному виробництві.  

По-четверте, вдосконалення державного фінансування 
структурних та інноваційних зрушень:  

– підвищення інноваційної складової державних закупівель з 
метою державного стимулювання виробництва наукоємної та 
інноваційної продукції, зокрема у рамках реалізації державних 
програм з енергозбереження, інформатизації та розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій тощо.  

По-п’яте, зміцнення інституційних чинників структурних 
перетворень:  

– вдосконалення інституційних заходів розвитку підприємництва 
(забезпечення захисту прав власності, зниження трансакційних та 
бюрократичних витрат, адміністративних витрат для створення нових 
підприємств і т.п.), створення організаційних механізмів, які 
прискорюватимуть адаптацію структури економіки до зовнішніх і 
внутрішніх впливів (бізнес-інкубатори, інноваційна та інформаційна 
інфраструктура);  

– розроблення та затвердження Національної стратегії 
структурно-інноваційної перебудови економіки з визначенням 
основних параметрів інноваційної моделі розвитку і структурних змін 
в економіці України;  

– довгострокова кредитна підтримка інвестиційних та 
інноваційних проектів, пов'язаних із структурною модернізацією 
промисловості;  
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– інвестиції в приватні та змішані підприємства через участь в 
акціонерному капіталі (як міноритарний акціонер) у визначених 
пріоритетними напрямками інвестування секторах промисловості 
(наприклад, за такими критеріями, як новостворювані 
високотехнологічні підприємства, підприємства, діяльність яких 
сприятиме підвищенню диверсифікації регіональної структури 
виробництва) з метою, наприклад, зміцнення структури капіталу, 
сприяння залученню нових інвестиційних партнерів (як іноземних, так 
і внутрішніх).  

Досвід кінця XX ст. та початку ХХІ ст. дає змогу узагальнити 
основні сучасні особливості формування конкурентоспроможності 
національної економіки. 

1. Досягнення успіху на світових ринках в сучасних умовах 
неможливе без налагодження виваженої співпраці між підприємствами 
та урядами країн їх базування. Державна політика має заохочувати та 
забезпечувати консолідацію суб’єктів економічних відносин у межах 
країни, а також вихід корпорацій на світову арену і залучення 
потужностей та ресурсів інших країн. 

2. На корпоративному рівні підтримання конкурентоспромож-
ності відзначається дедалі глибшим об’єднанням фінансового та 
виробничого капіталів, розвитком вертикальної та горизонтальної 
інтеграції. Проблеми цінової конкуренції все активніше вирішуються в 
межах самих корпорацій, шляхом негласного розподілу ринків та сфер 
впливу. 

3. Украй гострою залишається проблема співвідношення 
конкурентної та промислової політик. З одного боку, досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності визначається можливістю 
створення конкурентоспроможного товару в приблизно рівних умовах 
розвитку, що обумовлює значні зусилля міжнародних та національних 
органів економічного контролю щодо впровадження конкурентних 
умов на міжнародних та національних ринках. Наразі, коли посилення 
лібералізаційних тенденцій у світовій економіці змушує уряди країн 
усувати тарифні і нетарифні бар’єри на шляху іноземних товарів і 
капіталу, конкурентоспроможність економіки дедалі тісніше пов’язана 
саме з рівнем ефективності використання суспільних ресурсів. З 
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іншого боку, досвід ЄС засвідчив складність та суперечливість 
процесу інтеграції економік, викликаних впливом уніфікації умов 
господарювання на функціонування національних суб’єктів 
економічних відносин. Уніфікація законодавства створює значні 
проблеми для підтримання національного мотиваційного поля для 
суб’єктів ринку, що може призводити до втрати ними конкуренто-
спроможності. Відтак створюються потужні галузеві «групи тиску», 
які обстоюють застосування інструментів протекціоністської політики. 

4. Зростання протекціонізму – головним чином результат 
посилення конкуренції на світовому ринку, яка порушила перед 
багатьма надпотужними корпораціями проблему необхідності 
зниження цін. Оскільки таке зниження ускладнює можливості 
продовження активної інноваційної стратегії, яка потребує досить 
значних обсягів капіталовкладень, посилюється тиск на національні 
уряди з боку транснаціональних корпорацій з метою недопущення 
загострення цінової конкуренції. Звинувачення одних країн іншими у 
надмірному протекціонізмі здебільшого відбувається на тлі високого 
протекціоністського захисту власної економіки. Очевидно, що країни 
намагаються отримати більше користі від «відкриття» саме тих сфер, 
де національним виробникам у такій спосіб відкривається доступ до 
ресурсів та зарубіжних ринків збуту своєї продукції. 

5. В умовах розвитку економічної глобалізації уряди змушені 
зважати на неможливість довгострокового збереження 
конкурентоспроможності національної економіки без координації 
власної економічної політики з країнами-партнерами у глобальному 
середовищі. Некоректні дії відносно інших країн з метою накопичення 
спекулятивного прибутку, використання дешевих ресурсів, внутрішніх 
тимчасових проблем для встановлення економічного диктату або інші 
подібні дії ведуть згодом до блокування глобальних ресурсів розвитку 
конкурентоспроможності і гальмують економічний розвиток країни-
«агресора». Внутрішні проблеми однієї системи неминуче негативно 
впливатимуть на іншу, а тому зацікавленість в гармонійному розвитку 
країни-партнера є складовою стратегії конкурентоспроможності іншої 
країни. Відтак на часі – новий етап розвитку міждержавних відносин, 
який передбачає орієнтацію на свідоме спрямування взаємостосунків у 
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русло поліпшення внутрішнього середовища країни-партнера та 
покращання соціально-економічних параметрів його розвитку. Роль 
міждержавних альянсів у пошуку кращої комбінації капіталу, праці, 
навичок та регуляторного середовища в реалізації консорціумних 
проектів стає дедалі більш важливою. 

6. Важливою складовою довгострокового підтримання 
конкурентоспроможності національної економіки є дотримання 
належного рівня економічної безпеки. Відтак міркування економічної 
безпеки можуть сприйматися як достатній аргумент для тимчасового 
чи часткового коригування умов конкретності ринку. Ці положення 
були прописані навіть у комплексі вимог СОТ. 

7. Посилюється роль неекономічних чинників впливу на 
конкурентоспроможність національної економіки. Такими чинниками 
є, зокрема, рівень корупції та якість державного управління, екологічні 
чинники, соціальні аспекти тощо. Вони, з одного боку, можуть стати 
джерелом додаткових витрат чи обмежень для національних 
економічних суб’єктів у глобальному економіко-правовому 
середовищі, а з іншого – є складовими формування міжнародного 
іміджу країни. 

8. Країни, які досягли найвищого рівня конкурентоспроможності, 
особливу увагу приділяють розвитку нових сфер, які містять 
потенційні конкурентні переваги. Для цього в сфері інноваційно-
промислової політики передбачається централізація ресурсів, що 
мають спрямовуватися на згадані цілі. 

Посилення «спеціалізації» країн у міжнародному поділі праці та 
їхнє прагнення впровадити на власній території принципи, які стануть 
визначальними у конкурентній боротьбі третього тисячоліття, 
вказують на відведення цим принципам чільного місця в державній 
стратегії. Зовнішні чинники, які виникають внаслідок змін у 
технологіях, продуктивності, структурі попиту чи споживання, а також 
існуючі бар’єри змушують спрямовувати державне регулювання в 
русло підвищення ефективності використання національних ресурсів 
та гнучкості системи відносно них. 

9. Поряд з вирішенням проблем запровадження й підтримки 
мотиваційних важелів для виробництва конкурентоспроможних 
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товарів уряди приділяють значну увагу підкріпленню цього процесу 
необхідним рівнем платоспроможного попиту фірм та населення. 
Політика доходів, зокрема, спрямовується на недопущення зниження 
рівня та якості життя населення. Для цього передбачені матеріальні 
стимули у заробітній платі, відшкодування при зростанні інфляції, 
системи соціального страхування і медичного обслуговування, 
державні дотації та стипендії тощо. За допомогою інтелектуальних 
інвестицій держава зменшує витрати національних компаній на освіту 
та охорону здоров’я найманих робітників, а також розширює 
можливості внутрішнього ринку збуту. 

Як засвідчив досвід насамперед перехідних економік, за умов 
падіння доходів внаслідок застосування обмежувальної політики 
грошово-фінансової стабілізації відкриття національної економіки для 
міжнародної конкуренції не дає підстав розраховувати на ефективні 
конкурентні стратегії інноваційного типу з боку національних 
компаній. Відповідно конкуренція з боку імпорту здійснюватиме 
переважно пригнічуючий вплив, а власне конкуренцію буде зміщено у 
бік її рентної моделі. У цьому разі й політика протекціонізму 
відіграватиме скоріше негативну роль. Відтак створення сприятливого 
середовища для формування конкурентоспроможних підприємств 
вимагає насамперед переходу від політики стабілізації до стратегії 
економічного зростання. 

Таким чином, необхідно формувати основні напрями стратегії 
інноваційного розвитку і запровадження механізмів державного 
впливу на розвиток інноваційних процесів в національній економіці. 
Державний вплив на інноваційні процеси повинен орієнтуватися на 
такі положення:  

 поступове зменшення коштів, потрібних для підтримки 
виробництв, що базуються на застарілих ресурсномістких технологіях, 
переорієнтація їх на інноваційний розвиток;  

 збільшення частки капітальних вкладень, які спрямовуються 
на реконструкцію та технічне переозброєння на основі впровадження 
інновацій;   

 зосередження коштів бюджетного фінансування на реалізації 
науково-технічних та інноваційних програм із високою соціально-
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економічною та науково-технічною значущістю;  
 розширення масштабів фінансування науково-технічних 

проектів шляхом випуску державою акцій або цінних паперів під ці 
проекти;  

 розробка системи стимулювання залучення до інноваційної 
діяльності коштів населення та створення механізму надання 
державних  гарантій вкладів;  

 створення в системі видатків Державного бюджету України 
спеціальних фондів фінансування науково-технічних та інноваційних 
програм з метою покриття інноваційних ризиків і формування 
венчурного капіталу;  

 запровадження середньо- і довгострокового індикативного 
планування фінансового забезпечення інноваційної діяльності;  

 підтримка державою розширення інноваційної 
інфраструктури, у тому числі малих і середніх підприємств, що беруть 
участь в інноваційній діяльності, а також вільних економічних зон;  

 здійснення організаційно-економічних заходів щодо 
залучення іноземних інвесторів до інноваційної діяльності.  

Реалізація цих пропозицій створить реальні можливості для 
розвитку і використання в національній економіці країни комплексних 
технологічних систем із розгалуженою структурою фінансування, що 
мають докорінно змінити технологічний уклад економіки. 

Отже, саме інноваційна модель розвитку стає фундаментом, який 
забезпечує економічну міць країни, її конкурентоспроможність на 
світовому ринку. Україна має значний науково-технічний і 
промисловий потенціал, щоб зацікавити інвесторів у реалізації 
проектів реконструкції і розвитку в нашій країні. Закордонні інвестиції 
в реконструкцію і розвиток здатні підвищити рівень інноваційного 
розвитку, підвищити рівень конкурентоспроможності національної 
економіки на світовому ринку. Подальші дослідження в даному 
напрямку необхідно спрямувати на розроблення методів вимірювання 
структурних зрушень та вдосконалення теоретико-методологічної 
основи управління структурними зрушеннями в інноваційній сфері 
національної економіки. 
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РОЗДІЛ 5 

СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ 

д.е.н., професор,  
завідувач кафедри економіки та управління, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
Кузнєцов Е.А.  

Особливістю сучасного етапу соціально-економічного розвитку 
суспільства виступають процеси формування і розвитку людського 
капіталу, що, в першу чергу, потребує розвитку нових форм 
професійної системи менеджменту. Саме менеджмент є певною 
домінантною силою, яка формує постійно більш високий рівень 
людського капіталу. Ефективна управлінська діяльність створює 
інноваційний формат активного становлення інтелектуального 
капіталу, який є, без перебільшення, головним фактором 
конкурентоспроможності сучасного розвитку. Фактично будується 
нова концепція розвитку процесів професіоналізації управлінської 
діяльності, яка повинна забезпечувати ефективність управлінської 
освіти, науки і практики на основі їх системно-інтегральної взаємодії. 
Основні джерела формування управлінського капіталу визначають 
його вплив на сучасний розвиток суспільства (рис. 1).  

Концепція формування і розвитку управлінського капіталу 
визначається професійною характеристикою сучасних проблем 
управлінської діяльності. Загальні процеси перегляду управлінської 
парадигми індустріального способу виробництва і формування нових 
поглядів на розвиток менеджменту в постіндустріальну епоху розвитку 
суспільства, об’єктивно підводять до необхідності дослідження такої 
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відносно нової категорії, як «управлінський капітал». Враховуючи, що 
система менеджменту у більшості випадків має систему якісних 
показників ефективності, а кількісні показники управлінської 
діяльності створюють більше формально-аналітичні моделі, які 
характеризують управлінську діяльність у певному вірогідному стані, 
який не дає повної і достатньої характеристики управлінського 
процесу. 

 
Рисунок 1 – Основні джерела формування управлінського капіталу 

Тому відстежити процеси використання і відтворення системи 
менеджменту в якості саме управлінського капіталу є досить важливим 
завданням управлінської науки. Але тут необхідно враховувати також і 
те, що система менеджменту ніколи не буде повністю прораховуватися 
як, наприклад, фізичний чи фінансовий капітал. І причина тут 
зрозуміла – це людський фактор і зростання інтелектуальних і творчих 
ресурсів управлінської діяльності. Деяка частина «дослідників 
менеджменту», які впевнені у тому, що управлінська діяльність в 
якості об’єкту управління може використовувати речові чинники 
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діяльності, що управлінський процес може виникати (а можливо, він і 
не потрібен) і без присутності людей, наприклад, при повністю 
комп’ютеризованому виробництві, будуть говорити про можливість 
повної кількісної оцінки управлінської технології, яка  вже не може 
бути діяльністю тому, що немає людей. Але ми, як вже раніше нами 
відзначалося, розглядаємо управлінську діяльність як таку, яка 
базується на системі менеджменту з «суб’єктно-об’єктною» 
взаємодією виключно людей. 

Управлінський капітал є адекватною якістю системи 
менеджменту. Концепція управлінського капіталу базується на 
розумінні того, що управлінські знання, компетенції і професійний 
досвід менеджерів повинен приносити результат (прибуток), що 
необхідно розробляти і використовувати механізми відтворення 
управлінського капіталу на розширеній основі з використанням 
інноваційних чинників соціально-економічного зростання. Проблема 
використання і відтворення управлінського капіталу не може бути 
розв’язана лише на рівні окремих організацій, ця проблема має ознаки 
національного і глобального значення. Тому програми розвитку 
управлінського капіталу мають отримати статус пріоритетних 
національних програм, які максимально повинні бути інтегровані в 
систему міжнародного співробітництва. Фактично необхідно 
розробляти механізми збереження і розвитку управлінського капіталу, 
відновлюючи позитивні характеристики ознаки і додаючи нові його 
ознаки інноваційного зразка. Розглянемо більш детально концепцію 
управлінського капіталу, яка показує основні елементи управлінських 
компетенцій і їхній розвиток в процесі професіоналізації управлінської 
діяльності (табл. 1). 

Об’єктивні процеси розвитку професійної системи менеджменту 
і формування управлінського капіталу нового інноваційного зразка 
показують нам, що сучасний менеджмент – це високоінтелектуальна 
система діяльності управлінської команди на чолі з високоефективним 
лідером. Управлінська команда – це колектив професіоналів, які 
спеціалізуються в своїй сфері управлінської діяльності і мають 
величезний потенціал і мотивацію для подальшого розвитку і 
професійної взаємодії з іншими членами управлінської команди.  
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Таблиця 1 – Концепція і характеристика управлінського капіталу  

Елементи компетенції 
Професійна характеристика  

  елементів компетенції 
1 2 

Функціональна 
підготовка 

Функції менеджменту становлять основу спеціалізації 
управлінської діяльності; форми класифікації функцій 
визначають формат діяльності лінійних і функціональних 
керівників; функції менеджменту формують необхідність між 
функціональної і міжгалузевої взаємодії 

Знання сучасних 
методів менеджменту 

Методи менеджменту виступають інструментарієм 
управлінської роботи; необхідна інноваційна динаміка розвитку 
методів і технологій менеджменту; знання тільки емпіричних 
методів управлінської роботи – це управлінський архаїзм 

Структурна підготовка Необхідно управляти структурною динамікою організації; 
розробляти і впроваджувати нові адаптовані під цілі форми 
організаційного дизайну 

Знання систем 
комунікацій 

Механізми ефективного розвитку формальних і неформальних 
комунікацій; створення середовища інформаційного обміну для 
забезпечення результативної управлінської діяльності 

Знання і розвиток 
механізмів прийняття 
управлінських рішень 

Удосконалення і специфіка формально-аналітичних 
(раціональних) моделей прийняття управлінських рішень; 
інноваційні та інтегральні моделі розробки і прийняття 
управлінських рішень 

Системи керівництва  
персоналом 

Розвиток технологій керівництва персоналом, як базове 
завдання системи менеджменту; розробка і впровадження 
інноваційних та інтегральних технологій керівництва 
персоналом 

Інноваційна підготовка  
та інноваційне мислення 

Соціально-економічна роль управлінських інновацій складає 
основу розвитку інноваційного мислення менеджерів; системна 
інноваційна підготовка управлінців в умовах системно-
інтегральної взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту 

Історико-управлінська  
підготовка 

Розвиток процесу сучасної ідентифікації менеджменту епохи 
модерну; актуалізація історії менеджменту; дослідження 
національних особливостей розвитку менеджменту; розуміння 
історичних витоків менеджменту і його історичних передумов 

Знання і використання  
сучасних механізмів 
 мотивації персоналу 

Мотивація як мотор (серце) розвитку управлінського процесу; 
розвиток мотиваційних цінностей учасників управлінської 
діяльності; формування мотиваційних цінностей персоналу 
інноваційного зразка; мотиваційні зразки розвитку лідерського 
потенціалу 

Розуміння економічного 
росту і соціально-
економічного зростання  
сучасного суспільства 

Практичне розуміння різниці економічного розвитку в 
індустріальну і постіндустріальну епохи; показники 
економічного росту індустріального способу виробництва; 
чинники механізму сталого соціально-економічного зростання, 
як перехід на якісно новий рівень розвитку суспільства 
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1 2 
Управління чинниками  
конкурентоспромож-
ності 

Класифікація чинників конкурентоспроможності; механізми 
управління чинниками конкурентоспроможності (макрорівень 
управлінської системи); створення умов 
конкурентоспроможності (мікрорівень управлінської системи); 
процес виявлення і розвитку головних чинників 
конкурентоспроможності 

Стратегічна 
орієнтованість і 
розуміння 
довгострокового 
досягнення цілей  

Ефективність організації та її менеджменту підтверджується 
стратегічними цілями та бізнес-планом їх довгострокового 
досягнення; фундаментальні та інноваційні перебудови і 
організації і суспільства, в цілому, не можуть бути швидкими – 
необхідне довгострокове управлінське «терпіння», але 
«терпіння» продумане і високої професійної якості 

Дистанція влади Система влади – це система професійного служіння народу 
країни; управлінською діяльністю в системі влади повинні 
займатися найкращі професіонали і управлінці; необхідно 
підтримувати «соціальний ліфт» для молодих і професійних 
керівників; необхідна системна децентралізація державного 
управління 

Здатність до навчання Професійні якості управлінця повинні бути такого ґатунку, щоб 
показувати приклад здатності до ефективного професійного 
навчання протягом усієї управлінської кар’єри 

Потенціал і швидкість  
навчання 

Професійний потенціал, науковий, аналітичний і практичний 
досвід є основою швидкості професійного навчання; 
формування механізму мотивації управлінця до швидкого 
(прискореного) інноваційного навчання  

Здатність до 
професійного 
компромісу і договірна 
здатність системи 
ефективного 
партнерства 

Пошук і знаходження компромісу в управлінській діяльності – 
це ознака професіоналізму; використання професійних 
компромісних рішень, які є допустимими з позицій досягнення 
ефективного результату; договірна здатність управлінця 
вирішує питання стратегії та довіри партнерів між собою; 
партнерські рішення є завжди більш ефективними, тому що 
починають практично просувати погоджений проект 

Лідерські функції та 
уміння працювати в 
управлінській команді 

Формування системи інтегрального лідерства на базі системної 
взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту; вибір 
членів управлінської команди, враховуючи рівень і якість 
управлінської спеціалізації; комунікативні та соціально-
психологічні ознаки членів команди; впровадження механізмів 
взаємодії спеціалістів різних галузей науки і практики; розробка 
і механізми впровадження нових ідей управлінської команди

Уміння слухати і чути  
підлеглих 

Формування «чуттєвої» позиції менеджменту, яка пропонує 
керівникам йти не попереду людей, а за ними, що не знімає 
відповідальності за прийняті менеджментом рішення; риса 
керівника «слухати і чути» є додатковим мотиваційним 
стимулом для підлеглих; ефективне професійне спілкування 
керівника з підлеглими додатково визначає його як 
професіонала високого рівня  
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1 2 
Системно-інтегральне  
мислення 

Нове завдання в процесі професіоналізації менеджменту, 
характерне для постіндустріального періоду розвитку 
суспільства; розробка інноваційних механізмів, де 
враховуються багато різних чинників для прийняття 
управлінських рішень; доводиться необхідність дослідження 
багатомірного оточення і його вплив на результативність 
системи менеджменту 

Менеджмент як спосіб  
життя 

Високий інтелектуальний рівень сучасного процесу 
професіоналізації менеджменту визначає не тільки терміни 
професійної зайнятості управлінців, а формує повний цикл 
суспільного життя, особливо, для еліти менеджменту; 
формується соціально-активний тип особистості менеджерів, 
які налаштовані на інноваційний розвиток суспільства  

Вміння визначати 
управлінську 
ефективність і 
результативність 
менеджменту, в тому 
числі і свою особисту  

Формальні ознаки професійної компетенції мають тільки 
стартове значення; якість управлінського персоналу 
проявляється кінцевим результатом; результат роботи 
менеджменту разом з якісними показниками повинен мати 
також кількісну оцінку; механізми кількісної оцінки діяльності 
управлінського персоналу повинні бути простими і 
зрозумілими; створення складних математичних моделей 
оцінки діяльності менеджменту має більше науково-аналітичне, 
але не практичне значення 

Розуміння і 
використання 
соціокультурних 
факторів показників 
сучасного розвитку 
суспільства 

Позитивна трансформація соціально-економічних систем 
проходить на основі зміни старих і формування нових 
соціокультурних чинників розвитку суспільства; майбутні зміни 
пов’язані з розвитком науки, освіти, процесів професіоналізації 
менеджменту 2-го і 3-го рівня, охорони здоров’я людей, а 
також, станом і впливом культури і мистецтва на розвиток і 
формування особистості у суспільстві; необхідно формувати 
розуміння професійної підготовки як такої, що створює 
можливості підготовки не стільки індивідуума, який має 
потенціал, скільки особистості, яка практично реалізує цей 
потенціал, має здатність до позиції і вчинків 

Розуміння зміни 
парадигми 
менеджменту 

Головна проблема інноваційного розвитку будь-якого 
суспільства знаходиться в самому суспільстві, а точніше в 
людському факторі цього суспільства; формувати і розвивати 
інноваційну економіку неможливо методами індустріальної 
економіки і суспільної індустріальної психології людей; 
необхідно формувати парадигму розвитку менеджменту і 
суспільства в ХХІ столітті 

 
Таким чином, управлінський капітал – це професійна і 

інтелектуальна система взаємодії членів управлінської команди з 
метою вирішення проблеми, або комплексу проблем соціально-
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економічного розвитку малих і великих організаційних будов, які 
мають базові ресурси, систему пріоритетних цілей  і зрозумілі 
механізми сталого соціально-економічного зростання. Повірити в те, 
що буде соціально-економічний розвиток, коли не встановлені базові 
ресурсні позиції, коли система цілей весь час змінюється, або 
знаходиться в прогностичній стадії формування, коли немає механізму 
(менеджменту) для досягнення поставленої мети розвитку, можуть 
тільки ті, хто зовсім не розуміють базових процесів сучасної 
управлінської діяльності. 

Процес відновлення управлінського капіталу є, можливо, 
найголовнішим в процесі розвитку суспільства. Навіть система дій 
держави для збільшення населення країни не зовсім актуальна, якщо в 
країні не створюються соціально-економічні умови для якісного життя 
людей. Можливо важко з цим погодитися, але на управлінських 
позиціях в Україні знаходиться величезна армія управлінських самоук, 
які думають про себе, як про професіоналів вищого ґатунку. Це 
недопустима розкіш для держави і суспільства, яка створює умови для 
історичного рецидиву. Тобто ми весь час будемо з різними 
«управлінськими командами» повторювати одні й ті самі помилки, але 
з величезними втратами, в тому числі, історичного часу для 
реформування країни.  

Управлінський капітал формується і отримує нові імпульси 
розвитку на різних етапах соціально-економічного розвитку 
суспільства по-різному, виходячи з системних потреб необхідної і 
достатньої якості управлінської діяльності для вирішення проблем 
цього суспільства. Формат змін управлінської діяльності визначається 
розвитком трьох видів економіки, які нині характеризують потенціал 
для формування інноваційної економіки і економіки знань (табл. 2).      

Дослідження управлінського капіталу поки не стало предметом 
управлінської науки. Досить часто управлінський капітал 
розглядається разом з дослідженням інтелектуального і людського 
капіталів, але без спеціалізованих форм наукового розгляду саме 
управлінського капіталу [1, с. 306-347]. 
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Таблиця 2 – Основні характеристики сучасного  
економічного розвитку  

Характеристика 
Індустріальна  

 економіка 
Інноваційна 
 економіка 

Економіка знань 

Стратегічні  
фактори  

економічного  
зростання 

Матеріальні ресурси, 
виробничий і 
емпіричний 

управлінський досвід 

Механізм повного 
інноваційного  

циклу 

Наукові знання, 
системно-інтегральні 
механізми взаємодії 
науки і практики 

Домінуючий  
капітал 

Фізичний Інтелектуальний, 
управлінський 

Інтелектуальний, 
управлінський 

Головний фактор 
створення цінностей 

Фізичний капітал і 
людські ресурси 

Інновація Знання 

Переважаючі  
активи 

Матеріальні Нематеріальні Науково-технологічні

Основні стратегії 
міжнародного 
співробітництва 

Переливання 
капіталу і власності 

Переливання 
інновацій  
і технологій 

Переливання знань  
і системних 
технологій 

Основна формула 
виробництва 

Капітал + праця Капітал + 
інновація 

Капітал + знання 

Основні  
конкурентні  
переваги 

Індустріальні 
(промислові) 
технології 

Інтелектуальний 
капітал і 

інноваційні 
технології 
розвитку 

Наукова якість 
інтелектуального  
і управлінського 

капіталу 

Інноваційний 
процес 

Періодичний  
і функціонально-
фрагментарний 

Постійний, на 
рівні всієї 
організації 

Системно-
інтегральний 

Менеджмент Універсальний Інноваційний Інтегральний 

 
Необхідно наголосити, що дослідження саме управлінського 

капіталу в рамках професійної системи менеджменту є рідкісним 
явищем управлінської та економічної науки. І це при всій актуальності 
цього питання для розвитку сучасного суспільства. Визначимо деякі 
головні проблеми такого стану в розвитку сучасної управлінської 
науки. 

Перше. Існує проблема розвитку науково-дослідної бази 
професійної системи менеджменту тому, що фактично немає загальної 
концепції і системних обмежень для наукового розгляду 
спеціалізованих проблем управлінської діяльності. В таких умовах 
важко проводити спеціалізовані дослідження, до яких належить і 
проблематика дослідження управлінського капіталу. Досить часто все 
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зупиняється на загальних питаннях розвитку системи менеджменту, а 
авторський погляд дослідника не досягає виставленої наукової планки 
при формуванні наукових шкіл по спеціалізованим проблемам 
розвитку професійної системи менеджменту.  

Така ситуація свідчить про початкову стадію розвитку сучасної 
управлінської науки в Україні. Тому науковий контекст 
управлінського дослідження створює зону слабкого реагування на 
проблеми розвитку управлінського капіталу, а вчені починають 
активно реагувати на ті проблеми, які мають більш повну 
інформаційну базу і систему узгоджених позицій. Тенденція зрозуміла, 
але вона не дає поштовху до активного дослідження більш актуальних 
наукових проблем професійної системи менеджменту. 

Друге. Конкурентоспроможний управлінський капітал є 
ефективним кінцевим результатом розвитку процесу професіоналізації 
управлінської діяльності, а розвиток цього процесу в Україні має 
велику кількість системних проблем. Зрозуміло, що цей результат не є 
фіксованим і повинен мати базу для подальшого інноваційного 
розвитку. Процес постійних змін та об’єктивна невизначеність 
управлінської діяльності доводять ситуацію до критичного стану. А 
вихід з критичної точки пов'язаний з системою професійних 
управлінських знань, яких управлінська наука на момент необхідності 
їх практичного використання не дає. Тут важливо досягти такої 
позиції, коли управлінські дослідження проводяться на системній і 
мотивованій основі, структуровані на основі знання практики 
управлінського процесу мають високий рівень професіоналізації і 
інтегральності в системі взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту. Фактично це є завжди великим завданням для 
управлінської науки на майбутнє. А результатом саме такої перемоги 
управлінської науки стане об’єктивна поява власне динамічного та 
інноваційного фактору конкурентоспроможності – управлінського 
капіталу. 

 Третє. Управлінським капіталом, як і фізичним капіталом, немає 
сенсу володіти, якщо він не працює в системі кругообігу та обігу 
капіталу і не приносить прибуток. Цілком зрозуміла та типова 
характеристика для фізичного капіталу, але дуже проблемна і 
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відповідальна характеристика для управлінського капіталу. Інакше 
кажучи, управлінський капітал в усій своїй інтегрованій 
компетентності і структурній якості повинен давати прибуток і цей 
прибуток власникам капіталу повинен бути відомий, тобто кількісно 
прорахований. Якщо це не так, тоді потрібно управлінський капітал 
структурно переглянути, виявити недоліки в роботі лінійних і 
функціональних служб, змінити на посадах відповідальний за появу 
проблеми, управлінський персонал, нарешті, виявити повністю весь 
управлінський контекст, який привів до проблеми поганого 
використання управлінського капіталу. Можливо, управлінський 
капітал, в силу своєї некомпетентності, сам створює проблеми 
розвитку. У будь-якому разі, зміна менеджменту організації є дуже 
складною і фінансово затратною проблемою для власників. Виникає 
питання щодо необхідності досить провокаційної характеристики 
управління зі словом «капітал». Так думають, напевно, саме ті 
представники управлінського персоналу, які вважають, що 
ефективність діяльності вираховується тільки для підлеглих 
виконавців, а власне вони є такими собі «священними коровами». 
Власне, проблеми такого порядку стримують актуалізацію досліджень 
управлінського капіталу, оскільки можуть досить сильно зачіпати 
інтереси управлінського генералітету. Але така ситуація не є корисною 
і для самої управлінської науки, і для ефективності держави в системі 
розвитку реформаторських механізмів управління країною. 

Таким чином, можна припустити, що інтелектуальні можливості 
людей стають об’єктом не тільки наукового дослідження з боку 
менеджменту, а й спонукають менеджмент активно досліджувати 
процеси розробки ефективних механізмів практичного застосування 
інтелекту. Досліджувати і практично використовувати інтелект людей 
неможливо без створення інтелектуальних управлінських систем 
професійної співпраці робочих груп і колективів. Основою такої 
діяльності менеджменту є не складні математичні моделі, розібратися 
в яких може тільки той, хто їх створив, а зрозумілі механізми мотивації 
інтелектуальної групи працівників, які мають необхідні ресурси, 
розділяють поставлені цілі, мають автономію, використовують 
системи лідерства і механізми ефективного досягнення поставлених 
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завдань. Зрозуміло, що в інтелектуальних колективах нічого робити 
неінтелектуальному керівнику. Керівництво стає стороннім елементом 
в організації, якщо його професійні та інтелектуальні здібності не 
відповідають очікуванням персоналу організації. Більше того, таке 
керівництво гальмує розвиток організації, що неприпустимо за жодних 
умов. Такий менеджмент необхідно терміново замінити, створивши 
прозорий механізм формування нового професійного керівництва.  

Системи інтелектуального навчання менеджерів. Процес 
інтелектуального професійного навчання управлінських кадрів 
потребує реалізації трьох основних умов, які визначають, власне, 
різницю між дійсно професійним навчанням і просто інформаційним 
вивченням, образно кажучи, «хмар, які ніколи не давали дощу».  

Перша умова. Досить часто мова йде про необхідність 
практичної підготовки управлінських кадрів, що це єдина можливість 
підготувати дієздатних менеджерів. Далі, що емпірична (практична) 
підготовка і наявність практичного досвіду створюють основу 
ефективної роботи управлінця. А все інше – це ті самі «хмари без 
дощу». Погодитися з такою позицією досить важко, хоча вона дійсно 
підкуповує своєю прямотою з поправкою на життєвий досвід. Але 
необхідно цю ситуацію розглянути по-іншому. Почуття пропорції, 
почуття міри – це той безцінний досвід професійного менеджера, який 
створює правильні рішення і формує ефективне розуміння 
управлінського процесу. Емпіричні знання в менеджменті необхідні, 
але вони не є достатніми для ведення ефективної управлінської 
діяльності, вони можуть бути досить архаїчними і не мати сучасної 
професійної начинки. Також треба зазначити, що життєва практична 
мудрість керівника – це зовсім не інтелектуальна професійна 
компетентність сучасного менеджера.  

  Друга умова. Сучасна управлінська діяльність потребує 
професійної підготовки з використанням інноваційної методики 
навчання, яка базується на структурованому системному дослідженні 
управлінського процесу. Це означає, що професійна управлінська 
підготовка повинна акцентувати увагу на певній специфіці 
управлінського процесу в залежності від цілей і мотивів цієї 
підготовки, а також враховувати конкретні потреби в підвищенні 
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професійної компетенції для зайняття майбутньої управлінської 
посади. Тому необхідні правильні професійні методики навчання, які 
реалізуються досвідченими менеджмент-тренерами. В системі 
професійного навчання менеджерів структурування має на увазі також 
використання методології трьох рівнів базової підготовки, яка 
реалізується протягом всієї кар’єри менеджера. Важливо завжди 
пам’ятати, що існують певні умови розвитку процесу професійного 
навчання менеджерів, які доводять необхідні аргументи до системного 
бачення процесу, а саме «якість тих, що навчається – правильно обрані 
технології навчання – якісний склад викладачів і тренерів». Тут усе 
має стратегічну цінність, усі компоненти системно пов’язані між 
собою і разом створюють основу для отримання ефекту організаційної 
синергії.  

Третя умова. Якщо говорити про професійні управлінські 
знання, які постійно створюють і позитивно розвивають соціально-
економічні процеси суспільства, отримання яких постійно мотивується 
суспільством для подальшого професійного розвитку системи 
менеджменту, а учасники процесу професіоналізації менеджменту 
мають високий моральний і матеріальний статус у суспільстві, то такі 
знання потрібні тільки у стабільному суспільстві, яке дійсно працює 
над створенням стійкого механізму економічного зростання. 
Професійні знання повинні мати доказову базу і тому є жорсткою 
системою відбору дійсних професіоналів і їх подальшої комплексної 
мотивації. Треба зазначити, що досить часто професійні знання 
підміняють професійною інформацією, яка носить фрагментарний 
характер і є більш гнучкою системою. Велика доблесть нині вільно 
плавати в потоках інформації, але це є хибним шляхом в процесі 
професіоналізації управлінської діяльності. 

Освітнє середовище суспільства. Педагогіка, яка базується на 
правах особистості залишилась у минулому. Найвірогідніше, ми маємо 
справу з підготовкою індивідууму, який у подальшому при можливості 
може стати особистістю. В ефективній системі навчання дуже 
важливі, власне, три ролі: педагогічний терапевт, який діагностує і 
вивчає стан учня – вчитель, який здійснює навчання і розробляє нові 
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методики – сам учень, який після діагностики стану, доводиться до 
необхідного стартового рівня. Без ефективної реалізації цього 
механізму взаємодії учасників освітнього процесу немає сенсу 
говорити про позитивний кінцевий результат. 

Крім того, необхідно враховувати структурний поділ освітнього 
середовища суспільства, який більш точно визначає формат і 
територію професійних освітніх програм. Так, є велика частина людей 
у суспільстві, у яких є тільки точка зору на більшість відомих 
проблем. Ця частина суспільства має досить поверхневий погляд на 
велику кількість розрізнених проблем, майже ніколи ці проблеми  в 
професійному контексті не вивчала, але з найрізноманітніших мотивів 
постійно, чи фрагментарно висловлює свою точку зору. Ця частина 
людей наймасовіша і системно не відслідковує зміну однієї точки зору 
на іншу. 

Друга група людей формує, в результаті первинного 
професійного навчання, свою професійну думку про проблеми 
розвитку різних сфер суспільства і має, в основному, фрагментарне 
інформаційне наповнення для представлення своєї думки іншим 
членам професійного товариства, або всім, хто бажає цю думку 
слухати. В основі своїй формування професійної думки відбувається 
під час навчання в університетах.  

Третя група людей є найменшою за розмірами, але найбільш 
дієвою і впливовою. В рамках цієї групи формується позиція і 
принципи про характер і можливості вирішення тих, чи інших проблем 
розвитку суспільства. Ця група має найвищий рівень професійної 
підготовки, вміє стратегічно мислити і діяти, розуміє і практично 
володіє професійними навичками і компетенціями управлінського 
процесу, має лідерські якості, володіє моральними і професійними 
якостями щодо взаємодії з іншими групами людей, а також має 
професійні здібності до комунікації з представниками своєї групи. 
Культура, совість, честь, самопожертва, самодисципліна, чесність, 
патріотизм для цієї групи людей є основою їх позиції і принципів. Це 
люди, які дійсно створюють елітну частину суспільства, вони не 
просто домінують у суспільному житті, а відповідають своєю позицією 
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і практичною діяльністю на головні виклики і ризики суспільства. 
Саме в цій групі знаходяться визначні діячі державної політики, 
бізнесу, культури, армії, різних професійних асоціацій. Саме тут 
знаходиться територія сучасного професійного менеджменту Отже, ця 
важлива елітна група може мати назву «персоналітет».   

Усі визначені нами три групи мають своє об’єктивне значення 
для розвитку суспільства. Але ідеального суспільства немає і досягти 
його досить важко. В суспільстві, де виникають складні протиріччя 
між представниками різних груп, де порушені об’єктивні процеси 
формування груп і їх впливу на соціально-економічний розвиток 
суспільства, де існує несправедлива система розподілу матеріальних і 
фінансових благ, де професійні і людські якості, особливо групи 
«персоналітет», не мають ніякого значення  для здійснення державної 
політики, розвитку науки, освіти і бізнесу, тоді виникають проблеми, 
які можуть зруйнувати державу, принести у суспільство ворожнечу і 
страх, відібрати у суспільства право на розвиток, благополуччя і 
достойне місце серед держав цивілізованого світу. Це саме той виклик, 
який професійний менеджмент вищого інноваційного ґатунку не 
повинен допускати ніколи у розвитку суспільства в ХХІ столітті.      

Враховуючи зростаючу потребу сучасного суспільства в переході 
до інноваційної економіки та формування механізмів управління 
знаннями, необхідно акцентувати увагу на дослідженні процесу 
взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту з визначенням 
певних якісних стадій розвитку цього процесу. Визначимо основні 
особливості цієї взаємодії. 

Процес взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту є 
неоднорідним і має якісні стадії розвитку (рис. 2). Принципова логічна 
схема процесу пропонується така: відокремлення – «зближення – 
з’єднання 1-го рівня і інтеграція – з’єднання 2-го рівня і органічний 
синтез – інтегральність».  

Необхідно звернути увагу на те, що кожна стадія 
характеризується як визначеним рівнем розвитку науки, аналітики і 
практики менеджменту, так і визначеним механізмом взаємодії.  
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Рисунок 2 – Механізм взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту  

Характеристика кожної стадії має своє значення для розуміння 
об’єктивності формування і розвитку професійної системи 
менеджменту та її результативності. Характер управлінських інновацій 
також має свої особливості на кожній стадії. Процес розвивається 
таким чином, що перші випадкові і хаотичні зв’язки переростають в 
зв’язки інтеграційної властивості. Далі поступово формуються якісні 
умови для органічного синтезу, де практика стає продовженням 
наукової діяльності, а наука стає продовженням практики. 
Інтегральність процесу додає умови нерозривного зв’язку, цільності і 
повної єдності науки, аналітики і практики менеджменту. Між 
стадіями проходить процес біфуркації, що дає змогу визначити 
розподіл елементів попередньої і наступної стадії. 

Процес формування механізму взаємодії науки, аналітики і 
практики менеджменту визначається діяльністю аналітичних 
організацій менеджменту, тобто консалтингових структур. Консалтинг 
має свою специфічну сферу діяльності, а саме: шляхом пошуку 
інноваційних технологій менеджменту в сфері науки впроваджує їх у 
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практику управлінської діяльності. Іншими словами, розвинута 
система консалтингового бізнесу є основною рушійною силою 
переходу з однієї стадії на іншу, більш високу, в процесі взаємодії 
науки, аналітики і практики менеджменту. Поступово консалтинг з 
ініціатора прогресу переростає на активного і компетентного 
дольового учасника різноманітних інноваційних проектів. Зрозуміло, 
що такий стан речей змушує консалтингові організації формувати свої 
нематеріальні активи високої якості, в першу чергу, завдяки 
професійній компетенції експертів, консультантів, інших спеціалістів і, 
власне, самого менеджменту консалтингової організації. 
Консалтингові організації, використовуючи технологій інноваційного 
менеджменту, створюють умови просування по стадіям механізму 
взаємодії науки, аналітики і практики.  

Визначимо деякі особливості розвитку інноваційного 
менеджменту. Об’єктом дослідження інноваційного менеджменту 
виступає сама професійна система менеджменту. Це передбачає, в 
першу чергу, розвиток базових компонентів системи менеджменту, а 
саме: функцій і функціональних технологій, методів і управлінського 
інструментарію, структури та організаційного дизайну, а також каналів 
сучасних комунікацій. А предметом дослідження інноваційного 
менеджменту необхідно розглядати людський капітал організації, а 
точніше, технології руху до структурно-функціонального людського 
капіталу, який є основою якості нематеріальних активів і основним 
фактором конкурентоспроможності в постіндустріальному суспільстві. 
Структурно-функціональний людський капітал визначає організацію 
як єдине організаційне ціле. Позитивна динаміка і необхідна ротація, 
рівні компетенції, специфіка розподілу управлінських повноважень, 
адекватне ресурсне забезпечення, – все це є рисами структурно-
функціонального людського капіталу, а він сам є результатом 
ефективної роботи менеджменту економічної організації. 

Прогрес у реалізації процесу взаємодії науки, аналітики і 
практики менеджменту визначається створенням умов для переходу до 
вищих стадій інтеграції, органічного синтезу та інтегральності 
професійної управлінської діяльності. Саме системно-інтегральні 
стадії об’єктивно формують соціально-економічні умови переходу до 
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інноваційної економіки та її вищої форми – економіки знань. 
Проходить значний прогрес як окремо науки, аналітики і практики, так 
і механізмів їх взаємодії. Але теза про розвиток саме процесу взаємодії 
тут є пріоритетною. Зрозуміло, що безліч контактів науки, аналітики і 
практики менеджменту не можуть відразу потрапляти на вищі 
системно-інтегральні стадії взаємодії, але в умовах розвитку вищих 
стадій, проходження перших двох (відокремлення і зближення) буде 
достатньо коротким за часом. При цьому, ефективність поточного 
технологічного циклу даної взаємодії не буде якісно знижуватись. 

Інноваційна складова управлінської діяльності буде визначати 
розвиток системи менеджменту в сучасних умовах і на перспективу. 
Інноваційність, інтелектуальність і результативність управлінських 
рішень стає основою професіоналізму управлінського персоналу. 
Характерною рисою менеджменту у ХХІ-го століття стане його 
орієнтація на всебічний і системний розвиток людини. 
Найважливішими сферами діяльності будуть охорона здоров’я, освіта і 
наука. Розвиток цих сфер діяльності буде визначати можливість 
кардинально покращити якість людських ресурсів і в цілому 
нематеріальних активів організацій. 

Таким чином, необхідно зробити такі попередні висновки:  
– взаємодія науки, аналітики, практики менеджменту 

неоднорідний процес і потребує адекватних підходів для реалізації 
якісного зростання;  

– нововведення є результатом багатьох наук і сфер діяльності, але 
результативність і повнота інноваційного циклу є завданням для 
менеджменту;  

– формування структурно-функціонального людського капіталу і 
його професійні якості є ціллю діяльності менеджменту і головним 
фактором конкурентоспроможності постіндустріального суспільства;  

– зростає роль консалтингових організацій, професійна 
компетенція і авторитет яких значним чином визначає специфіку і 
якість процесу взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту;  

– в розвитку цих процесів особливо важлива роль держави, 
насамперед, в створенні законодавчої системи, яка б сприяла 
формуванню інноваційної економіки і адекватних їй професійних 
моделей менеджменту.    
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Інноваційний розвиток соціально-економічних систем нині 
представляє найбільшу позитивну якість трансформації сучасного 
суспільства. В цьому процесі специфічною інновацією виступає 
управлінська інновація, яка має системно-інтегральні ознаки 
формування, розвитку і впровадження щодо практичної реалізації 
повного інноваційного циклу.  

Для більш точного прояснення досліджуваних явищ необхідно 
визначити відмінність двох, на перший погляд, схожих понять 
«нововведення» і «інновація». При цьому важливо визначити межі 
інвестиційної складової цих понять із зазначенням ефекту кінцевої 
результативності, як найважливішого показника діяльності 
менеджменту. Фактично нововведення, як певний оформлений 
результат фундаментальних, аналітичних і практичних досліджень 
оформлюється як відкриття, винахід (управлінський, фінансовий, 
виробничий) ноу-хау тощо. Але це, з точки зору ефективності 
менеджменту, є проміжним результатом, тому що головне – це 
впровадити нововведення, перетворити нововведення в форму 
інновації, що означає закінчити процес інноваційної діяльності, 
отримати позитивний результат та забезпечити функціонування 
механізму дифузії інновацій. З цих позицій інвестування процесу 
отримання нововведень ще не забезпечує кінцевий ефект. Необхідно 
інвестувати процес впровадження нововведення, тобто доведення їх до 
стану практичного використання інновації. 

Таким чином, професійний менеджмент повинен забезпечувати 
повноту інноваційного процесу з позицій якості і закінченості 
інвестування, тобто забезпечувати повноту інноваційного циклу. 
Модель повного інноваційного циклу передбачає розвиток активних 
форм управлінського супроводу інноваційного процесу (рис. 3). 

Запропонований механізм повного інноваційного циклу створює 
умови для розвитку інноваційного процесу на всіх стадіях з певним 
визначенням якості початкової та кінцевої стадії циклу. Управлінський 
супровід від імені інвестора здійснює менеджмент, який забезпечує 
ефективність руху по стадіям інноваційного циклу в сторону 
впровадження і дифузії результату, а також зворотний зв'язок з метою 
досягнення інвестиційного результату.  
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Рисунок 3 –  Механізм повного інноваційного циклу  

Враховуючи спеціалізацію управлінських досліджень, які можуть 
проводитися на науковому, аналітичному і практичному рівнях, 
формування інвестиційного пакету проводиться інвестором і 
менеджментом на основі цієї спеціалізації. Управлінські дослідження 
притаманні і науковцю, і консультанту чи експерту, а також практику 
певної сфери діяльності. Всі вони видають як результат свого 
дослідження нововведення, яке поки що дистанційно потрібно 
замовнику. Повний інноваційний цикл повинен забезпечити доставку 
нововведення до замовника щодо його подальшого практичного 
впровадження. Змістом нововведення може бути будь-яка сфера 
наукової, аналітичної й практичної діяльності, але рушійною силою, 
яка приведе нововведення до стадії інновації є менеджмент, який 
забезпечує ефективність і повноту всіх стадій механізму інноваційного 
циклу. Управлінська інновація формується на базі технологічного 
нововведення і подальшого його перетворення в технологічну 
інновацію, яка характеризує вже процес практичного впровадження.  
Іншими словами, управлінська інновація слідує за технологічною 
інновацією, практично забезпечує якість і повноту інноваційного 
циклу. Сама по собі управлінська інновація має лише теоретичне 
значення, а її ефективність визначається процесом практичного 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

137 

впровадження технологічної інновації. Ці обставини показують, що 
механізми управління доводять свою ефективність лише в 
практичному режимі їх використання і на основі доведеної соціально-
економічної результативності.  

Розглянемо повний інноваційний цикл для кожної стадії окремо і 
визначимо загальні особливості практичної реалізації запропонованого 
механізму. 

Перша стадія: класифікація й формування інвестиційного 
пакету нововведень. Управлінський супровід стадій інноваційного 
циклу в основному забезпечують управлінські консалтингові компанії, 
які формують інформаційну базу нововведень і банк реальних потреб 
практичного сектору економіки. Консалтингові компанії виступають 
активним посередником щодо взаємодії між тими організаціями і 
особами, що мають нововведення, і тими, що потребують їх 
використання в своїй діяльності. Нововведення необхідно 
класифікувати, виходячи з критеріїв їх майбутнього впровадження. 
Одночасно розглядається питання пошуку інвестора, якщо ним не 
може бути сама організація, в якій планується процес інноваційного 
впровадження. Інвестором може виступати також сама консалтингова 
компанія, якщо вона працює на основі холдингової організації бізнесу. 
Така ситуація є досить перспективною для консалтингових компаній і 
дає змогу формувати пакети акцій тих організацій і підприємств, в 
яких впроваджується інновація. Важливим є також те, що холдингова 
консалтингова компанія формує довгострокові зв’язки в 
інноваційному розвитку дочірньої мережі організацій. Інноваційний 
процес отримує стратегічну компоненту, що формує нову  реальність 
соціально-економічного розвитку країни.  Інвестування інноваційного 
процесу може використовувати дольовий принцип діяльності, коли 
інвесторами можуть бути усі зацікавлені сторони. В разі доцільності 
досягнення ефекту дифузії інновацій, консалтингова компанія формує 
інноваційну групу організацій і підприємств, які зацікавлені в одних, 
чи схожих інноваційних проектах. Зрозуміло, що тут необхідно 
враховувати конкурентні особливості тих чи інших ринків. Процес 
класифікації і формування інвестиційних пакетів розглядається як 
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системна діяльність, яка має професійну основу і формує механізми 
довгострокового інноваційного розвитку. 

 Друга стадія: формування професійної управлінської 
команди. Сформований інвестиційний пакет повинен отримати 
повний управлінський супровід, враховуючи механізми мотивації і 
відповідальності за кінцевий результат впровадження. Від професійної 
якості управлінської команди залежить ефективність інноваційного й 
інвестиційного процесу. Звичайно, що одна управлінська команда 
може одночасно працювати з кількома інвестиційними пакетами, але 
специфіку кожного пакету необхідно витримувати протягом усього 
процесу впровадження. Професійні якості членів управлінської 
команди відслідковує  її керівник (лідер), який формує структурно-
функціональні обов’язки кожного фахівця управлінської команди і 
часовий період їх управлінських повноважень. В діяльності 
управлінської команди можуть брати участь представники розробника 
нововведення, інвестора і організацій, в які буде направлений 
інвестиційний пакет.           

Третя стадія: розробка механізму управлінського супроводу. 
Завдання управлінської команди полягає в тому, що необхідно не 

лише професійно збалансувати роботу самої команди, але і розробити 
механізм управлінського супроводу з детальним бізнес-планом для 
повного інноваційного впровадження. На даній стадії важливо ставити 
завдання для розробки управлінської інновації, яка ефективно може 
доповнювати впровадження технологічної інновації. Таким чином, 
управлінська команда визначає параметри (контур управління) 
розвитку управлінського процесу на базі детального вивчення 
компонентів управлінського супроводу впровадження інвестиційного 
пакету нововведення. 

Четверта стадія: ідентифікація та адаптація  інвестиційного 
пакету інноваційних пропозицій. Процес ідентифікації визначає 
технологічні, маркетингові, фінансові та, обов’язково, управлінські 
складові інвестиційного пакету, його пріоритетна спрямованість і 
відповідність конкретній економічній організації, або організаційній 
групі, які є об’єктом інноваційного впровадження. Максимальна 
візуалізація інноваційного проекту дає змогу визначити більше 
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показників пограничних умов управлінського процесу щодо 
впровадження інновації. На цій стадії починає детально проявлятися 
професійна якість управлінської команди і її практична 
результативність. Процес адаптації інвестиційного пакету щодо умов 
його практичного впровадження надає можливість управлінській 
команді визначити й уточнити можливі обмеження і ризики в 
реалізації інноваційного проекту. Формується детальна логічна схема 
впровадження інвестиційного пакету інновації. 

 П’ята стадія: Впровадження інноваційного пакету з метою 
отримання ефекту дифузії інновацій. На цій стадії зусилля 
управлінської команди направляються на системний пошук 
організацій і підприємства, які могли б розширити базу інноваційного 
впровадження. Зрозуміло, що інформаційний банк даних таких 
організацій формується протягом усіх стадій інноваційного циклу і 
представляє собою первинну клієнтську базу консалтингової компанії. 
Реалізація цієї роботи дає змогу отримати ефект дифузії інновацій, 
який зменшує видатки інвестора для кожної економічної організації, 
збільшує деякі сумарні видатки інвестора, але значним чином все 
компенсується через сумарний результат впровадження інновації. В 
результаті такої діяльності визначається соціально-економічна роль 
системних управлінських інновацій, яка дає поштовх до інноваційного 
розвитку економіки і формування стійкого механізму соціально-
економічного зростання. Можна сказати, що ефект дифузії інновацій є 
різновидом синергетичного ефекту, який отримують за певної 
управлінської комбінації тих самих ресурсів, але результат отримують 
не сумарний арифметичний, а сумарний управлінський у збільшеному 
масштабі. Основою для отримання ефекту дифузії інновацій є 
управлінська інновація, яка збільшує результативність менеджменту і 
загальну ефективність повного інноваційного циклу. 

Таким чином, процес диференціації й спеціалізації 
управлінського супроводу повного інноваційного циклу дає змогу 
створити  управлінську команду, яка своїми професійними діями на 
кожній стадії і в цілому на рівні механізму системно і ефективно 
відтворювати інноваційний процес (рис. 4). 
  



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

140 

 

Рисунок  4 –  Управлінський консалтинг в системі інноваційного процесу 

Отже, інноваційний розвиток країни залежить від ефективності 
процесу професіоналізації управлінської діяльності. Наявність 
інноваційної складової в соціально-економічного розвитку 
підтверджує якість професіоналізації системи менеджменту в сучасних 
умовах і на перспективу. Інноваційність, інтелектуальність і 
результативність управлінських рішень є основою професіоналізму 
управлінського персоналу. Характерна риса менеджменту у ХХІ ст. – 
це орієнтація на всебічний і системний розвиток людини. 
Найважливішими сферами діяльності стають охорона здоров’я, освіта і 
наука. Розвиток цих сфер діяльності буде визначати можливість 
кардинального покращення якості людських ресурсів і в цілому 
нематеріальних активів організацій. Все це дає змогу зазначити  
соціально-економічну роль управлінських інновацій в сучасному 
розвитку суспільства. Розглянемо основні положення, які доводять 
правильність цієї позиції. 

Перше. Системна реалізація повного інноваційного циклу, який є 
одним із основних чинників соціально-економічного прогресу, 
неможлива без роботи професійної управлінської команди. 
Ефективність цієї команди не є сталим показником, що доводить 
необхідність постійного розвитку професійних якостей членів 
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управлінської команди. Необхідно системно удосконалювати 
технології підготовки управлінських кадрів, погоджуючись із тим, що 
від них залежить історична перспектива реалізації реформаторської 
функції держави. «Держава має відігравати провідну роль у процесі 
реформування економічної й соціальної сфери та створенні умов, що 
сприяють просуванню до цінностей світової цивілізації. Це передбачає 
вживання заходів, спрямованих на створення сприятливих політичних 
умов проведення реформ, зміцнення потенціалу людських ресурсів (в 
першу чергу управлінських), стимулювання використання нових 
технологій, перебудову механізму держави та адміністративного 
апарату, розробку та запровадження сучасних систем оцінки 
результативності тощо» − відзначає дослідник державної системи 
управління О.Ю. Оболенський [2, с. 8]. Крім того, відомий фахівець у 
сфері управлінської освіти П. Лоранж говорить про те, що майже всі 
галузі бізнесу постали перед глобальною конкуренцією і в результаті 
все частіше менеджерам, навіть регіонального масштабу, доводиться 
керувати фірмами як міжнародними [3, с. 4]. Все це свідчить про те, 
що система менеджменту не може бути професійно і національно 
обмеженою. Вона глобальна, їй необхідно досягти ефективності на 
рівні світових стандартів. 

 Друге. Розвиток управлінської науки, освіти й інноваційних 
форм професійного навчання управлінських кадрів в якості основних 
пріоритетів розглядають багато країн світу, в яких сформувався сталий 
механізм економічного зростання. Це відзначають багато фахівців з 
економіки і менеджменту, але позиційно виникає проблема 
можливості адаптації наявного світового досвіду в окремих країнах. 
Так, О. Аузан наголошує на довгостроковості реформування 
соціально-економічних систем і необхідності дії соціокультурних 
показників розвитку, які мають досить довгий термін реалізації (10-15 
років), але саме вони визначають ефективність процесу реформування 
[4, с. 130-132]. Деякі дослідники розвивають теорію «другої космічної 
швидкості», яка створює плацдарм для інноваційного економічного 
розвитку країн з відсталою економічною системою. «Коли ви просите 
представників керівної ланки описати і пояснити корпоративну 
стратегію, то ви досить часто отримуєте зовсім різні відповіді. У нас 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

142 

просто немає достойної наукової бази, щоб звести в одне ціле всі 
думки по таким абстрактним поняттям. За таких умов досить складно 
прокласти чітку траєкторію для розгону до другої космічної 
швидкості» − зауважує Д. Мур [5, с. 21-22].  Але іншого шляху немає. 
Для того, щоб вирватися з гравітаційного поля старих традиційних 
методів розвитку, необхідно використати силу, яка здатна здолати 
інерцію старого зразка дій. На нашу думку, «старі зразки дій» в 
системі менеджменту необхідно подолати, в першу чергу, самим 
керівникам, які своїми старими підходами до вирішення нових 
управлінських завдань стримують і заважають стратегічному розвитку 
країни. Розвиток процесів професіоналізації управлінської діяльності, 
які базуються на розвитку науки,  освіти і культури, можуть ефективно 
здолати цю силу старої управлінської інерції.   

 Третє. Лише управлінський погляд на процес соціально-
економічного розвитку суспільства дає комплексну і системну картину 
реальності, в якій ми всі перебуваємо. Розуміння такої 
відповідальності має стати серцевиною програм професійної 
підготовки управлінських кадрів будь-якого рівня. Відповідальність 
управлінських кадрів виникає не тільки тоді, коли вони приймають 
управлінські рішення, але і тоді, коли вони навчаються і покращують 
свої професійні якості. Сучасний управлінець, який не здібний до 
професійного навчання, втрачає імунітет посади керівника і силу 
впливу на підлеглих. До того ж, якісна професійна підготовка 
управлінських кадрів, як теоретична і практична, так і соціокультурна 
створює можливість системної генерації управлінських інновацій. 

Отже, соціально-економічну роль системних управлінських 
інновацій необхідно сприймати як розвиток системи менеджменту, яка 
своїм рівнем інтелектуальності й професіоналізму здатна реагувати на 
виклики сучасного інноваційного розвитку суспільства. Управлінські 
інновації є результатом розвинутої системи професіоналізації 
управлінської діяльності, яка, в свою чергу, формує розвиток 
системно-інтегральних стадій взаємодії науки, аналітики і практики 
менеджменту. В більшості випадків, системні управлінські інновації є 
продуктом фундаментальної управлінської науки, тому її рівень і 
умови розвитку стають важливим елементом сучасної державної 
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політики. Розглянемо першочерговість дій в системі державної 
політики, які створюють умови для розвитку управлінської науки. 

1.  Проведення міжнародних і національних форумів, 
конференцій,  семінарів, круглих столів тощо з метою дослідження і 
визначення професійної системи менеджменту з деталізацією складу 
системи менеджменту та її інноваційної динаміки. Результатом 
обговорення повинна стати концепція і програма розвитку науково-
дослідної бази менеджменту, яка отримує статус державного 
пріоритету. 

2. Системно переглянути наукове і навчально-методичне 
забезпечення кафедр, факультетів, інститутів й університетів, які 
займаються підготовкою управлінських кадрів з позицій прийнятої 
концепції і програми розвитку науково-дослідної бази менеджменту. 
Результатом цієї діяльності повинні стати нові стандарти первинної 
управлінської освіти, які в умовах автономії університетів можуть 
носити рекомендаційний характер. Оцінка якості управлінської освіти 
буде визначатися державою, бізнес-середовищем і професійними 
асоціаціями з менеджменту.  

3. Серед наукових спеціальностей, за якими проводиться захист 
дисертаційних робіт, доцільно окремо виділити «Менеджмент» як 
повноцінний напрям науково-дослідної діяльності, який має 
специфічну природу управлінського дослідження.  

У багатьох випадках формат управлінського дослідження, 
здається, визначити досить складно, оскільки багато що може бути 
корисним для характеристики і дослідження управлінської проблеми і, 
можливо, для прийняття управлінського рішення. Найбільш часто 
зустрічається підміна управлінського дослідження, яка пов'язана з 
науковими дослідженнями в галузі економіки, соціології та психології. 
З історії формування сучасної системи менеджменту відомо, що 
менеджмент сформувався як наука і навчальна дисципліна на базі 
економіки, соціології й психології при певній пріоритетності саме 
економіки [6, с. 194-200]. Довгий час менеджмент розглядався як 
частина економічної системи підприємства, а управлінська праця, як 
правило, була пов'язана з діяльністю інженерно-технічних працівників 
(ІТП). Активність, індивідуальність, інтелектуальність, 
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професіоналізм, інноваційність, культура, етос, креативність – це ті 
якості людей, які в системі продуктивної діяльності забезпечують 
розвиток суспільства. Наділений такими якостями управлінський 
персонал є дійсно грізною зброєю проти ідеологічно спрямованої, але 
неефективної загальної системи керівництва. І саме ці якості нині є 
пріоритетними і важливими для розвитку професійної системи 
менеджменту. Це передбачає системне дослідження цих показників 
людської діяльності, а також розробку механізмів їх впровадження в 
систему професійної підготовки та практичної діяльності 
управлінського персоналу. Соціокультурні показники розвитку 
сучасного суспільства є нині більш важливими, ніж виробничі 
показники, які характерні для епохи індустріального виробництва. 

Існує ще деяка кількість теоретико-методологічних питань, без 
вирішення яких важко забезпечити інтегральну якість управлінських 
досліджень. У нашому випадку «інтегральна якість» передбачає 
співвідношення і облік всіх позицій, які необхідні для прийняття 
ефективного управлінського рішення. Інтегральність в менеджменті − 
це висока професійна якість всіх учасників управлінського процесу, їх 
культурна та соціальна відповідальність в системі результативності та 
соціально-економічної значимості прийнятих управлінських рішень. 
По суті справи, формується інтегральна світоглядна позиція сучасних 
лідерів, їх здатність до певного способу мислення і адекватного 
використання інтегрального підходу, який пов'язаний з іменем 
американського філософа Кена Уілбера. Розглянемо його інтегральний 
підхід щодо розвитку інтелектуальної складової системи менеджменту.  

К. Уілбер висунув сучасну версію «вічної філософії», яка 
покликана інтегрувати майже всі сфери знання. К. Уілбера нині 
вважають одним із найвпливовіших представників трансперсональної 
психології і основоположником інтегрального підходу [7]. У своїй 
основі інтегральний підхід Кена Уілбера являє собою метакритику 
основних напрямків сучасної інтелектуальної думки. А у своїй 
критичній частині інтегральний підхід є протилежністю будь-яких 
плоских, спрощених та приватних світоглядів, які втратили свою 
перспективу в реальному мандалі людського пізнання. Ця мандала, по 
К. Уілберу, складається з чотирьох секторів (квадрантів). Квадранти 
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представляють собою чотири фундаментальних світи, невідомі один 
іншому по предмету, методам пізнання, критеріям істини і мови. У 
термінології К. Уілбера це: 1) «світ Я», світ інтроспективний, світ 
внутрішній, пов'язаний з моїм життям, це світ духу і наш духовний 
досвід; 2) «світ Ми», який характеризується світом відносин і 
комунікацій, світом розуміння та інтерпретації; 3) «світ Вони», що 
вивчає соціологія, соціальні науки, теорія систем; 4) «світ Воно» 
характеризується об'єктивною наукою, яка вивчає природу, умовно 
кажучи, неживе, бо сучасна наука побудована таким чином, що вона і 
живе вивчає як неживе. На думку К. Уілбера ці світи не вигадані нами, 
вони історично склалися в ході розвитку різних областей людського 
знання, висловивши чотири фундаментальні відносини або позиції, 
спільних для всіх мов і культур: «Я – Ми – Вони – Воно». 

Послідовне і системне інформаційне наповнення квадрантів К. 
Уілбера може бути першим кроком до освоєння інтегрального підходу 
в менеджменті, коли необхідно враховувати все розмаїття 
навколишнього світу для забезпечення якості та повноти 
управлінського дослідження,  а також для прийняття системних 
управлінських рішень. Здатність управлінських кадрів до 
інтегрального бачення сучасної управлінської діяльності може 
вироблятися в процесі професіоналізації управлінської діяльності як 
такої, а конкретніше, шляхом розвитку об'єктивного процесу 
інтелектуалізації управлінської праці. Фундаментальні управлінські 
дослідження покликані забезпечити інноваційну динаміку процесу 
професіоналізації управлінської діяльності, забезпечуючи якісний 
рівень підготовки, відбору і практичної діяльності управлінських 
кадрів. Виникає ситуація, коли управлінські інновації стають 
об’єктивним результатом професіоналізації управлінської діяльності, 
забезпечуючи при цьому соціально-економічну ефективність розвитку 
суспільства. 

Мало хто з дослідників сучасного менеджменту не прогнозує 
необхідність його глибоких системних змін, які б могли привести 
менеджмент до нової якості і результативності. Розглядаючи когорту 
невдоволених сучасним станом менеджменту, потрібно визнати той 
факт, що невдоволеність менеджментом пов’язана, в першу чергу, з 
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відсутністю у менеджерів професійних якостей, потрібних для 
вирішення сучасних соціально-економічних проблем. Оскільки в 
більшості випадків менеджмент визнається як професійна сфера 
діяльності, яку необхідно вивчати  та практично оволодівати нею 
протягом фактично усієї управлінської кар’єри, говорити про відмову в 
необхідності управлінського супроводу більшості соціально-
економічних процесів не є перспективним завданням і новою 
перспективною ідеєю сучасного управлінського дослідження. Можна 
вважати, що необхідно говорити про зміну парадигми менеджменту, 
про інноваційну трансформацію його базових елементів, про нову 
якість управлінського процесу, про новий формат управлінської освіти 
і системи професійного навчання, а також про соціально-економічну 
роль системних управлінських інновацій, які можливі тільки у тому 
випадку, коли практично інтегруються наука, аналітика і практика 
менеджменту. Важливо наголосити, що вислів «менеджмент – 
старіюча технологія» може стати реальністю у тому випадку, коли 
сучасна професійна система менеджменту відмовиться від 
інноваційного вектору розвитку. Але, необхідно також подумати про 
те, що будь-яка професійна діяльність обмежена і може деградувати, 
якщо не буде інноваційно змінюватися. 
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Прибок В.А. 

В умовах ринкової економіки функціонування та розвиток 
господарських комплексів, зумовлений ефективністю їхнього 
інноваційного механізму. Як свідчить світовий досвід, успішний 
розвиток економіки відбувається за умови, коли держава здійснює 
активну підтримку та стимулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності.  

На сучасному етапі інноваційний тип економічного розвитку є 
тією основою, яка визначає економічну міць країни та її місце у МПП. 
Головним джерелом впровадження інновацій є інвестиції. Отже, 
впровадження в Україні ефективної інноваційно-інвестиційної моделі 
економічного розвитку виступає об’єктивною необхідністю, 
альтернативи якої наразі не існує.  

Проте перетворення інновацій на джерело прогресу неможливе 
без створення комплексної інноваційної політики та законодавчої 
основи для її реалізації, без формування інноваційного суспільства з 
відповідною йому ментальністю та інноваційної культурою. 

Суттєві труднощі, з якими останнім часом стикається 
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національна та світова економіки, як ніколи наголошують на потребі 
підвищення уваги суспільства, бізнесу та держави до проблем 
інноваційно-інвестиційного розвитку. Актуальність цієї проблематики 
підтверджується численними дослідженнями, що мали місце не лише в 
нашій країні, а й по всьому світу. Так, станом на 1.12.2013, кількість 
зарубіжних досліджень  з даної тематики становить приблизно 80 027 
[14]. Зокрема  до найбільш відомих зарубіжних дослідників з цього 
питання можна віднести І. Шумпетера, К. Маркса, П. Массе, Дж. 
Кейнса, С. Фішера, Р. Дорнбуша, Л. Гітмана, І. Бланка, К. Макконела, 
К. Еклунда, Я. Ван Дейна, А. Кляйнклеха та інших. Питаннями 
інвестиційно-інноваційної політики та інноваційного розвитку 
держави займалися також багато вітчизняних науковців, зокрема: В.М. 
Геєць, Л.М. Борщ, Т.Й. Товт, О.Є. Кузьмін, Г.І. Климкова, М.В. Гаман, 
Л.І. Федулова, Б.А. Малицький, А.С. Попович та інші. В умовах 
суттєвого загострення боротьби за ринки збуту, обмеженості доступу 
до фінансових ресурсів, найбільші шанси на мінімізацію втрат та 
швидке відновлення економічних показників матимуть насамперед ті 
країни, які змогли вибудувати високоефективну економіку, засновану 
на постійному вдосконаленні виробничих процесів, створенні 
інноваційної продукції, оптимізації систем управління, високій 
інноваційній культурі населення загалом та управлінських кіл зокрема. 

На сучасному етапі розвитку від системи державного управління 
потребують не лише сприяння залученню інвестицій з усіх можливих 
джерел, а й контролю за їх цільовим використанням, що дає змогу 
активізувати як виробничі і технологічні чинники економічного 
розвитку, так і соціальні, наукові, організаційні, природні.  

Разом з тим створити нову державну інноваційно-інвестиційну 
політику вищого рівня технологічного розвитку неможливо на 
морально застарілій виробничій базі, зношеному устаткуванні 
промислових підприємств і наукових центрів. Ключовим напрямом на 
шляху прискорення темпів економічного зростання  є  активізація  
інноваційно-інвестиційних  процесів. 

В економічной науці прийнято вважати, що інвестування 
здійснюється, насамперед, внаслідок позитивних тенденцій  науково-
технічного прогресу, що дає змогу здешевити основний капітал і 
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зменшити його витрати на одиницю продукції [3]. Так, модель теорії 
інвестиційного процесу К. Маркса включає категорію, тотожну за 
змістом, до інноваційної діяльності, яку він передбачив задовго до 
того, як вона стала актуальною. Він зробив висновок, що інновації є 
фактором, що, з одного боку, протистоїть натиску ринку на виробника, 
а з іншого — засобом, що стимулює інвестування. Заощадження з 
метою виробничого інвестування, за К. Марксом, використовуються 
під час конкурентної гонитви за перевагами, що дають змогу 
упровадження нової техніки у виробництво і забезпечення 
найбільшого прибутку (надприбутку) [3]. Для чіткого розуміння 
інвестиційно-інноваційного процесу необхідно розглянути підходи до 
розуміння кожної з категорій. 

Так, з  Закону  України  « Про  інвестиційну  діяльність »,  станом  
на  1  грудня  2013 року, випливає таке визначення поняття інвестицій: 
Інвестиціями   є   всі   види   майнових     та    інтелектуальних  
цінностей,  що вкладаються  в  об'єкти  підприємницької  та  інших 
видів діяльності, в результаті якої  створюється  прибуток  (доход)  або 
досягається соціальний ефект.  [1] 

Однак інвестиції слід розглядати не в статиці, а в динаміці, як 
цілісний процес, під час якого відбувається послідовна зміна форм 
вартості і реалізується динамічний зв'язок елементів інвестицій. Крім 
того, в ряді визначень поняття «інвестиції»  в якості ресурсів 
виступають лише як грошові кошти. Однак капітал може вкладатися і 
в інших формах – таких як нематеріальні активи, рухоме і нерухоме 
майно, різні фінансові інструменти тощо. 

Тому найбільш доречним є розуміння інвестицій як вкладення 
капіталу в різні сфери та галузі економіки, в об'єкти підприємницької 
та інших видів діяльності з метою отримання прибутку, а також 
досягнення соціального, екологічного та іншого ефекту, реалізація 
якого базується на ринкових принципах і пов'язане з невизначеністю. 

З   Закону  України  «Про  інноваційну  діяльність», станом  на  1  
грудня  2013  року,  випливає  таке  визначення  поняття  інновацій:     
Інноваціями є новостворені  (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги,  а   також  
організаційно-технічні   рішення  виробничого,  адміністративного, 
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комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери [2]. Для інновації 
однаковою мірою важливі п'ять основних властивостей: науково-
технічна новизна, науковість, виробнича придатність, комерційна 
реалізація  і ефективність. [12] Тому інновація – це кінцевий продукт, 
що виник в результаті процесів створення, використання та 
впровадження наукових досліджень і розробок, спрямованих на 
вдосконалення технічних, економічних, організаційних, соціальних та 
правових відносин у різних сферах діяльності суспільства. 

Інновації та інвестиції завжди тісно взаємодіють між собою. Слід 
зазначити,  що поєднання даних категорій може утворювати дві різні 
економічні моделі: 

– Інноваційно-інвестиційна: здійснюються інвестиції в інновації; 
– Інвестиційно-інноваційна: пошук та використання інноваційних 

засобів ведення інвестиційної діяльності. 
При поєднанні даних моделей активізується так званий 

інвестиційно-інноваційний процес, що є однією з форм реальних 
інвестицій, яка займає проміжний стан між інноваційною діяльністю і 
інвестиціями екстенсивного розвитку. Метою цього процесу  є реакція 
підприємства на вимоги ринку, і здійснюється вона переважно у 
виробничій сфері. Особливістю механізму здійснення інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств є те, що він включає складові 
елементи і інноваційної й інвестиційної діяльності. Під час реалізації 
інвестиційно-інноваційного процесу  ресурси вкладаються в оновлені 
основні засоби, що є необхідним для виробництва вдосконаленого 
продукту, але створене без використання новітніх відкриттів 
фундаментальної науки.  

При цьому варто наголосити, що найбільш ефективною та 
доцільною реалізацією поданої моделі є безперервний процес взаємодії 
інвестицій та інновацій на підприємстві. Постійна реалізація 
інвестицій в інновації та інновацій в інвестиціях на всіх фазах 
життєвого циклу підприємства дає змогу досягти збільшення 
економічного ефекту, що в масовому характері свого застосування 
істотно покращить загальну ситуацію в країні. 

В світовій практиці формування інноваційних систем стало 
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однією з найважливіших цілей промислової політики з початку 1980-х 
років. Як свідчить світовий досвід, навіть сприятливі регіони звичайно 
мають потреби у підвищенні інноваційного потенціалу, який 
забезпечує кращі шанси на підтримку чи підвищення 
конкурентоспроможності підприємств, створення додаткових робочих 
місць та залучення філіалів крупних компаній (в т.ч. зарубіжних). 

Однією з найбільш важливих особливостей сучасної економіки в 
Україні є великомасштабна інноваційна діяльність, направлена на 
покращення використання ресурсів, підвищення рівня та розширення 
структури задовольняючих потреб суспільства, тобто сталість та 
успішність розвитку економіки визначаються здібністю до генерації 
інноваційних якісних змін, зростанням ролі людини у відтворюваних 
процесах та інше. 

Отже, життєздатність національної економіки значною мірою 
визначається станом та потенціалом розвитку науки та освіти. Тому 
підтримка та стимулювання ефективного функціонування цих сфер 
займають важливе місце у системі державних пріоритетів країн 
успішно розвинутих економік [23, с. 53]. 

Економіка знань – це тріада ринків: ринку знань, ринку послуг та 
ринку праці. Їх не можливо розглядати ізольовано, оскільки вони тісно 
взаємодіють один з одним. 

Кваліфіковане управління знаннями – задача більш складна, ніж 
управління матеріальними активами, фінансовими чи трудовими 
ресурсами. Воно дає змогу одержувати принципово нові переваги у 
конкурентній боротьбі, оскільки дозволяє використовувати недоступні 
більшості ринкових агентів сигнали про перспективні технології, 
майбутні потреби та попит.  

Дослідження інноваційних процесів в економіці знань тільки 
починається, оскільки ця область вивчена менше, ніж процеси 
нововведень в промисловості та сільському господарстві. Експерти 
стверджують, що для будь-якої держави існує такий параметр, як 
коефіцієнт впровадження інновацій. Це визначений процент від 
прибутку компанії, який виділяють на модернізацію та впровадження 
нових більш сучасних технологій [11, с. 20-24]. Якщо такі 
відрахування менше 15%, то можна говорити про деградацію, чи 
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зруйнування виробничого потенціалу. Нажаль, в Україні середній 
показник не перевищує 5% [5, с. 42]. Отже, активізація інноваційної 
діяльності потребує нових форм і методів впровадження досягнень 
науки і техніки насамперед за рахунок розширення інноваційного 
ринку. 

Наразі можна виділити ряд причин, які перешкоджають 
формуванню інноваційної моделі розвитку в Україні. Серед них можна 
назвати [24]: 

– недостатність фінансових ресурсів для проведення наукових 
досліджень та впровадження інноваційних розробок; 

– відсутність ефективної правової бази для здійснення 
інноваційної діяльності; 

–  повільний розвиток сучасного ринку інноваційної продукціі на 
Україні; 

– відсутність дієвих механізмів, визначених державних 
пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій, множинність 
наукових організацій, що претендують на відповідну державну 
підтримку; 

– низьку інформаційна прозорість інноваційної сфери, нестаток 
інформації про нові технології і можливі ринки збуту принципово 
нового продукту, а також відомостей для приватних інвесторів і 
кредитних організацій про об'єкти вкладення капіталу з потенційно 
високою прибутковістю. 

Вирішення зазначених проблем потребує активізації інноваційної 
діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку базових галузей 
економіки країни за допомогою ефективної державної політики нашої 
держави. 

З цією метою в Україні був розроблений Проект "Стратегія 
інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів" з урахуванням ключових положень, 
закладених у проекті "Стратегії інноваційного розвитку України на 
2009-2018 роки та на період до 2039 року" [19]. Ця Стратегія являє 
собою комплексну модель інноваційного розвитку України на основі 
чітко визначених стратегічних пріоритетів і ключових заходів. Головна 
мета Стратегії має конкретне кількісне визначення: забезпечити в 
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строк (до 2020 р) підвищення впливу інновацій на економічне 
зростання України в 1,5-2 рази в порівнянні з сьогоденням. Основна 
мета Стратегії – це формування нового типу інноваційної системи, 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на 
основі використання вітчизняного наукового потенціалу та технології. 

В якості стратегічних завдань Стратегії можна назвати: 
– відтворення науково-технологічного потенціалу; 
– стимулювання технологічного розвитку економіки; 
– формування та підтримка розвитку інноваційного 

підприємницького середовища; 
– формування і розвиток багаторівневої інноваційної 

інфраструктури; 
– формування та реалізація регіональної інноваційної політики. 
Пріоритетними напрямками Стратегії висунуті: 
– створення умов для розвитку та ефективного використання 

науково–технологічного потенціалу; 
– оптимізація та підвищення ефективності діяльності державного 

сектора науки; 
– проблеми чинного фінансового забезпечення інноваційного 

процесу на Україні та шляхи їх вирішення; 
– стимулювання технологічного розвитку економіки; 
– розвиток інноваційної інфраструктури; 
– створення системи ступеневої освіти в інноваційній сфері; 
– створення системи управління у сфері інноваційної діяльності; 
– заходи щодо посилення взаємодії складових національної 

інноваційної системи України; 
– забезпечення ефективного використання та захисту прав 

інтелектуальної власності у сфері науки і технологій, стимулювання 
залучення в господарський оборот результатів науково-технічної 
діяльності; 

– формування та реалізація регіональної інноваційної політики 
[10]. 

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності 
української економіки грають зарубіжні інвестиційні ресурси. Рівень 
конкурентоспроможності країни визначається інноваційною 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

155 

активністю, що перебуває в прямій кореляції з інвестиційною 
забезпеченістю. Країни з високим рівнем захисту інтересів інвесторів 
та накопиченням інноваційного потенціалу отримують конкурентні 
переваги в боротьбі за інвестиції – найважливіший для розвитку 
економіки світовий ресурс. В умовах ринкових відносин і конкуренції 
залучення іноземних інвестицій є одним з ключових питань при 
переході на інноваційний шлях розвитку. 

Іноземні інвестиції – це капітальні кошти, вивезені з однієї країни 
і вкладені в різні види підприємницької діяльності за кордоном з 
метою отримання підприємницького прибутку або відсотка. Економіка 
України, її фінансова система дуже потребують припливу іноземного 
капіталу. Іноземний капітал здатний стабілізувати курс національної 
валюти, знизити банківські ставки, наповнити золотовалютні резерви і 
вирівняти платіжний баланс країни. На відміну від портфельних 
(спекулятивних) вкладень, вони надходять у країни на довгостроковій 
основі, приносять з собою нові технології та стандарти, а 
продуктивність праці на підприємствах з іноземним капіталом, як 
правило, в рази вище. 

ПІІ – головний показник, з яким в довгостроковій перспективі 
асоціюють приплив капіталу, а також економічний розвиток країни. 
Однак приплив ПІІ в Україну останнім часом значно сповільнився. Це 
пов'язано, в першу чергу, із загальним економічним спадом і важкою 
економічною кризою в країні. Крім економічного спаду – неефективна 
і корумпована система, складність законодавства та його регулювання, 
неякісне виконання контрактів і погане управління. Сюди ж можна 
віднести політичну нестабільність і збройні внутрішні конфлікти, 
високий рівень інфляції, низький рівень захисту інвестора. За рівнем 
захисту інвесторів Україна в 2014 році посіла лише 128 місце з 189 
країн світу і втратила 1 позицію порівняно з 127 місцем у 2013 році 
[25]. Підтвердженням цього є те, що загальний обсяг ПІІ в економіку 
України на 1 липня 2015 року склав $42,851 млрд, що на $2,913 млрд, 
або на 6,4%, нижче за показник на початок року на рівні $45,764 млрд, 
повідомляється на сайті Державної служби статистики України [21]. 

У минулому році Україна отримала чистими $ 413 млн прямих 
інвестицій. Це в 9,9 рази менше, ніж в 2013-му, і в 17,4 рази менше, 
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ніж у відносно активному 2012–му. Тобто надходження ПІІ вже в 2013 
році істотно знизилося.  

Портфельні інвестиції також стали джерелом хоч і невеликого, 
але відтоку капіталу з України. У 2014-му за цією статтею країна 
втратила $ 395 млн на тлі того, що в 2013-му було зафіксовано 
приплив капіталу обсягом $1,2 млрд. Варто зауважити, що операції з 
фіктивними цінними паперами, які належать до портфельних 
інвестицій, також можуть бути методом виведення коштів. До цього, 
як правило, вдаються тоді, коли мова йде про мільйони або десятки 
мільйонів, а не мільярдах доларів. Втім, враховуючи цифру в 
платіжному балансі, торік цим каналом з України могло витекти не 
більше $ 0,8–1,0 млрд. На тлі інших зазначена сума не така велика. 

У 2014 інвестиції надходили з 134 країн світу. До десятки 
основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального 
обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – $ 6033 млрд, 
Нідерланди – $ 5523 млрд, Росія – $ 3538 млрд, Австрія – $ 2891 млрд, 
Великобританія – $ 2,401 млрд, Віргінські острови – $ 2225 млрд, 
Франція – $ 1783 млрд, Швейцарія – $ 1320 млрд. і Італія – $ 1101 млрд 
[28]. 

Основними перевагами України для здійснення інвестицій в її 
розвиток можна вважати те, що наша країна є одним з найбільших 
ринків у Європі з 45 мільйонами споживачів і має динамічне зростання 
ВВП (за виключенням останніх років). Крім того, Україна перебуває на 
четвертому місці у світі, з точки зору фахівців у високотехнологічному 
секторі і має високий рівень освіти. Її стратегічне географічне 
положення, біля входу в Європу, Росію і Азію, теж свідчить на користь 
потенційних інвесторів. Наявність таких інвесторів, як Kraft Foods, 
Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Райффайзен Банк Аваль, 
Credit Agricole і багато інших, а також зміцнення і реформування 
банківського сектора можна без сумнівів віднести до переваг України. 

Так, Міністерство економічного розвитку вважає, що іноземні 
інвестиції є одним з найбільш дієвих механізмів, який веде до 
зростання економіки.  Загальна потреба економіки України в 
іноземному капіталі становить понад $ 40 млрд. Про це на прес-
конференції сказав заступник міністра економічного розвитку і 
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торгівлі України Роман Качур. «Ми повинні працювати над 
залученням іноземних інвестицій в економіку України. Це той шлях, 
який проходять усі країни. Це той інструмент, який показав і довів, що 
тільки таким чином економіка може досягти зростання. Україна має 
для цього всі передумови », – підкреслив він [15]. 

Таким чином, активізація інвестиційного процесу, зростання 
прямих капітальних вкладень в економіку є передумовою успішного 
проведення економічних реформ в Україні [9, с. 12–17]. 

Важливою складовою сукупного економічного продукту 
виступає науково-технічний потенціал, який являє собою сукупність 
всіх наукових засобів і ресурсів. У свою чергу, науково-технічний 
потенціал ґрунтується на науково-технічному прогресі, який 
визначається як безперервний тривалий процес корінних якісних і 
кількісних змін у техніці і технології виробництва, енергетиці, 
знаряддях і предметах праці, в організації планування виробництва і 
управління, у характері трудової діяльності людей. Базується він на 
розвитку науки і техніки, розширенні масштабів наукових досліджень і 
використанні їх результатів у практиці господарства. 

Отже, науково-технічний потенціал – це сукупність ресурсів і 
можливостей сфери науки будь-якої системи (колективу, галузі, міста і 
т. д.), яка дає можливість при наявних формах організації та 
управління ефективно вирішувати господарські завдання. Його 
складовими виступають: 

– матеріальна технічна база науки (наукові організації, науково-
дослідні лабораторії, експериментальні заводи, електронно-
обчислювальні центри, обладнання тощо); 

– наукові кадри (дослідники, експериментатори, конструктори, 
винахідники, науково-технічний персонал та інше.); 

– фонд винахідників і відкриттів (банк наукових знань, 
винаходів, зразків, наукової інформації, патентів, наукових проектів, 
авторських свідоцтв тощо); 

– організаційно-управлінська структура наукової сфери (система 
управління, фінансування, планування науково-дослідної та проектно-
конструкторської роботи – НДПКР, організаційно-управлінські 
структури, методи управління НДПКР). 
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Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі 
наукових інститутів, науково-дослідних установ, які існують в системі 
Національної академії наук, міністерств і державних комітетів. 
Науковою діяльністю зайнято більше 100 тис. науковців, з яких 12 тис. 
докторів наук і 72 тис. кандидатів наук. У деяких напрямках науки 
Україна проявила себе як один із світових лідерів, наприклад, в 
кібернетиці, електрозварюванні металів, кардіохірургії, космічній 
техніці та інше. 

Однак у багатьох областях наукової діяльності, що стосуються 
розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, 
відставання вітчизняної науки є суттєвим. Сьогодні така ситуація 
ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю 
наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за межі 
держави. 

На жаль, за останні роки порушилися сформовані коопераційні 
науково-виробничі зв'язки як усередині країни, так і на 
міждержавному рівні; не відбувається ефективного обміну 
інформацією про можливості науки і потреби виробництва. У зв'язку з 
недостатньою інтеграцією науки, освіти, виробництва та бізнесу не 
реалізується сприйняття і впровадження інновацій. 

Інноваційна політика є однією з головних складових підвищення 
конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах 
інтеграції нашої країни в економічний простір Європи і світу. 
Водночас члени Антикризової ради громадських організацій України 
та УСПП констатують, що інноваційна діяльність в Україні перебуває 
на вкрай низькому рівні. 

«Це пояснюється недостатністю фінансування наукової 
діяльності (прикладних досліджень, розробок), а також брак стимулів 
для ведення інноваційної діяльності. Зокрема, за підсумками 2014 року 
в Україні було вироблено наукових та науково-технічних робіт в обсязі 
0,7% від ВВП, при цьому обсяг фінансування наукової діяльності 
склав 0,49% від ВВП або 10,3 млрд грн (з них на держбюджет 
доводиться тільки 4,1 млрд). Для порівняння, загальні витрати на 
науку в Україні складають тільки 74,6% обсягів фінансування науки 
одного провідного університету Європи, а державні витрати на науку в 
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Україні втричі менше обсягів фінансування наукової діяльності 
Оксфордського університету [17]. 

В Україні необхідно збільшити кількість підприємств, які 
займаються інноваційною діяльністю, оскільки їх частка в 2014 році 
становила приблизно 16%, тоді як у країнах ЄС доходить до 70%, 
заявив чинний президент України Петро Порошенко на зустрічі з 
провідними вченими країни. 

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент зазначив, 
що невикористання потенціалу науки призводить до науково-
технологічного відставання України від розвинених країн. «У 
сучасному світі не сировинні багатства, а інноваційність є 
вирішальним чинником економічного успіху», – зазначив 
П.Порошенко. 

Президент також звернув увагу на потенціал інтелектуальної 
власності та забезпечення ефективних механізмів її комерціалізації. У 
промисловому виробництві використовується лише 4,2% наявних 
винаходів. П.Порошенко зазначив, що Україна покладає на науку 
великі надії, а розвитку українського наукового потенціалу відведена 
значна роль у Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020". Також, за 
його словами, важливим є розробки і прийняття нового інноваційного 
закону "Про наукову і науково-технічну діяльність". "Необхідно 
удосконалити механізм формування держзамовлення на розробку 
новітніх технологій, посилити державний нагляд і громадський 
контроль за проведенням наукових та науково-технічних розробок, 
здійснюваних за бюджетні кошти, створити систему оцінки науково-
технічного та інноваційного рівня наукового і технологічного 
продукту на основі методів і критеріїв, які вже зараз застосовуються в 
ЄС ", – сказав президент [12]. 

Те, що Україна має величезний потенціал у розвитку 
інформаційних технологій, відомо не тільки нам. Так, США 
інвестували близько $ 100 млн на їх розвиток у Харкові. Про це на 
сьомому міжнародному економічному форумі в Харкові заявив посол 
США Джеффрі Пайєтт. «Одна з найважливіших сфер, в якій Харків 
бореться за глобальні ресурси, – це інформаційні технології. І, 
незважаючи на військові дії, що відбуваються поруч, технологічний 
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сектор тут процвітає. Цього року в нові підприємства такого типу було 
інвестовано близько 100 млн дол. Тут створено новий кластер 
інформаційних технологій і сучасна установка "Джерело нейтронів" з 
підтримки найважливіших досягнень у ядерній галузі України, на яку 
США виділив більше 70 млн дол. фінансової допомоги», – заявив 
Пайетт. Він зазначив, що у Харкова є потенціал стати важливим 
центром інформаційних технологій для всієї Європи [26]. 

Нині на особливу увагу заслуговують розробки, які сприяють 
прискореному розвитку науково-технологічного потенціалу країни. 
Щоб підвищити їх якість і збільшити кількість передбачається: 

1. Інтеграція науки і освіти через розвиток нових форм науково-
освітньої діяльності, залучення талановитої молоді в сферу науки та 
вищої освіти, формування нової генерації фахівців з державного 
мисленням, а також створення умов для підвищення престижу 
наукової, науково-педагогічної та інноваційної діяльності, що 
передбачає: 

– впровадження принципів наскрізної безперервної освіти, 
починаючи з навчання в спеціалізованих ліцеях, потім на спільних з 
університетами факультети і кафедри, далі – в аспірантурі; 

– реалізацію спільних дослідницьких проектів академічних 
інститутів та університетів із залученням талановитих студентів; 

– організацію спеціальних навчальних курсів та тренінгів з 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інноваційного 
менеджмента та трансферу технологій. 

2. Залучення об'єктів інтелектуальної власності в економічний 
оборот шляхом: 

– інвентаризації завершених НДДКР (науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробок) за пріоритетними напрямами 
інноваційного співробітництва; 

– ідентифікації інтелектуальних прав та забезпечення їх 
правового захисту; 

– аналізу можливостей і вироблення умов для комерціалізації 
результатів НДДКР. 

3. Адресна фінансова та інформаційна підтримка наукових 
колективів, які ведуть пошукові дослідження і розробки за 
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пріоритетними напрямками (у тому числі через виділення цільових 
грантів учасникам інноваційного процесу) [13, с. 12]. 

Важливим напрямом розвитку науково-технічного потенціалу 
України на сучасному етапі є впровадження інформаційних та 
комп'ютерних технологій, зростання інтелектуалізації діяльності. 
Збільшення ВВП, докорінне поліпшення його структури 
безпосередньо залежить від інформаційної індустрії, що вимагає 
інтелектуальних інвестицій, створення повноцінного ринку 
інформаційних товарів. 

Метою розвитку науково-технічного потенціалу країни є 
створення умов для підвищення продуктивності праці та 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом 
технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня 
їх інноваційної активності, виробництва наукомісткої (інноваційної) 
продукції, застосування передових технологій, методів організації та 
управління господарською діяльністю для поліпшення добробуту 
громадян та забезпечення стабільного економічного зростання. 

Нажаль, з моменту проголошення незалежності України 
поступово розвивалася диспропорція між освітою, наукою та 
економікою і посилювалася тенденція відставання вищої освіти від 
внутрішніх потреб держави і світових процесів у цій сфері. 

Так, за даними національного фонду фундаментальних 
досліджень США, протягом останніх 10 років вища освіта й наука 
України за сукупними показниками перемістилася з 32–го на 41–е 
місце у світі. Зниження якості підготовки людського капіталу стало 
безпосередньо впливати на втрату конкурентоспроможності країни в 
світі. Виробництво в Україні високотехнологічної продукції, яка 
створювалася на основі нових знань, і її експорт протягом останніх 10 
років постійно знижувалися. Так, у 2001 р. частка 
високотехнологічного експорту в загальному експорті України 
становила 5,5%, а в 2012–му – близько 4%, тоді як, наприклад, для 
Китаю цей показник за аналогічний відрізок часу різко зростав – з 18 
до 33% [8, с. 5]. 

Кризу вітчизняної освіти можна пояснити такими чинниками: 
– крах головних принципів і догм радянської освіти, викликаний 
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падінням минулої політико-ідеологічної системи; 
– одержавлення і бюрократизація освітньої системи; 
– спотворення цілеспрямованості і соціальних функцій школи; 
– залишковий принцип фінансування освіти та культури; 
– відсутність нових моделей освіти, наукової і формальної 

альтернативи; 
– соціальний та етичний розрив між викладацьким корпусом, 

студентами і учнями; 
– зниження соціального престижу освіченості та інтелекту в 

кризовому соціумі, яким залишається українське суспільство [18,  
с. 497]. 

Крім вищезгаданих проблем, Україна вичерпала 
сировиннопереробні, низькотехнологічні напрямки свого розвитку. 
Переорієнтовуючись на високотехнологічний шлях подальшого 
розвитку, держава повинна зробити ставку виключно на людський 
капітал, а не на природні, інфраструктурні або промислові ресурси, 
включити конкурентоспроможну науку і передову освіту до числа 
головних двигунів своєї економіки. Тому однією з найбільших 
проблем в країні була і продовжує залишатися проблема вищої освіти. 
Вже не перший рік український уряд намагається вдосконалити 
систему освіти. Але справа йде дуже повільно. Перехід від стандартної 
освіти радянського зразка до європейської болонської системі не 
приніс явних позитивних результатів. Вийшла така собі суміш двох 
систем, що призвело до зниження рівня знань студентів, збільшення 
корупції у вишах. Крім того, кількість вузах навчальних закладів в 
країні активно збільшується. Рік тому було прийнято рішення про 
скорочення кількості вузів, зокрема недержавних і тих, що не 
проходять належну акредитацію. Однак і дана реформа не принесла 
істотних результатів. Цікаво, що незважаючи на цей закон, Україна все 
ще залишається на першому місці в Європі за кількістю навчальних 
закладів у країні. Але від цього тільки страждає якість освіти. 
Більшість студентів воно не влаштовує. 

Протягом усього періоду існування незалежної України в 
освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми 
системного характеру, основними з яких є: занепад матеріально-
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технічної бази, старіння педагогічних кадрів, низька заробітна плата, 
зниження соціального статусу працівників освіти. Також проблемами 
освітньої системи є неефективна, надмірно централізована і застаріла 
система управління і фінансування, зростаюча нерівність у доступі до 
якісної освіти, надмірна комерціалізація освітніх послуг, корупція і 
"дипломна хвороба", зниження якості освіти та падіння рівня знань і 
вмінь учнів, моральне старіння методів і методик навчання і т.д. 

Випускники українських вузів не можуть працювати поза країни: 
якість освіти занадто низька, а вимоги закордонних роботодавців – 
високі. До того ж у навчальних закладах корупція процвітає як ніде. У 
результаті випускники виходять у доросле життя практично без 
професійних знань. 

На сьогоднішній день в Україні відчувається брак кадрів в 
області освіти, інженерії, медицини, ІТ, сфері послуг. Великий пробіл в 
Україні між вузами та ринком праці. Нерівномірний розподіл 
бюджетних місць, невідповідність між рівнем освіти та вимогами 
ринку також призвели до того, що половина випускників вузів не може 
знайти собі роботу за фахом. 

На думку самих українців, рівень освіти в нашій країні є досить 
низьким. 

В останньому звіті Global Competitiveness Report вітчизняні 
респонденти оцінили якість освіти в 3.7 з 7.0 можливих балів. У 
результаті науковий потенціал країни не відповідає її вимогам. 
Кількість наукових кадрів є недостатньою, а обсяг підготовки молодих 
фахівців не здатним повною мірою замінити фахівців «пенсійної 
категорії». Завдяки цьому пересічний українець вважає свою країну 
неконкурентоспроможною. 

Середня ціна освіти однієї людини є низькою. Для порівняння, 
держава США витрачає за рік на одного студента вищого навчального 
закладу близько $ 11,1 тис., а в Ірландії – $ 14,8 тис. у той час, як в 
Україні ця сума не перевищує $ 1,5 тис. Така вартість продиктована 
низьким середнім доходом і слабкою матеріально-технічною базою 
[22]. 

Однак не може бути іншої картини, коли 43% викладачів 
українських вищих навчальних закладів отримують дохід менше 3 тис. 
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грн, причому середня заробітна плата в Україні в першому півріччі 
2013 р. становила 3143 грн. Про це свідчать результати 
загальнонаціонального соціологічного опитування "Соціально-
економічний і професійний портрет українського викладача", 
проведеного Центром дослідження суспільства. Згідно з опитуванням, 
лише 16% викладачів отримують в місяць понад 4,5 тис. грн [6] 

Тому в країні спостерігається великий «витік мізків». Талановита 
молодь воліє навчатися за кордоном, а не на території України. З 2008 
р. по 2013 р. з України на навчання виїхало 11 тис. студентів, а їх 
загальна кількість становить близько 37 тис. 

Особливо активно стали закликати нашу молодь до себе на 
навчання Росія, країни колишнього соціалістичного табору, а тепер 
країни Євросоюзу, наші найближчі сусіди: Польща, Румунія, 
Угорщина, Словаччина та ін. Враховуючи демографічний спад 
кількості молоді у віці 18–20 років в цих країнах, вони активно 
запрошують нашу молодь до себе, пропонуючи більш якісну освіту, 
визнану в країнах Євросоюзу, а також перспективу працевлаштування 
в цих країнах. Так, у Польщі наші земляки вже становлять більшість 
серед іноземних студентів: 6000 чоловік з 24 000 загального числа 
іноземних студентів. У планах Польщі подальше збільшення їх 
кількості [7]. 

Не менш актуальним залишається питання працевлаштування 
молодих спеціалістів. За останніми даними Human Development Report 
з тих, хто готовий навчатися в Україні (задоволений існуючим рівнем 
освіти), майже 2/3 не розраховують на гідне працевлаштування. Тому 
українські фахівці все частіше працюють на благо чужих країн. За 
інформацією Державної служби статистики з 2000 по 2012 рік з 
України за кордон виїхало 852 кандидатів і 152 докторів наук [22]. 

До всього цього слід додати проблему, пов'язану з тим, що 
конкурс в Україні на посаді для початківців фахівців (випускників) є 
найбільшим і становить 10 претендентів на місце. 

Є ряд факторів, які заважають об'єктивному вибору професії: 
– поради старшого покоління: родичі нав'язувати власну рольову 

модель. 
– дефіцит інформації / професійної підготовки: слабка базова 
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освіта і великий конкурс за місце, неефективна система державного 
замовлення. 

– спотворена система соціальних цінностей: абітурієнти мріють 
про кар'єру «білих комірців», хоча ряд менш престижних технічних 
спеціальностей мають більший потенціал зарплат. 

– швидка зміна економічних циклів: Україна є представником 
групи країн, що розвиваються; тому сьогоднішня спеціальність може 
стати непотрібною завтра. 

Так, наприклад, 10 років тому було складно уявити, які зміни 
відбудуться в зайнятості в окремих галузях. Для порівняння, якщо в 
сільському господарстві на початку 2000–х років кількість зайнятих 
становило близько 4,4 млн людей, то до 2012 року їх кількість 
скоротилася на 19,7%: 3,5 млн робочих зайнято в цій сфері. У той же 
час, у фінансовій діяльності спостерігається зворотна тенденція: з 0,17 
млн робітників до 0,32 млн, тобто їх кількість збільшилася майже 
вдвічі [22]. 

Для багатьох українців диплом є скоріше питанням престижу. 
Підтвердженням цього є те, що лише 36% випускників вищих 
навчальних закладів України працюють за фахом, тоді як 64% 
випускників були змушені перекваліфікуватися. 

Серед причин можна виділити: складнощі з пошуком роботи, 
незадовільна заробітна плата, відсутність перспектив або ж просто 
втрата інтересу. 

Фахівці, що випускаються вищою, середньою та професійною 
освітою, повинні за спрямованістю і якістю знань вiдповiдати вимогам 
до таких фахівців, висунутими підприємствами, що функціонують в 
бюджетоутворюючих галузях економіки України і генерують 
сукупний продукт. А не навпаки, як відбувається зараз: величезна 
кількості випускників, що мають незатребувану спеціалізацію, 
намагаються знайти будь-яку роботу, зазвичай не відповідну 
отриманим знанням. 

Тому реальна потреба фахівців в економіці повинна визначати їх 
необхідну щорічну кількість, і спрямованість їх професійних знань. 

Враховуючи вищезазначене, для підвищення якості вищої освіти 
в Україні необхідне: 
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– тісне поєднання освіти з наукою та інноваціями; 
– створення спеціалізованих акредитаційних агентств – 

громадських організацій, які займаються розробкою інструментарію та 
методики оцінки якості; 

– введення постійно діючого моніторингу якості вищої освіти з 
урахуванням світового, європейського та національного досвіду; 

– звітність керівництва вищих шкіл; 
– періодичні перевірки діяльності вузів; 
– удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів 

діяльності вищих навчальних закладів як інструментів управління 
якістю вищої освіти; 

– розробка таких освітніх технологій, які давали б можливість 
сформувати особистість активно-діяльної; 

– створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку 
особистості з метою оволодіння методами [4]. 

Міністерством освіти і науки представлений і прийняти проект 
Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років.  

Проект концепції підготовлений Стратегічною консультативною 
групою "Освіта" для надання консультативної та експертної підтримки 
Міністерству освіти і науки в розробці Дорожньої карти освітньої 
реформи. 

Основними пріоритетами реформи системи вищої освіти в 
Україні, відповідно до Концепції, стануть: 

1. Забезпечити виконання Закону «Про вищу освіту» – перехід до 
трьохступеневої системі вищої освіти в 2014–2016 рр. 

2. Перейти на трирічний бакалавріат в рік першого випуску 12–
річної школи та передбачити в університетах «нульовий» курс для 
осіб, які отримали повну загальну середню освіту за іншим профілем. 

3. Перейти до дворічної магістратурі в рік першого випуску 
трирічного бакалавріата. 

4. Ввести єдині стандарти / індикатори знань, умінь і навичок у 
області І КТ для учнів і викладачів – сумірних з міжнародними 
показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести 
Microsoft Certified Educator т.д. 

5. Ввести з набору  року освітньо-кваліфікаційний рівень 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

167 

молодшого спеціаліста в системі професійної освіти (як вищий рівень), 
передбачивши можливість його інтеграції зі ступенями вищої освіти. 

6. Легітимізувати з 2016 року в системі середньої, професійної та 
вищої освіти визнання компетенцій і кваліфікацій, отриманих шляхом 
неформальної, формальної освіти і практичної діяльності. 

7. Створити матеріально-технічні та організаційні умови для 
формування освітньо-наукових кластерів (на базі вузів), в яких 
фундаментальна наука повинна підтримуватися прикладними 
дослідженнями [10]. 

Також запропоновано законодавче закріплення участі України в 
міжнародних моніторингових дослідженнях таких як, PISA, TIMSS, 
PEARLS. Створення незалежних установ оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти, делегування їм частини повноважень 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сприяння 
міжнародної акредитації освітніх програм українських університетів 
[20]. 

Таким чином, на сучасному етапі інноваційно-інвестиційна 
діяльність України характеризується зниженням активності, дефіцитом 
фінансових ресурсів, падінням платоспроможного попиту на науково-
технічну продукцію, викликаного значними недоліками при розробці 
та виконанні державних цільових програм. 

Тому нині необхідне суцільне проникнення інновацій на усі рівні 
та сфери людської діяльності, укріпленні інноваційних зв’язків між 
різними секторами промисловості, між економікою та соціумом 
перетворення будь-якої діяльності на інноватику, головним фактором 
успіху виступає систематичність та безперервність мір, направлених 
на стимулювання інновацій. Це і визначить майбутнє України. 
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РОЗДІЛ 7 

ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНО‐АКТИВНИХ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,  

Одеський національний політехнічний університет 
Смоквіна Г.А. 

Умови ринкової економіки, в яких здійснюють свою діяльність 
суб’єкти господарювання, що існують в різних організаційно-правових 
формах, невизначені і непередбачувані. Тривала і дуже глибока 
економічна криза породила багато небезпеки і загрози ще не 
зміцнілому бізнесу. У сучасних умовах ведення господарської 
діяльності фахівці та науковці дедалі частіше звертають увагу на 
формування ефективної системи економічної безпеки. Необхідність 
формування якої на інноваційно-активних промислових підприємствах 
зумовлена такими чинниками: нестабільна політична та соціально-
економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, 
територіальні конфлікти, недосконалість комерційного законодавства, 
криміналізація суспільства, шахрайство, корупція, нечесна 
конкуренція, вплив факторів та взаємодія з зовнішнім середовищем 
тощо. Все це і загострює  проблему формування системи економічної 
безпеки на інноваційно-активних промислових підприємствах. 

 Питання економічної безпеки в період соціалізму і 
трансформації економіки пов'язані, головним чином, з державним і 
національним рівнями. Зміна державного регулювання багатьох 
процесів на мікрорівні призвела до краху і банкрутства значної 
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кількості промислових інноваційно-активних підприємств. Особливу 
актуальність проблеми формування системи економічної безпеки 
підкреслює досвід розвинених країн світу, де вона розробляється, 
насамперед, на законодавчому рівні. Це виражається у розробці та 
подальшому впровадженні законів про безпеку та економічну безпеку, 
а також концепцій національної та економічної безпеки, що є основою 
економічної політики держави.  

Так, в США розроблена і діє Концепція економічної безпеки 
США, створена Національна економічна рада, основною функцією 
якої є проведення заходів щодо забезпечення економічної безпеки 
США. Проблеми протидії економічному шпіонажу розглядаються у 
Законі «Про економічну безпеку 1996 р.» (The Economic Security Act of 
1996); підвищення ефективності національної освіти і науки – у Законі 
«Про  освіту для економічної безпеки» (The Education for Economic 
Security Act); питання податкового регулювання, пріоритетів 
економічного розвитку, митного протекціонізму– у Законі «Про 
економічну безпеку та відтворення 2001 р.» (The Economic Security & 
Recovery Act of 2001); питання ринку праці,  боротьби з безробіттям, 
економічного захисту населення-  у Законі «Про створення робочих 
місць і економічну безпеку 2002 р.» (Job Creation and Economic Security 
Act of 2002) та ін. [35]. 

У Росії прийнятий закон «Про безпеку» 1992р., розроблена і діє 
Концепція економічної безпеки Росії, Державна стратегія економічної 
безпеки Російської Федерації; Закон Російської Федерації «Про 
безпеку». Відмінністю російського законодавства від законодавства 
інших розвинутих держав з питань забезпечення економічної безпеки 
це наявність регіонального аспекту та положень про формування 
критеріїв і показників оцінки стану економічної безпеки, що 
використовуються у практиці державного управління.  

У Румунії Стратегія національної безпеки  була затверджена 18 
червня 1999 р. на засіданні Верховної ради державної безпеки. Цей 
найважливіший для країни документ спрямований на забезпечення 
демократії і стабільності в державі, сталості її економічного розвитку, 
Євроатлантичну інтеграцію. Питання розв’язання проблем економічної 
безпеки визначені досить обмежено, але витікають з основних 
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положень, національних інтересів і, головним чином, сконцентровані в 
основних напрямах забезпечення національної безпеки в фінансово-
економічній сфері [37]. 

Нині забезпечення економічної безпеки України будується на 
основі офіційно прийнятого в країні нормативного акту: Закон України 
«Про основи національної безпеки України», 2003 р. Цей Закон 
визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист 
національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, 
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 
життєдіяльності. А також  прийнята Верховною Радою 16 січня 1997 
Концепції національної безпеки України і створення Управління 
економічної безпеки в Раді національної безпеки і оборони при 
Президентові України. Концепція національної безпеки України є 
основою для розробки та реалізації політики у сфері захисту 
національних інтересів держави. Слід зазначити, що під 
національними інтересами України розуміються фундаментальні 
цінності та прагнення українського народу, його потреб у відповідних 
умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і 
способи задоволення цих проблем [52]. Концепція визначає 
національну безпеку України як стан захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх 
загроз, тобто як необхідна умова збереження та примноження 
духовних і матеріальних цінностей [57]. 

Як бачимо, державне законодавство не підтримує безпеку 
інноваційно-активних промислових підприємств від загроз і з боку 
внутрішнього, і зовнішнього середовища.  

На думку В.П. Пономарьова та А.Н. Ляшенко, економічна 
безпека є синтетичною категорією економічної теорії та політології.  
Як категорія універсальна, економічна безпека здатна проявлятися на 
всіх рівнях, починаючи з національної економіки і закінчуючи окремо 
взятим підприємством [43]. 

Цікавим є припущенням Ареф'єва О.В. і Васильців Т. Г., що 
проблеми економічної безпеки всіх рівнів (держави, регіону, 
підприємства) взаємопов'язані. Так, рівень економічної безпеки 
регіонів значною мірою залежить від ступеня економічної безпеки 
інноваційно-активних підприємств, розташованих на їх території [1,5]. 
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Таким чином, дослідження питань забезпечення економічної 
безпеки інноваційно-активних промислових підприємства має дуже 
велике значення і для держави в цілому, і для окремого підприємства. 

Крім того, економічна діяльність інноваційно-активних 
промислових підприємств за своєю суттю є досить різнобічною. Вона 
пов'язана з вирішенням організаційних  питань, правовими та 
економічними проблемами, технічними та кадровими 
аспектами. Особливо ускладняється управління такою діяльністю, 
коли підприємство є великим інноваційно-активним підприємством, 
що має широке коло ділових зв'язків і значною кількістю контрагентів: 
постачальників, кредиторів, позичальників, клієнтів. У будь-якому разі 
кожне підприємство є системою, що включає основні елементи і 
зв'язки між ними.  

Система – це сукупність об'єктів, взаємодія яких обумовлює 
наявність інтеграційних якостей, не притаманних її частинам і 
компонентам [6]. По лініях внутрішніх і зовнішніх зв'язків системи 
(інноваційно-активного промислового підприємства) і можуть 
реалізуватися загрози її економічної безпеки. Для забезпечення 
максимального ступеня захисту від даних загроз необхідна певна 
діяльність, яка також повинна мати системний характер.  

Об'єктом системи забезпечення економічної безпеки є стабільний 
економічний стан суб'єкта підприємницької діяльності в поточному та 
перспективному періоді. Саме від об'єкта захисту багато в чому 
залежать основні характеристики системи забезпечення економічної 
безпеки. Оскільки об'єкт захисту є складним, багатоаспектним явищем, 
ефективне забезпечення економічної безпеки має базуватися на 
комплексному підході до управління цим процесом. Комплексний 
підхід передбачає врахування в управлінні  усіх основних його 
аспектів, і всі елементи керованої системи розглядаються тільки в 
сукупності, цілісності, єдності.  

Комплексна система забезпечення економічної безпеки 
інноваційно-активного підприємства – це сукупність взаємопов'язаних 
заходів організаційно-правового характеру, що здійснюються з метою 
захисту підприємницької діяльності від реальних або потенційних 
фізичних дій або юридичних осіб, які можуть призвести до суттєвих 
економічних втрат [14]. 
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Таким чином, необхідність забезпечення економічної безпеки на 
інноваційно-активних промислових підприємствах підтверджується 
економічною нестабільністю ситуації на сучасному етапі. 

Серед широкого кола завдань, що виникають при аналізі даної 
проблеми, одним з найважливіших є завдання формування 
категоріального апарату економічної безпеки, який повинен включати 
визначення таких базових понять: безпека, економічна безпека, 
система економічної безпеки і деяких інших. 

Проведений аналіз літературних джерел [7, 10, 17, 27, 32, 40, 49, і 
т.д.] з проблеми економічної безпеки показав, що їй приділяється 
досить багато уваги – фахівцями в області економіки, соціології, права 
та інших наук. 

Для того щоб зрозуміти і усвідомити значення категорії 
«економічна безпека», необхідно дати характеристику терміну 
«безпека» і визначити, в чому полягає його сутність.  

Безпека – це такий стан суб'єкта, при якому ймовірність зміни 
притаманних цьому суб'єкту якостей і параметрів його зовнішнього 
середовища невелика, менше певного інтервалу [11]. Не менш 
важливою для суб'єкта є правильна оцінка рівня безпеки. Оцінка 
безпеки суб'єкта може не відповідати її реальному рівню. Глибина цієї 
розбіжності залежить від повноти і глибини інформації про ситуацію, 
від ступеня впливу її змін на стан безпеки тощо. 

Найбільш загальне трактування цього поняття визначає безпеку 
як відсутність небезпеки, тобто це відсутність загрози або утримання 
його на узгодженому, по захищеності системи, рівні [44].  Г. Дарнопих 
[11] в своїх роботах визначає  безпеку як стан об'єкта в системі його 
зв'язків з точки зору здатності до виживання і розвитку в умовах 
внутрішніх і зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і важко 
прогнозованих факторів. Так, Реверчук Н. Й. визначає безпеку як 
захищеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, 
а також національних цінностей і способу життя від широкого спектра 
зовнішніх і внутрішніх загроз, різних за своїм походженням [48]. 

Одним з фундаментальних завдань української економічної 
науки, як зазначає Я.А. Жаліло, є освоєння методології аналізу 
аспектів безпеки з точки зору її зв'язку з базовими економічними 
категоріями економічного відтворення.  
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Категорія «економічна безпека» порівняно нещодавно стала 
повноправним об'єктом дослідження економічної науки. Цей термін 
почав використовуватися в працях вітчизняних економістів лише на 
початку 90-х рр. минулого століття. Однак розвиток досліджень у 
цьому напрямку відбувався досить бурхливо, на користь чого свідчить 
ряд напрацьованих відтоді фундаментальних праць українських  і 
російських учених (табл.1). 

Таблиця 1 - Підходи до трактування терміну  
«економічна безпека» у вітчизняній літературі 

Автор Визначення 
Груніна 
О.А.[10] 

Під економічною  безпекою розуміє стан господарюючого суб’єкта, при 
якому він при найбільш ефективному використанні  корпоративних ресурсів 
досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек та 
загроз або інших непередбачених обставин і в основному забезпечує 
досягнення  цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику. 

Савін В. [50] Економічну безпеку представляє як систему захисту життєвих інтересів 
країни. В якості об'єктів захисту можуть виступати: народне господарство 
в цілому, окремі регіони країни, окремі сфери і галузі господарства, 
юридичні та фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності.

Тамбовцев В. 
[52] 

Під економічною безпекою розуміють сукупність властивостей стану її 
виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягнення мети всієї 
системи. 

Береза З.В. [3] Економічна безпека-це стан економічної системи, який дозволяє їй 
розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні завдання,  при 
якому держава має можливість виробляти і впроваджувати в життя 
незалежну економічну політику. 

Соколенко 
Т.[49] 

Економічну безпеку представляє як стан, при якому стратегічний потенціал 
інноваційно-активного підприємства знаходиться поблизу між адаптивності, 
а загроза втрати  економічно  безпеки наростає в міру наближення ступеня 
адаптивності  стратегічного потенціалу до граничної зони. 

Жаліло Я. [18] Економічну безпеку розглядає як складну багатофакторну категорію, що 
характеризує здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення з метою задоволення на певному рівні потреб власного 
населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що 
створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі 
господарювання.

Пономаренко 
А.І.[45] 

Розглядає економічну безпеку як стан економіки та інститутів влади, при 
якому забезпечується гарантований захист національних інтересів і 
соціально  спрямованому розвитку країни в цілому. 

Забродський В. 
Капустін Н. [20] 

Визначають економічну безпеку як кількісну та якісну характеристику 
властивостей галузі або фірми, відображає здатність до "виживання" та 
розвитку при виникненні зовнішньої або внутрішньої економічної загрози.
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Дослідження поняття економічної безпеки, наведеного в 
публікаціях авторів, свідчить про різноманітність його 
трактування.  Специфічний категоріальний апарат з використанням 
невластивих класичній економічній науці термінів («загроза», 
«захист», і т.д.), формування відповідного йому методологічного 
інструментарію аналізу показали створення окремої підгалузі 
економічних досліджень – науки про економічну безпеку. 

Узагальнюючи вищевикладене, наголосимо, що під економічною 
безпекою слід розуміти найважливішу якісну характеристику 
економічної системи, її визначальну здатність підтримувати нормальні 
умови життєдіяльності населення і стійке забезпечення ресурсами для 
розвитку господарської діяльності [39]. 

Методологічно поняття «економічна безпека» виводиться 
дослідниками з поняття «національна безпека». Останнє має 
формалізоване визначення в прийнятому Верховною Радою України 
офіційному документі – Концепції (основи державної політики) 
національної безпеки України.  У стратегічному плані, рівні 
економічної безпеки індивідуума, суб'єкта і держави неподільні, 
оскільки здійснення індивідуальних відтворювальних процесів, їх 
перетворення на процес суспільного відтворення можливі лише за 
умови органічного об'єднання робочої сили (індивідуума), засобів 
виробництва (підприємства) та економіко-правового середовища 
(держави, регіону). 

Якщо стратегія держави, що здійснює ринкові перетворення, 
починає сприйматися як загроза економічній безпеці суб'єктів 
мікрорівня – підприємств і населення, – то втрачається зацікавленість 
останніх у забезпеченні стабільності економіко-правового середовища, 
а потім відносини між державою, підприємствами і населенням 
втрачають  загальний базис, а стратегії входять до антагоністичної 
суперечності, що призводить до «тінізації», криміналізації, а зрештою і 
до поширення корупції. Це створює загрозу для послідовності і 
прогресу ринкових трансформацій. 

Наступним підходом до формування даного поняття є визначення 
економічної безпеки як властивості або сукупності властивостей 
системи. Такий підхід зустрічається в роботах В. Забродського і 
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Іващенко О. В. Овсянюк-Бердадіна О.Ф [20, 22, 42]. Поняття 
економічної безпеки застосовується до систем різного рівня ієрархії 
(рис.1). 

Зв'язок між рівнями економічної безпеки регіону, підприємства і 
держави неоднозначний. Залежно від існуючого політичного режиму, 
розвиток підприємства може обмежуватися законодавчим рівнем, і 
тоді її економічна безпека не відповідатиме економічній безпеці 
держави. 

З іншого боку, при низькому показнику економічної безпеки 
держави або регіону окремі підприємства можуть орієнтуватися на 
зовнішній ринок, експлуатуючи місцеві ресурси і не роблячи жодного 
внеску в розвиток економіки регіону чи держави [14]. 

Як бачимо, протиріччя між безпекою різних рівнів  ̶ макрорівня і 
мікрорівня  ̶  на сучасному етапі якраз і є головною проблемою 
економічної безпеки України, як в регіоні, так і на 
підприємстві. Оскільки забезпечення економічної безпеки систем 
будь-якого рівня ієрархії лежить узгодження безпеки індивідуума, 
підприємства (особливо інноваційно-активного), регіону і держави. 
Виходячи з аналізу відомих понять економічної безпеки підприємств, 
можна помітити, що в тлумаченнях авторів відсутній єдиний підхід до 
поняття економічної безпеки підприємства (табл. 2). 

Деякі підходи мають дуже широке визначення поняття 
економічної безпеки, однак при цьому вони не повністю розкривають 
сутність економічної безпеки підприємства, а поняття економічна 
безпека інноваційно-активних промислових  підприємств взагалі не 
зустрічається в жодних працях  науковців. 

У цьому випадку нами запропоновано економічну безпеку 
інноваційно-активних промислових підприємств трактувати як стан 
найбільш ефективного використання нових технологій та ресурсів 
підприємства з метою забезпечення стійкого розвитку та безпечного 
його функціонування як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках, при якому забезпечується реалізація інноваційних  розробок, 
ідей  і цілей діяльності нині і в майбутньому. 
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Таблиця 2  ̶  Розкриття терміну «економічна безпека підприємств» у 
науковій літературі 

Автор Визначення 
Фоміна М.В [3] Трактує як стан найбільш ефективного використання ресурсів з 

метою ліквідації загроз та забезпечення ефективного і стабільного 
функціонування підприємства в поточному та перспективному 
періодах  

Локотецька О. В. 
[36] 

Розглядає економічну безпеку підприємств як один з елементів 
захисту національної економіки. При цьому він виділяє завдання, 
які повинні вирішуватися на кожному рівні забезпечення 
економічної безпеки, в тому числі і на рівні підприємства. 

Кузенко Ю.О [34] Розглядає  як стан ефективного використання ресурсів і наявних 
ринкових можливостей, що дозволяє підприємству уникнути 
внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує йому тривале виживання 
та стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії 

Коваленко М.А. 
Нагірна І.І., 
Силенков Б.В. 
[28] 

Розглядають як захищеність діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також як здатність швидко усувати 
різні варіанти погроз або пристосовуватися до існуючих умов, що 
не позначаються негативно на його діяльності. 

Варналій З.С. [6] Розуміє як забезпечення найбільш ефективного використання 
ресурсів суб’єкта господарювання для запобігання загрозам і 
створення умов для стабільного функціонування основних його 
елементів. 

Козаченко А.В., 
Пономарьов В.П. 
Ляшенко 
О.М.[30] 

Пропонують розглядати економічну безпеку підприємства як міру 
гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з 
інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, що діють поза 
підприємства.  

 
Як було зазначено раніше, сьогодні у суб’єктів господарювання  

все більше загострюється увага на забезпечення економічної безпеки, 
яка вимагає створення власної системи управління, тобто здатність 
забезпечити економічну безпеку на інноваційно-активних 
промислових підприємствах комплексно та розглядати її з позиції 
системи. В основі розробки комплексної системи забезпечення 
економічної безпеки інноваційно-активних  промислових підприємств 
повинна лежати певна концепція. При цьому необхідно виходити з 
таких методичних положень: 

– кожне підприємство є системою, що охоплює різні, пов'язані 
між собою, складові елементи, причому якісні риси, яких не властиві її 
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частинам і компонентам. 
– система економічної безпеки не може бути однаковою на 

різних інноваційно-активних промислових підприємствах, установах 
чи організаціях. Її відмінність та унікальність залежить від 
спеціалізації і структури діяльності та промислового потенціалу, місця 
підприємства на ринку, кваліфікації та дисциплінованості кадрів тощо; 

– система економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств є відносно самостійною і відокремленою по 
відношенню до аналогічних систем безпеки інших суб'єктів 
підприємницької діяльності; 

 система економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств може бути тільки комплексною. Її 
забезпечення тісно пов'язане з рівнем забезпечення науково-технічної, 
кадрової, екологічної, інформаційної, силової безпеки та інших [28].  

Серед фахівців немає єдиної думки в розумінні поняття «система 
економічної безпеки підприємства», але фахівці сходяться на тому, що 
система економічної безпеки повинна бути комплексною і будуватися 
на основі відповідних методичних положеннях (табл. 3). 

Таблиця 3  ̶ Підходи до визначення терміну «система економічної 
безпеки підприємства» в науковій літературі 

Автор Визначення 
1 2 

Шульга І. П [57] Розглядає систему економічної безпеки підприємства як комплексне 
поняття, до складу якого входять суб'єкти, об'єкти та механізм 
реалізації безпеки на підприємстві. 

Іванюта Т. та 
Заїчковський А. [24] 

Розглядають  як «обмежену множину взаємопов'язаних елементів, що 
забезпечують безпеку підприємства та досягнення ним цілей бізнесу. 
Складовими елементами такої системи є об'єкт та суб'єкт безпеки, 
механізм забезпечення безпеки, а також політика безпеки. До 
складових політики безпеки автори відносять: цілі та задачі безпеки, 
функції та принципи безпеки, а також стратегію безпеки» 

Васильців Т.Г. [5] Розглядає систему економічної безпеки як стан найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів для запобігання загроз і 
забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і 
в майбутньому. 

Пономарьов В. [42] Зазначає економічну безпеку системи як сукупності властивостей 
стану її виробничої (у широкому сенсі) підсистеми, що забезпечує 
можливість досягнення мети всієї системи. 
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1 2 
Пономаренка А.І. 
[44] 

Визначає систему економічної безпеки фірми як сукупність об'єкта, 
засобів захисту, нормативної бази та організаційних структур її 
здійснення. 

Грунин С.О. [10] Розглядає систему забезпечення економічної безпеки організації у 
формі графічних зображень комплексних принципових моделей 
забезпечення безпеки персоналу фірми, основних фондів, 
конфіденційної інформації, елементами яких є: об'єкт безпеки, об'єкт 
загроз, джерела загроз, загрози та засоби захисту тощо. 

 Шемаєва Л. [56] це організована сукупність взаємопов'язаних елементів зовнішньої та 
внутрішньої безпеки суб'єктів господарювання, таких як: спеціальні 
органи та служби, об'єкти, наукові підходи, нормативно-правова база, 
політика, стратегія, концепція, принципи, функції, завдання, методи та 
засоби, що спрямовані на забезпечення реалізації стратегічних і 
тактичних інтересів суб'єкта господарювання, а також захист цих 
інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз

Камлик М.І. [26] Систему економічної безпеки розуміє як «комплекс взаємопов'язаних 
заходів організаційно-правового характеру, які здійснюються 
спеціальними органами, службами, підрозділами підприємства, 
спрямованих на захист життєво важливих інтересів особистості, 
підприємства і держави від протиправних дій з боку реальних або 
потенційних фізичних або юридичних осіб, які можуть привести до 
істотних економічних втрат і забезпечення економічного зростання в 
майбутньому»

 Якубович З. [59]  Як підсистему відкритої складної системи – підприємства» і виділяє 
такі її основні елементи: вхід системи, суб'єкти системи, мету, цілі, 
завдання, принципи та інструменти

Троц І. В. [52], 
Косянчук Ф. [31] 
Приходько С.В [45] 

Розглядають систему економічної безпеки яку слід розглядати з 
позиції невід'ємної складової комплексної системи управління 
промисловим підприємством в структурі промисловості України, 
завданням якої є протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам 
функціонування.

Філіппова С.В, 
Дашковський О. С. 
[53] 
МіщенкоС.П. [38],  

Розглядають систему економічної безпеки як сукупність 
взаємопов'язаних елементів (спеціальних структур, засобів, методів і 
заходів), здатних забезпечити безпеку ведення бізнесу від внутрішніх і 
зовнішніх загроз. 

Локотецькая 
О.В.[36] 

Розглядає систему економічної безпеки як «комплекс пов'язаних між 
собою заходів, які за допомогою спеціальних органів і підрозділів, що 
забезпечують захист всіх функціональних складових підприємства від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, які можуть призвести до суттєвих 
економічних втрат». Тобто, в системі повинен бути, крім розроблених 
заходів, ще й ґрунтовний організаційний механізм їх здійснення.

Ярочкин В.І. [58] Пропонує універсальне визначення системи економічної безпеки для 
суб'єктів різних рівнів: «організована сукупність спеціальних органів, 
служб, засобів, методів, заходів, що забезпечують захист життєво 
важливих інтересів особистості, підприємства, держави від внутрішніх 
і зовнішніх загроз».
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Отже, система економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств здійснюється, по-перше,  спеціальним 
підрозділом – службою безпеки, яка безпосередньо займається 
розробкою заходів, щодо попередження, виявлення, та усунення загроз 
на підприємстві. Крім того, в деяких випадках, мірою необхідності, 
можуть бути  використанні і сторонні ресурси захисту, такі як 
державні і суспільні. Другий  елемент системи економічної безпеки 
інноваціно-активних промислових підприємств – це засоби захисту, за 
допомогою  яких, служба безпеки регулює безпечне існування об’єктів 
захисту, які в свою чергу є останнім елементом системи. Залежно від 
форми безпосередньої небезпеки, використовується відповідний засіб 
захисту [36] 

Забезпечення економічної безпеки на інноваційно-активних  
промислових підприємствах, являє собою цілу систему, в якій 
необхідно розрізняти його основні складові елементи. 

Позаяк поняття економічної безпеки та система економічної 
безпеки різними вченими трактується неоднозначно, то автори 
виділяють різні складові економічної безпеки підприємства (табл. 4). 
Складові системи економічної безпеки підприємств слід 
проаналізувати окремо по різними науковими підходами. 

Невід'ємними складовими системи безпеки Троц І.В. [52], 
Нікітіна А.В. [40], Франчук В.І. [54] вважають цілей і завдання. Адже 
цілі і завдання є комплексними для  підприємств в цілому і 
відображають бажані результати та пріоритетні напрямки діяльності, у 
тому числі результативність створеної системи безпеки [33]. На думку 
Троц І.В. [52], Іващенко А.В., Четверикова П.Н. [22], Іванюта Т.М., 
Заїчковського А.А. [24], до функцій повинні належати: прогнозування, 
виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз, забезпечення 
захищеності діяльності підприємства і його персоналу, збереження 
його майна, створення сприятливого конкурентного середовища, 
ліквідація наслідків завданих збитків та ін. Варто зауважити, що 
зазначені функції можна розподілити між цілями/задачами і 
конкретними заходами забезпечення економічної безпеки. 
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Такі автори, як Іванова М.С. [23], Іващенко А.В., Четвериков 
П.Н. [22], Іванюта Т.М., [24], Шульга І.П. [57], Локотецька А.В. [36], 
Міщенко С.П. [38], Камлик М.І. [26], Мак-Мак В.П. [37], Ярочкин 
В.І. [58], Франчук В.І. [54],і інші автори [19,26,23,54,58]  вважать що 
принципи є однією з найпоширеніших складових, до яких належать: 
комплексність, своєчасність, безперервність, законність, плановість, 
оптимальність, взаємодія, поєднання гласності та конфіденційності, 
компетентність, економність, контроль, системність, комплексного 
використання сил і засобів, взаємодії всередині і поза підприємством, 
поєднання гласності з конспірацією, економічної доцільності з 
зіставленням до можливих втрат і витрат на забезпечення безпеки, 
законності прав і свобод громадян, централізованого керівництва, 
компетентності, конфіденційності, комплексного застосування 
ресурсів і засобів, самостійності та відповідальності за забезпечення 
економічної безпеки підприємства, передовий матеріально-технічної 
оснащеності, корпоративної етики, координації та взаємодії з органами 
влади і управління. 

Як бачимо, без визначення цілей, завдань та нормативної бази її 
створення неможливе формування та функціонування жодної системи, 
у тому числі системи економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств (рис. 2). 

Шульга І.П. [57], Мак-Мак В.П. [37], Живко З.Б. [19] та інші 
серед функціональних складових економічної безпеки виділяють: 
фінансову, техніко-технологічну, кадрову, силову, інтелектуальну, 
екологічну, політико-правову, інформаційну, тощо. 

Такі автори, як Іванова М.С. [21], Іващенко А.В., [22], Іванюта 
Т.М., [24], Камлик М.І. [26], Франчук В.І. [54] у своїх дослідженнях до 
системи економічної безпеки підприємств пропонують включати 
механізм її забезпечення до яких  належить сукупність законодавчих 
актів, правових норм, мотивів і стимулів, методів, заходів, сил і 
засобами забезпечення безпеки.  

До елементів системи такі автори, як Іващенко А.В., Четвериков 
П.Н. [22], Міщенко С.П. [38], Філіппова С.В. [53], Нікітіна А.В. [40], 
Ярочкин В.І. [58] відносять: кадрові, інформаційно-аналітичні, 
фінансово-економічні, правові, техніко-технологічні, ресурсні, 
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управлінські, страхові, правові, охоронні, режимні, судово-правові, 
організаційно-управлінські, технологічні, технічні, профілактичні, та 
інші, але перелік складових елементів суттєво відрізняється у авторів. 

 

 
Рисунок 2 – Цілі і завдання системи економічної безпеки  

інноваційно-активних  промислових підприємств 

Група науковців [19, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 39, 40, 53, 54, 57] до 
об’єктів системи економічної безпеки відносять види діяльності 
підприємства, майно і його ресурси, персонал, продукцію, 
інформаційні потоки, основні та оборотні фонди, ноу-хау, імідж 
підприємства. 

Що стосується суб'єктів, то погляди тут розрізняються у 
представників різних наукових шкіл. Про необхідність їх віднесення 
до системи стверджують Іващенко А.В., Четвериков П.Н. [22], Іванюта 
Т.М., Заїчковський А.А. [24], Шульга І.П. [57], Локотецька А.В. [36], 
Камлик М.І. [26], Мак-Мак В.П. [37], Франчук В.І. [54], Живко 
З.Б. [19] з умовою включення до їх складу двох груп суб'єктів: 

Правове та регламентне забезпечення 

Система економічної безпеки інноваційно-активних  промислових 
підприємств  

Цілі Задачі 

–  Захист законних прав 
промислового підприємст-
ва, та його структурних 
підрозділів; 
–  Збереження та ефектив-
не використання всіх видів 
ресурсів; 
–  Виключення можливо-
сті отримання збитків; 
–  Підвищення іміджу 
інноваційно-активного 
промислового підприємства 
і зростання прибутку 

– Своєчасно виявляти та усунути загрози інноваційно-
активного промислового підприємства і його персоналу, 
фінансових і матеріальних ресурсів; 
– Створити надійний режим охорони; 
– Організувати захист інтелектуальної власності 
підприємства; 
– Навчити персонал і сформувати «фірмовий» патріотизм; 
– Організувати взаємодію з державними та 
правоохоронними органами; 
– Створити систему, яка максимально забезпечує 
відшкодування і локалізацію заподіюваної шкоди від 
неправомірних дій зловмисників та конкурентів; 
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зовнішніх (законодавчі, виконавчі та судові органи влади, державні 
інститути, податковий контроль, правоохоронні органи, науково-
освітніх установ, недержавних охоронних агентств, аналітичні центри 
та інформаційні служби) і внутрішніх (особи, служби, відділи 
підприємства, які безпосередньо залучені до процесу забезпечення 
економічної безпеки) [33]. 

Такі автори, як Шульга І.П. [57], Нікітіна А.В. [40], Франчук 
В.І. [54] вважать важливим доповнити структуру системи економічної 
безпеки підприємства погрозами, позаяк з кожним днем перелік загроз 
має тенденцію до зміни, а крім того, неможливо точно визначити всі 
потенційні або реальні загрози. 

У свої роботах Ярочкін В.І. [58] і Франчук В.І. [54] виділяють як 
складову методи, за допомогою яких здійснюється цей вид 
діяльності. Зокрема, Франчук В.І. [54] пропонує такий перелік методів:  
адміністративно-організаційні, інформаційно-аналітичні, економічний 
моніторинг, нормативно-правові, техніко-технологічні, соціально-
психологічні. [33]. 

На підставі проведеного теоретичного дослідження основних 
елементів системи економічної безпеки було запропоновано віднести 
до елементів системи економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств такі: об'єкти; суб'єкти; принципи; 
функціональні складові; загрози; індикатори  оцінки (рис. 3). 

Об'єктом безпеки виступає все те, на що спрямована діяльність із 
забезпечення безпеки інноваційно-активних промислових підприємств, 
в тому числі: 

а) різні види діяльності (виробнича, комерційна, постачальна, 
управлінська та ін.); 

б) майно та ресурси (фінансові, матеріально-технічні, 
інформаційні, інтелектуальні та ін.); 

в) персонал, керівники, різні структурні підрозділи, служби, 
партнери, співробітники, які володіють інформацією, що є 
комерційною таємницею, тощо [57]. 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

188 

 
Рисунок 3 – Основні елементи системи економічної безпеки інноваційно-

активних  промислових підприємств [57] 

Суб'єктами безпеки інноваційно-активних промислових 
підприємств є особи, підрозділи, служби, органи, відомства, установи, 
які безпосередньо займаються забезпеченням його безпеки.  Суб'єкти 
безпеки можна розділити на такі групи. 

До першої групи належать такі суб'єкти, що входять до структури 
самого підприємства і вирішують завдання щодо забезпечення його 
безпеки. Це спеціальні суб'єкти (служба безпеки або охорона, пожежна 
команда, рятувальна служба та ін.), напівспеціальні (юридичний 
відділ, фінансова служба, медична частина та ін.), решта персоналу 
також піклується про безпеку свого підприємства чи установи. 

До другої групи суб'єктів належать ті, які знаходяться за межами 
даного підприємства і не прихильні до його керівництва. Це, 
насамперед державні органи, що створюють умови забезпечення 
безпеки підприємства: 

– законодавчі органи, що приймають закони, створюють правову 
основу діяльності щодо забезпечення безпеки на рівні держави, 
регіону, підприємства і особистості; 

– виконавчі органи влади – здійснюють політику безпеки, 
деталізують механізм безпеки; 

– судові органи, що забезпечують дотримання законних прав 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

189 

суб'єкта господарювання та його працівників; 
– державні інститути, що здійснюють охорону кордону, митний, 

валютно-експортний, податковий контроль, і т.д. .; 
– правоохоронні органи, які ведуть боротьбу з 

правопорушеннями і злочинами; 
– система науково-освітніх установ, що займаються підготовкою 

кадрів та науковими розробками з проблем безпеки [57]. 
Не менш важливим аспектом формування системи економічної 

безпеки інноваційно-активних промислових підприємств є 
розроблення принципів її проектування та організації. Відтак, система 
економічної безпеки може бути побудована на основі одного з таких 
принципів: 

1. Пріоритет заходів попередження. Зміст цього принципу 
полягає у своєчасному виявленні тенденцій і передумов, що сприяють 
розвитку загроз економічного стану підприємства. 

2. Законність. Заходи економічної безпеки підприємства 
розробляються на основі та в межах діючих правових актів. 

3. Комплексне застосування сил і коштів. Для забезпечення 
економічної безпеки використовуються всі наявні у розпорядженні 
підприємства ресурси та кошти. 

4. Координація та взаємодія ззовні й усередині підприємства. 
Тобто протидія загрозам здійснюється завдяки об'єднанню зусиль усіх 
підрозділів і служб підприємств. 

5. Компетентність. Працівники мають вирішувати питання 
безпеки на професіональному рівні. 

6. Економічна доцільність. Вартість фінансових витрат на 
забезпечення економічної безпеки підприємства не повинна 
перевищувати оптимального рівня, при якому губиться економічний 
зміст їх застосування. 

7. Планова основа діяльності. Діяльність із забезпечення безпеки 
потрібно будувати на основі комплексної програми забезпечення 
безпеки підприємства, підпрограм забезпечення безпеки за основними 
її видами та розробленими для їх виконання планами роботи 
підрозділів підприємства. 

8. Системність. Цей принцип передбачає врахування всіх 
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факторів, які здійснюють вплив на безпеку підприємства [23]. 
Забезпечення стійкого розвитку інноваційно-активних 

промислових підприємств потребує формування системи економічної 
безпеки, яка передбачає реалізацію сукупності важливих функцій. До 
основних функцій системи належать: 

1. Підтримка максимально безпечного, стабільного та 
ефективного поточного функціонування підприємства; 

2. Своєчасне прогнозування можливих загроз і ризиків, а також 
наслідків їхніх дій та розроблення цільових заходів зі зменшення 
негативних впливів на діяльність підприємства; 

3. Безризикове використання ресурсів та їх своєчасне повернення; 
4. Постійне нарощування потенціалу розвитку підприємства [5]. 
Кожна з наведених функцій системи економічної безпеки 

підприємства деталізується наведеними вище функціональними 
завданнями (рис. 1), які потрібно вирішувати у процесі поточної 
діяльності. Опрацювання теоретичних джерел надало змогу розробити 
і сформувати структуру механізму економічної безпеки підприємства, 
виділивши найважливіші його елементи. 

Система економічної безпеки кожного інноваційно-активного 
промислового підприємства індивідуальна, її повнота і дієвість 
залежать від стану галузі, в якій воно функціонує, чинної в державі 
законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових 
ресурсів підприємства, від розуміння кожним з працівників важливості 
забезпечення безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи керівників 
служб безпеки підприємств. 

Враховуючи, що інноваційно-активні промислові підприємства є 
одним з головних структуроутворювальних елементів економіки 
країни, а в нинішній ситуації більшість підприємств перебуває в стані 
спаду виробництва або в стані банкрутства, економічна безпека 
істотно впливає і на добробут самого підприємства, і країни в цілому. З 
усього вищесказаного, а так само з позиції системного аналізу, 
доцільно розглянути перелік функціональних складових системи 
економічної безпеки інноваційно-активних промислових підприємств 
за видовою ознакою (рис. 4) [46]. 

 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

191 

 
Рисунок 4 - Схематичне зображення функціональних складових 

економічної безпеки інноваційно-активних промислових підприємств 

 
На думку авторів [25], загальна схема процесу організації 

економічної безпеки на інноваційно-активних підприємствах 
промислової галузі повинна включати такі дії, що здійснюються 
послідовно або одночасно: 

– аналіз економічної безпеки і економічна діагностика; 
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– формування необхідних фінансових ресурсів; 
– прогнозування економічної безпеки на основі ідентифікації 

ризиків; 
– планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
– оперативне управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства; 
– контроль у складі обліку, аналізу та аудиту; 
– стимулювання; 
– загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки 

підприємства тощо. 
Забезпечення високого рівня кожного  функціонального елемента 

окремо і всіх в сукупності призведе до забезпечення економічної 
безпеки інноваційно-активних промислових підприємств, головним 
завданням якої є досягнення стабільності і максимальної ефективності 
функціонування підприємства в сьогоденні, створення перспектив 
росту, а також досягнення високого потенціалу розвитку в 
майбутньому.  

Система економічної безпеки повинна передбачати ефективне 
використання всіх перерахованих ресурсів, а також враховувати вплив 
різного роду загроз і ризиків [55].  

Для здійснення даної процедури пропонується використання 
якісного аналізу ранжирування факторів ризиків безпеки інноваційно-
активних підприємств промислової галузі за складовими економічної 
безпеки (табл. 5). 
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Таблиця 5 – Фактори підприємницьких ризиків за 
функціональними складовими економічної безпеки  
інноваційно-активних промислових підприємств  

[доповнено на основі 11, 13, 55] 

Фінансова складова Інтерфейсна складова 
1 2 

Ризик зміни цін на сировину, матеріали, 
енергоресурси і т.д.; 
Ризик зниження фінансової стійкості 
підприємства (прибутковості, рентабельності, 
абсолютної та поточної ліквідності і т.д.); 
Ризик, пов'язаний з терміном оборотності 
оборотних коштів; 
Ризик зміни вартості фінансових інструментів; 
Ризик затримки чи несплати дебітором боргів; 
Ризик неможливості погашення кредиторської 
заборгованості; 
Ризик, пов'язаний зі зміною курсу валюти; 
Ризик, пов'язаний зі змінами цін на 
обладнання; 
Ризик, пов'язаний з падінням купівельної 
спроможності грошей; 
Ризик, пов'язаний із знеціненням активів 
підприємства, нестачею обігових коштів; 
Ризик, пов'язаний з неплатоспроможністю 
покупця, замовника. 

Ризик можливості непередбачених змін, 
умов взаємодії з економічними 
контрагентами; 
Ризик рейдерства на підприємстві; 
Ризик фізичного та морального впливу на 
керівництво підприємства; 
Ризик фізичного та морального впливу на 
провідних спеціалістів підприємства; 
Ризик зниження репутації керівництва 
підприємства; 
Ризик зниження ділової репутації 
підприємства; 
Ризик втрати майна підприємства, 
крадіжок; 
Ризик посягання на майно і активи 
підприємства; 
Ризик втрати економічної незалежності 
підприємства. 

Техніко-технологічна складова Кадрова складова 
Ризик появи у конкурентів нової технології 
виробництва з меншими витратами; 
Ризик відсутності уваги до впровадження 
інновацій, заохочувальних заходів з 
винахідництва та раціоналізаторства з боку 
держави та керівництва підприємства; 
Ризик, пов'язаний з неефективністю 
інноваційної діяльності підприємства; 
Ризик, пов'язаний з відсутністю технологічних 
змін; 
Ризик, пов'язаний з позаплановими простоями 
устаткування; 
Ризик нераціонального використання 
виробничих потужностей; 
Ризик, пов'язаний зі значним терміном 
оборотності оборотних коштів. 

Ризик, пов'язаний з надлишком / 
недостатністю робочої сили; 
Ризик, пов'язаний з професійною 
непрацездатністю персоналу; 
Ризик, пов'язаний з «конфліктом поколінь»;
Ризик, пов'язаний з недотриманням техніки 
безпеки, порушенням дисципліни; 
Ризик підвищення кількості працюючих 
пенсіонерів серед персоналу підприємства; 
Ризик високого рівня травматизму на 
робочих місцях; 
Ризик відтоку кваліфікованої робочої сили, 
вибуття ключових співробітників 
підприємства; 
Ризик недостатнього зростання заробітної 
плати; 
Ризик зростання заборгованості із 
заробітної плати; 
Ризик недостатньої якості управління. 
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1 2 
Ресурсна складова Екологічна складова 

Ризик несвоєчасного забезпечення основними 
видами ресурсів; 
Ризик нераціонального використання сировини 
і матеріалів; 
Ризики неможливість заміни ресурсів; 
Ризик ефективності реалізації ресурсів; 
Ризик несумлінного планування ресурсів; 
Ризик досягнення конкурентоспроможності 
продукції; 
Ризик забезпеченості власними ресурсами; 
Ризик стабільності попиту на продукцію; 
Ризик, пов'язаний зі значним терміном 
оборотності оборотних коштів 

Ризик, пов'язаний з шкідливістю і 
небезпекою виробництва; 
Ризик, пов'язаний з надзвичайними та 
аварійними ситуаціями; 
Ризик, пов'язаний із забрудненням 
навколишнього середовища;; 
Ризик втрати здоров'я працівниками 
підприємства та невідповідності умов праці 
існуючим нормативам; 
Ризик недостатнього забезпечення 
відповідної екологічності результатів 
виробництва затвердженим нормативним 
актам.

Інтелектуальна складова Інформаційна складова
Ризик несанкціонованого використання; 
інтелектуальної власності підприємства з 
корисливою метою; 
Ризик викрадення дизайнерських ідей; 
Ризик втрати інтелектуальної власності 
підприємством; 
Ризик морального зносу інтелектуального
капіталу; 
Ризик відсутності креативного типу мислення, 
професіоналізму працівників; 
Ризик недостатності інтелектуального 
потенціалу для інвестування; 
Ризик зниження питомої ваги інженерно- 
технічних працівників і науковців у загальній 
чисельності працюючих; 
Ризик зниження раціоналізаторської активності.

Ризик відсутності чи недостатності 
економічних досліджень і використання 
результатів; 
Ризик недостатнього рівня забезпечення 
необхідної для роботи інформації, якості та 
своєчасності надання; 
Ризик помилки при зборі інформації; 
Ризик розголошення конфіденційної 
інформації; 
Ризик зниження якості інформації; 
Ризик несанкціонованих дій зі знищення, 
перекручення, блокування інформації; 
Ризик підробки інформації; 
Ризик зовнішніх і внутрішніх атак на 
інформаційну безпеку підприємства. 

Правова складова Ринкова складова 
Ризик, пов'язаний зі страйками, народними 
хвилюваннями; 
Ризик, пов'язаний зі зміною цін на енергоносії; 
Ризик, пов'язаний зі зміною політичної ситуації 
в країні; 
Ризик, пов'язаний з відносинами з 
правоохоронними органами; 
Ризик, пов'язаний з політичними особливостями
регіону, де розташоване підприємство; 
Ризик, пов'язаний з незапланованими 
обмеженнями господарської діяльності 
підприємства з боку держави; 
Ризик порушення юридичних прав працівників 
і підприємства; 

Ризик зменшення частки ринку займаної 
підприємством; 
Ризик ослаблення конкурентних позицій і 
здатності протидіяти конкурентному тиску;
Ризик зниження адаптаційних можливостей 
підприємства до змін ситуації на ринку, 
відставання від вимог ринку; 
Ризик зміни наявної якісної інформації про 
конкурентів, постачальників; 
Ризик відсутності чи недостатності 
маркетингових досліджень і використання 
результатів; 
Ризик, пов'язаний з недооцінкою 
можливостей конкурентів; 
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1 2 
Ризик посилення штрафних санкції; 
Ризик зростання процентних ставок за 
кредитами, неконтрольованої грошової емісії, 
інфляційних процесів, нестабільності валюти 
та грошової політики. 

Ризик втрати коштів внаслідок зміни 
національної грошової одиниці; 
Ризик зниження попиту на продукцію, 
надання послуг. 

Інноваційна складова 
Ризик помилкового вибору інноваційних проектів; 
Ризик незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування, що включає: 
 Ризик недоотримання коштів для розробки проекту; 
 Ризик неправильного вибору джерел фінансування; 
Ризик невиконання господарських договорів; 
Маркетинговий ризик поточного постачання і збуту; 
Ризик пов'язаний із забезпеченням  прав власності; 
Ризик підвищення конкуренції; 
Ризик пов'язаний з недостатнім рівнем кадрового забезпечення. 

 
Як видно з табл. 5, для вітчизняних інноваційно-активних 

промислових підприємств характерний ряд специфічних і 
нетрадиційних для суб'єктів господарювання інших форм 
господарської діяльності, небезпек і загроз. Цей факт є причиною того, 
що організація ефективного захисту економічної безпеки інноваційно-
активних промислових підприємств повинна обов'язково передбачати 
розробку методики оцінки її рівня з урахуванням специфіки їх 
діяльності.  

Таким чином, нами запропоновано розглядати систему 
забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних промислових 
підприємств як цілісність, яка виражається в інтеграції відповідних її 
елементів що обумовлено єдністю  завдань і цілей, зв'язком і 
взаємодією в процесі функціонування з метою захисту фінансових, 
економічних, інтелектуальних та інших інтересів підприємства від 
реальних або потенційних загроз, які можуть призвести до втрат. 

З метою формування повноцінної  системи  економічної безпеки 
інноваційно-активних промислових підприємств необхідно 
проаналізувати методичні підходи, що дадуть змогу проводити 
моніторинг діяльності підприємства та оцінити рівень його 
економічної безпеки. 

Аналізуючи підходи різних авторів до оцінки економічної 
безпеки інноваційно-активних промислових підприємств, можна 
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простежити кілька підходів, які сформувалися на сьогоднішній 
момент, зокрема: підхід на основі аналізу фінансового стану 
підприємства; прибутково-інвестиційний підхід; тривимірний підхід;  
ресурсно-функціональний підхід; індикаторно-індексний підхід; 
програмно-цільовий підхід тощо. Наведені  підходи можна поділити на 
групи: прихильники першої групи використовують технологію 
порівняння фактичних показників діяльності підприємства, друга 
група здійснює оцінку на базі функціональних складових, третя група 
здійснює оцінку на  базі  визначення сукупного критерію. Порівняльна 
характеристика існуючих методичних підходів до оцінки рівня 
економічної безпеки інноваційно-активних промислових підприємств з 
зазначенням переваг і недоліків кожного наведена на рис. 5 [50]. 

Слід звернути увагу, що вчені у визначенні методики оцінки 
економічної безпеки підприємств не мають єдиної думки, хоча й 
простежується певна системність. Тому вибір оптимального підходу 
буде залежати від об'єкта дослідження. Але враховуючи 
різноплановість категорії «економічна безпека», для її оцінки більшість 
авторів з урахуванням галузевої приналежності підприємства, 
використовують програмно-цільовий і індикаторний підхід. 

Індикаторний підхід базується на функціональних складових 
економічної безпеки: фінансової, кадрової, виробничо-технологічної, 
законодавчо-правової, інформаційно-аналітичної, екологічної,  
силової,  та інноваційної [12]. 

Аналіз функціональних складових до оцінки рівня економічної 
безпеки інноваційно-активних промислових підприємств дає змогу 
виділити основні показники, які використовують для цього процесу 
вітчизняні та зарубіжні вчені (табл. 6). 

Деякі вчені виділяють і інші складові економічної 
безпеки. Зокрема І. Петрович, А. Кот, А. Семенов [5] – енергетичну, 
соціальну, інтерфейсну, ринкову, ресурсну, техногенну. С. Довбня, Н. 
Гічова [3] – комерційну, ринкову, соціальну, сировинну і енергетичну 
складові. С. Ілляшенко [7] – ринкову і інтерфейсну, Л. Донець, Н. 
Ващенко [4] – ринкову. Але не доцільно виділення більшості з 
вищезазначених складових, адже показники, які можуть 
характеризувати стан економічної безпеки, достатньо визначити за 
складовими, запропонованими в табл. 7. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНО–АКТИВНИХ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Таблиця 6 – Показники для оцінки рівня економічної безпеки  
за функціональними складовими інноваційно-активних 

промислових підприємств  

Автори 

І.
 Н
аг
ор
н
а 

В
. О

рт
и
н
сь
к
и
й

 

Й
. П

ет
ро
ви
ч,

 
А

. К
іт

 

Л
. Д

он
ец
ь 

С
.Д
ов
бн
я 

Ю
. М

ор
оз
ю
к

 

О
.К
ам

іш
н
ік
ов
а 

А
ре
ф

'є
ва

 О
. В

., 
К
уз
ен
к
о 
Т

. Б
 

И
ль
яш

ен
к
о 
С

.Н
. 

Ів
ан
ю
та

 Т
. М

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показники           

Фінансова складова  
1. Надлишок або недолік: 
- Власних оборотних коштів 
- Власних оборотних коштів і 
довгострокових позикових джерел 
формування запасів 
- Загальної величини основних джерел 
формування запасів 

+ + + 
    

   

2. Прибутковість + + + + +   
3. Ділова активність + + + + + + +  
4. Фінансова стійкість + + + + + + +  
5. Платоспроможність + + + + +  +  

Кадрова складова (інтелектуальна, соціальна) 
1. Показник плинності кадрів + + + + + + +   + 
2. Коефіцієнт кваліфікації працівників 
підприємства 

+ + + + + + +    

3. Показник винахідницької активності + + + + + +    
4. Частка доходу підприємства від 
використання інтелектуальної власності 

+ 
      

   

5. Рівень дисципліни +    
6. Продуктивність праці +  + + 
7.Рентабельність трудових ресурсів + +   

Виробничо-технологічна складова  
(технологічна, техніко-технологічна,  виробничо-технічна, виробнича) 

1. Рівень прогресивності технологій + + + + + + +  + 
2. Рівень прогресивності продукції + + + + + + + +  + 
3. Рівень технологічного потенціалу + + + + + +    
4. Фондоозброєність праці + +    
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів + +    
6. Коефіцієнт оновлення основного капіталу + + + + + 
7. Коефіцієнт шлюбу +    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8. Фондоозброєністю основних засобів + + + +   
9. Матеріаломісткість + + +    
10. Коефіцієнт зносу основних засобів + + +    
11. Рівень завантаження виробничих 
потужностей     

+ 
  

   

12. Енергоємність +    
13. Коефіцієнт інвестицій +  +  

Законодавчо-правова складова (правова, політико-правова) 
1. Питома вага договорів підприємства, за 
якими відкриті судові справи, в загальній 
кількості господарських договорів 
підприємства 

+ 
    

+ 
 

   

2. Питома вага отриманих штрафних санкцій 
в загальній сумі зобов'язань за 
господарськими договорами підприємства 

+ 
    

+ 
 

   

3. Питома вага сплачених штрафних санкцій 
у сумі зобов'язань за господарськими 
договорами підприємства 

+ 
      

   

4.Доля витрат на юридичний супровід 
діяльності підприємства в загальній 
структурі його витрат 

+ 
    

+ 
 

   

5. Коефіцієнт якості юридичних послуг + + +  +  
6. Коефіцієнт юридичного менеджменту +    

Інформаційна складова  
1. Коефіцієнт повноти інформації + + + +   
2. Коефіцієнт точності інформації + + + +    
3. Коефіцієнт суперечливості інформації + + + +  +  
4. Продуктивність інформації +    
5. Коефіцієнт інформаційної оснащеності +    
6. Коефіцієнт захищеності інформації + +  + 

Екологічна складова  
1. Коефіцієнт безпеки продукції +    
2. Коефіцієнт "екологічного баласту" +    
3. Коефіцієнт раціонального використання 
відходів  

+ 
     

   

4. Рентабельність продукції з відходів +    
5. Коефіцієнт забруднення середовища +    
6. Ступінь забруднення навколишнього 
середовища     

+ + 
 

+   

7. Показник природоохоронної діяльності + + +   
Силова складова  

1. Коефіцієнт безпеки транспорту +    
2. Коефіцієнт захищеності майна і персоналу + +    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Інноваційна складова     

1.Коефіцієнт впровадження нових 
інноваційних видів продукції. 

+        +  

2.Частка інноваційних підходів, які 
використовуються у виробничому, 
управлінському та обслуговуючому процесі 

+          

Розроблено  на основі [15,6,7,8, 50]   

Аналіз методик, заснованих на діагностиці окремих 
функціональних складових економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств, показав, що вони мають ряд поширених 
загальних недоліків, а саме: 

– відсутня обґрунтована рекомендація вибору показників, що 
відображають стан обраних функціональних складових; 

– відсутня єдина тональність діапазону для аналізу стану 
обраних оціночних складових рівня економічної безпеки інноваційно-
активних промислових підприємств; 

– відсутня єдина система показників за однаковими 
функціональними складовими. Автори методик не мають єдиної думки 
щодо критеріальних коефіцієнтів, а тому результати оцінки не є 
однаковими; 

– суб'єктивний характер визначення вагових коефіцієнтів, який 
залежить від думки експертної групи; 

– не враховує якісних показників діагностики функціональних 
складових економічної безпеки інноваційно-активних промислових 
підприємств або складність визначення їх впливу;  

– алгоритм оцінки економічної безпеки є не досконалим і має 
складнощі в практичному застосуванні;  

– утрудненість практичного розрахунку, що пов’язано з великою 
кількістю функціональних складових рівня економічної безпеки 
інноваційно-активних промислових підприємств, запропонованих 
різними авторами [1].  

Враховуючи наведені недоліки існуючих методик оцінки 
економічної безпеки, необхідно сформувати перелік показників, які 
нададуть змогу достовірно і всебічно оцінити як рівень кожної 
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складової економічної безпеки, так і загальний її рівень, враховуючи 
особливості діяльності підприємства. 

Значення вибраних показників повинні бути порівнянними між 
собою при визначенні рівня економічної безпеки інноваційно-
активного промислового підприємства за кожною складовою і при 
розрахунку комплексного показника. Для спрощення процесу збору та 
обробки інформації, необхідної для оцінки рівня економічної безпеки, 
потрібно визначити джерела і чіткий механізм їх отримання [15]. 

Для цього до основних фінансових індикаторів, що 
характеризують рівень економічної безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств на основі функціональних складових, 
відносять такі показники, зведені в табл. 7. [6] 

В якості інтегрованого показника економічної безпеки багатьма 
вченими пропонується використовувати економіко-математичне 
моделювання [15].  

Для оцінки економічної безпеки найбільш часто на практиці   
використовуються статистичні методи, такі як: методи кореляційно-
регресійного аналізу; метод головних компонент; методи факторного 
аналізу; методи порівняльного аналізу тощо. 

Таблиця 7 – Основні фінансові індикатори  
та їх нормативні значення 

Показник 
Нормативні значення 

показника 
1 2 

Фінансова складова 
1. Показники, що визначають фінансову стійкість: 

– Коефіцієнт автономії > 0,5 
– Коефіцієнт співвідношення власних і позикових 
коштів або коефіцієнт фінансового ризику 

<0,5 
= 1 

– Коефіцієнт фінансової стійкості (Нормативне значення 0,5 
<КФС <0,9) 

– Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
коштами 
– Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

(Нормативне значення 0,1 <Км 
<0,5) 

– Коефіцієнт співвідношення мобільних та 
іммобілізованих коштів або коефіцієнт структури капіталу 

(Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці) 

– Коефіцієнт оновлення основного капіталу Р.10> р.9 
– Коефіцієнт маневреності власних коштів ≥05 
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1 2 
2. Показники, що визначають платоспроможність: 

– Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Нормативне значення 0,2 <Кал 
= 0,5) 

– Коефіцієнт загальної ліквідності ≥2 
– Коефіцієнт швидкої ліквідності або проміжний 
коефіцієнт ліквідності 

(Нормативне значення 0,6 
<КШЛ = 0,8)

– Коефіцієнт поточної ліквідності або загальний 
коефіцієнт покриття 

> 2,0 

– Коефіцієнт фінансового ризику ≤1 
– Коефіцієнт фінансової незалежності ≥0,5 

3. Показники, що визначають ділову активність 
– Коефіцієнт загальної оборотності капіталу або 
ресурсовіддача 

(Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці)

– Фондовіддача (Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці)

– Фондоозброєність > 10 
– Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних 
активів або коефіцієнт оборотності запасів 

(Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці) ≥2 

– Період обороту запасів (Позитивна характеристика - 
зменшення в динаміці)

– Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці)

– Період повернення кредиторської заборгованості (Позитивна характеристика - 
зменшення в динаміці)

– Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці)

– Період повернення дебіторської заборгованості (Позитивна характеристика - 
зменшення в динаміці)

4. Показники, що визначають ефективність основних засобів 
– Фондовіддача основних засобів ≥10 
– Коефіцієнт зносу основних засобів ≤0,5 
– Коефіцієнт вибуття основних засобів р.9 <р.10
– Коефіцієнт оборотності оборотних коштів > 0,26 

Кадрова складова
 Коефіцієнт кваліфікації працівників підприємства >  0,039 
 Інтелектуальноозброєність >  9,25 
 Коефіцієнт фізичного старіння кадрів >  0,423 
 Показник плинності кадрів (Позитивна характеристика - 

зниження в динаміці)
Виробничо-технологічна складова  

 Коефіцієнт оновлення основного капіталу (Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці) 

 Коефіцієнт зносу основних засобів Позитивна характеристика - 
зниження в динаміці 
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 Фондоозброєність праці > 10 
 Частка витрат на НДДКР (Позитивна характеристика - 

зростання в динаміці) 
 Енергоємність (Позитивна характеристика - 

зниження в динаміці) 
 Доступ до ноу-хау (рівень прогресивності технологій) (Позитивна характеристика - 

зростання в динаміці) 
Законодавчо-правова складова 

 Питома вага договорів підприємства, за якими відкриті 
судові справи, в загальній кількості господарських 
договорів підприємства 

Позитивна характеристика - 
зниження в динаміці 

 Наявність на підприємстві юридичної служби (Позитивна характеристика – 
наявність) 

Інформаційно-аналітична складова 
 Наявність на підприємстві інформаційно-аналітичного 
підрозділу 

(Позитивна характеристика – 
наявність) 

 Коефіцієнт повноти інформації  
 Коефіцієнт точності інформації  
 Рівень захисту комерційної (конфіденційної) 
інформації та рівень втрат від промислового шпіонажу 

(Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці) 

Екологічна складова 
 Витрати на захист навколишнього середовища (Позитивна характеристика - 

зростання в динаміці) 
 Питома вага витрат на екологічну безпеку у 
собівартості 

(Позитивна характеристика - 
зростання в динаміці) 

Силова  складова 
 Частка витрат на охорону підприємства в загальній 
структурі виробничих витрат 

>  0,12   

 Забезпеченість працівників підприємства службою 
охорони 

>  0,09  

Інноваційна складова 
 Коефіцієнт впровадження нових інноваційних видів 
продукції 

>  0,094  

 Частка інноваційних підходів, які використовуються у 
виробничому, управлінському та обслуговуючому процесі 

>  0,044   

Розроблено на засадах [13,10] 

Для визначення загального рівня економічної безпеки 
інноваційно-активних промислових підприємств  із застосуванням 
фінансових показників, доцільно використовувати модель рейтингової 
оцінки підприємства [6, 13].  
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Іншим найбільш поширеним підходом до оцінки економічної 
безпеки інноваційно-активних промислових підприємств є програмно-
цільовий підхід, заснований на інтегральному показнику, який 
визначається на підставі адитивної згортки приватних показників, що 
характеризують різні складові безпеки.  

В своїх працях Мунтіян В. І. пропонує приватні показники 
визначати у балах за експертними оцінками [10]. Однак не завжди є 
можливість визначення цих нормативів, а також для певних 
підприємств і показників існують індивідуальні особливості, які 
потрібно враховувати у відповідних нормативах. 

Дем'яненко Г.Е. з метою підвищення правильність оцінки 
запропонував за аналогією з методом Альтмана визначати за 
допомогою множинного кореляційно-регресійного аналізу залежність 
між інтегрованими показником і його складовими.  Автор визначає 
лінійні регресійні моделі окремо для великих і малих інноваційно-
активних промислових підприємств, а також критерії розташування 
підприємств в зоні безпеки і небезпеки [2]. 

Шабинський О. В. [14] при визначенні інтегрального показника 
безпеки підприємств промислової галузі замість методу адитивної 
згортки пропонує використовувати метод середньо геометричної. 
Перевага цього методу – простота розрахунку, проте він має і свої 
недоліки, з точки зору економічної інтерпретації цей метод не завжди 
використовується. 

Розглядаючи перераховані вище методи, можна сказати, що 
більш ефективними для оцінки рівня економічної безпеки інноваційно-
активних промислових підприємств, є методи кореляційно-
регресійного аналізу, методи факторного аналізу, головних 
компонентів, та методи порівняльного аналізу.  

Проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що 
методологічні підходи до забезпечення безпеки інноваційно-активних 
промислових підприємств повинні ґрунтуватися на комплексній 
взаємодії суб'єктів забезпечення безпеки, об'єктів безпеки із 
застосуванням чітко визначених засобів і механізмів за умовами 
дотримання цілей і завдань системи безпеки. При цьому необхідно 
дотримуватися принципу збалансованого поєднання компонентів 
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забезпечення безпеки. 
На основі систематизованого аналізу підходів різних дослідників 

запропоновано визначення поняття, «економічна безпека інноваційно-
активних промислових підприємств» і «система економічної безпеки 
інноваційно-активних промислових підприємств». 

Виявлено, що основними об'єктами системи економічної безпеки 
інноваційно-активних промислових підприємств вважаються: 
технологічна, технічна, кадрова, ресурсна, інформаційна, екологічна, 
правова, фінансова, інтерфейсна і ринкова та інноваційна 
складові. Згідно з виявленими функціональними складовими, 
розглянуті підприємницькі ризики, специфічні для інноваційно-
активних промислових підприємств. 

Розглянуті та проаналізовані показники і методи 
оцінки економічної безпеки інноваційно-активних промислових 
підприємств, що отримали найбільше поширення в 
застосуванні. Серед них –  програмно-цільовий метод, що містить 
розрахунок інтегрального показника, та індикаторний метод.  
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РОЗДІЛ 8 

КРИЗА СФЕРИ НДДКР І ФОРМУВАННЯ 

РИНКУ НАУКОВО‐ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 к.е.н.,  
 ст. викладач кафедри економіки та моделювання  

ринкових відносин,  
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Захарченко Н.В. 

Мало хто візьметься всерйоз заперечувати твердження про те, що 
колишній СРСР входив до числа найрозвиненіших у науково-
технологічному відношенні держав світу. Прямим підтвердженням 
цьому є загальновизнані досягнення його вчених у таких областях як 
математика, механіка, фізика, хімія, освоєння космічного простору та 
інших наукових дисциплінах. Багато наукових шкіл користувалися і 
дотепер продовжують мати заслужений авторитет за кордоном або, як 
зараз заведено говорити, у далекому зарубіжжі. 

Значна частина науково-технологічного потенціалу країни була 
пов'язана довгі роки з військово-промисловим комплексом, що 
гарантувало вченим хороші умови для роботи, пріоритетне й у 
більшості випадків адекватне потребам НДДКР забезпечення 
фінансовими, кадровими та матеріально-технічними ресурсами. 
Професія науковця мала соціальний статус, праця фахівців з вченим 
ступенем за інших рівних умов оплачувалася істотно вище, що 
створювало добрі стимули для безперервного підвищення 
кваліфікацій. Так, середньомісячна грошова заробітна плата робітників 
і службовців, зайнятих у науці і науковому обслуговуванні, 
випереджала аналогічний показник по всьому народному господарству 
більш ніж на 10%. 
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Активно працювали на створення романтичного образу вченого 
засоби масової інформації, кіно, театр, художня література. 

Всі названі вище причини сприяли тому, що найбільш здібна 
молодь прагнула в "престижні" технічні вузи, де конкурс абітурієнтів 
нерідко перевищував 10 осіб на одне місце. 

Дещо гірше вже тоді була справа з розробкою та освоєнням 
нових передових технологій чисто цивільного призначення. Це 
відбилося зрештою на розвитку сільського господарства, охорони 
здоров'я, якості автомобілів, що випускаються і побутової електроніки, 
темпах і масштабах забруднення довкілля та вичерпання природних 
ресурсів. У ряді галузей народного господарства відзначалася втрата 
конкурентоспроможності на світовому, а потім і на внутрішньому 
ринку. Громадяни СРСР воліли купувати імпортний одяг та взуття, 
користуватися імпортними парасольками і авторучками. Доходи від 
експорту невідновлювальних енергоносіїв давали змогу до певного 
часу нарощувати імпорт зерна, інших видів продовольства і 
ширвжитку, підтримуючи при цьому доступний рівень цін і 
функціонування збиткових галузей економіки. 

Радикальні зміни у внутрішній і зовнішній політиці, що 
відбулися в кінці 1980-х – початку 1990-х років, розпад колишнього 
СРСР і утворення на його місці нових незалежних держав призвели до 
того, що колишня економічна система пішла в історію. Більшість 
республік будує сьогодні свою національну економіку, орієнтовану 
тією чи іншою мірою на перехід до ринкових відносин. 

Сфера НДДКР, як і багато інших сфер громадського життя та 
виробничої діяльності, із зрозумілих причин виявилася не готовою до 
подібної різкої зміни економічної парадигми. Хоча об'єктивності 
заради слід пригадати, що саме в ній зароджувалися і спочатку 
апробовувалися багато які нові форми господарських відносин: центри 
НТТМ, інноваційні фонди і банки, практика прямих господарських 
договорів на передачу науково-технологічної продукції, зокрема на 
основі створення тимчасових творчих колективів, та інші. 

Наразі Українська держава не в змозі забезпечити колишній 
рівень ресурсного забезпечення науки: змінилася загальна економічна 
обстановка, істотно помінялися структура і співвідношення форм 
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власності, стала іншою військово-політична доктрина. У результаті 
склалася багато в чому безпрецедентна ситуація: однією з найбільш 
гострих соціально-економічних проблем для України стало 
збереження накопиченого і успадкованого нею, але абсолютно не 
пристосованого до умов ринкової економіки високого науково-
технологічного потенціалу. Тим часом, відповідно до нових 
макроекономічних моделей, які одержали високу оцінку наукового 
співтовариства в другій половині 1980-х років, саме такі показники, як 
накопичений суспільством запас знань і "людський капітал", що 
характеризує знання і досвід зайнятого в науці та на виробництві 
працездатного населення, виконують найважливішу роль у 
забезпеченні темпів економічного зростання. Наприклад, з 
трьохсекторної моделі П. Ромера безпосередньо випливає, що ці темпи 
прямо пропорційні частці "людського капіталу", зосередженого в 
науково-дослідному секторі [3]. Таким чином, якщо не вжити 
своєчасних заходів, криза сфери НДДКР може мати самі згубні 
наслідки. По суті, на карту поставлені технологічний статус-кво і 
довгострокові інтереси економічної безпеки України. 

На рис. 1. позначені основні чинники, що визначають кризу 
сфери НДДКР, а також його можливі внутрішньоекономічні і 
зовнішньоекономічні наслідки. Ця схема може бути доповнена 
деякими коментарями. 

Що стосується підтримки НДДКР з боку приватизованих 
промислових підприємств і приватних фінансових структур, то про це 
поки взагалі не йдеться.З таким твердженням важко не погодитися, але 
водночас не слід забувати, що в більшості провідних індустріально 
розвинених країнах приватний сектор фінансує, як правило, близько 
половини всього обсягу національних НДДКР. У ФРН частка 
приватного сектора у фінансуванні НДДКР доходить до 60%, а в 
Японії – до 70%. 
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ 

– зниження частки витрат на науку в держбюджеті 
– відсутність інтересу до НДДКР з боку приватного сектора 
– високі темпи інфляції 
– різке зростання цін на електроенергію і комунальні послуги 
– відсутність коштів на продовження початих проектів 
– обмежені можливості для розвитку нових перспективних напрямків 
– незатребуваність наукових результатів 
– зниження престижу наукової діяльності в суспільстві 
– низька заробітна плата у сфері НДДКР 
– слабка правова захищеність інтелектуальної власності 
– слабка соціальна захищеність вчених 
– скорочення припливу в науку талановитої молоді 
– відсутність у багатьох вчених і наукових колективів готовності до 
переходу на конкурсний розподіл ресурсів 

 
 
 
 

ВНУТРІШНЬОЕКОНОМІЧНІ 
НАСЛІДКИ 

 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ 
НАСЛІДКИ 

 "відплив розуму" в інші сфери 
діяльності, що веде до втрати 
науково-технологічного потенціалу 
 нівелювання значення НТП як 
найважливішого чинника 
економічного зростання 
 низька 
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Рисунок 1 – Чинники кризового стану сфери НДДКР 
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Все це не може не впливати на престиж дослідницької діяльності 
в суспільстві, поповнення наукового співтовариства молодими 
здібними фахівцями. Зате помітним явищем став відтік людей зі сфери 
науки і наукового обслуговування в інші галузі діяльності чи від'їзд на 
роботу в зарубіжні дослідні центри [5]. 

Найчастіше в різних статтях і виступах, що стосуються сучасного 
стану вітчизняної науки, привертається увага до другого з названих 
вище напрямків "відпливу розуму" – зовнішнього. При цьому звичайно 
випускаються з уваги такі обставини. Обидва напрямки "відпливу 
розуму" нині мають під собою одні й ті самі внутрішньоекономічні 
причини. Проте внутрішній "відплив розуму" насправді 
представляється навіть більш руйнівним для науково-технологічного 
потенціалу держави. 

Багато з тих, хто сьогодні поїхав, з часом повернуться в Україну і 
продовжуватимуть тут свою наукову роботу. А якщо й не повернуться, 
то підтримуватимуть наукові зв'язки з українськими колегами. Ті ж, 
хто пішли в комерцію, в науку вже не повернуться ніколи. 

Великий збиток для економіки України може заподіяти тенденція 
продажу, що відзначається вченими-одинаками не затребуваних з 
різних причин у своїй країні результатів досліджень цілих наукових 
колективів. Проте цю проблему навряд удасться вирішити суто 
адміністративними методами. Необхідно спрямувати зусилля на 
забезпечення надійних механізмів правового захисту інтелектуальної 
власності, у тому числі – за рахунок надання дієвої державної 
допомоги в патентуванні за рубежем перспективних вітчизняних 
розробок. Але головне – необхідно створити такі економічні умови, які 
стимулюють підвищення інноваційної сприйнятливості українських 
підприємств. Тільки такі заходи дадуть змогу на практиці запобігти 
втраті накопиченого науково-технологічного потенціалу і завдяки 
цьому зберігати технологічний статус-кво України. 

Інакше країну чекає наростаюче відставання в області передових 
технологій, подальше посилення технологічній залежності, повна 
втрата конкурентоспроможності вітчизняної промисловості не лише на 
зовнішньому, а й на внутрішньому ринку, і зрештою – перетворення на 
сировинний додаток індустріально розвинених країн. 
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Сказане може здатися комусь зайвою риторикою в дусі 
пропагандистських передовиць з недавнього минулого чи 
передвиборчих політичних гасел. Але, на превеликий жаль, все це 
реальна дійсність. Недооцінка ролі науки на сучасному етапі НТР 
чревата найсуворішими наслідками, особливо в умовах ринкової 
економіки. 

Розрахунки з використанням виробничої функції Кобба-Дугласа, 
які виконані різними американськими вченими на основі статистичних 
даних, показують, що внесок НТП в забезпечення економічного 
зростання перевищує внесок двох інших основних чинників 
виробництва – праці й капіталу – і складає, за різними оцінками, від 33 
до 78%. Звичайно, при інтерпретації цих даних слід зробити певні 
застереження: НТП розглядається тут як узагальнений чинник, що 
охоплює всі інші, крім витрат праці і капіталу, причини, що сприяли 
збільшенню випуску продукції (наприклад, вдосконалення організації 
виробництва і управління). Крім того, необхідно враховувати 
практично постійне підвищення якості праці і капіталу. Але навіть з 
останньою поправкою внесок НТП у післявоєнні роки залишався на 
рівні 24-32%. 

Є всі підстави вважати, що в осяжному майбутньому роль 
науково-технологічного чинника буде тільки неухильно 
збільшуватися. Це підтверджується, зокрема, прогнозами світового 
економічного і технологічного розвитку. Так, опитування промислових 
компаній, що провело в 1991 р. міністерство торгівлі США, дало змогу 
виділити 12 новітніх технологій, розвиток яких призвів в 2010 р. до 
створення нових ринків в 1 трлн. дол. Тільки щорічний обсяг продажів 
нових матеріалів складе до цього часу 400 млрд дол., а нових 
напівпровідникових приладів – 200 млрд дол. 

За прогнозом Агентства з науки й технології Японії (1992 р.), вже 
в перші роки третього тисячоліття очікується створення інтегральної 
схеми пам'яті ємністю  не менше 1 гігабайта; буде розроблена 
комерційна супер-ЕОМ, яка здійснює 10*1012 операцій з плаваючою 
комою в секунду; застосування методів генної інженерії в комерційних 
масштабах підвищить врожайність, опірність хворобам і 
морозостійкість сільськогосподарських рослин; знайдуть широке 
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застосування біодеградуючі пакувальні матеріали; буде створена 
вакцина проти СНІДу; стане можливим відновлення і багатократне 
використання більшості комплектуючих кінцеву продукцію виробів і 
матеріалів; інженери навчаться контролювати структуру і властивості 
поверхні твердого тіла на рівні атомів. 

Ці та багато інших технологічних нововведень, що очікуються 
найближчими роками, неминуче змінять структуру попиту і 
пропозиції, яка склалася на світовому ринку, що дасть шанс одним і, 
може, надовго, якщо не назавжди, виб’є з колії інших виробників. 

Ситуація видається ще більш серйозною, якщо взяти до уваги, що 
набирає силу процес глобалізації – поширення інтересів найбільших 
промислових компаній одночасно на всі потенційно важливі ринки 
збуту продукції, що випускається. 

У результаті підвищення конкурентоспроможності стає однією з 
найважливіших стратегічних цілей управління виробництвом у 
ринковій економіці. А основний спосіб її досягнення – своєчасне 
виявлення, освоєння і широке практичне використання новітніх 
досягнень науково-технологічного прогресу, що, природно, 
неможливо без відповідних наукових заділів, сфери НДДКР, які 
динамічно розвиваються, наявності висококваліфікованих фахівців, 
цілеспрямованої інноваційної (технологічної, промислової) політики з 
боку держави [2]. 

Не випадково, за заявою заступника міністра і керівника 
управління технології міністерства торгівлі США М. Гуд, максимізація 
ролі технологічного фактора у підвищенні конкурентоспроможності та 
економічного добробуту країни має стати найважливішою метою нової 
технологічної політики адміністрації Дж. Буша. 

Втрата накопиченого науково-технологічного потенціалу є 
небезпечна й іншими негативними наслідками. Особливе місце серед 
них посідає підвищення ризику техногенних катастроф. Про це 
свідчить трагічний урок Чорнобиля. Сучасні технології вимагають від 
людини глибоких і міцних знань, які виробляються в процесі 
тривалого навчання і подальшої практики. Отже, необхідні сильні 
соціально-економічні стимули для підвищення кваліфікації та 
закріплення хороших фахівців. Потрібні досвідчені викладачі, 
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відповідна сучасним вимогам організація і оснащення навчального 
процесу. Інакше, можливі будь-які несподіванки. 

Проблема підготовки, що відповідає світовому рівню фахівців, 
заслуговує окремої особливої розмови. Тому обмежимося лише 
констатацією факту найтіснішого зв'язку НДДКР і сфери освіти. Криза 
в одній з них неминуче відбивається на іншій, і навпаки. Одночасна 
криза науки й освіти – це дуже тривожний симптом важкої і тривалої 
хвороби. 

Якими ж є рецепти її лікування? Тут пропонуються різні підходи. 
Зупинимося трохи докладніше на одному з них. Міжнародні експерти 
– автори спеціального дослідження Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) під назвою "Наукова, 
технологічна та інноваційна політика" – дають такі основні 
рекомендації, представлені нижче в укрупненому варіанті: 

1. Здійснити реорганізацію інститутів наукової та технологічної 
політики, роблячи особливий упор на посилення її регіональної 
складової. 

2. Привести у відповідність до економічних можливостей 
держави ресурси, що направляються в сферу НДДКР. Експерти 
вважають "розумним" напрям на потреби науки 3% державного 
бюджету; пропонують зменшити загальне число зайнятих у цій сфері з 
метою збереження кращих кадрів і порятунку найбільш цінних 
галузевих інститутів; розвивати процедури експертної оцінки проектів, 
окремих учених і інститутів; виробити більш зважений підхід до 
приватизації наукових установ. 

3. Сприяти забезпеченню просування і захисту інновацій, 
підвищенню якості продукції, активізації інноваційної діяльності в 
регіонах; прагнути до підвищення ефективності правового захисту 
винахідників і підприємців. 

4. Звернути особливу увагу на розвиток і модернізацію 
технологій цивільного призначення, вдосконалення інформаційної та 
комунікаційної інфраструктури. 

5. Розширити участь української науки і техніки в міжнародному 
розподілі праці. 

6. Покращувати статистику і практику обліку у сфері досліджень 
і розробок. 
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Вважаємо, що в цих пропозиціях і рекомендаціях є чимало 
цінного і до них, поза сумнівом, варто прислухатися. Але приймаючи 
остаточне рішення, слід думати не лише про сьогоднішній, а й про 
завтрашній день. І з цієї точки зору навряд чи можна погодитися з 
пропозицією провести "прогресивне скорочення числа дослідників і 
техніків". Проте експерти ОЕСР мабуть все-таки мають рацію в тому, 
що недоцільно продовжувати фінансувати всі проведені НДДКР, які 
проводяться з державного бюджету. Необхідно ширше впроваджувати 
конкурсні форми розподілу ресурсів і одночасно стимулювати появу 
інших джерел фінансування НДДКР, у тому числі за рахунок 
залучення зарубіжних фондів. 

Точно так само, не кращий вихід з положення – концентрація 
державної підтримки НДДКР в невеликому числі національних 
дослідницьких центрів. По-перше, це може обернутися втратою 
великої частини того "людського капіталу", про яку вже йшлося вище. 
На його відновлення потім будуть потрібні довгі роки. По-друге, за 
оцінками представників ділових кіл Заходу, для реалізації 
можливостей нових технологій у суспільно корисній продукції 
сьогодні потрібно в середньому близько 12 років. Це означає, що 
відмовившись від більшості пошукових проектів, ми можемо 
позбавити вітчизняні підприємства технологічного заділу якраз на той 
час, коли вони подолають кризу трансформаційного періоду в 
економіці і на передній план вийде проблема підвищення 
конкурентоспроможності. 

Наша точка зору на можливі шляхи виходу з критичної ситуації, 
була висловлена в працях [2, 4, 5]. 

Однією з причин низького рівня розвитку інноваційного 
підприємництва в Україні є нерозвиненість ринку науково-
технологічної продукції. Формування ринкових відносин у цій сфері 
ускладнюється труднощами, пов'язаними, з одного боку, зі 
специфікою науково-технологічної продукції як товару, і з іншого – 
слабкістю відносин, що визначають інноваційний характер 
суспільного розвитку. 

Hayково-технологічна продукція як товар покликана 
задовольняти суспільну потребу у вигляді перенесення своєї вартості 
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на вироблений продукт через участь у формуванні його споживацької 
вартості, а також виступає як засіб поглиблення і розширення обсягу 
знань, отримання нових знань. 

 Науково-технологічна продукція визнається товаром, якщо в 
процесі її використання у своїй діяльності людина, впливаючи на 
предмет праці, перетворює її на матеріальний продукт, надаючи при 
цьому їй нову форму у вигляді корисного предмета, об'єкта, процесу, 
який може бути використаний людиною. Або інакше, науково-
технологічна продукція є результатом інтелектуальної праці, 
визнається товаром, якщо вона є засобом поглиблення і розширення 
знань про практичні об'єкти, а її використання забезпечує зниження 
суспільної вартості одиниці продукції, створеної на її основі, і 
економію суспільної праці. 

При цьому ринок науково-технологічної продукції становить 
форму економічних відносин між власником інтелектуальної власності 
і покупцем права володіння, користування і розташування (або одного 
з них), в результаті якого відбувається еквівалентний обмін 
платоспроможного попиту покупця на споживацьку цінність, укладену 
в науково-технологічній продукції. 

Ринкові відносини визначають не тільки процес споживання 
науково-технологічної продукції, але й процес її виробництва. 
Hayково-технологічна продукція, її здатність бути спожитою ринками 
обумовлюється, з одного боку, інтелектуальним капіталом 
підприємства, а з іншого – рівнем її використання. 

Поняття «інтелектуальний капітал» у науковій літературі ще не 
набуло сурових формулювань. Так, в [2] інтелектуальний капітал (ІК) 
визначається як "накопичення думки і досвіду незліченних розумів. ІК 
– це  потенціал позитивних знань і досвіду духовного і фізичного 
розвитку людини у всьому різноманітті їх форм, що реалізується в її 
здатності виробляти "товарний продукт", який приймає різні форми 
«інтелектуальної власності». До останніх ми відносимо: 1) 
кваліфікацію і освіту; 2) ноу-хау; 3) «невідчутні цінності» (здоров'я, 
ціна фірми, престиж, пріоритет і т.п.) у всьому різноманітті їхніх форм; 
4) нововведення, що реалізуються в техніці і технології, а також у 
різноманітних методах організації виробництва і праці. 
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Таке розширювальне розуміння "товарної продукції" та 
"інтелектуального капіталу", на нашу думку, є спірним і суперечливим. 

По-перше, як такі форми товарного продукту, як невідчутні 
цінності (престиж, ціна фірми, пріоритет) можуть бути об'єктами 
власності, тобто тими, якими можна володіти, розпоряджатися, 
користуватися?  

По-друге, відкритим залишається питання про способи 
виробництва нових матеріальних та інтелектуальних продуктів без 
діяльності людини. 

Інакше кажучи, таке розуміння інтелектуальної власності не 
дозволяє будувати діяльну модель суспільних процесів. Адже саме 
оволодіння людиною комплексом позитивних знань, використання їх у 
своїй діяльності дає змогу за інших умов створювати новий товарний і 
інтелектуальний, і матеріальний продукт. 

Ми поділяємо погляд тих учених, які розуміють інтелектуальний 
продукт як продукт інтелектуальної діяльності. Вид (форма) продукту 
визначається значною мірою характером виконуваних досліджень 
(фундаментальний, пошуковий, прикладні дослідження і розробки). 
При цьому інтелектуальний продукт є об'єктом інтелектуальної 
власності, а також товаром в умовах ринку. 

Іншим аспектом аналізованої авторами проблеми є властивість 
«інтелектуального капіталу» приносити додаткову вартість. Такий 
підхід до оцінки інтелектуального капіталу, властивий суспільству 
матеріального виробництва, не дає конструктивних рішень для його 
розвитку і використання. До того ж інтерпретація «інтелектуального 
капіталу» у вигляді здібності людини до складної праці по суті не 
забезпечує якісних відмінностей висококваліфікованої і 
низькокваліфікованої праці. Ця відмінність зводиться до здатності 
створювати в одиницю часу більше споживацьких вартостей (і велику 
вартість), ніж просту некваліфіковану працю. Інакше кажучи, 
визнається можливість редукції праці, а такий підхід не пояснює 
феномена творчого елементу праці, особливості якісної відмінності 
високої кваліфікації, характерних рис інноваційної діяльності. 

Характерною особливістю класифікації як форми результату 
інтелектуальної діяльності (навчання) є її неподільність. Це обумовлює 
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аналіз ринкових властивостей кваліфікації лише у сфері ринку праці. 
Разом з тим результати висококваліфікованого працівника 
проявляються у ряді сфер. По-перше, як результат навчальної праці у 
вигляді кваліфікації, яка реалізується на ринку праці. По-друге, як 
результат праці з безпосереднього виробництва товару, що 
реалізується на ринку товарів і послуг. По-третє, як результат праці з 
вдосконалення (що є характерною рисою діяльності 
висококваліфікованого працівника), що забезпечує зниження 
собівартості продукції і розширення її споживацьких властивостей. 
Продукт цього виду діяльності реалізується також на ринку товарів і 
послуг. 

Використання підходу до аналізу кваліфікації, як специфічної 
форми науково-технологічної продукції, лише з позиції оцінки тільки 
результатів праці дає істотне спотворення, оскільки багато в чому 
залежить від умов, створених для виробничої діяльності працівників 
[3, с. 68]. 

На нашу думку, дослідження в сфері розвитку інституту 
інтелектуальної власності в напрямі охорони не упредметнених 
об'єктів, до яких відноситься кваліфікація, необхідно проводити в двох 
напрямках. По-перше, розробка проблеми оцінки впливу умов праці на 
результати діяльності кваліфікованого працівника. Ця проблема по 
суті порушує питання ефективного використання потенціалу 
кваліфікації працівника, тобто тієї інтелектуальної власності, яку має 
індивід і яка виявляється лише в результаті його інтелектуальної 
діяльності. Результати діяльності висококваліфікованого працівника 
також стають об'єктом інтелектуальної власності. Неоднорідність 
природи інтелектуальної власності обумовлює складність проблеми 
управління інноваційним процесом. 

По-друге, аналіз процесів формування нових відносин управлінь 
переходу до гнучких сфер організації виробництва, налагодження 
неформальних горизонтальних зв'язків, створення нової школи 
цінностей в організації, створення методів колективної творчості дає 
змогу перейти на якісно нові відносини, за яких творча особистість 
набуває ширшої форми захисту, ніж забезпечуваний нині інститутом 
інтелектуальної власності. 
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На нашу думку, проблеми інтелектуального капіталу, активізації 
інноваційної діяльності, відтворення висококваліфікованих 
працівників і т.д. невирішені в рамках індустріального суспільства і є 
властивими для України. Ми згодні з тими вченими, які доводять, що 
генеральний шлях розвитку полягає в переході до постіндустріального 
суспільства, а для української економіки насамперед потрібний 
перехід до інноваційного суспільства. 

Економіка нового суспільства базується на технологічному 
укладі, характерним для якого є не тільки певний техніко-економічний 
потенціал виробництва, але і певний тип громадського споживання і 
способу життя. Наразі в країнах з розвиненою ринковою економікою 
намітився перехід до нового, сьомого технологічного укладу, 
характерним для якого є різке зростання значення інтелектуальної 
праці у зв'язку з підвищенням складності та інформатизацією 
виробництва. Високий інноваційний потенціал, підвищення 
інноваційної активності стає в цих умовах найважливішим чинником 
конкурентної боротьби, що стимулює перетворення господарських 
організацій на основі гнучких структур управління, горизонтальних 
неформальних зв'язків, високої ролі моральних цінностей, що 
регулюють самоорганізацію трудових колективів [6, с. 672]. 

Характерним для такого суспільства є нові відносинам, у тому 
числі й виробничі. Основна їх спрямованість у перенесенні центру 
ваги на створення нових інформаційних продуктів замість 
матеріальних, пріоритетність творчої висококваліфікованої праці, її 
захист, зокрема через інститут інтелектуальної власності. 
Використання нових можливостей сучасних інформаційних технологій 
орієнтується на забезпечення відтворення високої кваліфікації, 
створення індивідом нового інформаційного продукту. Ринкові 
способи господарювання обумовлюють спрямованість цих процесів на 
створення нових продуктів і послуг, що просуваються на ринок, з 
одного боку, і з іншого – максимальне зниження собівартості товарів. 

У цих умовах інноваційне підприємництво можна уявити як 
динамічний процес пошуку компромісу між ринковою потребою в 
новому продукті (послузі) і результатами технологічного освоєння 
нових знань. Цей компроміс носить тимчасовий характер. Його 
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тривалість визначається активністю конкурентної боротьби на ринку 
інновацій. 

Характерна для такої спрямованості розвитку суспільних 
відносин збільшується потреба в обсязі новацій передбачає 
розширення сфери пошуку нових ідей, включень дедалі великих мас 
працівників у процес розробки нововведень їх технологічного 
освоєння. Все це обумовлює розширення потреби в індивідах, здатних 
виробляти нові знання, доводити їх до технологічного застосування, 
тобто таких, що володіють якісно новими навичками 
висококваліфікованої праці. Це з одного боку. З іншого – суспільні 
відносини мусять будуватися на іншій основі. Це, насамперед, 
послаблення залежності індивіда від матеріальних умов: вироблених 
ним новацій. Якісно оновлюється характер партнерства підприємців і 
висококваліфікованих працівників, високий рівень їх соціальної 
захищеності. Такі відносини характеризуються іншою системою 
цінностей як у суспільстві в цілому, так і в організації (фірмі). 

Іншими стають вимоги до умов діяльності, зокрема, до такого 
важливого показника як рівень інформаційної проникливості 
суспільства (монополія на інформацію), правової захищеності 
інтелектуальної власності індивіда. 

Забезпечення розглянутих умов є необхідним для формування 
нових відносин, властивих інноваційному суспільству. 

Реформування постсоціалістичної України в цьому напрямі в 
даний час обумовлює перебудову економіки по таких напрямках. 

Перший. Приватизація підприємств та інших об'єктів державної 
власності зосередило головні зусилля з інноваційної діяльності на рівні 
основної виробничої ланки. При цьому превалюють прямі 
горизонтальні зв'язки між підприємствами-інноваторами та науково-
дослідними і дослідно-конструкторськими організаціями. Проте 
процес формування горизонтальних зв'язків у сфері інноватики 
відбувається вкрай нерівно. І причина тут не тільки в труднощах 
періоду адаптації сфери наукових досліджень до ринкових умов, 
обумовлених відсутністю необхідної інфраструктури, але і складний 
економічний стан підприємств. Для вироблення нововведень в 93% 
джерелом служили розробки самих підприємств. Практично повна 
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замкнутість українських підприємств на свої власні розробки 
пояснюється не тільки гострим дефіцитом фінансових ресурсів, але і 
необхідністю наближення параметрів і дизайну своєї продукції до 
світових стандартів. Ринкові умови вимагають від промисловості 
України реалізувати власні заділи, освоїти багато елементарних для 
західного ринку, але відсутніх на українському ринку товарів, 
переорієнтуватися на нову сировину і матеріали. 

Інакше кажучи, на сучасному етапі потреба підприємств до 
радикальних і наступальних інновацій практично відсутня. Такий стан 
обумовлює необхідність активної участі держави в процесі 
формування ринкових відносин у сфері наукових досліджень. 

Другий. Система державного регулювання як сфери наукових 
досліджень і дослідно-конструкторських розробок, так і державної 
підтримки інноваційної діяльності має зазнати якісні зміни. 
Фундаментальні дослідження, великі прикладні розробки 
міжгалузевого характеру, загальноукраїнські програми (в галузі 
екології, медицини, освіти, підготовки кадрів) можливі лише за 
рахунок масованих бюджетних асигнувань. 

Крім цього, необхідно широке кредитування інноваційних 
проектів підприємств за рахунок державних кредитів. На даному етапі 
розвитку ринку інновацій участь держави в активізації даного виду 
діяльності ще дуже обмежена. Так, за наслідками зазначеного вище 
опитування, лише 8% промислових підприємств з числа опитаних 
отримали цільовий державний інноваційний кредит. При цьому 48% 
респондентів і не намагалися одержати інноваційний кредит через свій 
негативний досвід. У зв'язку з цим посилення державного регулювання 
інноваційною діяльністю обумовлює необхідність вироблення 
державної політики в сфері інноватики не лише для визначення 
пріоритетів у розвитку економіки України, а й для прагматичних 
завдань упорядкування процедури видачі державних інноваційних 
кредитів. 

Третій. Формування системи правового регулювання сфери 
наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок 
відповідних ринковій економіці. У таку систему повинні входити 
законодавчі та нормативні акти: 
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 про науково-технологічну політику; 
– про охорону інтелектуальної власності, мінімальну межу 

виплат автору від продажу "роялті"; 
– про пільгове оподаткування підприємств, що створюють нову 

техніку і технологію; 
– про механізм кредитування підприємств і ціноутворення на 

наукомістку продукцію пріоритетного призначення та ін. 
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РОЗДІЛ 9 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 к.е.н.,  
ст. викладач кафедри економіки та управління, 

Одесский національний університет імені І.І. Мечникова 
Балог О.Г. 

Проблема формального стратегічного управління ускладнює 
формування єдиного вектору розвитку на регіональному рівні 
економіки. Це зумовлено недосконалістю та обмеженістю інструментів 
урахування економічних інтересів усіх суб’єктів інституційного 
середовища в процесі стратегічного планування і, як наслідок – маємо 
низький рівень регіонального розвитку та суттєві регіональні 
диференціації та диспропорції. Відсутність дієвого механізму 
функціонального забезпечення умов сталого розвитку регіонів 
підсилюється організаційними протиріччями, недостатнім рівнем 
узгодження інтересів. Проведення реформ децентралізації та 
входження країни до Європейського співтовариства потребує 
удосконалення системи стратегічного управління на всіх рівнях – від 
держави, її регіонів, галузей, до окремих міст, населених пунктів. В 
першу чергу необхідно вирішити складне завдання формування 
стратегічної платформи – системи стратегічних орієнтирів та цілей, яке 
пов’язано з наявністю невирішеного питання відсутністю комплексної 
наукової бази формування стратегічного бачення соціально-
економічного розвитку регіонів (СЕРР). 

Дослідження проблеми стратегічного управління та його окремих 
етапів представлені в роботах закордонних вчених І. Ансоффа, Д. 
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Кемпбелла, Дж. Пірса, Дж. Стоунхауса, К. Хаттера, Дж. Хіггінса, Д. 
Шендела та ін. Наукові дослідження стратегії соціально-економічного 
розвитку регіонів налічують значну кількість робіт вітчизняних 
вчених: О.І. Амоші, Т.М. Безверхнюк, А.І. Бутенка, П.Т. Бубенка, З.С. 
Варналія, І.М. Вахович, З.В. Герасимчук, Б.М. Данілішина, 
В.П. Дубищева, С.М. Іванюти, О.А. Карлової, Є.П. Качана, А.В. 
Ковалевської, М.Є. Колосовського, Н.О. Кондратенко, О.П. Крайник, 
О.М. Красноносової, В.І. Павлова, А.Т. Опрі, Л.О. Петкової, В.П. 
Решетило, В.Б. Родченка, Д.М. Стеченка, І.М. Школи, Р.А. Шнипера та 
інших. 

Однак, в умовах зростання кількості робіт, присвячених різним 
аспектам стратегічного управління на регіональному рівні, питання 
механізму формування  стратегічного бачення СЕРР є недостатньо 
опрацьованими. Ефективність та якість формування стратегічної 
платформи залишається на низькому рівні, партнерство та взаємодія 
суб’єктів регіональної економіки в процесі реалізації стратегічних 
цілей та завдань фактично не забезпечено, що і обумовлює 
актуальність статі. Доцільно констатувати, для України залишається 
актуальною проблема регіоналізації економіки. Чим краще діє система 
управління та господарювання в регіоні, чим повніше 
використовується його потенціал, природно-кліматичні умови для 
ефективного розвитку товаровиробників і ринків, чим повнішими та 
щільнішими стають міжрегіональні ринкові зв’язки, тим економічно і 
соціально стає міцнішою держава [1, с. 7]. Саме неоднорідність 
простору держави за численними критеріями підвищує актуальність та 
значущість ролі регіонів у забезпеченні позитивних тенденцій 
розвитку. Дослідження думок численних фахівців дає змогу 
стверджувати, що для забезпечення стійкого (комплексного, сталого, 
еколого-економічно-соціального) розвитку країни важливого значення 
мають регіональні питання, особливо на етапах значних економічних, 
соціальних, політичних змін. Так, за словами З.С. Варнілія, «майбутнє 
України, підйом її економіки та культури, розвиток демократичних 
принципів організації суспільства безпосередньо залежить від зусиль 
регіонів» [1, с. 142]. Необхідність розв’язання регіональних питань, 
посилення рівня регіоналізації обґрунтовано наукою, підкріплено 
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історичним досвідом та практичними досягнутими результатами 
розвинених країн. Регіоналізація полягає у: 

– створенні великих за розміром територіальних одиниць та 
відповідного виду публічної влади, що знаходиться між місцевим та 
загальнодержавним рівнями; 

– визначенні компетенції, що вирішується регіональним рівнем 
влади під власну відповідальність у сферах регіонального та 
економічного планування, соціальної та культурної політики; 

– передачі державних функцій на регіональному рівні до відання 
органів регіональної влади; 

– встановленні представницьких органів влади на регіональному 
рівні; 

– передачі представницьким органам регіональної влади 
законодавчих повноважень, наскільки це дозволяють державні 
інтереси; 

– заснуванні незалежних регіональних бюджетів та відповідної 
податкової бази [3]. 

Характерними рисами сучасного стану регіонального розвитку 
України є нестабільність його економічної сфери і нестійкість 
розвитку ринкових відносин, що проявилися в результаті проведення 
реформ. Незважаючи на те, що подібні процеси реформування 
проявлялися в багатьох країнах, економіці України властива певна 
специфіка, яка зумовлюється територіальними, історичними, 
демографічними й іншими факторами, а також глобальністю змін, що 
відбуваються. Низькі темпи ринкових перетворень і незадовільний 
стан вирішення соціально-економічних проблем регіонів свідчать про 
відсутність зваженої державної регіональної політики, що негативно 
позначається на економічному розвитку регіонів, призводить до 
поглиблення диспропорцій у територіальній структурі національної 
економіки й у соціальній сфері її регіонів. Все це значною мірою є 
наслідком структурної кризи в Україні, що знаходить свій прояв у 
надмірній централізації державної влади, відсутності належної 
матеріальної та фінансової основи й державної підтримки 
регіонального розвитку, недосконалості розмежування повноважень 
між різними рівнями влади на основі принципу субсидіарності. Окрім 
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того, ще не створено ефективної нормативно-правової бази для 
забезпечення плідної співпраці та взаємодії центру й регіонів [4, с. 5]. 

Вказані проблеми значно модифікували динаміку розвитку всіх 
регіонів України. Істотне посилення соціальної напруженості, 
спричинене зростанням безробіття, глибокою диференціацією рівня 
життя міських і сільських жителів, збільшенням негативного сальдо 
міграції, довгострокова стагнація економіки регіонів потребують 
розробки відповідної стратегії регіонального розвитку, спрямованої на 
стимулювання диверсифікованості регіональної економіки, 
активізацію підприємництва, підвищення їх конкурентоспроможності 
та досягнення інших цілей [5, с. 113]. Процес формування 
стратегічного курсу соціально-економічного розвитку регіону 
складний та багатоетапний. Він охоплює реалізацію основних функцій 
і завдань управління – планування, організацію, мотивацію, контроль, 
комунікацію тощо. Загальновідомо, що одним із найскладніших 
завдань є втілення в життя обраного курсу (а особливо у 
довгостроковій перспективі). Реалізація обраної стратегії має бути 
спільним ділом усіх суб’єктів та учасників процесу її формування. 
Підходи до визначення сутності поняття «регіон» наведені в табл. 1. 

Однак, перш за все, необхідним є визначення категорії «регіон». 
Регіон, його соціально-економічну систему необхідно розглядати як 
частину цілісного господарського комплексу України. Діалектика 
окремого і загального розкриває взаємозв’язок між ними, згідно з яким 
окреме неможливе без загального, як і загальне неможливе без 
окремого, яке є субстратом загального. Така єдність і залежність, а 
разом із тим і особливість як філософської категорії повною мірою 
проявляються у взаємовідносинах регіону і держави. 
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Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності поняття «регіон» 

№ 
з/п 

Підхід Сутність підходу Фахівці Визначення 

1 2 3 4 5 

1 

Т
ер
ит
ор
іа
ль
ни
й 
пі
дх
ід

 

Увага 
концентрується 
на територіальній 
складовій частині 

А.Г. Гранберг Це визначена територія, що 
відрізняється від інших територій за 
рядом ознак і володіє деякою 
цілісністю, взаємопов’язаністю 
складових її елементів. 

І.Д. Тургель Це визначена територія, яка 
відрізняється від інших територій 
рядом ознак і має деяку цілісність, 
взаємопов’язаність елементів, що її 
складають. 

С. Тяглов Це частина території з більш чи 
менш однорідними природними 
умовами, специфічними 
економічними, історичними 
умовами, на якій функціонує певний 
комплекс галузей виробництва, 
виробничої і соціальної 
інфраструктури. 

І.М. Айзінова, 
В.В. 
Паціорковський 

Це адміністративно-територіальна 
спільність, яка характеризується 
єдністю і відносно високим рівнем 
розвитку виробничої, транспортної 
та соціальної інфраструктури з добре 
налагодженими, постійними 
трудовими й соціально-культурними 
зв’язками населення. 

2 

Е
ко
но
м
іч
ни
й 
пі
дх
ід

 

Увага 
концентрується 
на економічному 

складнику 

Е.Б. Алаєв Всі форми територіальної організації 
виробництва, які утворюються на 
основі територіального поділу праці. 

Б.Н. Зикін Ті територіальні підсистеми, які є 
відносно самостійними частинами 
економіки із завершеним циклом 
відтворення. 

І.А. 
Арженовський 

Частина території країни, що 
виділилася в процесі суспільного 
(територіального) поділу праці, яка 
характеризується спеціалізацією на 
виробництві тих чи інших товарів і 
послуг; спільністю і специфічним 
щодо інших територій характером 
відтворювального процесу; 
комплексністю і цілісністю  
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1 2 3 4 5 

 

   господарства; наявністю органів 
управління, що забезпечують вирішення 
посталих перед регіоном завдань. 

  А.І. Добринін Територіально спеціалізовану частину 
народного господарства країни, що 
характеризується єдністю і цілісністю 
відтворювального процесу. 

3 

С
оц
іа
ль
ни
й 
пі
дх
ід

 

Увага 
концентрується на 

соціальних 
складових  

Н.Н. Некрасов Крупна територія країни з більш чи менш 
однорідними природними умовами, а, 
головним чином, характерною 
направленістю розвитку виробничих сил на 
основі поєднання комплексу природних 
ресурсів із відповідною такою, що склалася, 
і перспективною соціальною 
інфраструктурою. 

А.С. 
Маршалова, 
А.С. 
Новосьолов 

Це не лише підсистема соціально-
економічного комплексу країни, а й 
відносно самостійна його частина із 
завершеним циклом відтворення, 
особливими формами проявлення стадій 
відтворення і специфічними особливостями 
протікання соціальних та економічних 
процесів. 

Н.П. Кетова Крупна таксономічна одиниця виробничо-
територіального устрою держави й форма 
організації виробничо-суспільного життя 
населення, що відрізняється 
геоекономічними, геополітичними, 
виробничо-господарськими, культурно-
етнічними, динамічними характеристиками. 
 

Г.В. Гутман Територіальне утворення, що має чітко 
окреслені адміністративні кордони, у межах 
яких відтворюються соціальні й економічні 
процеси забезпечення життя населення, що 
обумовлені місцем регіону в системі 
територіального й суспільного поділу праці. 
 

С.С. Шаталін Визначений соціально-економічний 
організм, структура якого повинна 
забезпечити підвищення ефективності 
використання суспільних фондів 
споживання, розвитку соціальної й 
виробничої інфраструктур. 
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1 2 3 4 5 

4 

П
ро
ст
ор
ов
ий

 п
ід
хі
д 

Увага 
концентрується на 
територіально-
просторовому 
складнику 

С.Г. Воронков Одночасно визначена територіально-
просторова форма організації виробництва 
й суб’єкта, що володіє необхідними 
владними повноваженнями для 
перегрупування ресурсів і виступає 
суб’єктом соціально-економічних проесів, 
полодіє певною соціокультурною 
інфраструктурою, яка скріплює цілісність 
середовища проживання людини на певній 
території і дає стійкість до змін. 

Р.І. Шніпер Невід’ємна частина єдиної системи 
виробничих сил і виробничих відносин, що 
володіє прямими та зворотніми виробничо-
економічними, ресурсними, науково-
технічними, фінансово-кредитними й 
соціальними зв’язками з народним 
господарством.

А. 
Куклінський 

Складова частина просторової економічної 
системи, де панують сили конкуренції, 
завдяки яким регіон може привабити значну 
частку вітчизняного й зарубіжного ринків.

В.С. Більчак, 
В.Ф. Захарова 

Це соціально-економічна просторова 
цілісність, яка характеризується структурою 
виробництва всіх форм власності, 
концентрацією населення, робочих місць, 
духовного життя людини з розрахунку на 
одиницю простору і часу, що має місцеві 
органи управління своєю територією.

Складено на основі [6] 

Одним із найбільш важливих та актуальних питань в теорії 
управління регіонами є питання визначення цілей стратегії регіону – 
питання стратегічного планування соціально-економічного стану 
регіональної системи. На сьогодні ще не сформована методологія 
визначення регіональних цілей, оскільки регіон досі не виступав 
суб’єктом формування цілей управління на певній території. В 
основному він виступав засобом реалізації державних цілей. Водночас 
в першому розділі роботи було доведено, що ставлення до сучасних 
регіонів, модель управління ними мають бути суттєво 
трансформовано. Зростання ролі та значення кожної окремої 
особистості у формуванні та досягненні різноманітних цілей потребує 
активної участі кожного суб’єкту на першому етапі стратегічного 
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управління – на етапі планування. 
Основною характеристикою стратегічного мислення є 

усвідомлення мети розвитку системи та способів її досягнення. Мета 
(цілі) є наслідком усвідомлення інтересів і має виражати можливості їх 
досягнення.  

Цілевстановлення – вихідний етап будь-якої дії. Саме 
формулювання мети, передбачення результату є орієнтиром для 
узгодження діяльності людей, які створюють соціально-економічну 
систему певного типу. Ефективність цілей – це базовий критерій 
стратегічного цілевстановлення. 

Стратегічна платформа соціально-економічного розвитку регіону 
наведено на рис. 1.  

 

 
Умовні позначення: виробничі цілі - at ; соціальні цілі - bt ; економічні цілі - ct

; екологічні цілі - dt ;а також модель передбачає включення галузевих цілей - 
et ; інфраструктурних цілей - ft  та ін. 

Рисунок  1  – Стратегічна платформа соціально-економічного розвитку 
регіону 

Розроблено автором 
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Саме цілі регіонів є основою побудови економічних вимірів і 
мають бути використані в процесі проведення оцінки ефективності 
управління системою, їх вважають фактором регіонального розвитку в 
якому мають бути віддзеркалені різні інтереси. Сукупність цілей, що 
відображують інтереси різних суб’єктів регіонального управління, є 
передумовою суспільної підтримки визначених стратегічних заходів. 
Для того, щоб цілі призводили до ефективних рішень, а потім і дій, 
вони мають задовольняти ряду вимог [7], [8], [9], [10], [11]. 

По-перше, цілі мають бути конкретними і вимірюваними. 
Соціально-економічна система має виразити свої цілі в конкретних 
вимірюваних формах, що є безпосередньою базою підрахунку для 
наступних рішень і виконання контрольних функцій. 

По-друге, цілі мають бути орієнтованими в часі. Конкретний 
горизонт планування є другою характеристикою ефективних цілей. Ця 
характеристика потребує, щоб були визначені строки досягнення тієї 
чи іншої цілі. 

По-третє, цілі мають бути реалістичними, досяжними. 
Встановлення цілі, яка перевищує можливості соціально-економічної 
системи або непорівнянна із зовнішніми факторами, може привести до 
негативних наслідків. Цілі системи є мотивами поведінки людей. А 
мотиви, в свою чергу, формуються на основі усвідомлення інтересів. 
Якщо цілі не реалістичні, то спрямування в своїх діях людей до успіху 
буде блоковано і їх мотивація ослабне, бо не будуть досягнуті власні 
економічні інтереси певної групи системи. 

Четверте, цілі мають бути зіставними та взаємно підтримуючими. 
Забезпечення системного характеру стратегічного планування 
можливо тоді, коли розробляються цілі, що скоординовані на 
горизонтальному рівні та взаємно підтримуються в межах 
управлінської вертикалі. Зіставність цілей має витримуватися в різних 
функціональних галузях системи. Так, регіональна система має 
формулювати зіставні цілі для промисловості, для інноваційної та 
інвестиційної діяльності, для фінансового сектору, для сфери 
соціально-побутового обслуговування тощо. Взаємна підтримка 
забезпечується правильним розділенням цілей на підцілі 
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(декомпозицією) в межах внутрішньої ієрархії, коли кожна мета 
відповідає цілі більш високого рівня. 

Управлінська цінність цілей забезпечується шляхом дотримання 
у процесі їхнього формування таких вимог [11]: 

1) цілі мають максимально повно віддзеркалювати призначення 
та охоплювати всі аспекти діяльності кожного суб’єкту системи 
управління соціально-економічного розвитку; 

2) цілі повинні бути визначені в кількісних та вимірюваних 
показниках і містити граничні значення, яких необхідно досягти, та 
інформацію про те, хто за це відповідає. 

Можна однозначно стверджувати, що процес цілевстановлення є 
одним з перших етапів стратегічного управління – стратегічного 
планування. Віддзеркалення різних інтересів у стратегічних цілях 
регіону і забезпечення на цій основі суспільної підтримки стає 
важливим чинником регіонального розвитку. Такий підхід 
обумовлений наявністю багатьох конфліктних інтересів різних 
суб’єктів, зацікавлених у розвитку регіональної системи. Саме вони 
роблять неможливим стихійний розвиток чи саморозвиток, їх 
наявність потребує використання соціально-спрямованого керованого 
розвитку та інституційного його оформлення у вигляді стратегічних 
цілей. 

Визначення основної мети, на яку направлені дії щодо соціально-
економічного розвитку регіону означає формування найвищих 
результатів, які будуть досягнуті через певний період у регіоні, 
шляхом найбільш раціонального використання місцевих ресурсів та 
залучення зовнішніх передумов, тобто це фактично є вираження 
побажань, як буде виглядати територіальна громада та умови її 
життєдіяльності через певний період часу. Наголосімо, що 
ідентифікація побажань та інтересів усіх членів територіальної 
громади та окремих інституційних суб’єктів має розпочинатися і 
відбуватися у процесі формування стратегічного бачення соціально-
економічного стану регіону. 

Стратегічне цілепокладання вважають одним із основних 
інструментів інституційного забезпечення стійкого розвитку регіону і 
країни, а також суспільної рівноваги. Від чіткості, ясності, 
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обґрунтованості сформованої системи цілей, від їхньої ранжованості 
всередині цієї системи, пріоритетності досягнення та коректування 
залежить ефективність і дієвість управління соціально-економічною 
регіональною системою. 

Стратегічні цілі пов’язані з якістю регіональної економічної 
системи, її збереженням чи перетворенням [12]. Вони є чітким 
викладом того, чого певна соціально-економічна система (регіон, 
місто, територія, район) хочуть досягти в результаті вирішення 
критичних питань; є основою для прийняття рішень щодо формування 
і реалізації тактичних та оперативних цілей та завдань [13]. Кожна 
стратегічна ціль охоплює певну кількість тактичних цілей, більш ніж 
одну оперативну мету, які, в свою чергу, містять певний перелік 
конкретних завдань для їх досягнення (рис. 1 – виробничі, соціальні, 
економічні та ін. цілі). Стратегічний набір тактичних та операційних 
цілей має конкретизувати яким саме чином буде досягнута стратегічна 
мета. Тобто вони є проектами, процесами та програмами, які 
утворюють ядро плану дій з відповідного критичного питання. 

Доходимо висновку, що забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку регіону залежить від ефективно організованого 
процесу стратегічного управління, який розпочинається з етапу 
стратегічного планування – розробки обґрунтованої стратегічної 
платформи, яка буде відображувати інтереси різних суб’єктів та 
враховувати їх у системі стратегічних цілей і пріоритетів. 
Наголошуємо, що для реалізації своєчасної та адекватної відповідної 
реакції на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі необхідним 
стає стратегічний підхід в управлінні регіональними соціально-
економічними системами, використання стратегічних моделей 
прийняття та реалізації управлінських рішень. Важливими елементами 
стратегічного управління є формування стратегічного бачення, 
визначення місії та цілей. Саме місія і стратегічне бачення мають 
об’єднати різні сфери та верстви населення, всіх учасників території, 
отже врахувати їхні інтереси.  

Слід наголосити, елемент категорії «стратегічне бачення регіону» 
– а саме, сукупність мешканців регіону, громади, населення, жителів, 
які формують власну картину майбутнього, усвідомлюють бажаний 
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стан свого регіону – місця життєдіяльності. Сукупність уявлень та 
думок, цінностей та інтересів, які погоджуються, ранжуються, 
вибудовуються за критерієм важливості та пріоритетності – є 
стратегічним баченням регіону. Воно має містити базові 
характеристики регіону, з яких можна розпізнати: де географічно 
розміщується цей регіон, які його основні майбутні функції в 
національній та міжнародній геополітичній та геоекономічній 
системах, які люди його населяють (жителі регіону, які історично тут 
живуть, люблять свою територію і хочуть, щоб їх діти жили саме тут) 
та як вони хочуть жити (якість життя, матеріальний та духовний 
комфорт тощо). Окрім того, що стратегічне бачення має охоплювати 
три компоненти, воно повинно відображати взаємно пов’язані 
внутрішній і зовнішній виміри. Це пов’язано із тим, що саме 
стратегічне бачення є протомісією (або основою чи базисом 
формулювання місії). У той час, як внутрішній вимір показує спільну 
думку зацікавлених сторін регіону щодо типу громади, яку вони 
хочуть побудувати протягом визначеного стратегічного періоду, 
зовнішній вимір показує конкурентні позиції, які регіон намагається 
завоювати у відповідному середовищі. Обидва виміри конкурентної 
позиції повинні бути засновані на унікальних конкурентних перевагах, 
які регіон створив або може створити відповідно до власних 
сприятливих, але реалістичних зовнішніх можливостей. Визначення 
бачення ґрунтується на потенціалі розвитку й надає уявлення про 
стратегічні напрямки. Бачення повинно визначатися на довгостроковій 
основі – на період біля 20 років – але повинно містити всі відповідні 
цінності, що їх громада узгодила як порівняні переваги й можливості, 
застосовувані на шляху до досягнення свого бачення [14, с.30]. 

Відповідно до Методології планування регіонального розвитку в 
Україні [15, с. 104], «бачення розвитку є поворотним пунктом в 
процесі розробки стратегії. З цього моменту припиняється аналіз 
ситуації і починається формулювання того, що хочемо досягти в 
нашому регіоні зі стратегічної точки зору, заснованої на висновках. 
Бачення являє собою бажану картину можливого майбутнього. Воно 
нагадує про критичні питання і проблеми в регіоні та визначає, яку 
спільноту і громаду ми намагаємося побудувати. Це має надихнути і 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

240 

спрямувати кожну людину на шляху до спільної мети в майбутньому і 
надати сенс всім заходам з розвитку в регіоні, незалежно від того, чи 
вони стосуються інституцій, організацій або окремих осіб». 

Стратегічне бачення необхідне представникам органів влади на 
регіональному рівні, щоб зняти всі сумніви щодо довгострокових 
перспектив розвитку. Добре продумане стратегічне бачення: 

– готує регіон до майбутнього; 
– встановлює довгострокові напрямки розвитку; 
– визначає намір регіону посісти конкретні ділові позиції. 
Відзначене ще раз вказує на те, що стратегічне бачення означає – 

обчислювати майбутнє й підготовляти його. Стратегічне бачення може 
формалізуватися в безліч способів, але головним є обкреслена 
програма дій, яка формує етапи майбутнього шляху та засобів, 
необхідних для його подолання. 

У Методичних рекомендаціях щодо формування регіональних 
стратегій розвитку зауважено, що «визначення стратегічного бачення 
громадою регіону власного майбутнього можливо здійснювати 
шляхом обговорення із залученням засобів масової інформації, 
анкетування, публічних виступів тощо» [14]. В свою чергу у 
Методології планування регіонального розвитку в Україні [16] 
наголошено, що «процес підготовки бачення розвитку передбачає 
формування спільної перспективи через описання того, що зацікавлені 
сторони погодили з точки зору спільного майбутнього регіону». Ця 
спільна перспектива, відображена в баченні розвитку, являє собою 
поєднання існуючих глибоко укорінених норм і цінностей, на яких 
регіон базується, і нових норм і цінностей, які він хоче застосувати в 
майбутньому для подолання проблем розвитку і викликів та 
забезпечення сталості.  

Проведений аналіз доводить, що немає особливих рекомендацій 
щодо технології створення стратегічного бачення соціально-
економічного розвитку регіону. Якщо час дає змогу, можна 
організувати спеціальний конкурс, щоб сформувати бачення. Такий 
підхід залучає широкі кола зацікавлених осіб і одночасно з цим 
інформує про процес розробки стратегії та формує відчуття участі та 
власності з боку регіональних суб’єктів. Іншим можливим варіантом є 
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організація семінарів, круглих столів, робочих груп, конференцій 
тощо. 

Цілком слушне зауваження відзначено у [14], що формування 
стратегічного бачення розвитку зводиться до формулювання відповіді 
на два ключові питання: 

– яку конкурентну позицію планується отримати в контексті 
певного економічного середовища; 

– якого типу соціально відповідальну спільноту є намір 
побудувати? 

У першому питанні провідним аспектом є економіка на фоні 
очевидних екологічних і соціальних аспектів. У другому питанні 
акцент робиться на соціальному аспекті на фоні екологічної та 
економічної тематики. 

Автор не ототожнює поняття «стратегічне бачення» та «місія». 
Стратегічне бачення є протомісією або розширеною її версією. 
Водночас наголошуємо, що саме етап формування стратегічного 
бачення, місії та системи стратегічних цілей є визначальним та 
ключовим у процесі стратегічного планування, визначення напрямку 
розвитку регіону, а отже, і вибору стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону. Всі наступні етапи стратегічного управління, 
вирішення певних завдань та здійснення конкретних дій спрямовано на 
реалізацію обраної стратегії. Так, основою побудови ефективної та 
раціональної організаційної структури є система сформованих уявлень 
та цілей. В свою чергу, здійснення функції регулювання також 
безпосередньо залежить від обраної системи цілей, критеріїв їх 
досягнення, визначених припустимих рівнів їх реалізації тощо. 

Надалі визначимо сутність та зміст місії регіону. Існує доволі 
велика кількість визначень даного поняття. Так, в роботі [17] місія 
розуміється як твердження, що розкриває зміст існування державного 
органу, в якому виражається його відмінність від інших аналогічних 
організацій. Місія у широкому розумінні – це філософія та 
призначення, зміст існування державних органів; у вузькому розумінні 
– сформульоване твердження стосовно того, для чого і з якої причини 
існує державний орган. Місія державного органу визначається з 
урахуванням таких основних факторів: положень Конституції України, 
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законодавчих і нормативних актів; пріоритетів державної політики та 
механізмів реалізації економічних і соціальних цілей суспільства; 
тенденцій розвитку державних управлінських, адміністративних, 
громадських послуг; вимог споживачів державних послуг [18]. 
Водночас, частіше за все місія є найбільшою загальною метою 
(філософією) існування певної соціально-економічної системи 
(підприємства, міста, регіону тощо). Місія громади – це обґрунтування 
значення її існування. Визначення місії громади – це, перш за все, 
визначення всіх основних цінностей громади, на які повинна 
спиратись цілісність життя місцевої громади [12, с. 10]. Місія 
відображає зв’язок минулого з сьогоденням і демонструє кращі 
особливості, які громада хотіла б зберегти. Основне призначення 
соціально-економічної системи може з часом змінюватися (або у 
громади може бути бажання це зробити) – тоді це відображається у 
формулюванні бачення. Місія та бачення обов’язково повинні містити 
образ людини – мешканця міста, регіону, який чомусь тут живе, 
любить свою малу Батьківщину і хоче, щоб його діти жили саме тут. 

Таким чином автор концентрує увагу щодо необхідності 
використання суб’єктивних методів досліджень на етапі усвідомлення 
потреб та очікуваних вигід окремих суб’єктів регіону з метою 
подальшого формування його стратегічного бачення. До конкретних 
інструментів (суб’єктивних методів) доцільно віднести опитування та 
анкетування.  

Автор наголошує, що формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіонів нормативно та методично не 
визначено. Існують окремі пропозиції щодо того, які дії можуть 
зробити розробники стратегій задля вирішення даного завдання. Саме 
з метою формалізації даної задачі пропонується до практичного 
використання методичний підхід до формування стратегічного 
бачення соціально-економічного розвитку регіонів (рис. 2), як 
визначена послідовність конкретних етапів та дій. 

На першому етапі обов’язково мають бути визначені цілі та 
завдання дослідження. Серед потенційних цілей можна відзначити: 
розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону; оцінка 
поточного стану соціально-економічного розвитку регіону, аналіз 
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досягнутого рівня та якості життя мешканців регіону, виявлення 
наявних конкурентних переваг тощо. 

Від обраних цілей та завдань дослідження безпосередньо 
залежить і гіпотеза, а саме, що очікується отримати (яку інформацію 
зібрати, які можливі висновки зробити) в результаті дослідження і 
оцінки. Саме сформульована гіпотеза відображує припущення про 
наявний стан регіональної системи, про потенційні привабливі сторони 
подальшого розвитку, про уявлення різних суб’єктів щодо власного 
регіону. 

Цей етап мають розпочинати місцеві органи влади. Відповідно до 
розподілу функцій і повноважень, саме місцеві органи влади мають 
бути зацікавлені у всебічному дослідженні уявлень мешканців регіону 
для формування майбутньої моделі соціально-економічної системи 
регіону. При цьому даний суб’єкт має не лише виявити інтереси та 
очікування внутрішньорегіональних суб’єктів системи (підприємців, 
науковців, пенсіонерів, молоді, релігійних та професійних об’єднань, 
асоціацій, територіальних утворень та інших угрупувань), а й 
обов’язково врахувати цілі та пріоритети більш високого рівня – 
суб’єктів загальнодержавного та міжнародного рівня. Вельми 
важливим є другий етап, який передбачає визначення організаційної 
структури, що буде реалізовувати дослідження та визначати ключові 
елементи стратегічного бачення соціально-економічного розвитку 
регіону. Серед таких організаційних структур можуть бути:  

1) наявні підрозділи у Облдержадміністраціях чи Місцевих радах, 
які відповідають за роботу із громадськістю; покликані взаємодіяти з 
різними суб’єктами регіону (міст, населених пунктів, селищ) та 
виявляти і оцінювати їх ставлення до численних процесів, що 
відбуваються;  

2) наявні у регіоні громадські організації (асоціації, ініціативи, 
дослідницькі структури тощо); 

3) наукові школи та центри, які створені при ВНЗ, та як 
незалежні організації та ін. 
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Рисунок 2 – Методичний підхід до формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіонів 

Розроблено автором 

Найкращою моделлю буде така, коли численні організаційні 
структури (як владні, так і неприбуткові) будуть сумісно залучені до 
даного процесу. При цьому координацію їх діяльності необхідно 
забезпечувати шляхом впровадження відкритого методу координації 
тобто: (1) окреслення загального напрямку роботи – виявлення 
інтересів різних суб’єктів системи регулювання соціально-
економічного розвитку регіону для подальшого формування 

1 етап 
Визначення цілей та завдань дослідження,  

формулювання попередньої гіпотези 

2 етап 
Визначення організаційної структури (підрозділу або незалежної 

організації), що проведе дослідження 

3 етап 
Обґрунтування методу дослідження та фокус-груп 

4 етап 
Проведення опитування фокус-груп, обробка результатів та розробка 

анкети дослідження 

5 етап 
Обґрунтування релевантної вибірки дослідження,  

підготовка до анкетування 

6 етап 
Проведення дослідження шляхом опитування на основі розробленої 

анкети 

7 етап 
Обробка результатів дослідження, визначення середніх оцінок всередині 

різних фокус-груп у відповідності до сформованого профілю 
респондентів 

8 етап 
Побудова профілів асоціативного сприйняття мешканцями сучасного та 
майбутнього регіону, визначення стратегічного бачення розвитку регіону 

та основних елементів місії 
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ідеологічної бази майбутньої стратегії; (2) сумісне визначення та 
розподіл завдань, формування графіку їх виконання – визначення 
фокус-груп, робота з ними та обробка отриманих результатів; (3) 
визначення індикаторів та маркерів, відстеження яких дасть змогу 
з’ясувати рівень виконання завдань – обґрунтування релевантної 
вибірки, часовий вимір проведення опитування та анкетування, 
кількість опитаних респондентів за групами вибірки, обробка 
результатів; (4) організація взаємозв’язку між різними організаційними 
структурами та моніторинг.  

На третьому етапі передбачається вибір методу дослідження. На 
погляд автора, доцільно скористатися методом семантичного 
диференціалу, який полягає в тому, що думка різних суб’єктів підлягає 
лише умовним концептуальним розбіжностям. Отже, стратегічне 
бачення соціально-економічного розвитку регіону можна розглядати 
як сукупність точок зору, що існують у свідомості різних 
представників суспільства, які можуть бути виявлені за допомогою 
методу семантичного диференціалу, котрий є достатньо 
обґрунтованим у стратегічному управлінні під час проведення 
стратегічного аналізу. Саме цей метод дає змогу дослідити емоційне 
ставлення індивідів до певних об’єктів у процесі дослідження 
соціальних уявлень, соціальної категоризації, ціннісних орієнтацій, 
суб’єктивно-особистісних смислів. 

Вбачається за доцільне скористатися методом семантичного 
диференціалу у процесі оцінки сучасного та майбутнього певного 
регіону, коли його мешканці виступають в ролі експертів і визначають 
«унікальне значення», яке регіон (як місце проживання, місце роботи, 
навчання, життєдіяльності) набув для кожного із них у результаті 
життєвого досвіду. При цьому саме цей метод, що був запропонований 
Ч. Осгудом у 1952 р.) спрямований на те, щоб кількісно і якісно 
виміряти значення слів за допомогою двополюсних шкал. 

Семантичний диференціал – це метод, який дає можливість 
отримати необхідну інформацію, не використовуючи при цьому 
стандартні об’єкти і стандартні шкали. Мається на увазі, що не існує 
«тесту семантичного диференціалу» як такого. У залежності від цілей 
конкретного дослідження підбираються певні об’єкти і шкали. 
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Вказаний метод поєднує в собі набір кількісних (масове опитування, 
анкетування) і якісних (фокус-групи, глибинне інтерв’ю) методів 
дослідження. Використання семантичного диференціалу в процесі 
формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку 
регіону є обґрунтованим з таких причин: 

– він дасть змогу виявити афективні компоненти смислів, що 
вкладені різними суб’єктами регулювання соціально-економічного 
розвитку регіону у стратегічні цілі, завдання, пріоритети, майбутню 
модель регіональної системи, тобто виявити ті емоції, відчуття та 
інтереси, які суб’єкти відчувають у процесі сьогодення та на майбутнє; 

– він дасть змогу виявити ті фактори, які визначають суттєву 
значимість регіону для кожного суб’єкту, тобто з’ясувати за якими 
саме критеріями суб’єкти регулювання соціально-економічного 
розвитку регіону оцінюють реалістичність стратегії, її актуальність, 
можливість досягнення сформульованих цілей і завдань; 

– він дасть змогу визначити наявні відмінності у сприйнятті 
різних суб’єктів регулювання соціально-економічного розвитку 
регіону комплексу стратегічних цілей, завдань та пріоритетів, що 
мають бути відображені у стратегії; 

– він дасть змогу виявити групи суб’єктів регулювання 
соціально-економічного розвитку регіону, що мають схожу картину 
досліджуваних смислів. 

З четвертого по восьмий етапи розробленого методичного 
підходу є відображенням втілення в життя саме обґрунтованого 
методу дослідження у процесі формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіону. Насамперед є необхідним 
обґрунтувати фокус-групи, які стануть представниками різних 
суб’єктів інституційного середовища регіону. Безумовно 
найвпливовішими суб’єктами, що було доведено раніше, є держава та 
органи влади на місцях. Водночас, досвід формування та реалізації 
регіональних стратегій протягом останнього десятиріччя доводить 
неможливість ігнорування інших суб’єктів, які представлені всередині 
регіональної системи. Автор наголошує, що саме інтереси, уявлення, 
очікування мешканців кожного регіону мають стати основою 
формування стратегічного бачення, місії та системи стратегічних 
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цілей. Виявлення та ідентифікація цих інтересів, узгодження, 
ранжування та відображення в комплексі цілей та пріоритетів розвитку 
зробить стратегію соціально-економічного розвитку регіону 
обґрунтованою, прозорою, легітимною, адекватною, підконтрольною 
та логічною. Рівень реалізації сформульованих цілей буде 
безпосередньо залежати від участі мешканців у процесі формування 
майбутньої моделі регіону та у процесі їх виконання. Відзначимо, що 
рівень залучення суб’єктів до досягнення визначених цілей та 
пріоритетів та комплекс завдань і дій, що будуть на них покладені 
будуть безпосередньо залежати від трьох ключових ознак: від 
наявного рівня інтересів, від рівня влади суб’єкту та від рівня 
динамізму. 

Основними фокус-групами, які, на погляд автора, є 
представниками інтересів різних суб’єктів регулювання соціально-
економічного розвитку регіону, є групи «державних службовців», 
«молоді», «підприємців і найманих працівників», «пенсіонерів», 
«науковців». Водночас цей вибір не є остаточним. Серед 
досліджуваних фокус-груп можуть бути представники політичних 
партій, представники релігійних організацій, представники 
неприбуткових організацій тощо. Фокус-групи за складом не доцільно 
формувати великими. 

На четвертому етапі необхідно визначити ознаки регіональної 
системи, які будуть відображені у подальшому дослідженні. Для цього 
проводиться інтерв’ю із учасниками фокус-груп, які мають описати 
декількома прикметниками регіон та місто в якому вони мешкають. 
Зібрані ознаки аналізуються за критерієм найбільш частого згадування 
та за критерієм наявності чи відсутності узгодженості. Отриману 
інформацію (дані) використовують для складання списку ознак, 
ступінь прояву яких вимірюється за допомогою шкал в ході 
подальшого тестування. 

П’ятий етап потребує обґрунтування релевантної вибірки 
подальшого анкетування та опитування. Автор наголошує, що 
найкращим підходом до обґрунтування структури вибірки є підхід, що 
заснований на аналізі структури населення регіону. Кількість опитаних 
жінок та чоловіків, місцевих мешканців та мешканців сіл і малих 
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населених пунктів, кількість опитаних представників пенсіонерів, 
найманих працівників тощо залежить від їх питомої ваги у загальній 
чисельності населення регіону. Дуже важливо дослідити, структуру та 
кількість різних груп суб’єктів інституційного середовища розвитку 
регіону і відобразити її в процесі дослідження у структурі вибірки 
респондентів. Це пов’язано з тим, що в розроблена модель реалізації 
економічних інтересів суб’єктів у процесі стратегічного управління 
соціально-економічним розвитком регіону потребує усвідомлення 
інтересів та потреб, очікуваних вигід кожної групи суб’єктів. Таким 
чином, профіль опитаних респондентів у різних регіонах України може 
бути різним – він є варіативним та залежним від обраних критеріїв 
формування вибірки. 

Складним та трудомістким є шостий та сьомий етапи 
формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку 
регіону – етап проведення опитування респондентів та обробки 
отриманих результатів. На цьому етапі важлива активна участь 
організаційних структур, що були визначені раніше. Передусім 
необхідно провести навчання інтерв’юєрів з метою усвідомлення ними 
важливості та необхідності процесу збору інформації, пояснення того, 
яку допомогу необхідно надати респонденту (пояснити яким чином 
призначуються бали за кожною характеристикою), надання основних 
навичок щодо роботи із запереченнями. За розробленою на попередніх 
етапах схемою відбувається опитування на основі розробленої анкети 
різних груп респондентів. Анкетування є анонімним, але інтерв’юєр 
має визначити, до якої групи необхідно віднести конкретного 
респондента за визначеними критеріями (сфера діяльності, місце 
мешкання, стать). 

Для обробки результатів отриманих листів опитування буде 
використовуватися показник середнього арифметичного. В межах 
кожної групи опитаних респондентів розрахунок середнього значення 
надасть узагальнений результат оцінки кожної ознаки. Отже, кожна 
ознака отримає середнє значення в кожній групі респондентів, що 
розраховується за формулою: 
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де Xi  – оцінка і-го респондента за певною ознакою; 
n  – кількість опитаних респондентів в певній групі [53]. 
Також даний показник буде використано для розрахунку 

середнього значення кожної ознаки серед всіх груп респондентів. 
Саме на основі цих розрахунків відбувається побудова профілів 

асоціативного сприйняття основними суб’єктами інституційного 
середовища розвитку регіону його сучасного та майбутнього, 
визначаються узгоджені ознаки, наявні розбіжності і суперечності, 
обґрунтовуються наявні ресурси, потенційні напрямки розвитку та 
модель регіональної системи, що має бути досягнута у стратегічному 
майбутньому. 

Вельми важливо провести оцінку ступеня узгодженості думок 
окремих респондентів всередині кожної сформованої групи 
респондентів. Від результатів такої оцінки безпосередньо буде 
залежати висновок: чи приймати отримані результати (а саме оцінки 
регіону за різними факторами та показниками) до процесу формування 
стратегічного бачення та місії. 

Пропонується задля виконання даного завдання скористатися 
розрахунком коефіцієнту конкордації. Загальновідомо, що коефіцієнт 
конкордації є мірою, що визначає ступінь узгодженості експертів. 
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iL  - кількість зв’язків (видів елементів, що повторюються) в 
оцінках і-го експерта; 

Lt  - кількість елементів у L-му зв’язку для і-го експерта 
(кількість елементів, що повторюються); 

Якщо зв’язані ранги відсутні, то 0Ti  . Аналіз вказаного 
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показника буде відбуватися за загальноприйнятими правилами: він має 
бути якомога ближчим до 1. Якщо значення розрахованого коефіцієнту 
наближено до 0, то можна свідчити про відсутність узгодженості 
думок експертів (респондентів) всередині групи, що ставить під сумнів 
отримані результати та доцільність їх використання у процесі 
формування стратегічного бачення розвитку регіону. 

За отриманими результатами розрахунків (за визначеним 
коефіцієнтом конкордації всередині кожної групи респондентів) 
доцільно визначати рівень залучення групи суб’єктів до подальших дій 
– до обговорення, ранжування, узгодження – до включення отриманих 
оцінок у підсумковий процес формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіону та його місії, до реалізації 
визначених цілей та завдань. Так, за умови, що отриманий коефіцієнт 
буде меншим за 0,5, – виявленні очікування прийматися до уваги не 
будуть; якщо коефіцієнт буде знаходитись в інтервалі від 0,5 до 0,75, 
то визначені оцінки будуть мати меншу питому вагу у підсумках та 
пропозиціях; лише за умови значення коефіцієнту більше за 0,75 
суб’єкт оцінки будуть зараховані та включені до подальших етапів з 
максимальною питомою вагою, а визначений суб’єкт (що 
представлений відповідною групою респондентів) має брати активну 
участь не лише у процесі формування, а й у реалізації визначених 
цілей і пріоритетів. 

Визначені оцінки мають стати основою визначення рівня 
залучення суб’єктів інституційного середовища, які представлені 
різними групами респондентів) до реалізації обраної стратегії, до 
досягнення стратегічних цілей, до виконання проектів та завдань. 
Доцільно у процесі дослідження визначити релевантні атрибути або 
властивості кожного суб’єкту інституційного середовища та 
скористатися моделями ідентифікації стейкхолдерів для розробки 
відповідних партнерських стратегій взаємостосунків із кожним 
суб’єктом окремо. Пропонується визначити такі релевантні атрибути: 

– влада суб’єкту інституційного середовища, що визначає його 
здатність справляти вплив на соціально-економічний розвиток регіону; 

– інтерес суб’єкту інституційного середовища, який визначається 
його бажанням впливати на соціально-економічний розвиток регіону. 
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Інакше кажучи, інтерес співвідноситься з рівнем зацікавленості 
суб’єкту в розвитку регіону; 

– динамізм суб’єкту інституційного середовища, який визначає 
динаміку зміни вимог до розвитку регіону з точки зору критичності та 
чуттєвості до часу. 

Ідентифікація значимості суб’єктів інституційного середовища 
регіону дасть змогу раціоналізувати роботу з ними. Вибір та уточнення 
значень і характеристик релевантних атрибутів або властивостей є 
процесом визначення рівня значимості та активності у реалізації цілей 
та завдань різних суб’єктів. Кожен суб’єкт (або група респондентів, що 
є представником даного суб’єкту) оцінюються на предмет володіння 
цими атрибутами, у результаті чого стає можливим віднести його до 
того або іншого класу значимості, елементи якого мають (і не мають) 
однаковий набір атрибутів. Ці класи необхідно впорядкувати залежно 
від важливості відповідного їм набору атрибутів. Тоді значимість 
кожного суб’єкту інституційного середовища оцінюється як 
значимість класу, до якого він входить. 

Для ідентифікації значущості суб’єктів інституційного 
середовища регіону пропонується скористатися моделлю (рис. 3), за 
допомогою якої можна одержати кількісні оцінки порівняльної 
важливості різних суб’єктів. Володіння даними атрибутами не є 
постійним, різні суб’єкти можуть здобувати й втрачати ці 
характеристики із часом, однак конкретні класи визначаються саме 
через володіння одним, двома або трьома атрибутами. У результаті 
поєднання властивостей формується сім класів значущості суб’єктів 
інституційного середовища регіону. 

Три з виділених класів володіють одним атрибутом (латентні), 
три – двома (очікуючі) і один – трьома (категорична група). До 
латентних груп належать бездіяльна, або спляча (має владу – група 2), 
контрольована або дискреційна (має інтерес – група 1) і потребуюча 
(має динамізм – група 3). До очікуючих груп належать домінуюча (має 
і владу, і інтерес – група 4), залежна (має інтерес і динамізм – група 5), 
небезпечна (має владу і динамізм – група 6). Група 7 володіє всіма 
трьома атрибутами і її визначають як остаточну або категоричну. Вона 
є найвпливовішою групою. З володінням переліченими атрибутами 
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пов’язана відповідь на питання про те, як cуб’єкти інституційного 
середовища домагаються реалізації своїх інтересів. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Модель ідентифікації ступеню залучення суб’єктів 
інституційного середовища регіону  

 

Таблиця 2 – Оцінка властивостей суб’єктів  
інституційного середовища регіону 

Категорія 
Оцінка властивостей 

інтерес влада динамізм 

Ключові суб’єкти висока висока висока 
Ординарні суб’єкти низька середня середня 
Випадкові суб’єкти низька низька низька 

 
Групі «ключові суб’єкти» варто надати максимальне значення за 

всіма трьома розглянутими атрибутами. Відповідно дана група є 
категоричною. Доцільно зосередитись на тому, щоб інтереси даної 
групи отримали вищі ранги та були відображені у відповідних 
стратегічних цілях. Інакше можлива втрата лояльності даної групи 
суб’єктів інституційного середовища регіону, що спричинить високий 

(остаточна) 

(небезпечна) (залежна) 

(домінуюча) 

(вимагаюча) 

7. 
6. 5. 

4. 

3. 

2. 
1. 
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рівень нестабільності та приведе до значних втрат у процесі соціально-
економічного розвитку регіону. Група «ординарні суб’єкти» 
характеризується більш низькими порівняно з групою «ключових 
суб’єктів» показниками значущості для регіону. Група «випадкових 
суб’єктів» є резервом для регіону для формування постійних 
відношень та потребує зваженого аналізу можливостей їх переходу до 
інших груп. Низький рівень атрибутів свідчить про їх низький рівень 
регіональної самосвідомості та про небажання залучатися до процесів 
змін. Ідентифікація ступеня залучення суб’єктів інституційного 
середовища регіону до забезпечення його соціально-економічного 
розвитку дає змогу визначити важелі впливу для налагодження стійких 
довгострокових відносин із суб’єктами, а також визначити оптимальні 
стратегії щодо різних груп суб’єктів. 

Отже, оцінка властивостей суб’єктів інституційного середовища 
регіону дасть змогу визначити: 

1) який суб’єкт буде найбільш впливовим у процесі формування 
стратегічної платформи соціально-економічного розвитку регіону та 
оцінки якого мають мати перші ранги під час визначення стратегічних 
орієнтирів та цілей; 

2) які суб’єкти можуть опинитися в потенційному конфлікті один 
до одного у процесі визначення стратегічних цілей (за умови, що вони 
належать до однієї групи та мають протилежні економічні інтереси); 

3) які стосунки доцільно будувати із кожним суб’єктом у процесі 
реалізації та досягнення сформульованих пріоритетів та цілей; 

4) які дії та управлінські впливи доцільно здійснювати задля 
отримання більш відданих меті та стратегічним завданням суб’єктів. 

Таким чином, результатом дослідження і обробки отриманої 
інформації є розробка профілів асоціативного сприйняття мешканцями 
майбутнього певного регіону. Саме такі профілі мають стати основою 
визначення наявних сильних та слабких сторін регіональної системи, 
визначення потенційних можливостей для подальшого розвитку, 
обґрунтування найбільш вдалих суб’єктивних факторів регіональної 
системи. 

Обробка отриманих профілів визначить пріоритети – ті уявлення, 
які єдині для різних мешканців регіону і ті, що суперечать один 
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одному. Єдині уявлення мають стати основою стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіону. А розбіжності є 
пріоритетами, які можуть бути відображені в подальших цілях. 

Таким чином: 
 1. Визначено, що сучасна система регіонального управління 

потребує суттєвої зміни, вирівнювання наявного глибокого рівня 
диференціації розвитку, врахування зростаючого рівня самосвідомості 
громади. Конкретизовано зміни взаємовідносин елементів системи 
стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіонів 
за змістовними, критеріальними та протиставними ознаками. 
Показано, що процес стратегічного управління СЕРР потребує 
координаційного підходу до розробки стратегічної платформи 
ключовим елементом якої є стратегічне бачення СЕРР формування 
якого потребує удосконалення та впровадження нових методичних 
підходів до визначення та узгодження інтересів суб’єктів різного рівня. 

2. Уточнено концептуальні засади вибору стратегії СЕРР  в 
частині врахування внутрішніх резервів та можливостей у 
навколишньому середовищі, у відповідності до бачення державної 
стратегії регіонального розвитку та підтримки регіональної громади. 
Проведений аналіз показав, що стратегічні орієнтири, цілі та завдання 
державної стратегії регіонального розвитку та стратегії СЕРР не 
тотожні і різняться не лише за ієрархічним рівнем, а й спрямованістю, 
кількістю суб’єктів, що приймають участь у їх формуванні та 
реалізації. Це дало підстави формалізувати стратегічне бачення 
соціально-економічного розвитку в системі стратегічного управління 
регіону. 

3. Опрацювання вітчизняної законодавчої та нормативної бази, 
ознайомлення із досвідом європейських країн у сфері формування 
регіональних стратегії дозволило запропонувати рекомендації з 
удосконалення процесу формування стратегічного бачення СЕРР, що 
конкретизує функції, роль, задачі та відповідальність основних 
суб’єктів, визначає їх ключові задачі, обов’язки та повноваження, 
забезпечує наближення технології стратегічного планування до 
європейських стандартів. 

4. Показано, що формування стратегічної платформи СЕРР 
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базується на результатах комплексного стратегічного аналізу та 
розпочинається із формування стратегічного бачення – ключового 
елементу процесу цілепокладання – сукупність уявлень та думок, 
цінностей та інтересів, які погоджуються, ранжуються, вибудовуються 
за критерієм важливості та пріоритетності стосовно майбутньої моделі 
стану регіону для досягнення розвитку. Воно має охоплювати три 
ключових компоненти, а саме: інтересоузгоджуючий, цільовий та 
інтегруючий компонент; повинно відображати взаємно пов’язаний 
внутрішній і зовнішній виміри.  

5. Сформовано концептуальну модель структуризації 
стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону, як 
центрального елементу стратегічного планування та управління на 
основі виявлення та усвідомлення різних економічних інтересів та 
очікуваних вигід суб’єктів інституційного середовища регіону, їх 
узгодження шляхом використання відкритого методу координації. 
Запропоновано процес ідентифікації економічних інтересів 
реалізовувати на основі побудови релевантної вибірки респондентів 
опитування, яка має будуватися на основі аналізу структури населення 
регіону за різними критеріями. Процес опитування груп суб’єктів 
інституційного середовища дасть змогу визначити найбільш важливі 
риси та характеристики майбутньої моделі регіону, сформулювати 
систему стратегічних цілей, отже побудувати стратегічну платформу 
СЕРР. 

6. Показано, що процес формування стратегічного бачення 
соціально-економічного розвитку регіонів методично є невизначеним, 
відбувається несистемно шляхом використання окремих інструментів 
із залученням довільної кількості регіональних суб’єктів. Це дало 
змогу запропонувати методичний підхід до формування стратегічного 
бачення соціально-економічного розвитку регіону, який передбачає 
проведення дослідження наявних інтересів членів територіальної 
громади на основі використання суб’єктивних методик (робота з 
ключовими фокус-групами та опитування обґрунтованої релевантної 
вибірки респондентів), узагальнення інтересів, що представлені 
характеристиками за трьома групами факторів шляхом побудови 
семантичного диференціалу; обґрунтування пріоритетних складових 
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стратегічного бачення розвитку регіону на базі оцінки рівня 
узгодженості думок та можливості залучення різних груп суб’єктів до 
реалізації визначених орієнтирів. Доведено доцільність використання 
методу семантичного диференціалу, як основного інструменту 
виявлення та оцінки найбільш впливових економічних інтересів за 
показниками успішності, динамічності та емоційного сприйняття, що 
відповідають ключовим елементам місії соціально-економічної 
системи. Показано, що результати опитування є не лише основою 
формування стратегічного бачення, а й інструментом визначення рівня 
активної участі різних груп суб’єктів інституційного середовища у 
досягненні визначених пріоритетів, що безпосередньо залежить від 
комбінації та взаємопереплетіння їх специфічних атрибутів як 
зацікавлених сторін.  

7. Сформовано принципи формування стратегічного бачення та 
місії регіону, які полягають у використанні математичних методів 
багатокритеріальної класифікації систем. Доведено можливість та 
доцільність застосування методу «орклас» для оцінки поточного та 
майбутнього стану регіональної системи на основі отриманих оцінок 
за різними критеріями, що визначають основні характеристики 
стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону. 
Показано, що на основі розробленого підходу, а саме визначення 
поточного стану регіональної системи та віднесення регіону до 
поточного класу, необхідно визначити найбільш важливі напрямки 
змін, котрі обумовлять поступовий перехід до вищого класу, а відтак 
сформувати стратегію соціально-економічного розвитку регіону, 
розробити комплекс стратегічних орієнтирів, цілей та завдань, 
конкретизувати їх у переліку програм та дій. 
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РОЗДІЛ 10 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 к.е.н.,  
ст. викладач кафедри економіки та управління, 

Одесский національний університет імені І.І. Мечникова 
Борщ В.І. 

Одним із пріоритетних напрямків сучасного етапу розвитку 
економіки України є формування інноваційної системи. У цих умовах 
особливої актуальності набуває проблема формування та розвитку 
людського капіталу та ефективного управління ним в інтересах 
інноваційного розвитку регіонів і країни. На постіндустріальному етапі 
розвитку суспільства найбільш суттєві зміни відбуваються у 
нематеріальній сфері: підвищуються вимоги до якості робочої сили, 
змінюється характер та зміст праці. Сучасна сукупна робоча сила 
суспільства проявляється через нові конкретні форми у вигляді 
інтелектуального, людського та управлінського капіталів.  

На сучасному етапі розвитку економіки постає закономірне 
питання про можливість Україною використовувати наявний 
інтелектуальний і людський капітал в якості проривного чинника, 
здатного надати і підтримувати прискорений розвиток економіки. За 
статистикою, частка людського капіталу в національному багатстві 
України є на порядок нижчою, ніж у розвинених країнах. Якщо в 
національному багатстві Європи та країн Балтії людський капітал 
становить близько 80%, то в Україні цей показник не перевищує 50% 
[1].  

Тому виникає необхідність переосмислення самої теорії 
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людського капіталу, яка розроблялася і формувалася в індустріальний 
період, без урахування сучасних викликів. Нині пріоритетом є питання 
зростання людського капіталу суспільства, нарощування переважно 
високих технологій, які і розвивають людський потенціал науки, 
освіти, охорони здоров'я. При цьому, як показує практика, якість 
людського капіталу українських працівників не завжди відповідає 
потребам бізнесу. Тому важливо підкреслити, що мова йде не про 
дефіцит робочої сили взагалі, а про дефіцит робочої сили певної якості. 
Тому є структурний дисбаланс якості людського капіталу українських 
працівників і характеристик попит, які пред'являє бізнес. 

Визначення суттєвих понять теорії людського капіталу.  
Сучасні вчені практикують різні підходи до співвідношенню 

таких понять як людський капітал, інтелектуальний капітал, робоча 
сила, що характеризують різну за структурою властивостей і якостей 
сукупність здібностей людини до трудової діяльності. 

Інтелектуальний капітал – це «знаннєві активи» підприємства 
(Дж. Тіс), які являють собою засноване на зв’язках структуроване 
знання та здібності, які мають потенціал до розвитку та створення 
вартості та беруть участь в створенні цінності організації та нею ж 
повністю чи частково контрольовані [2, с. 101-126; 3, с. 130-132]. 

З економічної точки зору, інтелектуальний капітал є формою 
капіталізації інтелектуального потенціалу, а з управлінської – це 
сукупність нематеріальних активів, які можуть бути використані для 
створення вартості і без яких підприємство не може існувати чи 
розвивати свої конкурентні переваги [4, с. 308]. 

Однак для визначення змістовної характеристики управлінського 
капіталу підприємства важлива не сама сутність інтелектуального 
капіталу, а його структура. Так, у багатьох наукових публікаціях даний 
вид капіталу поділяється на три складові: 

− людський капітал; 
− організаційний капітал; 
− споживчий капітал (рис. 1). 
Ряд авторів (наприклад К. Свейбі) пропонує іншу класифікацію, 

де інтелектуальний капітал поділяється на: внутрішню та зовнішню 
структуру, індивідуальні компетенції (компетенцію співробітників). 
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При цьому, внутрішня структура відповідає організаційному капіталу, 
зовнішня – споживчому капіталу, а індивідуальна компетенція – 
людському [4, с. 313-314]. 

 

 
Рисунок 1 –  Структура інтелектуального капіталу 

Організаційний капітал виконує дві функції: накопичення знань 
як основи діяльності та прискорення руху інформації у середині 
підприємства. До організаційного капіталу відносять корпоративні 
інформаційні системи, бази даних, технічне та програмне 
забезпечення, організаційні структури, авторські права, патенти, ноу-
хау, ліцензії, корпоративну культуру. Він включає кількість та якість 
ділових партнерів, наявність гнучкої та ефективної ділової мережі, 
процедури перетворення неявних знань в явні, якість мережевої 
взаємодії, інтелектуальну власність, тощо. 

Цей вид капіталу накопичується у процесі формування та 
розвитку інформаційних систем, шляхом обробки організаційних та 
управлінських процедур, у процесі формування позитивної 
корпоративної культури. Його цінність визначається ефективністю 
його використання. 

До його завдань належать: 
− створення умов для використання та удосконалення двох 
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інших елементів: людського та споживчого капіталів; 
− відповідальність за використання людського та споживчого 

капіталів з метою перетворення інформації [4, с. 316-317]. 
Під споживчим капіталом (клієнтський чи «капітал відносин» – 

якщо в капітал включають не тільки відносини з клієнтами, а й з 
іншими контрагентами, у т.ч. постачальниками, конкурентами, 
афільованими особами, органами влади тощо) розуміють зв’язки 
підприємства зі споживачами його продукції, засновані на історії 
взаємовідносин, накопиченні та постійному оновленні інформації про 
клієнтів. Сутність цих зв’язків передається через відносини зі 
споживачами, постачальниками, конкурентами тощо, а також через 
бренди, торгівельні марки, імідж організації. Тобто споживчий капітал 
– це кількість та якість постійної клієнтури організації [4, с. 317-318]. 

Згідно з положеннями теорії людського капіталу, під людським 
капіталом розуміється сукупність здобутих у процесі навчання та 
практичної діяльності знань, навичок, вмінь, мотивацій та енергій, 
якими володіє індивідуум, котрі він/вона використовує протягом 
певного проміжку часу з метою виробництва товарів та послуг, що дає 
змогу йому/їй отримувати дохід, а суб’єкту господарської діяльності – 
прибуток [5, с. 28; 6; 7; 8, с. 90; 9, с. 78; 10, с. 219]. Таким чином, 
сучасна економіка трактує людський капітал як актив, що конвертує 
набутий людський потенціал у вигоди та комерційні аспекти 
діяльності суб’єктів господарювання, соціально-економічні аспекти – 
для держави та статусні та матеріальні ефекти – для носіїв людського 
потенціалу. 

Відповідно, людський капітал являє собою істотну цінність 
підприємства, оскільки включає запас знань, освіту, практичні 
навички, творчі та розумові здібності людей, їхні моральні цінності, 
мотивацію, культурний рівень, які використовуються індивідом та 
організацію для отримання економічного ефекту. Таким чином, 
людський капітал – це форма капіталізації людського потенціалу. 

Людський капітал володіє усією сукупністю 
структуроутворюючих ознак інтелектуального капіталу: здатністю до 
самозростання, інвестиційною природою, долученням до відносин 
ринкового обміну. 
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Однак принциповою відмінністю людського капіталу від 
інтелектуального є те, що його складовою є не тільки духовні, а й 
фізичні здатності (властивості) людини.    

Якість людського капіталу, яка підкріплена їхньою структурно-
функціональною характеристикою, являє собою структурно-
функціональний людський капітал. Він відповідає таким особливостям: 

− достатньому і необхідному розподілу людських ресурсів за 
структурно-функціональними підрозділами підприємства, при цьому 
діяльність цих ресурсів відповідає визначеним заздалегідь критеріям та 
показникам ефективності діяльності підприємства; 

− адекватній якості їхньої функціональної підготовки і 
професійних компетенцій до існуючих вимог структурно-
функціональної ієрархії підприємства за допомогою структурно-
функціональної динаміки (наприклад: механізму ротації та 
адекватному ресурсному забезпеченню професійної діяльності кадрів, 
динамічній і гнучкій системі професійного навчання з точки зору змін 
структурно-функціональних обов’язків персоналу та інших персонал-
технологій) [11, с. 176-201]. 

Як відзначалося вище, структурно-функціональний людський 
капітал нерозривно поєднаний із інтелектуальним капіталом, який 
втілено у запасі та потоці знань, творчих (креативних) здібностей, 
досвіді рішень інноваційних проблем, культурі і мотивації розумової 
праці, що використовуються у виробничій практиці та підвищують 
доходи людини, фірми та суспільства [12, с. 232]. При цьом, 
індивідуальний інтелектуальний капітал є невід’ємним від особистості 
спеціаліста, управлінця, інноватора і використовується в процесі 
діяльності як «орендований» у найманого робітника (окремому 
підприємству не належать права власності на нього). Відповідно, для 
підприємства важливу роль має інтелектуальний капітал, який у 
вигляді технологічних, організаційних розробок та інших видів 
специфічних нематеріальних активів залишається в його власності 
навіть у разі, якщо окремі робітники переходять до конкурентів, при 
чому його головною функцією є забезпечення розширеного 
відтворювання капіталу підприємства за рахунок формування 
необхідних підприємству знаннєвих систем, які сприяють 
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високоефективній господарській діяльності. Саме інтелектуальний 
капітал підприємства визначає темпи і характер інноваційного 
оновлення і розробок у сфері управління, технологій та виробництва, 
які детермінують його конкуренті переваги на ринку. 

Стрижневим елементом структурно-функціонального людського 
капіталу є управлінський капітал, головними завданнями якого є: 

− приводити структурно-функціональний людський капітал у 
відповідність зі структурно-функціональною ієрархією; 

− забезпечувати його ефективність [11]. 
Як бачимо з рис. 1, управлінський капітал «пронизує» усі 

складові інтелектуального капіталу і при цьому є похідним від 
людського капіталу: він формує якість усіх структурних елементів 
інтелектуального капіталу. 

Сталого точного визначення даної категорії наразі не існує, 
оскільки це достатньо нове явище в теорії управління. Однак, за 
думкою автора, це поняття можна співвідносити з поняттям, яке було 
запропоноване Дж. Менкесом, – «управлінський інтелект» (executive 
intelligence). 

Виходячи з природи людського капіталу як фундаменту для 
формування управлінського, можна визначити основні властивості 
останнього, до яких належать: 

− він є невіддільним від самого керівника, і його формування та 
розвиток неможливі без додаткових зусиль індивідуума; 

− управлінський капітал може реалізовуватись лише через 
працю свого носія, отже його приріст багато в чому залежить від 
розвитку його складових; 

− має здатність знецінюватись у зв’язку з фізичною 
характеристикою свого носія та в результаті морального старіння 
знань та навичок (з чого витікає особливе значення систем освіти та 
професійної підготовки управлінських кадрів); 

− забезпечує підприємству приріст прибутку та максимізацію 
вартості за рахунок зростання продуктивності праці, тобто він 
виступає як один з факторів підвищення економічної безпеки 
підприємства. 

Таким чином, наявність у індивідуума наведених вище знань, 
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навичок та здатностей не гарантує виникнення управлінського 
капіталу: вони стають капіталом лише тоді, коли здобуті знання, 
вміння та навики знаходять свого застосування в оплачуваній 
професійній трудовій діяльності (до цього моменту ця сукупність 
являє собою лише потенціал управління) – така його економічна 
природа. 

Таким чином, роблячи висновок з вищесказаного, можна 
стверджувати, що управлінський капітал є специфічною категорією 
теорії людського капіталу, яка охоплює не усю сукупність 
продуктивних сил підприємства, а лише вузьку категорію людських 
ресурсів, діяльність яких направлена на створення та ефективне 
функціонування оптимальної системи менеджменту промислового 
підприємства (групи промислових підприємств). 

В основі даної категорії лежить поняття конкурентоспроможності 
управлінського персоналу, яка є складною економічною категорією  та 
являє собою здатність управлінського складу підприємства ефективно 
виконувати управлінські функції та своєчасно приймати кваліфіковані 
рішення з метою розробки, виробництва та реалізації високоякісної з 
особливими споживчими властивостями і сервісним обслуговуванням 
продукції (послуг) за максимально ефективного використання 
ресурсів [12, с. 36]. 

Перехід України до ринкової економіки поставив питання про 
необхідність створення ефективних систем, які забезпечують високу 
якість людських ресурсів, особливість яких полягає в тому, що:  

− по-перше, що більше люди долучаються до професійної 
діяльності, тим більше у них накопичується життєвого і професійного 
досвіду, то менше часу їм потрібно для якісного вирішення 
професійних завдань, тим більшу цінність вони представляють для 
організацій;  

− по-друге, це складний об'єкт соціального управління;  
− по-третє, професіоналізація видів діяльності потребує великої 

капіталомісткості для становлення професіоналів;  
− по-четверте, висока ефективність діяльності професіоналів в 

організації досягається створенням раціонального управління їх 
можливостями. Концепція «людського капіталу» визнає своєю метою 
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залучення і розвиток більш якісного в професійному плані працівника і 
розкриття його прихованих можливостей. Проблема в тому, що люди – 
це найбільш консервативна складова організації, і необхідна 
обов'язкова адаптація людських ресурсів до нових цілей, методів і 
відносин в організації. 

Сучасні концепції розвитку людського капіталу. 
Хоча розвиток людських ресурсів як термін активно 

використовується вже більше двадцяти років, ця сфера теорії та 
практики управління залишається новою. Як і ряд інших напрямків 
менеджменту, розвиток людського капіталу став своєрідною 
відповіддю на необхідність вдосконалення бізнес-стратегії в умовах 
підвищеної нестабільності організаційної структури, ділового 
середовища, бізнес-процеси і корпоративної культури компаній. З 
розвитком людського капіталу пов'язаний цілий ряд понять і підходів. 
Крім того, можна виділити ряд питань, особливо цікавлять 
представників певних категорій персоналу, менеджерів або 
контрагентів: індивідуальний розвиток та розвиток компанії; сучасні 
особливості розвитку людських ресурсів для окремих спеціальностей 
або груп персоналу; ставлення акціонерів до даної проблеми.  

Термін «розвиток» пов'язаний з такими означеннями, що  
зустрічаються в літературі:  

− активація прихованих можливостей і потенціалу;  
− вдосконалення або підвищення організації об'єкта;   
− реалізація потенціалів і можливостей;  
− планомірний рух до більш досконалого, складного й 

розвиненому станом.  
Таким чином, розвиток людських ресурсів – це взаємопов'язаний 

і цілісний, свідомий і активний підхід до вдосконалення пов'язаних з 
робочою діяльністю знань і поведінки з використанням широкого 
спектру навчальних методів і стратегій. Розглянуті методи і стратегії 
зазвичай покликані допомогти індивідам, групам і організаціям 
повною мірою реалізувати свій потенціал за рахунок розкриття 
індивідуальних можливостей та підвищення ефективності роботи в 
конкретних умовах. 

Враховуючи специфіку української практики, можна 
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запропонувати такі позиції щодо розвитку людського капіталу:  
− управління талантами і розвиток лідерів (як процес);  
− зв'язок розвитку людських ресурсів зі стратегією компанії;  
− формування кадрового резерву;  
− індивідуальний розвиток тет-а-тет: наставництво та 

кураторство;  
− розвиток диверсифікованої робочої сили (стать, раса, вік, 

орієнтація);  
− дистанційне навчання та інтеграція інформаційних технологій 

з людськими ресурсами; змішане навчання;  
− управління знаннями, управління продуктивністю 

інтелектуального капіталу, обмін передовим досвідом; 
− ефективне і гнучке лідерство;  
− вдосконалення комунікацій і поширення інформації;  
− безперервний професійний розвиток. 
Управління талантами і розвиток лідерства як процес. Термін 

«управління талантами» став останнім часом доволі часто вживатися в 
середовищі фахівців. У цьому терміні знайшов відображення принцип 
розвитку лідерів, адже значна частина ресурсів компанії, що 
виділяються на розвиток людського ресурсу, витрачається на розвиток 
декількох топ-менеджерів, тому акцент зроблений на лідерстві як на 
всеохоплюючому процесі, в якому може взяти участь кожен. 
Управлінням талантами і розвитком лідерів повинні займатися люди, 
що знаходяться на вершині організаційної ієрархії. Це один з тих 
небагатьох випадків, коли особи, відповідальні за розвиток людського 
ресурсу, починають безпосередньо взаємодіяти і впливати на вищих 
управлінців компанії аж до членів ради директорів. Ті, хто займаються 
цим, відчувають потребу в аналізі кадрового резерву, що гарантує, що 
на кожну з керівних посад в компанії є один або кілька кандидатів, 
готових у будь-яку хвилину її зайняти. Це один із способів 
забезпечення стабільності компанії в нинішньому мінливому світі. 

Зв'язок розвитку людських ресурсів зі стратегією компанії. 
Компанія виходить на новий рівень розуміння цінності людських 
ресурсів в сучасному світі, якщо питання навчання персоналу має для 
неї стратегічну значимість. Можна піти далі і припустити, що розвиток 
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людського капіталу може впливати і на саму стратегію, так як 
співробітники організації, їх здібності в чималому ступені визначають 
горизонт можливостей компанії. Це істотна передумова. Принцип 
зв'язку розвитку людських ресурсів зі стратегією компанії спонукає 
керівництво визначати пріоритети в навчанні, приділяючи особливу 
увагу моментам, безпосередньо сприяє досягненню цілей організації. 
Крім того, згідно з цим принципом навчання треба оцінювати і з 
погляду внеску в реалізацію стратегії. 

У такого перспективного підходу є ряд очевидних переваг з 
погляду підтримки людського капіталу в актуальному стані. Водночас 
існує і серйозний недолік, оскільки корисні, але не узгоджуються зі 
стратегією види і форми розвитку та навчання будуть проігноровані. 
Крім того, цей підхід посилює порядок проведення заходів щодо 
розвитку людських ресурсів, сприяючи ліквідації стимулів і відмові від 
застосування всебічного комплексного підходу, що, в свою чергу, 
негативно впливає на гнучкість і готовність компанії до різких змін. 
Наприклад, перехід «Microsoft» на веб-орієнтовані продукти змусив 
людей займатися напрямками, що не характерними для 
корпоративного мислення цієї компанії. Водночас такі фірми, як «ЗМ» 
(«Minnesota Mining and Manufacturing Company»), протягом багатьох 
десятиліть процвітають завдяки моральному клімату, який заохочує 
«мислення за межами окреслених меж» і принципове нехтування 
чинною стратегією. У зв'язку з цим розвиток людських ресурсів 
потребує і планової інноваційної стратегії, і інновацій, заснованих на 
непередбачених відкриттях і формують «революційний дух» компанії. 
Топ-менеджери отримають максимальний ефект від навчання, якщо 
зрозуміють, який вид інновацій їм потрібно реалізувати. Їм також 
необхідно знати, які процеси розвитку сприяють реалізації двох 
зазначених видів інновацій. Щоб забезпечити революційний прорив, 
вони повинні передбачити джерела покриття додаткових витрат на 
нові продукти, врахувати ймовірність появи революційних відкриттів в 
бізнес-плані компанії і особисто впливати на вибір стратегічного 
процесу. Зворотний бік цього принципу можна спостерігати в 
організаціях, що не приділяють належної уваги питанням стратегії і 
часто міняють її через відсутність стратегічних цілей. 
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Формування кадрового резерву. У кожній компанії є сукупність 
ключових посад, зазвичай керівних, які наділені високим ступенем 
відповідальності і являють собою основу поточної діяльності і 
запоруку стратегічного процвітання всієї організації. Розумні 
керівники вищої ланки, розуміючи все їх значення, особливо ретельно 
підбирають людей на такі посади. У разі якщо людина, що займає 
такий пост, відсутня, переводиться на іншу позицію або йде з компанії, 
такий ключовий напрямок діяльності «стає під удар». У зв'язку з цим в 
серйозних компаніях виробляють список цих посад і створюють під 
кожну з них так званий контингент заміщення, тобто сукупність 
працівників, найбільш придатних для тимчасового або постійного 
виконання функціональних обов'язків даної ключовій позиції. За 
сприятливому збігу обставин цей принцип дозволить розвитку 
людського капіталу стати головним інструментом зміни і оновлення 
організації. У несприятливих обставин окремі процедури 
використовуються вищим керівництвом для прикриття власної 
бездіяльності, негласного і неоплачуваної делегування повноважень 
без проведення критичного аналізу його обгрунтованості.  

Індивідуальний розвиток тет-а-тет: наставництво та 
кураторство. Поширення наставництва і кураторства можна 
відзначити як одну з істотних тенденцій у сфері розвитку людських 
ресурсів у 90-і рр. Цей принцип передбачає формування в рамках 
організації контингенту наставників, розвиваючих професійні й 
особистісні навички співробітників шляхом надання психологічної 
підтримки, вироблення стратегії особистого зростання, постановки 
завдань і контролю за їхнім виконанням. Такі відносини виходять за 
рамки зв'язку «начальник-підлеглий» і передбачають більш особисте 
та довірливе взаємодію. Наставництво та кураторство як окремі види 
навчання переживають період розквіту. Особливістю цього методу є 
можливість досить легко поставити учня в залежність від куратора і 
реалізувати інтереси компанії через наставників. Найбільш передові 
компанії використовують наставництво та кураторство в ролі 
складових інтегрованої стратегії змін в поєднанні з широким спектром 
інших форм і видів розвитку. 
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У світовій практиці зустрічаються такі форми вказаного виду 
розвитку: 

− коучинг – це метод безпосереднього навчання в процесі 
роботи менш досвідченого співробітника більш досвідченим; форма 
особливого індивідуального наставництва, консультування [14]. 
Коучинг як засіб управління – це взаємодія керівника і підлеглого, 
спрямоване на найбільш ефективне рішення поставленої задачі. Зовні 
це виглядає трохи незвично: замість інструкцій керівник задає 
підлеглому кілька запитань за певною схемою, в результаті чого 
з'ясовується: 

− наскільки правильно співробітник зрозумів поставлене 
завдання;  

− які у нього можуть з'явитися труднощі при виконанні 
завдання; 

− що необхідно співробітнику для виконання цього завдання; 
− окремі нюанси, пов'язані з даним завданням. 
Коучинг дає змогу максимально широко розкрити потенційні 

можливості співробітника для найбільш ефективного виконання 
поставленого завдання. Таким чином, основна мета коучингу як засобу 
управління розвитком людського капіталу – це допомога 
співробітнику у вирішенні бізнес-завдань. Досвід іноземних компаній 
показує, що використання коучингу в управлінні персоналом дає змогу 
значно підвищити ефективність роботи і вдосконалювати професійні 
навички співробітників. 

Іноді коучинг ототожнюють зі звичайним наставництвом. Однак 
це різні поняття. Інструмент коучингу – задавання питань, а 
наставництва – передача досвіду, знань, навичок, інформації. У 
Великобританії і США також поширені наступні методи навчання 
персоналу: аудіо- та відеокурси, secondment, job shadowing, e-learning 
[15].  

− Secondment – це різновид ротації персоналу, точніше, 
«відряджання» персоналу на певний час в іншу структуру для 
оволодіння ним необхідних навичок. У цього виду ротації персоналу є 
один істотний нюанс – secondment може бути не лише внутрішнім 
(коли співробітниками обмінюються відділення компанії), а й 
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зовнішнім (коли співробітники відправляються на роботу в компанії 
іншої сфери діяльності). Зовнішній secondment використовується на 
Заході досить-таки часто.  

− Job Shadowing (у дослівному перекладі означає «робоча тінь»)  
наразі є найбільш популярним методом навчання персоналу за 
кордоном. Суть його полягає в тому, що особа, яка навчається, стає 
«тінню» досвідченого співробітника в реальній робочій обстановці, 
«слідує за ним, як тінь» протягом одного чи трьох робочих днів. 
Особа, що навчається, має можливість обговорювати робочі ситуації 
не лише зі співробітником, «тінню» якого він є, а й з іншими 
фахівцями, а також отримувати інформацію про особливості тієї чи 
іншої посади.  

Мета методу – спостереження і вивчення особливостей роботи 
співробітника компанії. Можна стати «тінню» будь-якого фахівця 
організації (від лінійного співробітника до менеджера вищої ланки), 
все залежить від того, яким навичкам необхідно навчити майбутнього 
або вже працюючого фахівця.  

Розвиток диверсифікованої робочої сили незалежно від статі, 
раси, віку, орієнтації. У світі дедалі більше усвідомлюють, що 
різноманітність робочої сили не тільки є вимогою закону, а й 
забезпечує компаніям довгострокові конкурентні переваги. Такий 
спосіб сприйняття протилежний прийнятому в багатьох компаніях 
етноцентричному підходу, який або повністю ігнорує відмінності або 
ж враховує їх, але оцінює негативно або мінімізує їх значення. 
Навпаки, етноцентричний підхід передбачає:  

− усвідомлення і прийнятність відмінностей;  
− пристосування до відмінностей;  
− інтеграцію відмінностей;  
− використання відмінностей для досягнення ціле.  
Систему наставництва можна використовувати для розвитку 

програми різноманітності на основі ідей вчених США та Європи з 
питань статі, раси, фізичних і психічних вад, сексуальної орієнтації та 
віку. Цей принцип можна звести до простого дотримання політичної 
коректності, а можна використовувати для створення впливового і 
позитивного бачення різноманітною і життєздатною організації. 
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Дистанційне навчання та інтеграція інформаційних технологій з 
людськими ресурсами, змішане навчання. Дистанційне навчання (E-
learning), що припускає отримання працівником знань без потреби 
фізичного відвідування навчального закладу, має великий потенціал, 
оскільки дає змогу істотно скоротити витрати на навчання та збитки, 
пов'язані з відривом працівників від виробництва. Можливості 
дистанційного навчання обговорюються вже давно, проте поки 
обіцянки істотно перевищують результати. Головна причина полягає в 
тому, що в минулому домінувала вузька модель навчання, орієнтована 
на викладача. Позитивним фактором для розвитку дистанційного 
навчання стало те, що у зв'язку з розвитком і ускладненням технології 
з'явилася можливість створювати більш насичену навчальну середу, 
ніж раніше. У сучасному дистанційній освіті навчаються мають 
багатий вибір форм навчання, що дає змогу глибоко вивчити предмет і 
навіть повністю його освоїти, не обмежуючись «єдино правильним 
рішенням».  

E-learning є одним з найбільш ефективних (у тому числі і з 
економічної точки зору) інструментів організації навчання як у 
корпоративному, так і в академічному секторах. До інструментів e-
learning належать: системи управління навчанням, системи управління 
навчальним контентом, електронні курси та інструменти для їх 
створення. Будь-яке використання інформаційних технологій у 
навчанні також відноситься до сфери e-learning. Серед значимих 
переваг e-learning виділяють істотну економію на поїздках, запрошенні 
тренерів, обробки звітності. У Великобританії цей метод 
використовується в 54% компаній [13].  

Нині набуває широкого поширення так зване «змішане 
навчання», що з'єднує технології безпосередньої взаємодії навчає і 
навчається з дистанційними формами навчання. Останні дуже 
різноманітні завдяки використанню Інтернету або DVD-технологій. 
Таке поєднання має особливе значення, так як загальновизнано, що 
деякі аспекти навчання – зокрема, більшість соціальних навичок і 
особливо навичок командної роботи найбільш ефективно реалізуються 
саме в процесі безпосередньої взаємодії інструктора і навчається. З 
іншого боку, виключно дистанційне навчання також має ряд переваг. 
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Під час нещодавно проведених досліджень було виявлено, що багато 
респондентів використовують різні можливості навчання лише тому, 
що їх пропонують в електронному варіанті, тобто через електронну 
пошту. Інші дослідники виявили, що дистанційне наставництво, без 
безпосереднього спілкування, іноді має свої переваги, оскільки 
відсутній елемент домінування, що часто має місце у відносинах між 
представниками різної статі.  

Управління знаннями, управління продуктивністю 
інтелектуального капіталу, обмін передовим досвідом. У сучасній 
практиці розвитку людського капіталу існує три пропозиції:  

− Щоб перетворення відбувалися успішно, необхідно 
сприйнятливе лідерство та організаційний розвиток. 

− Стратегія змін повинна показувати виникаючі можливості 
розвитку для організацій і людей, які в них працюють, а не можливі 
загрози, небезпеки і прогнозований опір.  

− Зміни необхідно делікатно обговорити, виробити у їх 
учасників відчуття причетності і озброїти їх новими знаннями.  

Таким чином, управління знаннями в кінцевому рахунку 
покликане удосконалити навчання, створення та обмін знаннями в 
організаціях. Існує і зворотний бік управління знаннями. Цей процес 
іноді сприймають як валовий підхід до накопичення «ноу-хау» 
незалежно від потреб працівників в знаннях. Питання «спільнот з 
обміну знаннями» і ситуаційного навчання шляхом занурення у 
відповідне середовище відіграють основну роль у сфері навчання та 
розвитку. 

Ефективне і гнучке лідерство. Існує домінуюча точка зору, що 
лідери відіграють головну роль у розвитку компаній, з чим цілком 
можна погодитися. Є і альтернативна думка, що для успішного 
розвитку людського капіталу необхідний загальний розвиток кожного 
з працівників. Однак такий погляд ігнорує каталізуючу і стимулюючу 
роль лідерів у розвитку їх співробітників. Існує також і третя точка 
зору, яка зводить дві попередні до конструктивного компромісу. 
Йдеться про теорію «видатного лідера», яка передбачає, що лідери в 
видатних компаніях крім свого прямого внеску в підвищення 
продуктивності та в удосконалення бізнес-процесів, стимулюють 
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навчання і розвиток інших, стаючи так званими «обслуговуючими 
лідерами». 

Ця установка на підпорядкування себе інтересам організації якраз 
і відрізняє виконавчих директорів компаній, що зуміли перейти з 
розряду «солідних» в розряд «видатних», від тих, хто не зміг досягти 
подібних результатів. Зворотною стороною ефективного і гнучкого 
лідерства є призначення видатних виконавчих директорів з боку.  

Удосконалення комунікацій і поширення інформації, тобто 
розвиток соціального капіталу. Ідея вдосконалення комунікацій 
ніколи не втрачала популярності в професійних колах. Вона може 
здатися дещо обмеженою – орієнтація на одностороннє інформування 
людей про те, що відбувається навколо. Незважаючи на це ідея 
вдосконалення комунікацій і поширення інформації не втратила своєї 
актуальності. Як і раніше, величезна кількість компаній практикують 
так зване «грибне управління», коли команду виконавців постачають 
мінімально можливою кількістю достовірної інформації. Для таких 
організацій принцип вдосконалення комунікацій буде вельми 
корисною. Думка безпосередніх виконавців може бути дещо 
обмеженою з точки зору загальної стратегії і поглядів топ-
менеджменту, проте вона може надати величезну кількість нових ідей і 
достовірної оперативної інформації, яка дуже рідко доходить до 
вищого керівництва в неспотвореному вигляді. І все ж погляди 
виконавців зазвичай мало цікавлять українських керівників, і до 
прийомів «запитати у підлеглого» вдаються досить рідко. Таким 
чином, це досить глибоке питання, пов'язане не лише і не стільки з 
вміннями і навичками, скільки з культурою і традиціями. Одночасно 
досконалення комунікацій цілком можна розглядати як інструмент 
розвитку людського ресурсу. Одна справа – забезпечити людей 
інформацією, необхідної їм для виконання роботи, і зовсім інша 
забезпечити їх інформацією, розкривала загальні умови і дає змогу 
приймати рішення щодо роботи, що забезпечує фундаментальну 
орієнтацію на розвиток. 

Розвиток для всіх: безперервне професійний розвиток. Вказаний 
напрямок, хоча і схожий, з першого погляду, на навчання (зокрема, 
дистанційне і змішане навчання), за своєю суттю відрізняється від 
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отримання професійних знань. Він має на увазі задоволення потреби у 
розвитку, притаманної працівникам від найнижчого рівня до 
професіоналів міжнародного класу. Це задоволення може частково 
відбуватися і через навчання, але, більшою мірою, тут мається на увазі 
придбання різноманітних професійних навичок і досвіду (наприклад, 
при виконанні нестандартних і складних завдань), отримання певного 
рівня свободи і відповідальності в діях. В рамках зазначених систем 
співробітникам надаються можливості для розвитку за їх власним 
вибором на певну суму незалежно від того, чи пов'язані зазначені види 
розвитку з їх роботою. Як виявилося, такий підхід суттєво впливає на 
готовність людей вчитися і забезпечує зміну поглядів на те, які види 
навчання доречні в компанії. Ця ідея отримала новий імпульс завдяки 
щораз більшому інтересу до безперервного професійного розвитку. 
Значення безперервного професійного розвитку обумовлено тим, що 
сьогодні більшість співробітників є професіоналами. Професіонали 
схильні проявляти лояльність по відношенню до своєї професійної 
групі, сконцентрованої за межами компанії. Професійні організації 
часто вимагають від своїх членів періодичного оновлення професійних 
знань, і хоча працівники старшого покоління виявляють невдоволення, 
модель навчання протягом усього життя стає дедалі більш 
популярною. Крім того, професіонали – це носії знань, їх цінність для 
роботодавця визначається тим, що вони знають і можуть робити. У той 
же час знання – це власність працівників, і в разі звільнення вони 
забирають їх з собою. Таким чином, компанії все частіше висувають 
гасло «довічного» навчання для всіх. Багато хто з них відокремлюють 
процес індивідуального розвитку від процесу оцінювання, що часто 
йде на користь і тому й іншому.  

Проти цього підходу можна навести ряд аргументів. Він занадто 
абстрактний і недостатньо орієнтований на стратегічні плани розвитку. 
Крім того, при його використанні не приділяється достатньої уваги 
навчанню команд і компанії в цілому. Проте результати застосування 
цього підходу переконали навіть такі скептично налаштовані компанії, 
як Ford, та інших виробників автомобілів в тому, що він стоїть 
понесених витрат.  

Вище перераховані методи розвитку людського капіталу не є 
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вичерпними, це досвід ключових і найбільш актуальних напрямків 
розвитку людського капіталу. Компанія може використовувати їх 
різною мірою, але необхідно пам'ятати, що всі прийняті керівництвом 
напрямки слід поєднувати з відповідним набором у сфері розвитку 
людських ресурсів. 

Проблеми, що перешкоджають розвитку людського капіталу в 
Україні. 

Практика формування та розвитку людського капіталу у 
вітчизняних компаніях набуває все більшого поширення. Однак існує 
ряд проблем, які перешкоджають цьому процесу [14]:  

1. Недостатній рівень стратегічного планування розвитку 
людського капіталу. Незважаючи на все більше поширення розвитку 
людського потенціалу в Україні, його значущість і ступінь 
стратегічного планування розрізняються для різних компаній. В 
іноземних організаціях навчанню персоналу віддається пріоритетне 
значення. Багатий накопичений досвід в даній області говорить про 
безперервний і структурований процес підготовки фахівців.  

2. Низький рівень технологій і інструментів розвитку людського 
капіталу, що застосовуються на практиці. Слід зазначити, що не всі 
технології та інструменти управління розвитком людського капіталу 
однаково ефективні для українських та іноземних компаній. Перш за 
все, це обумовлено різницею пріоритетів, які ставлять перед собою 
керівники в Україні і за кордоном. Наприклад, до методів навчання 
персоналу, які найбільш практикуються в Україні, Великобританії і 
США, належать: навчання на робочому місці, зовнішні конференції, 
курси та тренінги. До найбільш поширених методів у Великобританії 
і США, але рідко використовуваним в Україні, відносяться: коучинг 
лінійними менеджерами або зовнішніми фахівцями, внутрішні 
заходи з обміну знаннями, наставництво. Описані методи наведено 
на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Інструменти розвитку людського капіталу,  
які є найбільш поширеними у зарубіжній практиці 

3. Недостатнє фінансування в розвиток людського потенціалу. У 
1990-х роках різними програмами внутрішньофірмового навчання в 
США були охоплені 50 млн осіб. Наразі близько 70% американських 
компаній використовують різні форми професійної підготовки, серед 
великих компаній таких 95%. Наприклад, на професійно-технічну 
підготовку кадрів корпорація «Форд» витрачає 25% своїх 
капіталовкладень, «Крайслер» – 35%. У Японії розвиток персоналу 
користується державною підтримкою (бюджетні субсидії). У 
Німеччині фірми щорічно витрачають близько 9 млрд євро на 
підвищення рівня освіти і кваліфікації своїх співробітників.  

Українська практика фінансування розвитку людського 
потенціалу істотно контрастує із західною. Інвестуванню в розвиток 
людського капіталу заважає недосконалість інституційного 
середовища, слабке регулювання контрактних відносин, тому і 
працівник, і роботодавець нерідко відчувають себе незахищеними. 
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Навчання працівника за рахунок організації пов'язано для роботодавця 
з величезним ризиком: навіть якщо з працівником буде укладено 
договір про те, що після навчання він відпрацює в організації певний 
час, порушення цього договору часто залишається безкарним і при 
зверненні до судових органів.  

Витрати українських організацій на внутрішнє навчання кадрів у 
середньому знаходяться на рівні 0,5-0,7% ФОП. У розвинених країнах 
ця стаття витрат компаній сягає 5-10% [15, 16].  

4. Слабко розвинена корпоративна культура. Культура організації 
– це сукупність цінностей, норм, звичок, традицій, форм поведінки і 
ритуалів, а також притаманні організації стиль відносин і поведінки. 
Гідності корпоративної культури іноземних компаній очевидні. Це не 
тільки звід правил, зовнішніх і внутрішніх комунікацій, але і 
прозорість структури, слідування законам. Наприклад, у західній 
компанії виключена ймовірність порушення керівництвом трудового 
кодексу або контрактних умов.  

Основні проблеми організації управлінської діяльності в Україні.  
В якості ілюстрації нижче (табл. 1) наводяться кількісні бальні 

оцінки (від нуля до двох), що дають уявлення про основні проблеми в 
області організації управлінської діяльності в країнах пострадянського 
простору (що є притаманним і Україні), її стимулювання, навчання, 
оцінки результатів [17, 18]: технології управління людським капіталом 
застосовуються достатньою мірою нерівномірно. Це пов'язано з тим, 
що керівництво підприємствами в цих країнах є досить різним. 

Більшість керівників державних підприємств або великих 
акціонерних товариств, що успадкували в період приватизації разом з 
держвласністю методи управління і традиції попередньої економічної 
системи, сповідують старі принципи управління, властиві радянській 
системі. Малий бізнес зазвичай взагалі не застосовує будь-які певні 
кадрові технології і обмежується найчастіше ситуаційним підходом.  

У класичному вигляді концепція людського капіталу 
використовується там, де персонал складає основу бізнесу, наприклад, 
в консалтингових компаніях, а також у спільних підприємствах з 
участю іноземного капіталу, в першу чергу, американського. І, 
нарешті, серед вітчизняних підприємців з'являється досить активна 
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частина, що володіє класичними знаннями в галузі менеджменту та 
успішно впроваджує методи управління людським капіталом в умовах 
пострадянського бізнесу. 

Відмінності в управлінні розвитком людського капіталу 
вітчизняних та іноземних компаній. 

Говорячи про приклади ефективного управління розвитком 
людського капіталу вітчизняних та іноземних компаній, необхідно 
враховувати існуючі відмінності між Україною і Заходом.  

По-перше, керівники іноземних компаній раніше усвідомили 
необхідність розвитку людського капіталу. Для вітчизняних 
організацій це досі не є актуальною нормою. 

По-друге, в силу багаторічного досвіду і традицій, рівень 
підготовки іноземних фахівців спочатку більш високий і однорідний, 
ніж українських, їм практично не потрібно підвищення початкових 
знань про бізнес. 

По-третє, на Заході, в умовах стабільного розвитку бізнесу, 
успішно функціонує довгострокове планування політики управління 
персоналом (до 10 років і більше). В Україні це утруднено 
невизначеністю зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Таблиця 1 – Бальні оцінки основних проблем організації 
управлінської діяльності в пострадянських країнах 

Проблема Оцінка 
Недостатність у кадровому та ресурсному забезпеченні 1,81 

Недостатній рівень професіоналізму в управлінні 1,70 
Низька якість нормативно-правових актів управління 1,65 

Недостатня чіткість визначення компетенцій 1,65 
Недоліки матеріального стимулювання 1,65 

Конкретність відповідальності 1,59 
Відсутність або недостатність необхідних повноважень для 

самостійної діяльності у рамках компетенцій 
1,58 

Відсутність об’єктивних критеріїв оцінки діяльності   1,53 
Недоліки існуючої системи відповідальності та інших юридичних 

гарантій виконання посадових інструкцій 
1,53 

Недостатність необхідної інформації 1,50 
Недостатність мотивування 1,29 

Відсутність або недостатність контролю 0,91 
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Незважаючи на існуючі відмінності, керівники деяких 
вітчизняних компаній вже усвідомили необхідність розвитку 
інтелектуального потенціалу як важливого стратегічного ресурсу і 
фактора конкурентоспроможності. Використовуючи світовий досвід, 
впроваджуються заходи з формування власної стратегії управління 
розвитком людського капіталу.  

Система освіти може стати одним з головних чинників 
збереження і розвитку людського капіталу нашої країни. Насамперед 
це стосується якості розвитку людського капіталу та рівня 
інтелектуалізації українського суспільства у відповідності з новими 
викликами XXI століття. Для вирішення цієї проблеми необхідно:  

− активізувати процес розвитку університетської освіти, маючи 
на увазі підвищення його якості та відповідності вимогам інтеграції з 
фундаментальною наукою на пріоритетних напрямках розвитку 
науково-технологічної революції;  

− підтримувати і розвивати інноваційну орієнтацію системи 
освіти;  

− широко використовувати систему державного кредитування 
студентів ВНЗ, ліцеїв і коледжів;  

− розглядати в якості головної мети системи освіти формування 
високої духовної і моральної особистості, виховання людини, яка знає 
і любить свою батьківщину і служіння їй вважає основним боргом 
свого життя.  

Крім того, для того щоб всі елементи стратегічного управління 
були задіяні найбільш повно і стимулювали постійне прагнення 
менеджерів до зростання їх індивідуального і сукупного потенціалу, 
необхідні радикальні зміни в організації та оцінці результатів праці, 
навчанні та матеріальному стимулюванні працівників. 

Регулювання соціально-трудових відносин відіграє провідну роль 
для розвитку національної економіки в рамках глобальної економічної 
системи. В умовах інноваційної орієнтації господарської діяльності 
вибудовування трудових відносин та оптимальне використання 
людського капіталу є ключовим джерелом економічного зростання. 
Тому, по-перше, необхідна послідовна політика у сфері розвитку 
людських ресурсів і збалансованих інвестицій у людський капітал і на 
рівні окремого регіону, і в цілому на рівні держави. По-друге, 
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необхідне збільшення частки людського капіталу в структурі елементів 
суспільного багатства і, по-третє, зміцнення позицій системи інтересів, 
орієнтованої на збільшення якості людського капіталу. Результатом 
має стати формування нової системи соціально-економічних відносин, 
що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. Тип 
господарювання, орієнтований на кількісний економічне зростання, 
поступово поступається місцем типу господарювання, яке є 
спрямованим на якісний соціально-економічний розвиток. 
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РОЗДІЛ 11 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  

КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 

к.е.н., доцент,  
доцент кафедри економіки та управління, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
Нєнно І. М.  

Спроба встановити первинність культури у відношення до 
економіки чи протилежну послідовність у формування цих двох 
феноменів призводить до згадки про виникнення цих слів в 
лінгвістичному сенсі. Етимологія поняття «культура» полягає у 
латинському слові cultura, що походить від дієслова colo, colere – 
«обробіток, облагороджування, виховання». Походження поняття 
«економіка» – від грецького «дім, господарювання». Тому в цьому 
дослідженні метою є обгрунтування взаємного зв’язку та конкретизація 
механізму впровадження моделі інноваційної економіки шляхом 
формування стійкої інноваційної культури суспільства. Невирішеною 
частиною інноваційної проблематики є формулювання, використання та 
вдосконалення моделі та перспективної практики підтримки 
інноваційної діяльності ВНЗ, як одного з суб’єктів інноваційної 
системи. В якості основних суб’єктів інноваційної економіки та 
культури обрано університети дослідницького типу, як основнх 
генераторів та виробників ноу-хау, патентів, ліцензій, технологій, та 
інших об’єктів права інтелектуальної власності. Результати 
дослідження засновані на матеріалах проекту  програми ТЕМПУС 
«Університети для інновацій – UNI4INNO» [1], партнером якого 
виступав Одеський національний університет імені Іллі Мечникова.  

Бар’єри формування інноваційної культури. Узагальнення 
результатів співпраці мережі інноваційний центрів, заснованих в 
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проекті програми ТЕМПУС «Університети для інновацій – 
UNI4INNO», дало змогу виявити ключові обставини, які  
перешкоджають комерціалізації результатів наукової діяльності ВНЗ, 
та розробити пропозиції, спрямовані на полегшення практичної роботи 
та спрощення комерціалізації інтелектуальної власності з 
використанням досвіду Європейського Союзу. Синергія міжнародного 
співробітництва з проектом «Удосконалення стратегій, політики та 
регулювання інновацій в Україні», який закінчився у 2012 році, 
полягає у врахування рекомендацій з правових положень аналізу 
проблем законодавства [2]. Основні рекомендації щодо підвищення 
ефективності процесу комерціалізації інтелектуальної власності 
полягають в такому.  

1. Потребують вдосконалення положення щодо майна, яке надане 
вищим навчальним закладам на праві оперативного управління. Це 
накладає значні обмеження у порядок розпорядження ним – 
відчуження, надання в оренду, безоплатного передання з балансу на 
баланс здійснюється лише з дозволу відповідних структур, тощо. В 
тому числі необхідне нівелювання обовязку використання 
позабюджетних коштів, отриманих ВНЗ в результаті дозволеної їм 
господарської діяльності, лише відповідно до затвердженого 
кошторису. 

2. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків» № 991-ХIV від 16.07.1999 р. 
(редакція від 12.01.2006 р., останні зміни від 02.12.2010 р.). Закон в 
редакції Закону України № 3333-ХIV від 12.01.06 р. є неефективним. 
Закон може стати ефективним за умови повернення пільгового 
оподаткування діяльності технопарків (вказані пільги були визначені 
Законом № 991-ХIV від 16.07.99 р.), а також уточнення певних питань 
діяльності технопарків. Потребує уточнень визначення природи 
технопарку, його організаційно-правової форми, спеціального режиму 
інноваційної діяльності технопарків тощо. 

3. Наявна необхідність створення консультаційного Центру 
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності ВНЗ як 
суб’єкта державної інноваційного інфраструктури. Досвід свідчить, що 
науково-дослідні інститути, університети потребують послуг 
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підтримки трансферу технологій, оскільки інакше вони втрачають 
можливості ділової та технологічної співпраці. Забезпечити для 
інфраструктури підтримки бізнесу та інновацій можливості надавати 
сучасні брокерські послуги та послуги з трансферу технологій, 
надаючи їм необхідні компетенції та ресурси.  

Проте на такий Центр з ІС при ВНЗ не повинна переноситися 
власне функція комерціалізації, як це пропонує Атаманова Ю.Є. [3, с. 
340–346]. Перенесення може викликати недовіру та подовжити ланцюг 
доведення результатів науково-дослідної діяльності до інновацій. 
Окрім цього, обізнаність та інформованість про науковий потенціал 
ВНЗ, можливо не формалізований чи не задокументований, але що 
існує в певній науковій сфері, притаманні більшою мірою саме 
інсайдерам ВНЗ. 

4. Відсутнє пільгове оподаткування доходів новостворених 
підприємств (так званих start-up), яке було б бажане у разі: реалізації 
високотехнологічної продукції, експорту високотехнологічної 
продукції, придбання нових технологій, отримання доходів в 
результаті застосування винаходів; стимулювати університети та 
науково-дослідні інститути, дозволивши не оподатковувати всі доходи 
від ліцензування та діяльності компаній spin-off і направляти їх на 
модернізацію лабораторій та обладнання університетів. 

5. Потребує розповсюдження практика розробки типових 
трудових (цивільних) договорів щодо чіткої та прозорої системи 
матеріального стимулювання усіх учасників процесу комерціалізації 
інновацій за участі ВНЗ [4, с. 96], зокрема передача права 
інтелектуальної власності – угода про концесію на патент; угода щодо 
виключної передачі пра інтелектуальної власності (ліцензійна угода); 
інші угоди (угода з комерційної концесії). 

Дослідження інноваційної культури. Інноваційне середовище в 
Україні розвивається фрагментарно, ідеї національних винахідників, 
які могли б бути впроваджені в економіку та обумовити прискорення 
економічного зростання України, не використовуються, більшого 
розповсюдження набувають нові зарубіжні технології, послуги та 
продукти. У зв’язку з цим необхідність наукового обґрунтування 
інноваційних процесів і системного розвитку українських суб’єктів 
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інноваційної діяльності набуває підвищеної актуальності для країни, 
що намагається підвищити свою конкурентоспроможність та 
національний дохід. Автор вважає за доцільне виокремити бізнес-
процеси в організації інноваційної діяльності ВНЗ та тактичні заходи 
організації інноваційних процесів в ВНЗ.  

Обстеження інноваційної діяльності в економіці України 
показало, що лише 22,5% підприємств із технологічними інноваціями 
співпрацювали з іншими підприємствами й організаціями (універ-
ситетами, державними науково-дослідними інститутами тощо). 
Установи державного сектору знаходяться серед тих партнерів, які 
найменше використовуються для співробітництва, і зв’язок 
підприємств із державним сектором і сектором вищої освіти видається 
досить слабким.  

Цьому перешкоджають різні обставини. Підприємства готові 
впроваджувати лише повністю завершені розробки, тоді як 
університети не мають обігових коштів для доведення своїх розробок 
до готових для впровадження, а в деяких випадках розробники 
необґрунтовано завищують ціну. Певну частина наявних в університеті 
науково-технічних розробок не можна комерціалізувати в цей момент 
з огляду на незавершеність виконання або випередження потреб 
вітчизняного ринку, який є дуже консервативним, а також через 
низький рівень технологічного оснащення підприємств. В Україні 
недостатньо розвинена інфраструктура інноваційного середовища: 
технопарки, бізнес-інкубатори тощо. 

Згідно з чинним законодавством, в Україні створено не однакові 
умови для роботи на ринку науково-технічних послуг та високих 
технологій університетам та приватним структурам, які сформовано не 
на користь університетів. Йдеться про нерівні умови в оподаткуванні, 
необхідність проведення тендерів під час закупівлі матеріалів і 
комплектуючих, здійснення всіх розрахунків через систему 
Державного казначейства тощо. Необхідне удосконалення податкового 
законодавства для зниження розміру податків підприємствам, які 
впроваджують вітчизняні технології. Для компенсації надходжень у 
бюджет пропонується збільшення розміру податків на ввезене 
обладнання іноземних виробників, що вже було у вжитку. 
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Наукові розробки повинні виконувати конкретні завдання, а 
технологічні ноу-хау отримувати підтримку від держави та 
виробників. Наявна в державі модель виконання НДР не спрямована 
на досягнення готового до впровадження результату.  

Дослідження інноваційної культури задля впровадження моделі 
підтримки інноваційної діяльності за методологією проекту ТЕМПУС 
«Університети для інновацій» може бути корисним для виявлення 
недоліків існуючої системи взаємодії та їх подолання. Методологія має 
таку послідованість питань:  

1. Процес досліджень та інформування:  
1.1.1 Чи існує (реалізується)? 
1.1.2 Якщо існує – хто (який підрозділ НДЧ) реалізує процес? 
1.1.3 Якою мірою реалізується (наведіть приклад).  
1.1.4 Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому 

необхідна підтримка?   
1.1.5 Оцінка рівню: високий, у стадії розробки, задовільний, 

слабкий. 
1.1.6 Ідеї щодо покращення на майбутнє. 
1.1.7 Рекомендації та перспективні кроки. 
Яким чином здійснюється маркетинг розробок ВНЗ (сайт, 

публікації, семінари, виставки, конференції) – приклади. 
Яким чином документуються та організують дослідження?  
Чи є база даних?  
Як дослідники залучаються до внесенні їхніх розробок в базу 

даних? 
Чи досліджуються потреби та побажання дослідників? Тенденції 

досліджень?  
2. Документація розробок та інновацій: 
2.1.1 Чи існує (реалізується)? 
2.1.2 Якщо існує – хто (який підрозділ НДЧ) реалізує процес? 
2.1.3 Якою мірою реалізується (наведіть приклад).  
2.1.4 Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому 

необхідна підтримка?   
2.1.5 Оцінка рівню: високий, у стадії розробки, задовільний, 

слабкий. 
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2.1.6 Ідеї щодо покращення на майбутнє. 
2.1.7 Рекомендації та перспективні кроки. 
Які документи свідчать про потенційну цінність результатів 

досліджень? 
Чи є співробітник в ВНЗ, який справжній підтримувати процес 

оцінки результатів досліджень?  
3. Оцінка комерційного потенціалу досліджень: 
3.1.1 Чи існує (реалізується)? 
3.1.2 Якщо існує – хто (який підрозділ НДЧ) реалізує процес? 
3.1.3 Якою мірою реалізується (наведіть приклад).  
3.1.4 Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому 

необхідна підтримка?   
3.1.5 Оцінка рівню: високий, у стадії розробки, задовільний, 

слабкий. 
3.1.6 Ідеї щодо покращення на майбутнє. 
3.1.7 Рекомендації та перспективні кроки. 
Яка компетенція необхідна для проведення оцінки комерційного 

потенціалу об’єкту інтелектуальної власності? 
Як різноманітні зацікавлені особи можуть бути включені до 

процесу оцінки (наради, формальні процеси)?  
Хто відповідальний за процес? Хто здійснює патентування? Дає 

експертні поради щодо оцінювання? 
4. Процес комерціалізації інновацій (розвиток інтелектуальної 

власності,проектні документи, ліцензійні угоди,  договори, соціальне 
партнерство): 

4.1.1 Чи існує (реалізується)? 
4.1.2 Якщо існує – хто (який підрозділ НДЧ) реалізує процес? 
4.1.3 Якою мірою реалізується (наведіть приклад).  
4.1.4 Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому 

необхідна підтримка?   
4.1.5 Оцінка рівню: високий, у стадії розробки, задовільний, 

слабкий. 
4.1.6 Ідеї щодо покращення на майбутнє. 
4.1.7 Рекомендації та перспективні кроки. 
Яким чином приймається рішення щодо можливості 
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комерціалізації? 
Що необхідно для захисту винаходу? 
Що необхідно для підтримки налагодження виробництва 

готового продукту винаходу?  
Які суб’єкти (підприємці, інвестори, інше справжні підтримати 

процес розвитку)? 
5. Процес менеджменту (визначення цілей, відбір та розвиток 

персоналу, управління взаємовідносинами, розповсюдження політики, 
моніторинг законодавства, створення інноваційної культури, 
управління якістю досліджень).  

5.1.1 Чи існує (реалізується)? 
5.1.2 Якщо існує – хто (який підрозділ НДЧ) реалізує процес? 
5.1.3 Якою мірою реалізується (наведіть приклад).  
5.1.4 Визначте сильні та слабкі сторони процесу, в чому 

необхідна підтримка?   
5.1.5 Оцінка рівню: високий, у стадії розробки, задовільний, 

слабкий. 
5.1.6 Ідеї щодо покращення на майбутнє. 
5.1.7 Рекомендації та перспективні кроки. 
Яка структура управління інноваціями та інтелектуальною 

власністю ВНЗ? 
Як підтримується оцінка та покращення процесу досліджень? 
Яким чином створюється культура відкритості в сфері 

досліджень ВНЗ? 
Дослідження моделі та існуючої практики підтримки 

інноваційної діяльності в ВНЗ показало, що основним джерелом 
фінансування ВНЗ і державний бюджет – 59,4%; завдяки внескам 
студентів та економічній діяльності формується 37,9%. Установа 
зорієнтована на дослідження і навчання. Дослідження здійснюють 
формальні дослідницькі групи, індивідуальні дослідники і наукові 
школи. Існує формальна централізована система збору даних щодо 
триваючих наукових досліджень, якою керую проректор з науки. У 
ВНЗ є окремий документ, в якому зафіксовано, що з 2001 р. внесок до 
економіки країни та співробітництво з підприємствами є часткою місії 
ВНЗ. 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

290 

З точки зору співпраці з підприємствами ВНЗ використовує 
превентивний підхід та стимулює ініціативи штату. Для діалогу з 
підприємствами часто використовуються такі заходи, як просування 
ідей університету в промислових колах та зв'язок із промисловими 
підрозділами. Не існує промислових підрозділів в межах ВНЗ як 
окремих юридичних осіб; наукових парків. Серед партнерів в ВНЗ – 
78% місцевих підприємств; 18% – національних; 3% – міжнародних. Із 
всього обсягу співпраці з підприємствами 67% складає студентське 
працевлаштування, 10% – спільні науково-дослідні роботи.  

В ВНЗ управління інноваційним процесом здійснюють 
університетські лідери, дослідницькі центри, окремі дослідники. 
Доступ до інформації про наявні інновації розповсюджується на веб-
сайті. Єдиним недостатнім ресурсом для підтримки інновацій 
представники ВНЗ вважають фінансові. Фінансування досліджень на 
56% бюджетне, на 37% приватне. Для орієнтації досліджень на запити 
промисловості проводиться аналіз технологічних вимог і потреб 
підприємств, аналіз університетських досліджень, діалог з ТПП та 
підприємствами. ВНЗ залучена до спільних дослідницьких проектів, за 
останні 5 років у кількості 247 із середнім бюджетом 4900 ЄВРО, що 
були профінансовані на 69% підприємствами, на 25% спільно 
декількома фондами.  

Офіс проректора з науки надає послуги із ліцензування та захисту 
ІВ, проте відсутні послуги із створення «спін-офф», бізнес-інкубаторів, 
контрактного супроводу, створення венчурних фондів. Протягом 10 
років отримано 183 патенти в Україні та 2 в Росії. В ВНЗ не 
здійснюється продаж патентів та ліцензій. Були виконані кілька 
проектів створення технологій, без передачі права ІВ. 

Методологія охоплює також SWOT-аналіз. ВНЗ відграє 
інтегрувальну роль у проведенні досліджень в основних 
фундаментальних науках по всій Україні. Але зростає тенденція у 
встановленні тісних зв'язків з бізнесом, неурядовими організаціями та 
органами влади заради привнесення нових знань у повсякденне життя. 
Розгалужена мережа міжнародних зв'язків ВНЗ сприяє розвитку 
місцевих компетенцій у розвитку інноваційних технологій у сфері і 
освіти, і наукових досліджень. 
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Отже, перелічимо сильні сторони ВНЗ в галузі досліджень та 
інновацій: 

а) Науковий потенціал – ВНЗ має основні компетенції у 
забезпеченні високої якості досліджень і розробки інновацій 
міждисциплінарного характеру. 

б) Досвідчені працівники.  
в) Лідерські позиції в сфері освіти і досліджень в регіоні. 
г) Розгалужені зв'язки з багатьма національними та 

міжнародними установами. 
Основні слабкі ВНЗ полягають у: 
а) Перевага освіти перед дослідженням – науково-дослідна 

діяльність постійно знаходиться в умовах недофінансування. 
б) Пріоритет фундаментальних наук – потрібний проблемно–

орієнтований підхід, щоб перетворити інновацію на успішне 
починання. 

в) Складне управління внаслідок величезного розміру – нові 
технології не завжди втілюються швидко, позаяк університет має 
складну адміністративну ієрархію, якій бракує гнучкості. 

г) Неактивна діяльність багатьох наукових та освітніх об'єднань 
та асоціацій – мережі міжуніверситетського співробітництва перебуває 
на стадії розбудови, багато асоціацій має розпливчасті цілі, що знижує 
їх ефективність. 

д) Лише початок розвитку співпраці з професійними асоціаціями 
та бізнес-компаніями – бізнес традиційно орієнтується на галузеві 
спеціалізовані навчальні заклади, а не класичній університет. 

Можливості ВНЗ у розвитку інноваційної культури пов’язані із 
загальним розвитком української системи освіти. Процес 
трансформації був строкатим, але тепер необхідність консолідації 
наукової діяльності очевидна.  

Основні можливості: 
а) регіональне лідерство і співпраця у національному масштабі 

заради стимулювання інновацій. 
б) інтеграція в загальноєвропейські та міжнародні наукові 

мережі. 
з) зростання попиту на інновації з боку місцевих компаній та 
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інших установ. Коли ринки стають більш зрілими, компанії 
переключають увагу на довгострокові переваги, такі як інновації. 

г) створення професійних об'єднань і некомерційних організацій 
і, як наслідок, розвиток мереж співпраці у сфері інновацій. 

Загрози є загальними для всіх вищих навчальних закладів в 
Україні. Економічні потрясіння скорочують можливості для інвестицій 
у суспільному та приватному секторах. Наукові дослідження та 
інновації вважаються високим інвестиційним ризиком, тому навіть 
невеликі державні і приватні університетів перерозподіляють більше 
ресурсів на користь освітньої діяльності, а не досліджень. Мережі 
співробітництва не є поширеними в Україні. Не існує тривалої традиції 
співпраці між наукою і бізнесом. Але без активної участі обох сторін і 
взаємної довіри інновації неможливі. Україна має тільки встановити 
рамки бізнесової підтримки освіти і наукових досліджень. Втеча мізків 
також є важливою загрозою, тому що інновації потребують високо 
кваліфікованих і мотивованих співробітників. Поєднання досвіду 
професорського складу та енергії молодих вчених можуть дати великі 
результати. Низька оплата праці в сфері вищої освіти відволікає 
молодих перспективних вчених з професійної кар'єри в ВНЗ або 
змушує їх шукати роботу у країнах Західної та Східної Європи або 
США. 

Потрібно розглянути такі загрози: 
а) вплив економічної кризи – зменшення інвестиційних 

можливостей негативно впливає на всі аспекти інноваційного процесу. 
б) слабка мережа міжвідомчого співробітництва – брак прогресу 

в розвитку спільних мереж спостерігається через фінансові причини, 
слабке регулювання питань інтелектуальної власності конкуренцію 
між установами. 

в) слабка підтримка з боку бізнесу та некомерційних організацій. 
г) відсутність молодих вчених і загроза втечі мізків – розрив 

поколінь в українських установах стає дедалі більш очевидним. 
д) немає комплексної стратегії розвитку науки та освіти, 

включаючи інновації, на державному рівні – незважаючи на згадане 
політичне прагнення дискусії про те, якими мають бути реформи у 
галузі вищої освіти, вони далекі від завершення. 
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Узагальнимо вищенаведене. Сили: висококваліфікований 
викладацький склад; тривалі контакти з великими промисловими 
партнерами; молодий викладацький склад і науково-дослідний 
персонал; 13 наукових шкіл; хороша культура знання. Слабкості: 
недостатня автономія; застаріле обладнання; недостатній досвід праці 
в умовах ринкової економіки; існуючий зв'язок з промисловістю 
орієнтується на великі компанії. Пріоритети:орієнтація наукових 
досліджень до сучасних вимог промисловості; фінансова реалізації 
науково-дослідної роботи; передача ініціатив тем науково-дослідних 
робіт окремим дослідникам; переорієнтація на співробітництво з 
представниками малого та середнього бізнесу; фінансова мотивація 
науково-дослідного персоналу.  

Оскільки значна частина робіт з пошуку інвесторів, 
комерціалізації досліджень, юридичного супроводу та рекламування 
ІВ не здійснюється систематично, вона може бути покладена на 
відокремлений підрозділ – інноваційний офіс ВНЗ. Проведене 
дослідження та досвід, отриманий в проекті ТЕМПУС «Університети 
для інновацій», дають змогу виділити бізнес-процеси і  тактичні заходи 
щодо підтримки інноваційної діяльності ВНЗ. 

До бізнес-процесів Інноваційного офісу ВНЗ належать: 
а) представлення, консолідація та оцінка комерційного 

потенціалу результатів науково-технічної та науково-дослідницької 
діяльності, об'єктів права інтелектуальної власності, знань, патентів 
ВНЗ і т.д. 

б) захист прав інтелектуальної власності. 
в) підготовка та впровадження у ринкові форми  об'єктів 

майбутньої комерціалізації. 
г) проведення маркетингових досліджень щодо комерціалізації 

результатів науково–технічної та науково-дослідницької діяльності, 
об'єктів права інтелектуальної власності, знань, патентів ВНЗ і т.д. 

д) фінансова експертиза результатів наукової, технічної та 
науково-дослідницької діяльності, об'єктів права інтелектуальної 
власності, знань і патентів ВНЗ, розробка фінансових умов угод про 
комерціалізацію та їх подальший супровід. 

є) навчання, консультування та розповсюдження інформації в 
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галузі комерціалізації та захисту прав інтелектуальної власності 
дослідників ВНЗ. 

е) допомога у створенні співробітниками ВНЗ малих 
підприємств, розповсюдження і т.д. на основі технологій, ліцензій, 
патентів, інших об'єктів права інтелектуальної власності ВНЗ. 

ж) управління базою даних результатів науково-технічної та 
науково-дослідницької діяльності, об'єктів права інтелектуальної 
власності, знань, патентів і т.д.  

з) співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями 
щодо  фінансування наукових досліджень ВНЗ. 

і) постійний розвиток ділового партнерства і проведення 
переговорів від імені ВНЗ з українськими та зарубіжними компаніями, 
зацікавленими у передачі технологій. 

Діяльність Інноваційного офісу повинна бути перевірена та 
оцінена за двома напрямами: групою показників оцінки прогресу і 
очікуваних результатів Інноваційного офісу ВНЗ та «шкалою 
ефективності наукових досліджень» [5]. 

Група показників оцінки прогресу Інноваційного офісу ВНЗ 
охоплює: 

– обсяг фінансування спільних угод щодо досліджень; 
– кількість зареєстрованих відкриттів, патентів, ліцензійних угод, 

нових бізнесів, ініційованих співробітниками Інноваційного офісу 
ВНЗ; 

– сума виторгу від комерціалізації результатів науково-технічної 
та науково-дослідницької діяльності ВНЗ; 

– кількість створених компаній і обсяг залученого зовнішнього 
фінансування; 

– кількість співробітників ВНЗ, які беруть участь у професійному 
розвитку і програмах підвищення кваліфікації; 

– кількість спільних публікацій з компаніями, дослідницькими 
інститутами та іншими суб’єктами інноваційної системи України; 

– кількість сесій, семінарів, тренінгів та інших навчальних 
заходів, о відбулися в ВНЗ в межах угод із зовнішніми партнерами в 
сфері управління інтелектуальним капіталом, особливо цивілізованої 
комерціалізації, трансферу знань та технологій та менеджменту 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

295 

інтелектуального капіталу; 
– кількість інформаційних подій щодо трансферу технологій в 

ВНЗ.   
Очікувані результати Інноваційного офісу ВНЗ мають бути 

такими: 
– збільшення кількості угод з трансферу технологій і знань, 

укладених із зовнішніми клієнтами; 
– збільшення числа партнерств з метою передачі знань 

підприємствам, організаціям та державним установами; 
– збільшення доходів від комерціалізації результатів науково-

технічної та науково-дослідницької діяльності ВНЗ; 
– збільшення доходів від передачі знань і технологій та 

управління інтелектуальною власністю ВНЗ; 
– формування в ВНЗ інтегрованої системи підтримки та захисту 

прав інтелектуальної власності, в тому числі результатів науково-
технічної та науково-дослідницької діяльності. 

Фінансування технологічного трансферу та пошук партнерів в 
комерціалізації і підтримці інновацій може відбуватися у 
різноманітних формах. До них належать: меценатство, спонсорство, 
підписання господарських договорів на виконання дослідницьких 
робіт, продаж ліцензій, залучення дослідницького підрозділу ВНЗ в 
рамках виконання робіт дослідницького консорціуму у форматі 
«партнерська лабораторія», інше [6, с. 337].  

Представлення технологічних пропозицій, розсилка резюме 
вчених ВНЗ та профілів дослідницьких підрозділів для співпраці в 
форматі партнерська лабораторія можуть здійснюватися підрозділами 
з технологічного трансферу університетів, а саме в мережі інтернет для 
пошуку інвесторів та партнерів. Корисні такі комунікаційні канали 
пошуку: 

1. Офіційний сайт учасника порталу Європейської комісії. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/myprojects     

2. Офіційний сайт CORDIS – Community Research and 
Development Informtation System. – Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://cordis.europa.eu/partners/user/onuinnocentre   
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3. Біржа Інвестиційних Проектів “STARTUP.UA”– Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://startup.ua/ 

4. Мережа бізнес-партнерів та бізнес-ідей. – Електронний ресурс. 
– Режим доступу: http://www.businesspartner.ru/  

5. Он–лайн ринок для винаходів, захищених патентами. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.patentauction.com/index.php 

6. European Academy For Education and Social Research.– 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://my–
europa.eu/index.php?option=com_community&view=frontpage&Itemid=30
1  

7. Міжнародна мережа встановлення ділових контактів Linkedin. 
– Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.linkedin.com/?trk=hb–0–h–logo 

8. Подання пропозицій до контактних пунктів Європейської 
мережі підприємництва в Україні (Enterprise Europe network). – 
Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://portal.enterprise–europe–
network.ec.europa.eu/about/branches/UA/ 

9. Асоціація приватних інвесторів України. – Електронний 
ресурс. – Режим доступу:   http://www.uaban.org/   

Організаційно-правовий супровід сприяння комерціалізації 
об’єктів права інтелектуальної власності [7]. Правовий супровід 
питань комерціалізації наукових розробок в Україні охоплює значний 
законодавчий масив. Оцінка ефективності комерціалізації розробок 
ВНЗ та наукових установ державної форми власності проводиться з 
врахуванням чинного законодавства (зокрема Господарського та 
Цивільного кодексів, законів України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
охорону прав на промислові зразки», інших нормативно-правових 
актах з питань інтелектуальної власності, міжнародних договорах, 
учасницею яких є Україна), даних Методичних рекомендацій з 
розроблення бізнес-плану підприємств, затверджених наказом 
Мінекономіки України від 06.09.2006 № 290, Національного стандарту 
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№ 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, 
Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності, 
затвердженої наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008  
№ 740, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2008 за 
№ 726/15417, Примірного положення про підрозділ з питань 
інтелектуальної власності вищих навчальних закладів III – IV рівнів 
акредитації, затвердженого наказом МОН України від 01.11.2005 № 
631, Типового положення про структурний підрозділ з питань 
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 
Національної та галузевих академій наук, затвердженого постановою 
Кабінет Міністрів України від 01.08.2007 № 995. В законодавчій базі 
зафіксовані засади комерціалізації та її основні поняття: інновації, 
інноваційний продукт, інноваційна діяльність, комерціалізація прав на 
об'єкти інтелектуальної власності, ліцензія, патент, нематеріальний 
актив. 

Механізм комерціалізації розробок ВНЗ та наукових установ 
державної форми власності складається з 6 етапів: технологічний 
аудит (ТА), маркетингові дослідження; економічний аудит (ЕА); 
отримання  охоронних  документів; просування; укладання договору. 
Проте практична реалізація цих етапів пов’язана із рядом складнощів. 
Наприклад, згідно з Наказом [8], для проведення ТА залучають не 
менше 2-х незалежних експертів відповідної галузі. Їх залучення 
потребує від ВНЗ додаткових незапланованих, та можливо 
необґрунтованих витрат. При визначення договірної ціни 
комерціалізації розробки ВНЗ отримують зауваження від 
контролюючих органів влади про відсутність прав визначити ціну без 
запрошених експертів Інституту промислової власності.  Досвід 
роботи в рамках проекту «Університети для інновацій» дає змогу 
сформувати перелік перешкод функціонування інноваційних структур 
(ІС) при ВНЗ, діяльність яких спрямована на комерціалізацію їхніх 
наукових розробок: 

– підвищена відповідальність та недостатня мотивація учасників 
процесу трансферу знань та технологій; 
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– нестача міждисциплінарної компетенції (менеджмент, 
економіка, інтелектуальна власність, правовий захист розробників) 
співробітників ІС; 

– невизначеність координації та підпорядкування ІС (“Освіта”? 
“Наука”) з огляду необхідності швидкого реагування на запити 
підприємців; 

– складність розробки та юридичного погодження чіткої та 
прозорої, взаємовигідної системи матеріального стимулювання усіх 
учасників процесу впровадження інновацій за участю ВНЗ; 

– внутрішня конкуренція та недовіра дослідників;  
– нестача стимулів для підприємців приймати участь у придбанні 

розробок ВНЗ (зокрема податкових);  
– відсутність (нестача) бюджету ВНЗ на розвиток (заробітну 

платню, матеріальне забезпечення) ІС.  
Для подолання цих перешкод пропонується: 
1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо повноважень та 

відповідальності, можливих правопорушень в процесі комерціалізації 
(складання договору, визначення ціни розробки, технологічного 
аудиту, необхідності залучення зовнішніх експертів з оцінки об’єктів 
права інтелектуальної власності) ВНЗ. Бажано проводити роз’яснення 
у вигляді пілотних проектів за участю досвідчених в цьому питанні 
фахівців (юристів, спеціалістів Інституту промислової власності, НДІ 
Правового забезпечення інноваційного розвитку, НДІ Інтелектуальної 
власності НАПрН України).  

2. Чітке визначення прав університету на створення малих 
підприємств та особливих прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
створених за рахунок державного фінансування, щодо їх використання 
як внесків в статутні фонди малих підприємств, створених 
співробітниками університетів. 

4. Встановлення критеріїв розвитку інноваційних структур при 
ВНЗ, діяльність яких спрямована на комерціалізацію їхніх наукових 
розробок із використанням джерел щодо організаційного супроводу 
питань комерціалізації наукових розробок Європи. Зокрема 
індикаторамии прогресу трансферу знань, технологій та впровадження 
інновацій із участю ВНЗ є такі [9]: 
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– зростання кількості профінансованих дослідницьких договорів, 
договорів трансферу знань та технологій із зовнішніми замовниками, 
договорів комерціалізації результатів наукової, технічної, 
дослідницької діяльності ВНЗ; 

– зростання кількості зареєстрованих патентів, ліцензій; 
– зростання кількості підприємств, ініційованих розробками ВНЗ 

«spin-out», партнерств із підприємствами та урядовими організаціями; 
– зростання обсягу зовнішнього фінансування і доходу від 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності ВНЗ.  
5. Правове забезпечення стимулювання виходу розробників, 

авторів винаходів, науковців ВНЗ на міжнародний ринок трансферу 
знань та технологій задля перетворення скарбу ідей та винаходів на 
скарб інновацій в економіці, залучення іноземних інвестицій за 
допомогою українських ВНЗ. 

Базуючись на законі теорії систем, інноваційна система, як і будь-
яка система, не повинна бути замкненою чи ізольованою. 
Позитивному ефекту функціонування компонентів системи 
притаманні арифметичні властивості мультиплікативності. Згідно з 
іншим принципом цієї ж теорії, “неможливо вплинути на систему, 
знаходячись всередині системи”. Тому залучення іноземних інвестицій 
за участю українських ВНЗ може ініціювати  ефект помноження 
позитивних наслідків впливу компонентів системи. Таким чином, 
пілотні проекти, згадані в пропозиції 1, і приток іноземних інвестицій 
можуть стати каталізаторами інноваційної діяльності за участю ВНЗ. 

Взаємодія інноваційної культури та економіки. Автономія 
університетів потребує диверсифікації джерел фінансування 
досліджень, заміщення державного фінансування ВНЗ. 
Довгостроковою метою автономії є повне відшкодування коштів, 
витрачених на дослідження. Для виконання цієї мети університети 
перетворюються на машину трансферу ідей науковців до 
промисловості та суспільства у вигляді впроваджених інновацій. Дієва 
машина, яка спроможна виконувати ці функції, має такий вид (рис. 1) 
[10, с. 38]. 

Поєднання спільних інтересів замовників (інвесторів, «бізнес-
янголів») та винахідників та усунення страхів дозволить стати дієвою 
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машиною трансферу ідей університету до суспільства. Як свідчить 
досвід проекту «Університети для інновацій», реальність роботи такої 
машини можлива у разі побудови як інноваційної культури, так і 
інноваційної інфраструктури.  

 

 
Рисунок 1 –Дієва машина трансферу ідей до суспільства 

В ЄС підтримка інноваційної культури триває у вигляді низки 
стратегічних заходів з 1996 р. по 2009 р., коли відзначався рік 
Європейський творчості та інновацій [11]. Імплементація практичних 
заходів в рамках пілотних операцій стимулювання інноваційної 
діяльності проекту UNI4INNO Інноваційними офісами ВНЗ 
підтвердила тези, заявлені на семінарі «Побудова інноваційної 
культури університетів» – участь у конкурсах на фінансування 
досліджень неможлива без [12]: якісних досліджень; твердих 
зобов’язань керівництва ВНЗ; фінансових ресурсів, що виділяються на 
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досягнення цілей; визначення дослідницьких компетенцій та навичок; 
валоризації дослідницького потенціалу на міжнародному рівні; 
міжнародної співпраці; своєчасної системи інформування; двобічного і 
результативного діалогу з промисловим сектором; ефективної системи 
управління і адміністративної системи; спрощених адміністративних 
процедур (час і обов’язки); кваліфікованого персоналу і якісних послуг 
ІО.  

Для того, щоб машина трансферу ідей до суспільства працювала, 
виникає необхідність виконати такі завдання: 

1. Cформулювати дослідницький профіль університету.  
2. Проводити технологічний аудит промислових підприємств. 
3. Забезпечувати захист ідеї винахідника.  
Формулювання дослідницького профілю може прийняти такий 

вигляд співробітництва на рівнях:  
1. Формування інформаційного поля:  
1.1 Інформація щодо сутності інноваційних розробок, рівня 

готовності (НДР, промисловий зразок, вже на ринку; проведені 
маркетингові дослідження; є бізнес-план; проектно-кошторисна 
документація; макет, демонстраційний зразок; проміжний НДДКР, 
потребує додаткових досліджень), переваг та недоліків 
продукції/технології/сервісу, потенційних замовників, вартість 
продукту/ технології/ сервісу (необхідна для завершення сума 
інвестицій): 

1.2 Інформація щодо дослідницьких потужностей ВНЗ у 
форматі «Партнерська лабораторія»; 

1.3 Інформація щодо проблем, які ставлять промислові 
партнери перед дослідницькими підрозділами ВНЗ.  

2. Стимулювання інноваційної діяльності (за регіонами); 
3. Просування товарів та послуг (маркетингова, юридична, 

інформаційна підтримка). 
Підготовка визначення дослідницького потенціалу установ 

проекту UNI4INNO охоплювала запити щодо наукових інтересів; 
попереднього досвіду; зв’язків із промисловістю; наукових 
компетенцій в окремих сферах. Фактичними обставинами, в яких 
здійснювалися пілотні операції, були:  
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1. Наявна зацікавленість з боку «бізнес-янголів», інвесторів, 
венчурних фондів в ознайомленні з прикладними розробками 
університету у лаконічному, придатному для сприйняття у вигляді 
бізнес-продукту, вигляді. 

2. Існувала недовіра до нової структури – заперечення 
можливості організувати трансфер в ВНЗ з аргументацією на те, що 
сам дослідник не зміг це зробити, внутрішня конкуренція, підвищена 
відповідальність та недостатня мотивація учасників процесу трансферу 
знань та технологій; 

3. Існуючі маркетингові заходи потребували цільового 
позиціонування: представлення винаходів не тільки як досягнень, а й 
як інвестиційно привабливих продуктів;  

4. Не розроблено юридично погоджену, чітку та прозору 
систему матеріального стимулювання усіх учасників процесу 
впровадження інновацій за участю ІО. Брак фінансування роботи 
Інноваційного офісу (заробітна плата, матеріальне забезпечення), 
нестача бюджету на розвиток в умовах, коли міждисциплінарні 
компетенції (менеджмент, економіка, інтелектуальна власність, 
правовий захист розробників) потребували вагомого внеску 
співробітників ВНЗ.  

Формування інформаційного поля відбувалося протягом 
проведення інформаційних днів, конкурсів бізнес-ідей, виступів на 
засіданнях науково–технічної ради, із використанням каталогу 
інноваційних розробок науково–дослідної частини університету, 
інтерв’ю з науковцями, шляхом розробки технологічних карт та 
представлення їх на сайті ІО.  

У результаті було сформовано новий склад команди вчених, 
спрямованих на участь в конкурсах проектів з метою фінансування 
досліджень (спонсорських пошуків, міжнародних програм РП7, 
ТЕМПУС, інш.), а також виявило додаткові, досі не задокументовані 
розробки та потенціал, що підтверджує доцільність систематичного 
моніторингу та оновлення дослідницького профілю ВНЗ. 

Проведення пілотних операцій дає змогу зробити висновок: 
існують риси, які відокремлюють інноваційну діяльність ВНЗ. Це: 
спрямована і своєчасна комунікація; узгодження з міжнародними 
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партнерами; постійний діалог з замовниками. Роздробленість 
дослідницьких груп і недовіра було подолано шляхом висунення 
грантових пропозицій пошуку дослідників для вирішення проблем 
українських та іноземних грантодавців, написання проектних 
пропозицій, пов’язаних з подовженням формування інноваційної 
культури так і інноваційної інфраструктури: «Технопарки – шлях 
передачі досліджень університетів в суспільне життя», магістерських 
програм, спрямованих на посилення співробітництва з підприємствами 
та технологічними парками, представлення інформації щодо розробок 
у зрозумілому для інвестора вигляді.  

Маркетинг поповнився зустрічами з підприємцями в рамках Днів 
бізнес-знайомств, круглих столів, реклами із уточненням 
дослідницького профілю університету на міжнародних порталах 
програм ТЕМПУС і РП 7, проведення конкурсів бізнес-ідей із 
залученням «бізнес-янголів» для встановлення інвестиційного 
потенціалу нових розробок ВНЗ, адресні зустрічі із потенційними 
інвесторами. 

Організаційна структура інноваційного університету. Дієвість 
механізму трансферу технологій Університету Чалмерс (Гетеборг, 
Швеція) забезпечують партнерські структури і спеціально створені 
підрозділи Університету, в числі яких Інкубатор інновацій, Науковий і 
Технологічний парки, Школа підприємництва (за фахом "Інноваційний 
менеджмент"), Інноваційний центр і Комунікаційний офіс 
Університету, що дозволяє університетові досягати до 8 млн. євро 
річного доходу. Отриманий досвід і навички, результати взаємодії з 
європейськими експертами в галузі права, економіки та управління в 
подальшому можуть використовуватися для підтримки інновацій та 
трансферу знань і технологій в університетах, мотивації інноваційної 
діяльності вчених. Колеги з Університету Чалмерс висвітлювали 
досвід актуальні питання розвитку інноваційного вузу, в числі таких 
[13,  с. 340]:  

– підходи до оцінки ідей і результатів дослідження; 
– успішний досвід функціонування структурних елементів 

механізму трансферу технологій та інновацій в Університеті Чалмерс; 
– документування та створення бази даних розробок 
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університету, використання інструментарію комунікацій та 
комерціалізації результатів досліджень; 

– розвиток інформаційної бази та комунікативних стратегій 
університетів і зовнішнього середовища, включаючи інші 
університети, представників влади та бізнесу; 

– робота комунікативних ланок і підрозділів університету для 
полегшення участі в міжнародних проектах, встановлення контактів з 
промисловістю, спонсорами наукових досліджень; 

– розвиток життєздатних зв'язків з підприємствами (виявлення 
потреб підприємств по відношенню до дослідницьких потужностям 
університету і т.д.); 

– проходження інноваційного циклу від ідеї до готової продукції. 
Учасники делегації відвідали підрозділи та афілійовані структури 

з підтримки інновацій Університету, в числі яких: фонд «Промислові 
технології Чалмерс» – ПТ Чалмерс, Західний інноваційний офіс, 
комунікаційний офіс, наукові парки Чалмерс і Ліндхолм, інноваційний 
інкубатор, Школа підприємництва, Центр досліджень інтелектуальної 
власності (ЦД–ІВ). Концептуальна схема інноваційної системи 
університету технологій Чалмерс представлена на рис.2. 

Фонд «Промислові технології Чалмерс» був заснований близько 
30 років тому з метою стимулювання ефективного використання 
результатів досліджень університету в комерційних ініціативах, в 
реальному секторі економіки. Фонд – юридична особа, яка 
фінансується власними силами та працює над тим, щоб повний спектр 
досліджень університету Чалмерс був доступний для шведських і 
зарубіжних комерційних підприємств. Фонд «ПТ Чалмерс» займається 
плануванням розвитку наукових парків. Його робота сприяє 
впровадженню розробок університету, ефективній апробації нових 
наукових результатів і нових знань і технологій, просуванню 
інноваційної моделі розвитку економіки регіону. За наявності 
постійного попиту на певні дослідні послуги університету фонд 
засновує нові юридичні особи для ефективного виробництва 
технологій на постійній основі. 

Школа підприємництва Чалмерс була створена в 1997 році і 
замис  лювалася як програма просування інноваційних ідей з метою їх 
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подальшої комерціалізації. Школа повинна була стати сполучною 
ланкою, мета якої – скоротити розрив між дослідженнями та 
практичної підприємницькою діяльністю. Структура освітнього 
процесу за спеціальністю «Інноваційний менеджмент» передбачає 
вивчення протягом першого року навчання циклів дисциплін 
«Стратегії інтелектуальної власності», «Дизайн технологічних 
інновацій та ринків», «Технологічне підприємництво». Значущою 
частиною освітньої програми є придбання навичок за оцінкою ідей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Інноваційна система Чалмерс  
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дослідних ідей, виявлення їх корисності з точки зору ринку 
споживачів. Оцінка ідей відбувається і при написанні магістерських 
робіт Школи підприємництва Гетеборга, і окремо, а також  передбачає 
наявність в штаті особливої групи фахівців з оцінювання ідей. 
Типовий звіт про оцінку ідеї – це документ з певною структурою  
(рис. 3): резюме з викладенням ідеї; її короткий технічний опис; люди, 
які стоять за ідеєю та їх інтереси; новизна ідеї; бачення цінності: 
споживча і соціальна користь, для кого цінна ідея, який потенціал 
ринку, включаючи зверхню модель бізнесу і витратно–інвестиційну 
частину; аналіз ризику / витрат (що потрібно з точки зору залучення 
додаткових активів і які ризики їх залучення). 

 

 
 

Рисунок 3 –  Алгоритм оцінки ідеї 

Наступними кроками, які здійснюються після оцінки ідеї, є 
перевірка її новизни, патентної чистоти, наявності аналогів ринку, 
географічні обмеження використання ідеї, виявляються інші можливі 
напрямки розвитку. При оцінюванні ідей експертами університету 
технологій Чалмерс використовуються бази даних патентів, торгових 
марок та авторських прав розробників. 
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За даним алгоритмом на другому році навчання відбувається 
написання і захист інноваційних проектів (магістерських дисертацій). 
Проект заснований на впровадженні ідеї на ранній стадії патентування. 
Студент займається питаннями комерційного розвитку проекту – виконує 
маркетингове дослідження ринку, залучає фінансування, проводить 
оцінку і планування необхідних фінансових ресурсів для впровадження 
ідеї в практику управління підприємством. Захист проекту зумовлює 
ухвалення рішення про те, чи є ідея придатною для народження інновації 
у вигляді готової продукції, бізнес-процесу, послуги. 

Таким чином, студенти отримують навички створення нових 
продуктів і заснування підприємств в контексті формування нової 
вартості і нових потреб ринку, нових рішень проблем управління та 
організації високотехнологічного виробництва. У процесі навчання 
студенти взаємодіють з регіональною інноваційною системою і 
регулюючими органами (рис. 4). Дослідне навчання відбувається за 
допомогою ефективного управління міні-проектами з реальними 
обмеженнями в часі, попиті і ємності ринку. 

 

 
Рисунок 4 – Регіональна інноваційна система 
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Освітня модель Школи підприємництва полягає в тому, що 
студентські групи асистують генераторам ідей у галузі високих 
технологій для їхнього подальшого впровадження та комерціалізації. 
Проекти можуть зароджуватися і з боку дослідників (вчених 
університету), і з боку великого і середнього бізнесу, індивідуальних 
підприємців, новаторів ринку. Впровадження таких ідей призводить до 
створення компаній (частіше ТОВ), після закінчення освітнього і 
інкубаційного періодів. Адміністратори Школи підприємництва 
займаються пошуком і контактують з авторами ідей, які хотіли б 
бачити свої інновації в комерційній розробці – впровадженими. 

Для того, щоб ідея була прийнята, вона повинна відповідати 
трьом критеріям: 

1) бути високотехнологічною – в її основі закладається нова 
технологія, яка може бути трансформована в інтелектуальну власність. 

2) супроводжуватися місткістю ринку, потенційним попитом (не 
обов'язково емпірично підтвердженим маркетинговим дослідженням). 

3) супроводжуватися чіткою позицією команди підприємців про 
перспективність її використання в бізнесі в майбутньому. 

В результаті Школа підприємництва досягає двох цілей: розвиток 
підприємництва та розвиток нових високотехнологічних компаній. 
Студенти отримують інструментарій та навички застосування 
теоретичних засад при заснуванні підприємств, власниками яких вони 
стають. Завдяки внеску Школи підприємництва збільшується кількість 
і якість інновацій. Тягар відповідальності комерціалізації не лежить на 
плечах однієї людини, як правило, винахідника або дослідника, а 
розподіляється на членів проектної команди творців підприємства. 
Схематично такий підхід до викладання представлений на рис. 5. 

Не завжди впровадження інновації супроводжується створенням 
підприємства. Це виявляється і в діяльності з розвитку існуючих 
підприємств, у використанні венчурного капіталу, консультуванні та 
побудові системи управління, орієнтованій на інновації. Особливе 
місце в механізмі трансферу технологій університету посідає 
інкубатор. Інкубатор має накопичений досвід створення компаній в 
комунікаційних технологіях, медицині, фармацевтиці, сенсорної 
електроніці, біотехнологіях. Синергія між студентами і авторами ідей в 
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атмосфері інкубатора, наявність лідерських якостей при ефективному 
управлінні інтелектуальною власністю дають змогу засновувати 
щорічно біля 15 компаній. Галузева структура представлена 
технологіями комунцкацій, медициною, технологіями очищення та 
виробництва матеріалів, сенсорною електронікою та фармацевтикою.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 –  Педагогіка Школи підприємництва Чалмерс 

Якщо в самій Школі підприємництва проект проходить 
передінкубаційну стадію, користуючись підтримкою команди 
професіоналів, то подальше його просування, заснування підприємства 
може зажадати  ділової підтримки, проект може потребувати 
фінансування. Представлені в магістерських роботах Школи 
підприємництва ідеї можуть бути за допомогою Інкубатора не тільки 
перетворені на підприємства, а й отримати такі можливості 
фінансування: гранти, нагороди від регіональних і національних 
інвестиційних фондів і промисловців, що підтверджують численні 
приклади такої співпраці з інкубатором Volvo, Saab, екологічні 
стипендії Його Величності Короля Швеції. 
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Безсумнівний інтерес представляє собою співробітництво 
Університету з міжнародним науковим парком Ліндхолмен, 
об'єднуючим 17000 співробітників з 230 підприємств і промислово-
наукових організацій. Парк фокусується на розвитку в трьох 
напрямках: мобільний інтернет, інтелектуальні транспортні засоби, 
сучасні комунікації та дизайн. Одним з основних завдань парку є 
створення умов для співпраці бізнесу, органів регулювання та 
суспільства на національному та міжнародному рівні. Ліндхолмен є 
платформою, на підставі якої стимулюється створення нових 
конкурентних переваг Західної Швеції. Велика кількість проектів 
здійснюється в структурі і при використанні потужностей і вчених 
наукового парку. 

Заслуговує на безумовну увагу і організація юридичної 
підтримки Центром дослідження інтелектуальної власності ЦД–ІВ. 
Центр був заснований завдяки спільним зусиллям Університету 
Чалмерс і Школи Бізнесу, економіки і права Університету Гетеборга. 
Сьогодні ЦД–ІВ є світовим лідером в області надання аналітичних 
послуг у сфері управління інтелектуальною власністю. Місія центру 
проявляється у підтримці вчених і промисловців в підвищенні 
добробуту суспільства за допомогою впровадження інновацій. Роль 
ЦД–ІВ полягає в полегшенні формування економіки знань шляхом 
забезпечення її необхідними компетенціями та координацією науково-
дослідних робіт і проектів у національному та міжнародному 
масштабі. Центр – це консультаційна компанія з питань дослідження і 
розвитку виробництва, він допомагає високо технологічним 
підприємствам у побудові та управлінні бізнесом, заснованим на 
інтелектуальних активах. Нині цінність новаторських ідей, 
нововведень, ноу-хау та інших інтелектуальних активів стає все більш 
високою, тоді як вартість матеріальних активів знижується внаслідок 
природного старіння. У порівнянні з 1975р., коли їхня питома вага 
становила в оцінці вартості фірми 17%, наразі ця цифра становить до 
80%. Інтелектуальні активи замінюють матеріальні, стають основними 
факторами конкурентоспроможності, впливають на вартість 
підприємства. Така трансформація вимагає нового управлінського 
розуміння і підходу. Більше 20 років ЦД–ІВ проводить 
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міждисциплінарні дослідження в управлінні, бізнесі, праві і 
технологіях. Невелика команда професіоналів Центру користується 
підтримкою широкої мережі експертів по всьому світу. Таким чином, 
Центр сприяє формуванню та використанню інструментів створення і 
полегшення ведення бізнесу, заснованого на знаннях, і переслідує такі 
цілі: 

• проведення міждисциплінарних досліджень в галузі управління 
інтелектуальними активами; 

• допомога клієнтам у створенні бізнесу, заснованого на знаннях; 
• допомога клієнтам у побудові платформ та інтерфейсів, що 

полегшують створення бізнесу, заснованого на знаннях; 
• управління інтелектуальними активами; 
• управління угодами купівлі-продажу знань і технологій; 
• управління патентами; 
• побудова організаційних схем і внутрішніх стимулів в бізнесі, 

заснованому на знаннях; 
• збільшення цінності нового знання і технології за допомогою 

програмного забезпечення, стандартизації, контролю виробництва та 
використання; 

• допомога в адмініструванні знань і технологій на різних стадіях 
технологічного трансферу (патентування, ліцензування, створення 
бренду і торгових марок, комерціалізація, розвитку у вигляді 
партнерства, спільного підприємництва, технологічного ліцензування 
та інтеграції). 

ЦД–ІВ вже вдруге доповідає про свої можливості і в Україні. 
Основна проблема, яка перешкоджає розвитку інноваційної економіки 
в Україні, також як і в Швеції до 2005 року – це орієнтація 
винахідників на внутрішній ринок, що не дозволяє досягти синергії, 
уникнути дублювання, найбільш ефективно використовувати дослідні 
напрацювання у світовому масштабі, що дало б значний ефект в часі і 
ресурсах для інновації. 

На національному рівні для стимулювання технологічного 
трансферу функціонує Шведська мережа підтримки інновацій та 
технологічного трансферу. Сайт мережі містить презентації, 
стандартні угоди, інші типові документи, які полегшують процес 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

312 

трансферу технологій в економіці на різних його стадіях. 
В Університеті Чалмерс новою структурою є «Західний 

інноваційний офіс», створений в середині 2010р. Місія офісу звучить 
як: «Надання кваліфікованої підтримки з впровадження дослідних 
результатів через комерціалізацію, включаючи патентування та 
ліцензування, трансфер знань. Крім того Офіс має надихати, 
підвищувати кваліфікацію і стимулювати дослідників до 
впровадження більшого числа інновацій. Мета Офісу у підвищенні 
ефективності використання дослідницьких результатів, завдяки чому 
створюється вартість для суспільства і промисловості». Особливість 
роботи офісу полягає в тому, що він працює в тісному взаємозв'язку з 
іншими структурами підтримки інновацій Університету Чалмерс, що 
дозволяє координувати стадії трансферу для дослідника. Офіс надає 
також свої послуги для семи інших університетів, займається пошуком 
підприємств, зацікавлених в розробках вчених Чалмерс, володіючи 
внутрішньою інформацією про нові результати роботи лабораторій і 
підрозділів, пропонує їх послуги і нові продукти підприємствам. 
Полегшенню комунікацій між дослідниками і зовнішнім середовищем 
сприяє спеціальний комунікаційний офіс університету. 

Участь технологічного університету Чалмерс в інновацйній 
економіці регіону Гетеборг, Швеція, таким чином, заснована на 
засадах використання принцип розподілу праці, професіоналізації 
управління нематеріальними активами, виділяє технологічний 
трансфер в самостійний організований процес, який переслідує чіткі 
цілі, що характеризується вимірюваними показниками. Ефективність 
цього процесу досягається за рахунок доцільності всіх елементів 
інноваційної організаційної структури Чалмерс, оскільки кожен з них 
створювався в результаті об'єктивної необхідності виконання постійно 
виникаючих завдань, і водночас оптимізував якусь із функцій 
управління, сприяв впровадженню інновацій та більш чіткої реалізації 
певної стадії такого впровадження. 

Таким чином, в дослідженні було вирішено ланцюг таких задач: 
1. Сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності 

процесу комерціалізації інтелектуальної власності. 
2. Висвітлено методологію аналізу інноваційної культури. 
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3. Сформовано перелік перешкод функціонування інноваційних 
структур  при ВНЗ, діяльність яких спрямована на комерціалізацію 
їхніх наукових розробок та запропоновані шляхи їх подолання. 

4. Виявлено бізнес-процеси в організації інноваційної діяльності 
ВНЗ в контексті підтримки інноваційної культури із показниками 
оцінки прогресу. 

5. Наведений процес взаємного впливу інноваційної культури та 
економіки через операційний механізм передачі ідей до суспільства. 

6. Наведені тактичні операції інноваційного центру ВНЗ, зокрема 
конкретизовані потенційні джерела фінансування технологічного 
трансферу та комунікаційні канали пошуку партнерів в комерціалізації 
і підтримці інновацій. 

7. Наведені показники оцінки прогресу і тактичні заходи 
організації інноваційних процесів ВНЗ.  

8. Встановлено причини ефективності інноваційної економіки за 
участю вищих навчальних закладів на прикладі регіону Західна 
Швеція. 
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Воропаєв В. М. 

Важливим напрямом модернізації вітчизняної економіки є 
розвиток малого та середнього підприємництва. Як зазначено у Плані 
відновлення України на 2015–2017 рр., у цьому секторі економіки 
зайнято 40% населення працездатного віку. Частка малого та 
середнього підприємництва в загальному випуску вітчизняних товарів і 
послуг становить 57,6% [1]. Згідно зі Стратегією сталого розвитку 
«Україна–2020», до першочергових реформ за вектором розвитку 
віднесено «Дерегуляцію та розвиток підприємництва». Її метою є 
«створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку 
малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення 
міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці» [2]. 

Пріоритетами соціально-економічного розвитку України є вихід 
малого та середнього бізнесу на європейський рівень, активізація 
інноваційної та інвестиційної діяльності в сфері підприємництва, 
зростання його обсягів у вітчизняному виробництві, інституціональне 
забезпечення розвитку бізнес-середовища, збільшення надходжень до 
державного та місцевих бюджетів.  

В рамках Загальнодержавної програми розвитку малого і 
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середнього підприємництва в Україні на 2014–2024 роки реалізацію 
нової державної стратегії розвитку бізнесу спрямовано на створення 
сприятливих умов для впровадження інноваційних технологій та 
інструментів щодо кооперування суб’єктів малого, середнього та 
великого бізнесу, а також інших суб’єктів бізнес-середовища для 
розвитку інфраструктури підприємництва. 

В «Аналітичному звіті про стан і перспективи розвитку малого та 
середнього підприємництва в Україні», який підготовлено Державною 
службою України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, підкреслено, що «формування розгалуженої 
інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, 
ефективна діяльність якої сприяє підвищенню інвестиційної 
привабливості регіонів, залученню вітчизняних та закордонних 
інвестицій, застосуванню передових технологій тощо» [3, с. 16], є 
важливим чинником розвитку підприємницької діяльності. 

Напрями підвищення ефективності реалізації державної 
регуляторної політики щодо підтримки розвитку малого та середнього 
підприємництва визначено Законом України від 11.09.2003 р. № 1160 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності». Вони здійснюються через реалізацію регіональних та 
місцевих програм, розширення діяльності мережі інфраструктури 
підтримки підприємництва, надання освітніх послуг для суб'єктів 
підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення 
кваліфікації кадрів для малого та середнього бізнесу, подальший 
розвиток системи інформаційного забезпечення суб'єктів 
підприємництва. 

У сучасних умовах дерегуляції економіки пошуки нових підходів 
до розвитку інфраструктури підприємництва актуалізуються у зв’язку з 
підвищенням значущості малого і середнього бізнесу як джерела 
наповнення доходних частин бюджетів усіх рівнів. Важливим 
напрямом вирішення цієї проблеми є розробка якісно нових форм та 
механізмів ефективної взаємодії суб'єктів соціального партнерства.  

Проблемам розвитку підприємництва в Україні присвячено 
значну кількість наукових праць щодо розробки стратегічних напрямів 
розвитку малого та середнього бізнесу та заходів з антикризового 
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управління, визначення регіональних особливостей здійснення 
підприємницької діяльності [4–10]. Багато уваги приділяється розробці 
пропозицій щодо обґрунтування шляхів створення об’єктів 
логістичної, транспортної, інституціональної інфраструктури 
підтримки малого бізнесу в регіонах та містах України [11–15], 
активізації партнерських взаємовідносин між суб’єктами бізнес-
середовища, громадянського суспільства та органами влади [16–20]. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень із зазначених 
проблем, розробок щодо формування об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва за рахунок розвитку соціально-
економічного партнерства, недостатньо. 

Розвиток малого та середнього підприємництва є невід’ємною 
складовою соціально-економічного становища кожного міста. Воно 
оперативно адаптується до змін кон’юнктури ринку, прискорює 
впровадження нових комерційних, інноваційних і технічних ідей, 
сприяє суттєвому внеску у формування конкурентного середовища,  
лібералізацію ринкових відносин, наповненню бюджетів усіх рівнів, 
залученню приватного капіталу та зовнішніх інвестицій, створенню 
нових робочих місць і зменшенню безробіттю, формуванню 
додаткових джерел доходів для населення та міста і в результаті – 
підвищенню рівня та якості життя. 

Аналіз законодавчої бази показав, що в сучасних умовах 
господарювання приділяється значна увага нормативно-правовому 
забезпеченню розвитку підприємництва, яке спрямовано на підтримку 
підприємницької діяльності та самозайнятості. Воно регулюється 
законами «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення» тощо. 

Разом з тим аналіз статистичних даних свідчить про недостатньо 
ефективну діяльність суб’єктів господарювання в сфері 
підприємництва. За даними Державної служби статистики України, 
кількість суб’єктів господарювання за 2010–2014 рр. зменшилась на 
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11,5%, або з 2183,9 до 1932,2 тис. Кількість малих підприємств 
скоротилася на 9,1%, або з 357,2 до 324,6 тис. Їх питома вага становила 
в 2014 р. 16,8% загальної кількості суб'єктів господарювання. Кількість 
фізичних осіб-підприємців зменшилася на 11,8% – з 1805,1 до 1591,2 
тис., або з 394 до 370 на 10 тис. наявного населення. Питома вага 
фізичних осіб-підприємців складала в 2014 р. 82,4% загальної кількості 
суб’єктів господарювання.  

Загальна кількість зайнятих працівників у сфері підприємництва 
знизилася за 2010–2014 рр. майже на 2 млн осіб (на 18,3%): на 477,7 
тис. осіб, або на 22,1% кількості зайнятих працівників на малих 
підприємствах, та на 316,3 тис. осіб, або на 11,2% кількості працюючих 
у фізичних осіб-підприємців. Кількість найманих працівників у цій 
сфері скоротилася на 19,7% унаслідок зниження на 22,5% кількості 
найманих працівників на малих підприємствах та на 10,1% у фізичних 
осіб-підприємців. 

За даними Державної служби статистики України, обсяги 
продукції (товарів, послуг), реалізованої суб’єктами господарювання в 
сфері підприємництва, становили в 2014 р. 4459,7 млрд грн, з них 
2428,2 млрд грн реалізовано малими та середніми підприємствами 
(54,4% загального обсягу реалізованої продукції) та 289 млрд грн 
фізичними особами-підприємцями (6,5%). Обсяг реалізованої 
продукції на одного суб’єкта господарювання в сфері підприємництва 
в 2014 р. складав 2308,1 тис. грн (у 2010 р. – 1646,9 тис. грн), на одного 
зайнятого працівника – 507 тис. грн (у 2010 р. – 333,9 тис. грн), на 
одного найманого працівника – 628,1 тис. грн (у 2010 р. – 406,6 тис. 
грн) [21]. 

Для вирішення проблем підвищення ефективності розвитку 
малого та середнього бізнесу доцільно розробляти відповідні 
нормативно-правові, організаційні, економічні, фінансові, інформаційні 
заходи. За даними Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва, у 2013 р. проведено 25,4 тис. 
семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, участь у яких 
взяло 274,5 тис. осіб. 36,2 тис. осіб одержали консультації з питань 
організації та здійснення підприємницької діяльності, найму 
персоналу, оформлення трудових відносин, державної реєстрації 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

320 

суб’єктів господарювання, бюджетного та податкового законодавства. З 
метою стимулювання самозайнятості населення здійснюється 
професійна орієнтація на організацію підприємницької діяльності та 
професійне навчання безробітних на курсах підвищення кваліфікації 
[3, с. 22, 23]. 

Значна увага приділяється підтримці розвитку малого і 
середнього підприємництва на регіональному рівні, яка здійснюється в 
рамках регіональних і місцевих програм. У багатьох містах України 
розроблено програмні документи сприяння підприємництву, які є 
складовими частинами стратегічних програм соціально-економічного 
розвитку міст.  

Узагальнення досвіду розвитку малого та середнього 
підприємництва свідчить, що важливим чинником його активізації у 
містах є створення об'єктів підтримки підприємництва, відповідного 
інфраструктурного забезпечення, виходячи з місцевих особливостей. 

Як свідчить аналіз програм сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва, в різних містах спостерігається суттєва 
диференціація кількості малих підприємств на 10 тис. наявного 
населення: Тернопіль – 240, Львів – 120, Харків – 118, Івано-
Франківськ – 116, Одеса – 111, Дніпропетровськ – 108, Луцьк – 101, 
Чернівці – 77, Кам'янець-Подільський – 57, Бердянськ – 46, Артемівськ 
– 39. У 2014 р. кількість малих підприємств на 10 тис. наявного 
населення складала 76 (у 2010 р. – 78). 

За 2009–2013 рр. загальна кількість об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва в Україні зросла на 22,6% (табл. 1). При 
цьому кількість створених бізнес-центрів збільшилась на 6,9%, бізнес-
інкубаторів – на 11,3%, технопарків – на 22%, небанківських 
фінансово-кредитних установ – на 69,7%, інформаційно-
консультативних установ – на 35,9%. Кількість таких об’єктів 
інфраструктури підтримки підприємництва як лізингові центри 
скоротилася на 33,4%, фондів підтримки підприємництва – на 13,7%, 
інвестиційних та інноваційних фондів і компаній – на 6,4%. 

Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду свідчить про 
необхідність пошуку нових форм інфраструктурної інноваційної 
підтримки підприємництва, які пов’язано з підвищенням рівня 
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підготовки кадрів для малого і середнього підприємництва, 
впровадження дієвих інструментів інвестиційної підтримки, 
стимулювання інноваційних процесів, соціальної відповідальності 
тощо. 

Як підкреслено в Національній доповіді «Соціально-економічний 
потенціал сталого розвитку України та її регіонів», «мале та середнє 
підприємництво (МСП) є найбільш чутливим до змін зовнішнього 
середовища і досить ризиковим видом діяльності, особливо в умовах 
нестабільно функціонуючої економіки. Інтенсивне кількісне та якісне 
зростання суб’єктів малого та середнього підприємництва без 
достатнього інфраструктурного забезпечення неможливе.  

Таким чином, сукупні інфраструктурні (інформаційно-аналітичні, 
організаційно-технічні, фінансово-кредитні, регуляторні) можливості 
території щодо забезпечення умов функціонування малого та 
середнього підприємництва розглядаються як його інфраструктурний 
потенціал. Отже, для розвитку наявного потенціалу сектору малого та 
середнього підприємництва у нашій країні актуальним стає завдання 
вдосконалення системи інфраструктури його забезпечення» [20, с. 728]. 

Таблиця 1– Об’єкти інфраструктури підтримки  
підприємництва у містах України 

Об’єкти інфраструктури 

Роки 2013 р. 
до 

2009 р.,
% 

2009 2012 2013 

од. 
питома 
вага, %

од. 
питома 
вага, %

од. 
питома 
вага, % 

Небанківські фінансово-
кредитні установи 

 
2444 

 
23,4 

 
3964 

 
32,2 

 
4148 

 
32,4 

 
169,7 

Інформаційно-консультативні 
установи 

 
3119 

 
29,9 

 
3902 

 
31,7 

 
4238 

 
33,1 

 
135,9 

Технопарки 41 0,4 46 0,4 50 0,4 122,0 
Бізнес-інкубатори 71 0,7 76 0,6 79 0,6 111,3 
Бізнес-центри 449 4,3 531 4,3 480 3,8 106,9 

Інвестиційні та інноваційні 
фонди і компанії 

 
3240 

 
31,1 

 
3031 

 
24,6 

 
3034 

 
23,7 

 
93,6 

Фонди підтримки 
підприємництва 

 
262 

 
2,5 

 
242 

 
1,9 

 
226 

 
1,8 

 
86,3 

Лізингові центри 808 7,7 535 4,3 538 4,2 66,6 
Загальна кількість 10434 100,0 12327 100,0 12793 100,0 122,6 
Розраховано за даними: [3, с. 16]. 
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Передовий досвід міст України з формування та підтримки 
об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва свідчить, що їх 
поява в містах України здійснюється виходячи з місцевих потреб. 
Наприклад, у 2013 р. у місті Києві відкрито Київський інноваційний 
інкубатор «iHub», розташований на території Торговельно-промислової 
палати України та розрахований на 65 місць (20 стартап-команд). 
Цільовою аудиторією бізнес-інкубатора є старшокласники, студенти і 
приватні підприємці, які створюють проекти у сфері інформаційних 
технологій.  

На Сумщині для підтримки розвитку власного бізнесу 
зареєстровано Сумський обласний бізнес-інкубатор; метою бізнес-
інкубатора «Самар» є розвиток молодіжного бізнесу, надання допомоги 
з економічних та юридичних питань, проведення проектно-експертних 
оцінок бізнес-ідей, співпраця з інвесторами; бізнес-інкубатор у сфері 
ЖКГ «Управитель» сприяє підготовці підприємців малого та 
середнього бізнесу та студентів, бажаючих здійснювати бізнес у сфері 
управління багатоквартирними будинками. 

В Івано-Франківській області створено асоціацію «Галицький 
інноваційний Кластер» як інноваційний інструмент, що представляє 
групу локалізованих взаємозалежних компаній, постачальників 
устаткування, комплектуючих, спеціалізованих послуг, науково-
дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та інших організацій, 
які взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного. 
На Рівненщині успішно працює Рівненська обласна громадська 
організація «Правова асоціація «Паритет», яка надає суб’єктам 
підприємницької діяльності інформаційно-консультативні послуги з 
питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької 
діяльності, започаткування та ведення власного бізнесу. 

У місті Кіровоград працює комунальне підприємство «Агентство 
розвитку міста Кіровоградської міської ради», що супроводжує 
інвестиційні проекти, наприклад, проект із створення бізнес-
інкубатора. У місті Львові створено 12 бізнес-центрів, 30 
підприємницьких об’єднань, 29 офісних центрів, технопарк 
Національного університету «Львівська політехніка», Львівський 
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міський центр підтримки бізнесу, Центр підтримки бізнесу 
«НьюБізнес», Львівський державний центр науки, інновацій та 
інформатизації, Львівський регіональний центр з інвестицій та 
розвитку, Львівський центр інновацій тощо. 

Отже, сприяння розвитку фінансової, інформаційної, 
матеріально-технічної, маркетингової, консалтингової, наукової та 
освітньої інфраструктури підтримки підприємництва є одним з 
основних питань, що потребує вирішення на державному рівні. Воно 
включено до проекту Закону України «Про Загальнодержавну 
програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 
роки».  

В умовах обмежених ресурсів та кризових явищ в економіці 
пошук нових форм інфраструктурної інноваційної підтримки 
підприємництва доцільно здійснювати на основі розвитку 
партнерських взаємовідносин суб'єктів бізнес-середовища, 
інформаційно-освітнього простору, органів влади та місцевого 
самоврядування, громадського суспільства. 

«Партнерство – это технология координации деятельности 
организаций, не связанных друг с другом ни административными, ни 
рыночными отношениями. На практике такая форма сотрудничества 
фирм, компаний не закрепляется в учредительных документах, а 
поддерживается фактически. В качестве документа, подтверждающего 
такие отношения, обычно составляется договор (или протокол) о 
партнерстве» [22]. 

Наприклад, згідно з документами ООН, під партнерством 
розуміють «добровольные и основанные на сотрудничестве 
взаимоотношения между различными субъектами, как 
представляющими государство, так и не связанными с ним, при 
которых все участники договариваются совместными усилиями 
добиваться общей цели или выполнять конкретную задачу и сообща 
преодолевать неблагоприятные факторы, нести общую 
ответственность, предоставлять на взаимной основе ресурсы и знания 
и пользоваться достигнутыми результатами» [23, с. 19].  

В сучасних умовах бурхливого розвитку науково-технологічного 
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прогресу зростає наукоємність товарів і послуг. У свою чергу, 
зростання «економіки знань» обумовлює необхідність модернізації 
системи підготовки фахівців, які сприйнятливі до інновацій. За 
результатами дослідження «Досвід працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів: погляд випускників та роботодавців», у 
рамках якого було опитано 1202 випускника 2007–2012 років з 239 
ВНЗ, що навчалися за такими напрямами підготовки: бізнес/економіка, 
право, інженерно-технічні спеціальності, інформаційні технології, 
архітектура/ будівництво, та представників 843 середніх і великих 
компаній, було з'ясовано, що «головними бар'єрами у прийомі на 
роботу випускників ВНЗ найчастіше стають: низький рівень 
практичної підготовки (59%), завищені вимоги до зарплати та 
перспектив кар'єрного зростання (40%), відсутність досвіду роботи та 
належних професійних навичок (37%)» [24]. 

У зв'язку з цим, для багатьох університетів світу стратегічне 
партнерство з науковими організаціями та бізнес-середовищем стало 
стратегічним пріоритетом. Воно сприяє вдосконаленню процесу 
підготовки фахівців  згідно з вимогами ринку праці, розширенню 
можливостей праці в інноваційному середовищі, розвитку науково-
дослідницької діяльності, формуванню інформаційно-освітньо-
виховного простору, що обумовлює економічне зростання на 
інноваційній основі. 

«У сучасному суспільстві зростають соціальний та гуманітарний 
компоненти наукової й інноваційної діяльності, світоглядно-ціннісна 
роль освіти. Країни, що мають розвинені, по-справжньому передові 
науково-освітні системи, потужну інноваційну інфраструктуру, 
належний рівень суспільної оцінки праці освітян і науковців, 
характеризуються стабільністю соціальних систем і державних 
інституцій, високими показниками рівня життя, інтелекту, здоров'я 
своїх громадян, тобто належним станом людського капіталу, який 
своєю чергою сам стає джерелом цивілізаційного, соціального, 
культурного й економічного поступу» [25, с. 84]. 

Досвід стану партнерства бізнес-середовища та університетів, 
проведених у США, Канаді, Європейському Союзі та Україні, свідчить, 
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що його налагодження сприятиме підвищенню рівня практичної 
підготовки студентів та педагогів, зростанню інноваційного потенціалу 
вищих навчальних закладів, підвищенню конкурентоспроможності 
фахівців на ринку праці, розширенню інноваційної діяльності, 
зниженню питомої ваги молодіжного безробіття за рахунок підготовки 
фахівців, що відповідають запитам компаній. У свою чергу, через 
програми стажування та практики компанії одержують доступ до 
висококваліфікованої робочої сили. 

Узагальнення досвіду партнерств між бізнес-компаніями та 
вищими навчальними закладами свідчить, що загалом партнерство 
університетів із бізнесом у країнах ЄС залишається доволі 
нерозвиненим. В Україні з ВНЗ співпрацює тільки близько третини 
компаній (34%), переважно великі й середні компанії (відповідно, 62% 
та 31%) [26]. Партнерство має поєднувати два аспекти: партнерство в 
навчальному процесі й у дослідницькій та інноваційній діяльності. 
Здебільшого партнерство університетів і компаній реалізується шляхом 
проведення досліджень, спільної розробки та оцінки курсів та програм, 
захисту інтелектуальної власності. В Україні найпоширенішими 
формами співпраці компаній з ВНЗ є стажування та практика 
студентів, лекції для студентів, студентські проекти, конкурси, надання 
ВНЗ новітнього устаткування і технологій у форматі навчальних 
центрів, лабораторій тощо.  

Згідно з результатами дослідження «Досвід працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів: погляд випускників та 
роботодавців», 71% компаній у співпраці з ВНЗ допомагають у 
стажуванні, проходженні практики студентів; 32% – залучають 
студентів до роботи; 18% компаній укладають договори з ВНЗ про 
контрактно-цільову підготовку фахівців за заявкою компаній. Тільки 
10% компаній беруть участь у навчальному процесі (викладають 
спеціальні курси, факультативи тощо) [26, с. 11]. 

У більшості країн ВНЗ мають право створювати наукові парки та 
бізнес-інкубатори в структурі університетів, інноваційні компанії, 
центри технологічних досліджень або холдинги з управління 
інтелектуальною власністю. Ефективній співпраці університетів з 
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суб'єктами бізнес-середовища заважає низка бар'єрів, основними з 
яких є недостатня поінформованість бізнесу про можливості співпраці 
з ВНЗ, орієнтованість бізнесу на швидке одержання прибутку, 
проблеми конфіденційності інформації, складність узгодження 
правових аспектів інтелектуальної власності, нерозуміння бізнесом 
реалій та умов роботи ВНЗ. 

Як стверджують розробники «передумов формування концепції 
розвитку інтегрованої системи «вища школа – бізнес-структура», 
сучасні форми взаємодії «українських вищих навчальних закладів з 
бізнесом – це тільки перший крок на шляху формування державно-
приватного партнерства в галузі освіти». «Можливості використання в 
нашій країні сучасних форм і механізмів інтеграції науки, освіти та 
бізнес-середовища визначаються вектором соціально-економічних 
перетворень, який формує потреби держави, суспільства, економіки в 
нових науково-освітніх моделях. При цьому для реалізації сучасних, 
більш складних моделей інтеграції та адекватних їм фінансово-
економічних механізмів потребується істотне коректування норм 
законодавства, а також підтримка інтеграційних процесів з боку 
держави» [27]. 

Як наголошено у проекті Концепції Національної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні [28], взаємодія соціально 
відповідальних суб'єктів бізнес-середовища з місцевими органами 
влади, територіальною громадою, органами місцевого самоврядування 
щодо вирішення пріоритетних соціальних проблем має стати суттєвим 
чинником стабільного соціального розвитку. Зарубіжний досвід 
свідчить, що соціальні чинники впливають на показники основної 
діяльності компаній на рівні з фінансово-економічними [29, с.305; 30, 
с.59]. 

Дослідження американської консалтингової компанії Towers 
Perrin свідчить, що доходи акціонерів соціально відповідальних 
компаній (General Electric, Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & 
Johnson) більш ніж у два рази перевищували доходи компаній, які не 
належали до категорії соціально відповідальних [31, с.15]. 

Цю тенденцію підтверджує також досвід провідних бізнес-
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компаній України, зокрема ТОВ «Донбаська паливно-енергетична 
компанія» (ДПЕК), якою з 2012 р. розробляються Стратегії соціального 
партнерства територій присутності в територіальних громадах на 
основі Декларації Соціального Партнерства [32]. За 2013–2015 рр. 
реалізовано соціальні проекти, які визначено як пріоритетні 
експертами та мешканцями міст і районів присутності ДПЕК: 
«Енергозбереження в школах», спрямований на поширення знань з 
енергозбереження серед учнів та створення умов для енергозбереження 
в навчальних закладах через установлення енергозбережувального 
обладнання та впровадження технологій енергозбереження; проект 
«Телемедицина», який за допомогою засобів «онлайн-медицини» 
забезпечує доступ будь-якої особи до якісного діагностування та 
лікування шляхом міжсекторного партнерства на основі укладання 
угод між лікувальними установами, науково-дослідними інституціями, 
органами місцевої влади; проект «Створення та розвиток Агенцій 
місцевого розвитку». 

За ініціативою Федерації профспілок Черкаської області при 
Черкаському міськвиконкомі створено Раду соціального діалогу, якою 
розглядаються актуальні питання життя трудових колективів 
підприємств та організацій міста, роботи комунальних служб, 
зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, виплати 
заробітної плати, оздоровлення та відпочинку дітей. З метою 
підвищення якості життя населення міста Черкаси створено 
Регіональну непідприємницьку громадську організацію «Центр 
соціального партнерства». Досягнення своєї місії Центр розглядає в 
нерозривному зв’язку з духовним, соціальним і економічним 
розвитком, екологічною безпекою регіону і згодою в громадянському 
житті. Він активно співпрацює з місцевими органами державної влади, 
профспілками, ветеранськими, молодіжними та іншими громадськими 
та благодійними організаціями. 

Таким чином, досвід впровадження соціально відповідальної 
політики свідчить, що побудова стратегії розвитку компанії з 
урахуванням соціальних потреб територіальної громади у містах 
(районах) її присутності «створює атмосферу довіри та 
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взаєморозуміння, дозволяє уникати негативних соціальних наслідків, 
які виникають у процесі модернізації виробництва або його 
перепрофілювання» [33], сприяє розвитку бізнес-середовища, 
збереженню навколишнього середовища, підвищенню якості життя 
населення, створенню умов для стабільного соціально-економічного 
розвитку. 

Визначення ролі вищих навчальних закладів у контексті основних 
напрямів національної інноваційної системи дає змогу стверджувати, 
що в умовах кризових явищ та обмеженості різного роду ресурсів 
потрібен пошук більш ефективних форм партнерства суб'єктів 
інформаційно-освітньо-виховного простору, бізнес-середовища, 
громадянського суспільства з органами влади та місцевого 
самоврядування. Стрімке зростання «економіки знань» обумовлює 
необхідність формування регіональних (міських) систем 
взаємовигідних партнерських взаємовідносин суб'єктів 
господарювання, навчальних закладів, громадянського суспільства, 
органів влади, націлених на підвищення соціально-економічного 
розвитку в контексті інвестиційно-інноваційної моделі підвищення 
конкурентоспроможності держави. 

Розглянемо можливості підвищення ефективності 
підприємницької діяльності в місті Слов’янську як значущого чинника 
поліпшення соціально-економічного становища за рахунок 
інноваційної складової бізнес-освіти. Програма розвитку малого та 
середнього підприємництва міста Слов’янська стала складовою 
частиною Стратегічного плану соціального та економічного розвитку 
міста Слов’янська на період до 2016 року. 

Зусилля органів місцевого самоврядування та міської влади за 
2010–2015 рр. сприяли збільшенню кількості малих і середніх 
підприємств на 34,7% – з 570 до 768, а у розрахунку на 10 тис. 
наявного населення на 39% – з 41 до 57 підприємств. Чисельність 
працюючих на малих і середніх підприємствах міста зросла на 13,7% – 
з 4135 до 4700 осіб, або з 297 до 349 осіб на 10 тис. наявного 
населення, тобто на 17,5%. У цілому кількість працюючих у сфері 
підприємництва складає майже 8% населення міста. Серед них 41,9% 
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працюють в оптовій і роздрібній торгівлі, 18,4 – у промисловості, 8,2 – 
у будівництві, 14,7 займаються операціями з нерухомістю, 4,3% – 
наданням послуг. За рахунок розвитку малого та середнього 
підприємництва у місті щороку створюються нові робочі місця: 2693 у 
2011 р., 1415 у 2012 р., 1303 у 2013 р., 452 у 2014 р. 

Обсяги реалізованої продукції та наданих послуг на малих і 
середніх підприємствах у 2014 р. досягли 900 млн грн. Це 23% 
загального випуску продукції в місті. Надходження до бюджету міста 
від діяльності малих та середніх підприємств становили у 2014 р. 30 
млн грн – (6,4% загального обсягу). Питома вага надходжень від 
суб’єктів малого і середнього підприємництва міста до бюджетів усіх 
рівнів досягла в 2013 р. 39,1%, в 2014 р. 32,3% (28,7 млн. грн), в 2015 р. 
13,9% (32,3 млн. грн). 

Авторами статті запропоновано заходи щодо формування 
інфраструктури підтримки підприємництва міста Слов’янська за 
рахунок інноваційних резервів факультету психології, економіки та 
управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
[15, с. 101]. Основні завдання запропонованих об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва подано на рис. 1. 

На основі результатів проведеного дослідження визначено 
напрями партнерських взаємовідносин факультету психології, 
економіки та управління університету, органів місцевої влади й 
місцевого самоврядування та різних бізнес-структур. Ці напрями 
систематизовано за такими групами, як науково-методичне, науково-
організаційне та інформаційне забезпечення розвитку об’єктів 
ринкового середовища. 

Пропозиції щодо інформаційного забезпечення розвитку малого 
та середнього бізнесу в місті Слов’янську на основі партнерських 
взаємовідносин між університетом та бізнес-середовищем включають 
заходи з формування баз даних, розвитку міської інфраструктури, 
різних форм соціального партнерства (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Запропонована схема інфраструктурної  

підтримки підприємництва 

Консалтинговий центр Сервісне обслуговування населення,  
громадських організацій, підприємців 

Відділ аналізу  
та прогнозу розвитку 
підприємництва в місті 

Аналіз ефективності діяльності 
малого та середнього бізнесу 

Розробка напрямів підвищення ефективності  
підтримки підприємництва в контексті стратегії 

соціально-економічного розвитку міста 

Соціальний моніторинг 

Центр  
гендерної політики  
та бюджетування 

Розробка пропозицій щодо підвищення  
ефективності розвитку підприємництва  
з урахуванням гендерної компоненти 

Факультет психології, економіки та управління  

Навчальний центр 
обслуговування підприємців

з бухгалтерського  
обліку та аудиту 
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бізнес-освіти 

Бізнес-інкубатор для 
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підприємництва 

Впровадження сучасних бухгалтерських продуктів та 
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Підготовка та підвищення кваліфікації бухгалтерів 
малих та середніх підприємств. 
Видача відповідних сертифікатів. 

Проведення семінарів з актуальних  
проблем розвитку підприємництва 

Методичне супроводження  
та наукова підтримка бізнес-планування 

Обґрунтування наукових пропозицій 
щодо активізації підприємницької діяльності  

Організація зустрічей  
з успішними підприємцями міста 

Проведення конкурсів бізнес-планів 

Науково-методична допомога  
молоді в започаткуванні бізнесу 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Віртуальні навчальні 
підприємства залежно 
від сфери діяльності 
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Рисунок 2 – Інформаційні складові активізації партнерства  
університету та підприємців міста 

Створення баз даних 

Впровадження єдиної бази даних, яка орієнтує підприємців міста
за різними освітньо-професійними напрямами  

та спеціалізаціями підготовки фахівців  

Формування баз даних про функціонування об’єктів 
інфраструктури підприємництва в місті Слов’янську 

Формування  
та підтримка розвитку 
об’єктів інфраструктури 

Створення муніципального центру,  
який надаватиме послуги підприємцям з одержання  

дозвільних документів у сфері підприємництва,  
оформлення фінансових документів 

Створення та поповнення веб-сайту комунального підприємства 
«Слов’янський міський центр з підтримки розвитку малого  

та середнього підприємництва» 

Формування 
дистанційної системи 
корпоративної освіти 
як форми соціального 

партнерства 

Організація та проведення дистанційних курсів для підприємців 
з метою їх навчання використанню в практичній діяльності 
сучасних бухгалтерських технологій: 1С, online рахунків тощо 

Організація та проведення дистанційної освіти 
 для одержання вищої освіти серед підприємців міста 

Організація різних видів практик для студентів факультету  
на підприємствах міста 

Проведення науково-дослідних  
та дослідно-конструкторських робіт і практичних занять 

Розробка та реалізація спільних програм з працевлаштування 
випускників факультету, ярмарки вакансій 

Організація мастер-класів для студентів і викладачів  
університету та зустрічей з успішними підприємцями  

Підготовка фахівців відповідно до потреб готельно-ресторанного 
і туристичного комплексів курортно-туристичного міста  
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Серед прикладів заходів науково-методичного забезпечення 
можна назвати такі: визначення пріоритетних напрямів розвитку та 
розробка пропозицій щодо активізації малого та середнього 
підприємництва в місті; підготовка проекту Програми розвитку малого 
та середнього підприємництва Слов’янська на 2015–2016 роки в 
рамках Стратегічного плану економічного і соціального розвитку міста 
на період до 2016 року; підготовка та видання інформаційних 
матеріалів (брошур, рекламних матеріалів) з роз’ясненнями 
юридичних, бухгалтерських, фінансових, управлінських, 
консалтингових, маркетингових питань тощо; підготовка науково-
методичних рекомендацій щодо розробки бізнес-проектів для 
організації підприємницької діяльності, розширення, або 
диверсифікації бізнесу, а також інвестиційних проектів за 
пріоритетними видами економічної діяльності в місті; розробка 
науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо 
формування об’єктів інфраструктури інноваційної підтримки 
підприємництва міста: центр бухгалтерського обслуговування 
підприємців, інноваційний центр бізнес-освіти, бізнес-інкубатор, 
віртуальні навчальні підприємства, технопарк, комунальне 
підприємство «Слов’янський міський центр з підтримки розвитку 
малого та середнього підприємництва», а також обґрунтування 
доцільності формування туристично-інформаційного центру в місті [8, 
с.79]. 

Науково-організаційне забезпечення розвитку бізнес-середовища 
охоплює такі заходи: організація та проведення навчальних семінарів 
та тренінгів для працівників малих і середніх підприємств щодо 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності з питань реалізації 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, 
інвестиційного аналізу реалізації інноваційних проектів у сфері 
підприємництва; впровадження інформаційних технологій, систем 
управління якістю, удосконалення фінансової, логістичної, 
маркетингової діяльності; надання методичної допомоги 
роботодавцям, здійснення роз’яснювальної та консультаційної роботи з 
питань податкового, митного законодавства, ведення соціально 
відповідального бізнесу; проведення на базі університету ярмарок 
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вакансій; одержання другої вищої освіти за професіями, що дають 
змогу займатися підприємницькою діяльністю;  організація навчання 
для соціально незахищених категорій населення (молоді, жінок); 
висвітлення в засобах масової інформації питань щодо переваг 
соціально відповідального бізнесу, легалізації «тіньової» зайнятості, 
детінізації заробітної плати найманих працівників тощо. 

Впровадження заходів щодо активізації функціонування об’єктів 
інфраструктури інноваційної підтримки підприємництва на основі 
розвитку партнерських взаємовідносин факультету психології, 
економіки та управління Донбаського державного педагогічного 
університету з органами місцевого самоврядування й місцевої влади з 
підприємцями шляхом надання їм бухгалтерських, фінансових, 
економічних, юридичних, управлінських, інформаційних, науково-
методичних, науково-організаційних та психологічних консультацій, 
сприятиме соціально-економічному розвитку міста Слов’янськ та 
підвищенню якості життя громадян (рис. 3). 

Складові очікуваного ефекту від реалізації заходів щодо 
формування інфраструктури підтримки підприємництва міста 
Слов’янська за рахунок освітньої та консультативної діяльності 
факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» на основі розвитку партнерських 
взаємовідносин подано на рис. 4. 

Важливим соціальним ефектом від запропонованих заходів стане 
активізація залучення молоді до підприємницької діяльності. Завдяки 
можливостям, які відкриються за рахунок більш ретельної практики та 
знань, одержаних на створених об’єктах інфраструктури підтримки 
підприємництва, молодь буде краще адаптуватися до реалій ринкового 
середовища. За своєю суттю бізнес-освіта сприяє вихованню спільноти 
активних та успішних людей, які відчувають виклики часу та прагнуть 
до особистого розвитку, створенню креативного середовища, в якому 
виникають оригінальні ідеї, формується системний підхід до розробки 
стратегічних програм розвитку підприємництва, розробляються 
механізми їх ефективної реалізації. 
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Рисунок 3 – Систематизація показників підвищення ефективності 

соціально-економічного розвитку міста за рахунок формування об’єктів 
інфраструктури підтримки підприємництва 

Показники підвищення ефективності 
соціально-економічного розвитку міста за рахунок 
удосконалення інфраструктури підприємництва 

Показники ефективного  
розвитку економіки міста 

Показники підвищення рівня  
та якості життя населення 

Створення сприятливих умов  
для розвитку малого  
та середнього бізнесу 

Зниження частки тіньового бізнесу  
в економіці міста 

Зростання рівня 
конкурентоспроможності економіки  

міста на основі активізації 
інноваційних процесів 

Зростання обсягів надходження  
до бюджетів усіх рівнів 

від функціонування малих 
та середніх підприємств 

Підвищення внеску сфери малого  
та середнього підприємництва у 

забезпечення зайнятості населення  

Поліпшення бізнес-клімату та створення 
позитивного іміджу міста для збільшення

обсягів інвестиційних ресурсів  

Формування на якісно новому рівні 
системи підтримки підприємництва  
на основі розширення інфраструктури  

та ефективного використання  
місцевих ресурсів 

Зниження рівня безробіття у місті, 
особливо серед молоді та жінок 

Зростання доходів населення  
та  зниження соціальної  
напруженості у місті 

Поліпшення якості здоров’я 
населення в місті 

Поліпшення соціально-культурного та 
інформаційного простору міста  

на основі зростання рівня  
та якості життя населення  

Поліпшення соціально-побутових умов 
життя населення на основі розвитку 

соціальних об’єктів інфраструктури міста

Поліпшення психологічного  
клімату в місті 
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Рисунок 4 – Економічний та соціальний ефект від діяльності  

об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва 

 

Економічний ефект Соціальний ефект 

Створення нових робочих місць  
і відповідне зменшення кількості 

безробітних 

Підвищення ефективності роботи  
малих та середніх підприємств  

Підвищення рівня заробітної плати 
підприємців та найманих працівників 

малих і середніх підприємств 

Зростання кількості об’єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва міста  

Підвищення якості консультативних 
послуг підприємцям 

Збільшення кількості проведених 
навчальних семінарів та тренінгів 

Зростання питомої ваги малих і 
середніх підприємств у загальному  

обсязі  випуску продукції підприємств 
міста та послуг, які вони надають 

Залучення суб’єктів малого 
та середнього підприємництва  
до виконання робіт/послуг 

за державні кошти  

Збільшення надходжень  
до бюджетів усіх рівнів  
від діяльності малих 

та середніх підприємств 

Підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання  

Активізація залучення молоді  
до підприємницької діяльності  

Залучення до ринку праці 
соціально незахищених верств 

населення: жінок, молоді, інвалідів, 
пенсіонерів тощо  

Зростання рівня адаптації молоді  
до сучасних умов розвитку 
ринкового середовища  

Збільшення кількості підприємців  
у місті, у тому числі фізичних  

осіб-підприємців 

Підвищення рівня доходів  
фахівців університету  

Складові очікуваного ефекту від впровадження комплексу 
заходів з формування об’єктів інфраструктури  

підтримки підприємництва в місті 
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Створення перелічених об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва на базі факультету психології, економіки та управління 
університету, надання відповідних послуг консультативного, 
освітнього, наукового, експертного, аналітично-інформаційного та 
іншого характеру реально з юридичної точки зору в контексті 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». 
Авторами статті запропоновано уточнити та доповнити перелік 
платних послуг у сферах освітньої, наукової та науково-технічної 
діяльності (табл. 2). 

Таблиця 2 – Перелік та зміст платних послуг, які може надавати 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  
для розвитку сфери малого та середнього підприємництва  

у місті Слов’янську 
Перелік платних послуг відповідно

до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 р. № 796 

Уточнення змісту та доповнення 
переліку платних послуг 

1 2 
У сфері освітньої діяльності

Навчання студентів, курсантів для здобуття 
другої вищої освіти, крім випадків, коли право 
на безоплатне здобуття другої вищої освіти 
надано законодавством 

Організація дистанційного навчання 
для одержання другої вищої освіти 

Підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації кадрів, навчання для здобуття 
громадянами післядипломної освіти понад 
державне замовлення  

Організація та проведення курсів 
підвищення кваліфікації для керівного 
складу малих та середніх підприємств 

Проведення спеціальних курсів, семінарів, 
тренінгів, стажування, підвищення професійної 
компетентності в іншій формі, що не потребує 
отримання відповідної ліцензії 

Організація та проведення семінарів, 
тренінгів, мастер-класів видатних 
представників бізнесу  

Підготовка кваліфікованих робітників понад 
державне замовлення в межах ліцензійного 
обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього 
рівня кваліфікованого робітника передбачено 
навчальним планом підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем вищої освіти

Організація та проведення дистанційних 
курсів для підприємців з метою їх навчання 
використанню в практичній діяльності  
сучасних бухгалтерських технологій:  
1С, online рахунків тощо 

Підготовка та перепідготовка, підвищення 
кваліфікації кадрів за замовленням центрів 
зайнятості 

Організація та проведення курсів 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів у сфері малого та 
середнього підприємництва 
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1 2
Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, 
практикумів, занять іншої форми з питань науки, 
техніки, права, культури, мистецтва, фізичної 
культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо 

Організація різних видів практик для 
студентів факультету на малих та середніх 
підприємствах міста 

Проведення у позанавчальний час заходів за 
освітнім, науковим, технічним, художнім, 
туристичним, екологічним, спортивним, 
оздоровчим та гуманітарним напрямами 

Організація та проведення комплексу 
заходів з активізації розвитку малого та 
середнього підприємництва в місті 
Слов’янську  

Видання та реалізація навчальної літератури, 
методичних, науково-методичних, наукових, 
науково-технічних видань, друкованих засобів 
масової інформації (газети, часописи, альманахи 
тощо) 

Видання спеціальної наукової літератури з 
проблем розвитку підприємництва, 
інформаційних бюлетенів, журналів, газет, 
наукових публікацій в фахових виданнях та 
засобах масової інформації 

Розроблення, впровадження та супроводження 
електронних навчальних матеріалів, курсів 
дистанційного навчання 

Розробка та реалізація електронних 
навчальних матеріалів і курсів з проблем 
розвитку малого та середнього 
підприємництва  

У сфері наукової та науково-технічної діяльності 
Проведення досліджень щодо розвитку окремих
галузей економіки 

Проведення маркетингових досліджень з 
розвитку підприємництва 
Наукове обґрунтування доцільності 
створення кластерів та інших форм 
партнерства бізнесу, освіти, науки та влади
Розробка пропозицій щодо формування 
об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва  

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової
діяльності 

Формування баз даних про функціонування 
об’єктів інфраструктури щодо розвитку 
підприємництва в місті Слов’янську 

Забезпечення доступу до Інтернету, баз даних,
пошукових систем, електронної пошти для осіб,
які не працюють і не навчаються у відповідному
закладі (установі) 

Організація та проведення курсів з 
інформатики для підприємців міста 

Організація та проведення наукових заходів
(з'їздів, семінарів, конференцій тощо) 

Організація та проведення наукових заходів 
різного рівня з підвищення ефективності 
розвитку підприємництва в місті 
Слов’янську 

Розроблення комп’ютерних програм (систем)
для забезпечення і організації процесів
створення, редагування, поповнення і керування
змістом веб-сайтів 

Створення та поповнення веб-сайтів 
об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва у місті Слов’янську 

Інші послуги 
Здійснення заходів, пов'язаних із провадженням 
виставково-ярмаркової діяльності згідно із 
законодавством 

Організація та проведення виставок з 
розвитку підприємництва та ярмарок 
вакансій 
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1 2 
Надання на строк до одного тижня фізичним, 
юридичним особам площ та/або окремих 
приміщень, що тимчасово не використовуються 
в освітній, навчально-виховній, навчально-
виробничій, науковій діяльності 

Організація та проведення різного роду 
заходів, спрямованих на активізацію 
розвитку малого та середнього 
підприємництва у місті 

Надання послуг з редагування, перекладу 
наукової, довідкової, технічної, навчальної, 
навчально-методичної, художньої літератури, 
комп’ютерного набору, верстання текстів

Надання редакційних та видавничих 
послуг підприємцям міста. 
Реклама послуг на Інтернет-сайтах 

 
У результаті надання платних послуг представникам різних груп 

ринкового середовища та впровадження нових форм бізнес-освіти 
можливо підвищення рівня доходів фахівців факультету психології, 
економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет». 

Отже, науковою новизною одержаних результатів дослідження 
є: 

розробка пропозицій щодо формування об’єктів інфраструктури 
інноваційної підтримки підприємництва міста на основі розвитку 
соціально-економічного партнерства за рахунок інтеграції ресурсів 
суб’єктів інформаційно-освітньо-виховного простору, бізнес-
середовища, громадського суспільства, органів влади та місцевого 
самоврядування; 

розробка комплексу заходів з науково-методичного, науково-
організаційного та інформаційного забезпечення розвитку 
підприємництва в місті Слов’янську на основі партнерських 
взаємовідносин між університетом та бізнес-середовищем як 
інструменту створення єдиного інформаційно-освітньо-виховного 
простору; 

обгрунтовано доцільність уточнення та доповнення «Переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної і комунальної форми власності», затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796, платними 
послугами у сферах освітньої діяльності, наукової та науково-технічної 
діяльності. 

Таким чином, модернізація освіти в контексті концепції 
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«економіки знань» в умовах кризових явищ та обмеженості ресурсів 
потребує якісно нового рівня взаємовідносин між суб’єктами 
інформаційно-освітньо-виховного простору, бізнес-середовища, 
громадянського суспільства, органами влади та місцевого 
самоврядування. 

Це потребує пошуку нових організаційних форм партнерства 
вищих навчальних закладів, як провідника майбутніх інноваційних 
змін у соціально-економічному становищі, з іншими суб’єктами 
держави, суспільства, бізнесу, освіти, культури тощо. У першу чергу це 
стосується пошуку нових форм інфраструктурної інноваційної 
підтримки розвитку підприємництва як значущого резерву підвищення 
ефективності соціально-економічного розвитку країни, окремих 
регіонів і міст.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

к.е.н., доцент,  
доцент кафедри економіки та управління, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
Рудинська О. В. 

к.е.н., доцент,  
директор департаменту освіти Одеської ОДА 

Пономарьова Г.О. 

В умовах інтернаціоналізації виробництва економічний і 
соціальний прогрес дедалі більшою мірою залежить від глобальних 
проблем. Виникнення цих проблем – очевидний прояв глобалізації 
світового господарства, що проходить у конфліктній, проблемній, 
суперечливій формі. На рубежі ХХІ ст. вони набувають життєвого 
значення для долі цивілізації.  

Глобальні проблеми – це проблеми, що відзначаються 
загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, 
пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять 
загрозу життю для всього людства і можуть бути розв’язані спільними 
діями всіх країн світу. 

Серед глобальних проблем найчастіше фігурують проблеми миру 
та роззброєння, екологічна, демографічна, енергетична, сировинна, 
продовольча, подолання бідності та відсталості. У міру розвитку 
людської цивілізації можуть виникати і вже виникають нові глобальні 
проблеми. Так, до групи глобальних стали відносити проблему 
освоєння та використання ресурсів Світового океану, освоєння та 
використання космосу. Дослідження цих проблем дає змогу помітити, 
що вони тісно взаємопов’язані, зокрема енергетична та сировинна 
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проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна з демографічною, 
демографічна з продовольчою і т. д. Тому їх аналіз, пошук шляхів 
вирішення являє собою складне завдання.  Глобальні проблеми мають 
яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають на структуру 
відтворення, на динаміку економічних процесів, на пошуки 
ефективних форм і методів управління. Успішне вивчення глобальних 
проблем можливе лише в рамках аналізу всієї системи світового 
господарства [1, 2]. 

Кожна з глобальних проблем породжена специфічними 
причинами, які зумовлені, з одного боку, особливостями розвитку 
продуктивних сил, географічного положення, рівнем прогресу техніки, 
природно-кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного 
способу виробництва, а з іншого, – специфічною суспільною формою, 
особливостями розвитку відносин економічної власності. При всій 
розмаїтості причин виникнення глобальних проблем є певне коло 
спільних для них причинно-наслідкових зв'язків, властивих розвитку 
технологічного способу виробництва.  

Найбільш загальною причиною загострення глобальних проблем, 
що пов'язана з розвитком технологічного способу виробництва, є 
інтенсивне зростання в останні десятиліття народонаселення планети, 
або так званий демографічний вибух, який до того ж супроводжується 
нерівномірністю зростання населення в різних країнах і регіонах. 
Якщо за 1 млн років існування людської цивілізації населення планети 
досягло 1 млрд. осіб, то збільшення його чисельності до 2 млрд. 
сталося через 120 років, 3 млрд. – через 32 роки (1960 р.). У березні 
1976 р., тобто через 15 років, кількість населення Землі становило уже 
4 млрд. осіб, а на початку 1989 р., тобто менш ніж за 13 років, був 
подоланий п'ятимільярдний кордон, через 11 років – шестимільярдний, 
потім семимільярдний. Згідно з прогнозами експертів ООН, до 2100 р. 
кількість населення нашої планети стабілізується на рівні 12–13 млрд. 
осіб [3]. 

Щоб прогодувати, одягнути, забезпечити житлом постійно 
зростаючу кількість населення, необхідно весь час нарощувати 
виробництво промислової та сільськогосподарської продукції, 
збільшувати обсяг видобутку корисних копалин і т. д. Внаслідок цього 
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поступово вичерпуються природні ресурси, підвищується середня 
температура на Землі, забруднюється навколишнє середовище та ін. 

Демографічний вибух спричиняє загострення таких глобальних 
проблем, як продовольча, екологічна, сировинна, енергетична 
проблеми. Важливою причиною загострення глобальних проблем, що 
розглядаються з точки зору матеріально-речового змісту, є низький 
рівень впровадження ресурсо- та енергозбережувальних, екологічно 
чистих технологій. Внаслідок цього з природної речовини, яка 
залучається до процесу виробництва, форму кінцевого продукту 
набуває лише 1,5% його загального обсягу. Досить сказати, що щорічно 
з надр планети на кожного її жителя видобувається по 25 т руди, 
корисних копалин і будівельних матеріалів (всього майже 160 млрд. т). 
Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, 
вугілля і природного газу, призвело до того, що в 1999 р. в атмосферу 
було викинуто 6,3 млрд. т вуглекислого газу промислового походження. 
Вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, а за останні 
150 років воно зросло на 25%, причому на 12% – в останні 30 років. 
Найбільшої шкоди завдають теплові електростанції, які працюють на 
вугіллі. Вони становлять 75% всіх наявних ТЕЦ і на їхню частку 
припадає третина всіх викидів вуглекислого газу. У пилогазових 
викидах міститься понад 1400 шкідливих для людини речовин.  

Збільшення в атмосфері вмісту двоокису вуглецю в свою чергу 
призвело до підвищення температури земної поверхні. За останні 100 
років вона зросла на 0,6%. Внаслідок цього на 10% підвищився рівень 
Світового океану, а швидкість наступу океану на сушу постійно 
зростає і становить 1,1 см за 10 років. Причинами загострення 
глобальних проблем є також швидка урбанізація населення, 
збільшення гігантських мегаполісів, що супроводжується бурхливою 
автомобілізацією і скороченням сільськогосподарських угідь. В цілому 
на 0,3% території планети сконцентровано 40% населення. 

Важливою причиною загострення глобальних проблем є також 
варварське ставлення людини до природи, яке найбільше проявляється 
у необдуманому вирубуванні лісів, знищенні природних річок, 
створенні штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами 
прісної води. Щорічно в світі знищується 15 млн. га лісів, на одне 
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посаджене дерево припадає 10 вирубаних, кожну 41 секунду 
вирубуються ліси площею у футбольне поле [4]. 

Марнотратне ставлення людей до природи виявляється також у 
втраті величезних масивів землі. За останні 100 років людство 
втратило 200 млн кв. км землі, а нині щорічно втрачає близько 6–7 
млн. га найродючіших земель. В Україну за останні 20 років кількість 
ерозивних земель зросла від 13 млн. до 18 млн. га, а 2 млн га настільки 
хімізовані, що їхня рекультивація економічно нерентабельна [5]. 
Надмірна загазованість, отруєння хімікатами призвели до того, що в 
кістках сучасної людини вміст свинцю у 50 разів більше, ніж у наших 
давніх предків. Зростає отруєння ртуттю, кадмієм, що є причиною 
катастрофічно швидкого збільшення кількості серцево-судинних і 
онкологічних захворювань [6]. 

З точки зору суспільної форми, найбільш загальними причинами 
загострення більшості глобальних проблем виявилися, по-перше, 
відносини капіталістичної власності, насамперед хижацьке ставлення 
монополій до природних ресурсів, Світового океану і т. п. Не 
випадково в післявоєнний період на США, наприклад, припадає 40% 
світового обсягу забруднення екологічного середовища, а на кожного 
жителя – 1 кг токсичних речовин у повітрі. По-друге, такими 
причинами стали деформація соціально-економічних відносин в 
колишньому СРСР та деяких інших країнах Східної Європи, 
монопольна політика міністерств і відомств цих країн, панування в них 
тоталітарної системи. Ці дві соціально-економічні причини привели до 
того, що на частку США, згідно з даними американського журналу 
«Science», щорічно припадало 1,2 млрд. т двоокису вуглецю 
(приблизно чверть світового обсягу), на країни колишнього СРСР і 
Китай – близько 33%, а на частку Західної Європи і Японії – 23%. 
Загалом США, країна з 5% світового населення, дає 40% світового 
забруднення. Кожен житель Америки завдає природному середовищу 
шкоди у 50 разів більший, ніж, наприклад, житель Індії [7]. 

Сутність глобальних проблем можна визначити як комплекс 
зв'язків і відносин між державами і соціальними системами, 
суспільством і природою в загальнопланетарне масштабі, які зачіпають 
життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути дозволені тільки в 
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результаті їх взаємодії. 
Глобальний технічний прогрес породив негативні глобальні 

наслідки, а саме: різке та не завжди виправдане збільшення витрат 
природних ресурсів, у тому числі вичерпних, що стало причиною 
тиску на природний потенціал планети; негативний антропогенний 
розвиток на природне середовище; швидкий демографічний зріст, який 
не супроводжується відповідним збільшенням продовольчої бази; 
різний рівень розвитку країн; постійне вдосконалення у виробництві 
зброї, – усе це є причинами загострення глобальних проблем [8]. 

Глобальні проблеми сучасності – це комплекс суспільних і 
природних суперечностей, що зачіпає весь світ в цілому. Ці проблеми 
мають комплексний характер, тобто в дослідженні глобальних 
проблем повинні брати участь різноманітні галузі наукового знання: і 
суспільно-гуманітарні науки, і природні, технічні. 

 Незважаючи на усе розмаїття глобальних проблем, вони мають 
загальну специфічну природу, що вирізняє їх від інших проблем 
світової економіки. Специфіка глобальних проблем полягає у кількох 
їхніх спільних рисах: 

1) і кожна з проблем, і всі разом вони принципово важливі для 
майбутнього людства. Запізнення з їх розв’язанням може стати 
смертельною загрозою існуючій цивілізації або означати значне 
погіршення умов життя і виробничої діяльності у всіх країнах світу; 

2) глобальні проблеми є відображенням поглиблення і 
ускладнення світогосподарських зв’язків та інтернаціоналізація інших 
суспільних та економічних процесів у світовому господарстві; 

3) своєчасне та успішне розв’язання глобальних проблем 
можливе лише за умови об’єднання зусиль усього людства. Знайти 
рішення глобальних проблем — означає забезпечити умови виживання 
всіх народів і подальший розвиток цивілізації. Класифікація 
глобальних проблем (рис. 1), допомагає краще зрозуміти суть 
глобальних проблем і намітити шляхи їх вирішення. 

Всі глобальні проблеми традиційно поділяються на три групи: 
 інтерсоціальні проблеми; 
 проблеми у сфері взаємодії суспільства і природи; 
 проблеми, які пов'язані з системою «індивід–суспільство». 
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Рисунок 1 – Класифікація глобальних економічних проблем [9] 

Перша група проблем – інтерсоціальні проблеми – пов'язані з 
відносинами між групами держав, що володіють подібними 
політичними, економічними та іншими інтересами: "Схід–Захід", 
багаті і бідні країни і т.п. Тривалий час в центрі інтерсоціальних 
проблем здійснювалося протиріччя двох суспільно-економічних 
систем, двох ідеологій: капіталістичної і комуністичної. Сьогодні це 
протистояння у минулому, проте не знизилася гострота 
інтерсоціальних проблем – змінився їх характер. На місце загрози 
світової війни внаслідок зіткнення двох протилежних суспільно-
політичних систем прийшло безліч локальних конфліктів, розповзання 
яких може спричинити загальну військову катастрофу.  
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встановлення справедливого економічного порядку, тому що існує 
велика відмінність між країнами за рівнем суспільно-економічного 
розвитку, а, отже, і рівня добробуту населення. З одного боку, 
невелика група розвинених країн, з іншого – велика кількість 
економічно відсталих держав, у яких якість життя населення є 
низькою. Економіка відсталих країн ґрунтується на видобутку та 
експорті сировинних ресурсів, що породжує велику кількість 
екологічних проблем. Відсталі країни та країни з середнім рівнем 
розвитку становлять переважну більшість населення планети: близько 
5 млрд. з 6 млрд. всього населення планети. [9] 

До другої групи глобальних проблем належать проблеми, 
пов'язані з взаємодією суспільства і природи. Їх можна поділити на 
кілька підгруп. 

Під екологічними проблемами розуміються заходи проти 
забруднення навколишнього середовища. Вони охоплюють охорону 
водного і повітряного басейну, охорону ґрунтів, збереження 
рослинного і тваринного світу, збереження генофонду. У підході до 
вирішення екологічних проблем можна виділити три головні напрями. 
Вони формують основні стратегії природоохоронної діяльності: 
обмежувальна стратегія. В якості головного способу запобігання 
екологічних катастроф вона передбачає обмеження розвитку 
виробництва і відповідного споживання; стратегія оптимізації. Ця 
стратегія припускає знаходження оптимального рівня взаємодії 
суспільства і природи. Цей рівень не повинен перевищувати 
критичного рівня забруднення і повинен забезпечувати можливість 
обміну речовин між суспільством і природою, не відбивається 
негативно на стан навколишнього природного середовища; стратегія 
замкнених циклів. Ця стратегія передбачає створення виробництв, 
побудованих за циклічним принципом, за рахунок чого досягається 
ізоляція виробництва від впливу на навколишнє середовище. Замкнені 
цикли можливі при використанні біотехнології, що дає змогу 
переробляти неорганічні відходи виробництва в органічні речовини. 

Перераховані стратегії можуть використовуватися одночасно, 
виходячи з конкретних життєвих обставин. Стратегії оптимізації і 
замкнених циклів залежать від технологічної досконалості 
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виробничого процесу. Обмежувальна стратегія ж не завжди можлива 
там, де рівень виробництва і споживання і відповідно якість життя не 
високі [10]. 

Проблеми ресурсів, таких як повітря, вода, без яких життя 
людини неможливе, а також енергетичних і сировинних ресурсів, є 
найбільш актуальними сьогодні. Наприклад: проблема водних ресурсів 
вважається найбільш гострою в світі. Прісна вода становить невелику 
частину водного басейну Землі – 2,5–3%. При цьому найбільша її 
частина зосереджена в льодах Арктики і Гренландії, а на річки і озера 
припадає дуже невелика частка. Енергетичні ресурси представлені 
запасами викопного палива, - такими, як нафта, газ, вугілля, горючі 
сланці. Сировинні ресурси – це перш за все мінеральна сировина, що 
містить необхідні для промислового виробництва компоненти. Наразі 
немає достатньо точних даних щодо того, на який термін людство 
може вважати себе забезпеченим копалиною паливом і мінеральною 
сировиною. Однак цілком очевидно, що їхні запаси вичерпні та 
непоновлювальні. Узагальненням принципів ставлення до природи є 
закони, запропоновані американським ученим Б. Коммонером: все 
взаємопов'язане; все має кудись діватися; все чогось варте; природа 
знає краще за нас. 

Продовольча проблема перебуває в тісному зв'язку з 
демографічним розвитком. Масштаби і темпи зростання 
народонаселення виступають і як фактор, що впливає на стан 
продовольчої, екологічної та інших проблем планетарного характеру, і 
як самостійна глобальна проблема. Суть цієї проблеми полягає в тому, 
що основний приріст народонаселення у світі припадає на країни, що 
розвиваються, з низьким рівнем економічного і культурного розвитку. 
Демографічні процеси потребують свідомого керування з боку 
зацікавлених держав [10]. 

В рамках глобальних проблем сучасності необхідно виділити 
проблеми космічного простору і Світового океану. Велике значення 
має освоєння космічного простору – космічна ера нараховує тільки три 
десятиліття, але вже дозволила зрозуміти, що ресурси Землі не 
безмежні. Суть проблеми тут полягає в тому, що космічні дослідження 
дуже складні і вартість їх зростає з кожним днем у геометричній 
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прогресії і не під силу якій-небудь одній державі.  
До третьої групи глобальних проблем відносяться проблеми, 

безпосередньо пов'язані з людиною, її індивідуальним буттям, з 
системою "індивід–суспільство". Вони безпосередньо стосуються 
окремої людини і залежать від здатності суспільства надати реальні 
можливості для розвитку особистості. Ця група проблем охоплює 
проблеми охорони здоров'я, освіти, контролю за чисельністю 
народонаселення, розвитку моральних, інтелектуальних та інших 
задатків людини, забезпечення здорового способу життя, нормального 
психічного розвитку особистості.  

Іншу класифікацію в своїй роботі «Наукова картина світу в 
культурі техногенної цивілізації» пропонують авторитетні російські 
вчені В. С. Стьопін і Л. Ф. Кузнєцова, які виділяють серед численних 
глобальних проблем, породжених техногенною цивілізацією (рис. 2.), 
як головні [11]: 

 проблему виживання в умовах безперервного вдосконалення 
зброї масового знищення; 

  проблему наростаючої екологічної кризи в глобальних 
масштабах; 

 проблему збереження людської особистості в умовах 
посилення процесів відчуження і небезпеки руйнування біогенетичної 
основи людського буття (під цим вчені розуміють небезпеки, які 
створюють маніпуляції над мозком і свідомістю, що збільшують 
стресові навантаження, масове застосування транквілізаторів, 
накопичення рецесивних генів внаслідок шкідливих мутацій, що 
загрожує різким погіршенням генофонду людства). 

Разом з тим неможливо заперечувати, що всі проблеми подібного 
роду перебувають в тісному взаємозв'язку і взаємозамінності, не мають 
чітких кордонів. Нарівні з традиційною класифікацією 
використовуються й інші, ілюструючи багатогранність та сутність 
глобальних проблем з різних точок зору. В таких умовах будь-яка 
класифікація глобальних проблем несе певний відбиток умовності. 

Особливе місце серед глобальних проблем, що нині визначають 
життя більш ніж семи мільйонів людей, посідає продовольча 
проблема. Важливість її визначається неспівпадінням можливості та 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

353 

необхідності прогодувати  тих, хто живе на планеті зараз та тих, хто 
буде жити після нас. 

Нині в світі, мабуть, немає держави, в якому власне виробництво, 
експорт та імпорт сільскогосподарських товарів та продовольства не 
стояли б на першому місці серед завдань національної безпеки. Треба 
зауважити, що більшість країн світу потерпають від недостатньої 
кількості продуктів харчування, в той же час у розвинутих країнах 
світу створюються надлишки продуктів харчування та їхнє 
споживання є надмірними. Це пояснюється тим, що географія 
виробництва продовольства у багатьох випадках не збігається з 
географією його споживання. І США, і Канада, і Західна Європа мають 
надлишок продовольства, а країни, що розвиваються, не мають коштів 
для його закупівлі в достатніх розмірах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Класифікація глобальних економічних проблем  
за В. С. Стьопіним та Л. Ф. Кузнєцовим  
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Фактично виробленого в світі продовольства достатньо, щоб 
прогодувати все населення на планеті, а нинішній рівень виробництва 
достатній для того, щоб забезпечити кожного відповідної «дієтою». Як 
показали дослідження, сучасні потенційні можливості виробництва 
продовольства в цілому використовуються лише в невеликому ступені. 
Так, з усієї території суші, придатних для вирощування 
сільськогосподарських культур, під сільськогосподарські угіддя 
зайнято в середньому близько 40%: від 17% у Латинській Америці до 
88% у Західній Європі. 

На площі, що використовується в світі для сільського 
господарства, виробляється лише 3 – 4% цієї продукції, яку можна 
було б отримати за умови загального застосування на всіх полях 
сучасних, вже освоєних і передових методів; інакше кажучи, на тих 
самих площах можна було б отримати на 96% продукції більше. 
Розрахунки, проведені ФАО (Всесвітня сільськогосподарська і 
продовольча організація при ООН), показали, що якби до 
теперішнього часу прогрес у сільськогосподарському виробництві був 
поширений на всі країни земної кулі, це дало б змогу задовольнити 
повністю потреби в їжі не лише нинішнього населення Землі, а й 
приблизно в 2 рази більшого, тобто понад 11 млрд людей. Розрахунки, 
проведені відомим американським фахівцем професором Ревеллом, 
показали, що якби весь придатний для вирощування 
сільськогосподарських культур ґрунт оброблявся із застосуванням 
нині відомих в сільському господарстві методів, а де потрібно і 
зрошувався, то, за розрахунками, можна було б отримати 
продовольство, достатнього для існування 100 млрд чоловік. 

Однак, згідно з даними ФАО, наразі у країнах світу потерпає від 
голоду більше 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. постійно не отримують 
достатньої кількості продовольства. Яскравий приклад розгортання 
продовольчої кризи – це країни Африки, Азії, Латинської Америки.  

Крім того, до початку XXI ст. спостерігачі з тривогою виявили 
дві нові тенденції в продовольчій сфері. По-перше, темпи зростання 
виробництва продовольства стали поступово сповільнюватися, 
стримується також зниження собівартості, а, отже, і ціни одиниці 
продукції. По-друге, почала зростати ціна, яку людство платить за 
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постійне розширення сільськогосподарського виробництва. Це 
проявилося у зростанні незворотності дії сільського господарства і 
галузей, з ним пов'язаних, на навколишнє середовище та здоров'я 
людей, і в дедалі більш помітному антропогенному підриві загальних 
умов самого землеробства. 

В умовах стабілізації площі орних земель темпи зростання 
населення  вирішальною мірою визначають чисельність людей, що 
живуть у країнах, де на душу населення припадає менше 0,07 га ріллі 
(мінімальна забезпеченість робочими землями). У 2050 р. чисельність 
жителів таких країн буде коливатися від 1,6 млрд. за мінімальним 
варіантом прогнозу ООН до 5,5 млрд. за максимальним.  

Виділяють 4 основні групи факторів, що обумовлюють 
виникнення та існування  глобальної продовольчої проблеми:  

1. природні умови і населення; 
2. загальна площа та структура сільськогосподарських угідь, 

наявність та кількісна оцінка сільськогосподарського потенціалу, 
кліматичні умови, співвідношення між кількістю населення і масою 
наявного  продовольства;  

3. наявність світових та місцевих транспортних мереж та засобів 
зв’язку і комунікації, без яких неможливо постачання надлишків 
виробленої сільскогосподарської продукції та готових продуктів 
харчування на світові ринки (залізничний транспорт, міжнародний 
автомобільний транспорт, розвиток судноплавства, наявність сучасних 
засобів зв'язку); 

4. політична ситуація в світі (розстановка політичних сил, 
наявність міждержавних товариств, об'єднань, і навіть використання 
поставок продовольства у політичних цілях). 

Необхідно визначити поняття продовольчої безпеки нації, яка 
має кілька аспектів: фізична доступність продовольства. Продукти 
харчування повинні бути в наявності на всій території країни в кожний 
момент часу і в мінімально потрібному асортименті; економічна 
доступність продовольства. Кожен громадянин повинен мати 
достатній рівень доходу для придбання мінімального набору продуктів 
харчування; стійкість доступу до продовольства. Соціально-
економічна система країни повинна гарантувати доступність 
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продовольства кожному громадянину не тільки в короткостроковій, а й 
у довгостроковій перспективі; безпека харчування. Соціально-
економічна система країни повинна гарантувати мінімальні вимоги до 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини [12]. 

Частка продовольства і сільськогосподарської сировини у 
структурі українського імпорту складає 6,8% (у 2004 р. – 6,6%). Для 
України, в якій 16,6% самодіяльного населення зайнято в сільському 
господарстві і 31,7% наявного населення відноситься до 
сільськогосподарського населення, така частка є непомірно високою. З 
метою регулювання продовольчої залежності України було б доцільно 
збільшити ввізні мита на ті продукти, які можуть бути вироблені на 
внутрішньому ринку. 

Нерозв’язаним залишається питання економічної доступності 
продовольства. Ціни на продукти харчування зростають значно 
швидше, ніж доходи громадян. Необхідно наголосити, що зростання 
цін на продовольство властивий не лише економіці України, а й 
практично всім країнам світу. Зростання цін на продовольство 
відбивається на величині грошових витрат населення, витрачається на 
придбання продовольства. Так, якщо в 2000 р. грошові витрати на 
продовольство в середньому за місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство становили 62,7%, то в 2008 р. – вже 46,9% від суми 
доходів. Незважаючи на скорочення питомої ваги витрат на 
харчування, значення цього показника залишається значно вище 
світових стандартів. У США та Франції ці витрати становлять 18–20% 
доходів, в Італії – 17–19%, в Китаї – 19–21%, в Японії – 23–25%. 

Одним з факторів, які безпосередньо руйнують продовольчу 
безпеку Україні, є зміни погодних умов у результаті глобального 
потепління клімату. Протягом 2008–2011 рр. кліматичні умови 
змінилися, що пов'язано з глобальним потеплінням, – почастішали 
засухи, зменшилася кількість опадів на рік, що відбилося на 
вирощуванні озимих. Державна політика держави не підтримує 
розвиток сільського господарства через відсутність поливних систем, 
берега малих річок та штучні поливні водойми приватизовані. У 
Карпатах через безмірну вирубку лісів, розмивання полів і повені з 
винятків стали щорічним правилом. На північному заході країни на 
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поля наступають болота, оскільки меліоративні заходи не 
фінансуються державою.  Інша, не менш небезпечна причина 
зниження споживання в Україні, – світова переорієнтація орних земель 
на вирощування сировини для біопалива. Виробництво біопалива 
стало конкурентоспроможним, коли ціна бареля нафти піднялася вище 
100 доларів США. Тоді транснаціональні корпорації почали 
впровадження «біоеталонної» економіки по всьому світу. За останні 
роки 100 млн. тонн зернових були переведені на виробництво палива. 
В якості сировини для біопалива використовуються генно-
модифіковані культури, що містять у собі добрива та гербіциди. Нині в 
Україні поля з рапсом починають активно витісняти поля з пшеницею, 
в той час як рапс позбавляє землі родючості. Відповідно до науково 
обґрунтованих норм необхідно забезпечити різноманітність 
продуктового раціону і необхідне «граничне значення індикатора 
економічної доступності продуктів». Для цього уряду в Україні 
знадобиться переглянути рівень зарплат, стипендій і пенсій. Оскільки 
при нинішньому розмірі середньої заробітної плати в 2531 грн. на 
місяць урізноманітнити продуктовий раціон відповідно до науково 
обґрунтованими нормами, майже неможливо, враховуючи той рівень 
цін на продовольчі товари, який спостерігається нині [13]. 

Допомагаючи боротися з проблемою світового голоду, Україні 
щорічно робить істотний внесок власних продуктів в глобальний 
ринок харчування. Як зазначає генеральний директор Українського 
клубу аграрного бізнесу, вітчизняний агросектор продає більше 
продукції, ніж країна отримує ззовні. За його словами Україні 
експортує сільськогосподарської харчової продукції на $ 10 млрд, а 
імпортує – лише на $ 6 млрд. Тобто, АПК забезпечує $ 4 млрд у 
балансі зовнішньої торгівлі [14]. Однак при такій уявному, на перший 
погляд, достатку продуктів, за оцінками Інституту Горшеніна, українці 
недоїдають приблизно третини норми. Калорійність раціону 
харчування українця становить близько 2500 кілокалорій, тоді як у 
розвинених країнах – 3300–3800. Середньостатистичний українець 
споживає рослинної продукції на 20% більше раціональних норм. При 
цьому продукції тваринного походження з'їдає на 40% менше, ніж 
треба, свідчать дані Української аграрної конфедерації (УАК). За 
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підрахунками УАК, українці сьогодні недоїдають 40% м'яса і 
молочних продуктів, 6% яєць і близько 25% риби. Водночас, 
споживання хліба перевищує раціональні норми на 11%, картоплі – на 
7% і рослинного масла – на 17%.  

Проблематичним залишається питання стійкості доступу до 
продовольства. Наразі держава не може гарантувати стабільність 
доступу до продовольства. Значною мірою це пов'язано з тим, що 
сільськогосподарське виробництво залишається збитковим, і в зв’язку 
з цим багато виробників перепрофілюються чи закриваються взагалі. У 
2008 р. питома вага збиткових сільськогосподарських підприємств 
становила 37,7%, в 2009 р. – 34,2% в 2010 р. – 32,4%. За статистичними 
даними, за результатами фінансової діяльності на початок 2014 року 
питома вага збиткових сільськогосподарських підприємств становила 
вже 24%. Але за останній 2015 рік під впливом глибокої політичної та 
економічної кризи в країні аграрії очікують повернення до показників 
2008–2009 років, тобто питома вага збиткових сільськогосподарських 
підприємств становитиме 36–37%. Багато питань залишаються 
відкритими і з безпеки харчування. Найчастіше це питання 
асоціюється з імпортними продуктами. Фахівці виявили, що в овочах і 
фруктах, що надходять з Туреччини, міститься заборонений в Україні 
вже 30 років пестицид ДДТ, а в деяких партіях кабачків вміст нітратів 
майже вдвічі перевищує ПДУ. Продукти харчування, що знижують 
рівень безпеки наших співвітчизників не повинні взагалі вступати на 
споживчий ринок. У цьому має проявитися жорстка позиція держави.  

Вітчизняна харчова промисловість також характеризується 
високим рівнем небезпеки для здоров'я людини. Йдеться, насамперед, 
йде про харчові добавки. У харчовій промисловості давно 
користуються харчовими добавками – барвниками, емульгаторами, 
згущувачами, стабілізаторами, підкислювачами та іншими 
речовинами. В результаті продукти харчування набувають певний 
смак, колір і запах. Природно, що не всі харчові добавки безпечні. Так, 
згідно з висновками європейських та американських експертів, 
добавки Е110 – Е 111, Е 120 – Е 131 небезпечні та заборонені; Е 230 – 
Е 233 – шкідливі для шкіри, сприяють висипань; Е 210 – Е 217 
сприяють онкологічним захворюванням. 
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Оскільки споживачі зацікавлені в продукції високої якості, що 
відповідає основним вимогам охорони здоров'я і безпеки, виробники 
продукції розвинених країн змушені враховувати цей фактор. Нині в 
багатьох країнах світу знаки відповідного маркування продовольчих 
товарів використовуються компетентними організаціями, які 
захищають права споживачів. Аналогічне маркування повинні мати всі 
продукти вітчизняних виробників продуктів харчування. Проведені 
дослідження свідчать про те, що в Україні зберігається складна 
ситуація із забезпеченням продовольчої безпеки. За жодною з її 
складових Україна не має позитивної стабільної динаміки. Певні 
заходи щодо підвищення рівня продовольчої безпеки здійснюються 
чинним урядом. Так, в 2015 році: проведено інтервенційні поставки 
борошна в регіони з аграрного фонду і держкомрезерву; здійснено 
стабілізаційні заходи на продовольчому ринку з використанням запасів 
державного матеріального та продовольчого резервів на виробництво 
соціальних сортів хліба; здійснено товарні інтервенції цукру з 
державних резервів.  

Однак перерахованих заходів явно недостатньо. Ціни на 
продовольчі товари постійно ростуть, якість пропонованих товарів 
знижується. Необхідна комплексна програма для підвищення 
продовольчої безпеки Україні. У значної частини українців раціон 
харчування убогий, занижені норми споживання багатьох видів 
продуктів. За калорійністю добового раціону однієї 
середньостатистичної людини, Україна поступається не лише 
розвиненим, а й деяким країнам, що розвиваються. 

У розвинених країнах світу продовольча безпека як складова і 
найважливіша частина національної економічної безпеки визнається 
національним пріоритетом з активною участю держави [15–17]. 
Держава, використовуючи різні інструменти і форми фінансового 
регулювання (система дотацій і компенсацій, ослаблення або 
звільнення від податків, зниження тарифів на ресурси, що 
споживаються сільським господарством, система кредитування і 
страхування із компенсацією із бюджету), надає значної підтримки 
виробникам сільськогосподарської продукції. Це дає можливість не 
тільки забезпечувати продовольством населення країн, у тому числі 
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таких, які неспівмірні за щільністю населення з Україною (Китай, 
Японія, країни Західної Європи та ін.), а й експортувати великі обсяги 
сільськогосподарської продукції. Для України продовольча безпека 
виступає в якості найважливішого національного інтересу і 
пріоритетом сьогодення виступає сталий розвиток агропромислового 
комплексу країни. 

Досягнення мети сталого розвитку агропромислового комплексу 
України і, як результат – зростання обсягів галузевого експорту, ми 
бачимо у розробці ефективної інвестиційної стратегії, орієнтованої на 
вимоги ключового імпортера 2015–2020 років – Євросоюзу. 
Інвестиційна стратегія повинна відповідати алгоритму корпоративного 
циклу: узгодження та імплементація законодавства та відповідності 
продукції вимогам країн ЄС, узгодження та відповідність технологій 
виготовлення продукції, вибір на конкурентній основі підприємств – 
стратегічних експортерів, розробка пріоритетної номенклатури 
експортної продукції.[18] 

Головною науковою проблемою початкового етапу розробки 
інвестиційної стратегії сталого розвитку агропромислового комплексу 
України та розв’язання задачі продовольчої безпеки ми бачимо у 
виборі, розробці та адаптації до європейських методів галузевого 
аналізу інвестиційної привабливості та бізнес-планування. 

Разом з тим, сучасний етап розвитку світової економіки та 
особливості сучасного економічного становища України зумовлює 
необхідність дослідження новітньої парадигми формування механізму 
інвестування бізнесу в АПК та узагальнення напрямків адаптації 
світового досвіду, його застосування в діяльності національних 
аграрних та переробних компаній. 

Визнання продовольчої безпеки в якості одного з найважливіших 
національних інтересів України обумовлено такими факторами. 

По-перше, зміною економічної ролі держави під впливом 
процесів глобалізації та посилення міжнародної конкуренції і 
необхідністю переходу від концепції «ефективного бізнесу» до 
концепції «економічно ефективного та соціально відповідального 
бізнесу» [19].  

По-друге, в умовах глобалізації міжнародне виробництво і 
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міжнародна торгівля за своїм змістом мають переважно не 
міжгалузевий, а внутрішньогалузевої характер, ґрунтуються на 
внутрішньогалузевій спеціалізації окремих країн. Глобалізація 
супроводжується формуванням глобальних ринків (зокрема ринків 
продовольства), які суттєво впливають на сферу торгівлі і 
виробництва, а також регіоналізацією економічної діяльності, що 
сприяє зняттю будь-яких бар'єрів для переміщення товарів, капіталу та 
людей.  

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни 
потрібно перехід до нової концепції державного регулювання 
економіки – концепції «економічно ефективної та інвестиційно 
активної держави».  

Ефективний менеджмент, який є інвестиційно активним, є 
сьогодні визначальним фактором успішності вітчизняного 
агропромислового комплексу. Треба наголосити, що сільське 
господарство є периферійною сферою світової економіки, її 
"сировинною" складовою, такою як добування вугілля, нафти, газу, 
хімічна промисловість, металургія тощо. Економіка розвинених країн 
побудована на створенні доданої вартості і залишає для себе "чисту 
інтелектуальну діяльність" – фінансові інновації, фондові ринки, 
телекомунікації та високі технології. Саме тому успішні українські 
агропромислові холдинги знаходять можливості для побудови та 
розширення бізнесу у створенні вертикально інтегрованих структур – 
таких компаній, де не лише вирощують аграрну сировину, а й 
отримують додану вартість за рахунок її переробки та розвитку 
власних брендів, які відповідають також за соціальні програми і 
напрями [18]. 

В Україні більшість агропромислових компаній (і великих, і 
середніх) не має певної стратегії інвестиційного розвитку. Майже всі 
великі компанії реалізують проекти підвищення ефективності бізнес-
процесів з певними соціальними чи екологічними перевагами, проте 
більшість не прив'язує такі бізнес-проекти до власної інвестиційної 
програми. 
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РОЗДІЛ 14 

ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Масіна Л.О.,  

аспірантка кафедри економіки та управління, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Кривенко О.В. 

Науково-технічний прогрес призвів до появи нових технологій і 
виробництв, і спричинив трансформацію в економіці. Вплив нових 
технологій є настільки всеосяжним і наростаючим, що виникає гостра 
необхідність дослідження взаємозв'язку між науково-технічним 
прогресом і змістом методів стратегічного управління підприємством. 
Розвиток являє собою незворотну, спрямовану, закономірну зміну 
об'єкту, в результаті чого виникає його новий якісний стан. Сучасна 
наукова концепція розвитку в найзагальнішому вигляді може бути 
виражена тричленною формулою: системність, динамізм і 
самоорганізація [2]. 

Системність означає загальний системний підхід, згідно з яким 
будь-яке промислове підприємство є відкритою соціально-
економічною системою, що складається з ряду підсистем, і, у свою 
чергу, є підсистемою системи більш високою ієрархії. Підприємство 
може бути представлено у вигляді системи, що функціонує у 
зовнішньому середовищі. На вході воно отримує ресурси із 
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зовнішнього оточення, на виході віддає їй створений продукт. Таким 
чином, життєдіяльність підприємства в найпростішому вигляді 
складається з трьох основоположних процесів: отримання ресурсів із 
зовнішнього оточення; виготовлення продукту; передача продукту в 
зовнішнє середовище. Ефективність цих процесів підтримується 
діяльністю в таких функціональних областях, як маркетинг, 
управління фінансами, наукові дослідження і розробки, кадрове 
забезпечення. Зовнішні зв'язки підприємства здійснюються у вигляді 
надходжень факторів виробництва від постачальників і збуту готової 
продукції споживачам. Предметом зв'язку є інформація, товари 
(послуги) та фінанси. Крім того, у підприємства існує зв'язок з 
соціально-економічною системою оточення (макросередовищем), 
представленої правової, економічної, політичної, соціальної та 
технологічної підсистемами. І хоча кожна підсистема має певну 
автономність і власний спосіб розвитку, всі вони взаємозалежні і 
залишаються невіддільною частиною цілого. 

Самоорганізація є найважливішим чинником утворення якісно 
нових властивостей, наростання ступеня порядку в певних системах 
що розвиваються. Порядок може виникати як результат зовнішнього 
впливу на відкриту систему, а також під впливом внутрішніх причин. 
У другому випадку має місце процес самоорганізації, що є рушійною 
силою, яка забезпечує спрямований характер розвитку певних систем 
[4]. 

Наприкінці XX століття інтеграційні процеси, що протікають у 
світовій економіці, досягли найвищого рівня свого розвитку. 
Принципово змінився вигляд світового ринку. Відбувається посилення 
взаємовпливу і взаємозалежності різних сфер суспільного життя, 
включаючи економіку, політику, культуру, екологію. У сучасних 
умовах організації не в змозі формувати і реалізовувати економічну 
стратегію розвитку, не враховуючи пріоритети і норми поведінки 
інших учасників світогосподарської діяльності. Сучасний світовий 
ринок являє собою сегментований ринок, зони впливу на якому строго 
закріплені за відповідними країнами. Ринок високих технологій, 
виробництва перспективною і наукомісткої продукції закріплений за 
промислово-розвиненими країнами. Ринок сировини, капіталомісткої і 
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ресурсномісткою продукції характеризується високим рівнем відходів 
і забруднення навколишнього середовища, закріплений за країнами, 
що розвиваються. Розмежування між ринками жорстко підтримується 
світовою фінансовою системою. 

Виживання і розвиток організації в сучасних умовах 
господарювання, її конкурентоспроможність залежать від того, 
наскільки вона є відкритою, динамічною і самоорганізується. Розвиток 
таких організацій характеризується двома етапами, які циклічно 
змінюють один одного. Перший відносно тривалий еволюційний етап, 
протягом якого якісний стан системи не змінюється, відбувається 
реалізація сформованих раніше конкурентних переваг організації. Під 
час цього етапу через зміни зовнішніх умов або через наростання 
внутрішніх суперечностей організація може втратити 
конкурентоспроможність. Перебувати в такому кризовому стані вона 
довго не може у зв'язку з наростаючою загрозою банкрутства, і настає 
другий етап стрибкоподібного переходу в якісно новий стійкий стан, 
завдяки спільним діям всіх підсистем організації щодо формування та 
реалізації довгострокових конкурентних переваг. На цьому етапі 
провідна роль належить інноваційній діяльності, оскільки основними 
факторами, що визначають розвиток організації, є: сучасні 
технологічні потужності; доступ на великий, інтегрований ринок; 
різниця між виробничими витратами і цінами на цільовому ринку; 
політичні можливості національних і міжнаціональних інститутів 
управляти стратегіями країн і регіонів, що перебувають під їх 
юрисдикцією. Зазначені фактори, діючи спільно, визначають динаміку 
і форми конкуренції між підприємствами, регіонами та країнами в 
умовах нової глобальної економіки [8]. 

Наразі Україна переживає інноваційний «бум». На зміну одним 
формам і методам управління економікою приходять інші. У цих 
умовах інноваційною діяльністю змушені займатися всі організації, усі 
суб'єкти господарювання державного рівня управління та 
новостворювані підприємства малого і середнього бізнесу. 

Інноваційний менеджмент являє собою порівняно нове поняття 
для керівників промислових підприємств України. В умовах 
адміністративно-командної економіки найчастіше використовувалися 
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такі поняття, як управління науково-технічним прогресом, 
упровадження досягнень науки і техніки у виробництво. В ринкових 
умовах господарювання, де комерційні організації мають повну 
юридичну й економічну самостійність, про жодне обов'язкове 
впровадження чого-небудь не може бути й мови. Цією принциповою 
відмінністю пояснюється розходження в отриманні окремих понять в 
області інноваційного менеджменту. 

Поняття «нововведення» є українським варіантом англійського 
слова innovation. Буквальний переклад з англійської означає «ведення 
новацій» або в нашому розумінні цього слова – «ведення 
нововведень». Під нововведенням розуміється новий порядок, новий 
звичай, новий метод, винахід, нове явище. Українське 
словосполучення "нововведення" в буквальному сенсі «введення 
нового» означає процес використання нововведення. Таким чином, з 
моменту прийняття до поширення нововведення одержує нову якість –  
стає інновацією. Процес введення нововведення на ринок прийнято 
називати процесом комерціалізації. У повсякденній практиці зазвичай 
ототожнюють поняття нововведення, новація, нововведення, інновація, 
що цілком зрозуміло. Будь-які винаходи, нові явища, види послуг або 
методи лише тоді одержують суспільне визнання, коли будуть 
прийняті до поширення (комерціалізації), і вже в новій якості вони 
виступають як інновації. 

Спочатку термін «інновація» був запропонований австрійським 
економістом Йозефом Шумпетером, який визначив його як 
комерціалізацію всіх нових комбінацій, заснованих на: застосуванні 
нових матеріалів і компонентів; введення нових процесів; відкритті 
нових ринків; введення нових організаційних форм [9]. 

Таким чином, інновації розглядаються і як подія, тобто 
виникнення в бізнес-просторі чогось нового, і як процес, при якому 
одне нововведення викликає інше. Зміна в технології призводить до 
появи нового продукту, який, якщо він використовується ефективно, 
вимагає зміни в організації бізнес-процесів. У кінцевому рахунку, нові 
продукти також можуть призвести до формування нових ринків та їх 
розвитку. У науковій літературі розглянуто ряд класифікацій інновацій 
та нововведень. Досить повна класифікація інновацій полягає у такому: 
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1. За поширеністю –  поодинокі, дифузні інновації; 
2. За місцем у виробничому циклі –  сировинні, забезпечують 

(зв'язують), продуктові інновації; 
3. За спадкоємністю –  ті, що заміщують, ті, що скасовують, 

поворотні, відкриваючі інновації, ретровведення; 
4. За охопленням очікуваної частки ринку –  локальні, системні, 

стратегічні інновації; 
5. За інноваційним потенціалом та рівнем новизни –  радикальні, 

комбінаторні, вдосконалюючі інновації. 
Четвертий і п'ятий напрями класифікації враховують масштаб і 

новизну інновацій, інтенсивність інноваційної зміни, найбільшою 
мірою виражають кількісні та якісні характеристики інновацій і мають 
значення для економічної оцінки їх наслідків і обґрунтування 
управлінських рішень. 

Залежно від технологічних параметрів інновації підрозділяються 
на продуктові і процесні. Продуктові інновації включають 
застосування нових матеріалів, нових напівфабрикатів і 
комплектуючих; отримання принципово нових продуктів. Процесні 
інновації означають нові методи організації виробництва (нові 
технології). Процесні інновації можуть бути пов'язані зі створенням 
нових організаційних структур у складі підприємства. 

За типом новизни для ринку інновації поділяються на: інновації 
нові для галузі у світі; нові для галузі в країні; нові для підприємства. 
По відношенню до підприємства інновації можна розділити на 
інновації на вході підприємства (зміни у виборі і використанні 
сировини, матеріалів, машин і устаткування, інформації); інновації на 
виході підприємства (вироби, послуги, технології, інформація); 
інновації системної структури підприємства (управлінської, 
виробничої, технологічної). 

Залежно від глибини внесених змін, виділяють інновації 
радикальні (базові); покращуючі; модифікаційні (приватні).  

Нами пропонується така класифікація інновацій та нововведень: 
1. За рівнем новизни інновації та нововведення поділяються на: 

радикальні та ординарні. 
2. Інновації можуть бути впроваджені на різних стадіях 
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життєвого циклу: на стадії стратегічного маркетингу, НДДКР, 
організаційно- технологічної підготовки виробництва, безпосередньо 
виробництва і післяпродажного обслуговування. 

3. За масштабом інновації діляться на нові у світовому масштабі, 
нові в країні, нові в галузі, нові для підприємства. 

4. За сферою застосування –  інновації, що використовуються 
усередині фірми, нововведення для накопичення на фірмі і 
нововведення, призначені для продажу. 

5. За частотою застосування інновації – разові і повторювані. 
6. За формами нововведення –  відкриття, винаходи, патенти; 

раціоналізаторські пропозиції; ноу-хау; товарні знаки, торгові марки, 
емблеми; 

7. За видами ефекту, отриманого в результаті впровадження, – 
науково-технічними, соціальними, екологічними, економічними та 
інтегральними. 

8. Інновація може впроваджуватися в різних підсистемах 
інноваційного менеджменту: підсистемі наукового супроводу, цільової 
підсистемі, що забезпечує підсистемі, керуючій підсистемі, керованій 
підсистемі. 

Інновація може бути представлена новою технологією, новим 
додатком у формі нових товарів, послуг або процесів, новим ринком 
або ринковим сегментом, новою організаційною формою або новим 
підходом до менеджменту, а також комбінацією двох або більше 
складових. Таким чином, інновації можуть бути описані як явища, що 
мають технологічний, прикладний, ринковий або організаційний 
аспекти. Ці чотири аспекти і визначають інноваційну арену. У межах 
цієї арени можна позиціонувати організації по комбінаціям їх 
технологій, програм, ринків і організаційних структур. Перехід від 
однієї позиції до іншої, унікальної і нової в цій арені є інновацією і 
наслідком ведення організацією інноваційної діяльності. Послідовність 
зазначеного переходу в часі утворює траєкторію інновації. Процес 
зміни положення на траєкторії може бути ідентифікований як 
інноваційний. Арена інновацій дозволяє визначати масштаби 
інноваційної стратегії та дії для її реалізації. Процес перекладу новації 
в інновацію вимагає витрат різних ресурсів, основними з яких є 
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інвестиції і час. В умовах ринку як системи економічних відносин 
купівлі-продажу товарів, у рамках якої формуються попит, пропозиція 
і ціна, головними компонентами інноваційної діяльності виступають 
нововведення, інвестиції і нововведення. Нововведення формують 
ринок новацій, інвестиції ринок капіталу (інвестицій), інновації ринок 
чистої конкуренції нововведень. Ці три головних компоненти й 
утворять сферу інноваційної діяльності (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 –  Сфера інноваційної діяльності (джерело: [4]) 

Основним товаром ринку нововведень (новацій) є науковий і 
науково-технічний результат, продукт інтелектуальної діяльності, на 
який поширюються авторські та аналогічні права, оформлені 
відповідно до чинних міжнародних, державних, корпоративних та 
іншими законодавчими і нормативними актами [2, 5]. 

У світовій практиці прийнято розрізняти наукову (науково-
дослідну), науково-технічну діяльність, а також експериментальні 
(дослідно- конструкторські) розробки. Наукова (науково-дослідна) 
діяльність спрямована на отримання, поширення і застосування нових 
знань. 

Ринок нововведень формують наукові організації, вузи, 
тимчасові наукові колективи, об'єднання науковців, науково-дослідні 
підрозділи комерційних організацій, самостійні лабораторії і відділи, 
вітчизняні та зарубіжні новатори. 

Ринком чистої конкуренції нововведень називається сукупність 
продавців і покупців, що укаладають угоди з подібним товаром в 
ситуації, коли жоден покупець або продавець не справляє суттєвого 
впливу на рівень поточних цін. Використання поняття «чистої» 
конкуренції дає нам змогу уникнути розгляду питань цінової, 
нецінової, недобросовісної та інших видів змагання і боротьби між 

Інноваційна інфраструктура 

Ринок новацій Ринок чистої 
конкуренції 

Ринок інвестицій 
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суб'єктами виробничих відносин за найвигідніші сфери докладання 
капіталу, ринки збуту, джерела ресурсів та результати наукової і 
науково-технічної діяльності. 

При всьому розмаїтті форм участі організацій на ринку 
нововведень визначальною умовою є обсяг інвестицій і у сфері 
наукової та науково-технічної діяльності, і в процес перетворення 
нововведень в нововведення. В якості основного обмеження 
задоволення потреб будь-якого суб'єкта господарювання виступає 
капітал у всіх його видах (позиковий, оборотний, акціонерний, 
венчурний, статутний) [6, 7]. 

Інноваційна діяльність пов'язана зі створенням виробництва 
нових або відсутніх товарів. Успіх організації тісним чином залежить 
від інноваційної діяльності, так як інновації, з одного боку, потребують 
високих інвестиційних витрат, а з іншого боку – є джерелом 
інвестицій. Ефективне планування і управління інноваційною 
діяльністю стає не тільки більш важливим, але і більш складним 
процесом чинності зростаючої складності підприємницького 
середовища та швидкої динаміки його змін. 

Інноваційна діяльність спрямована на розвиток виробничого 
сектора економіки, який, у свою чергу, є інфраструктурою економіки. 
Інновація є кінцевим предметом інноваційної діяльності у вигляді 
нового чи відсутнього на ринку товару або товару з потрібними 
характеристиками. 

Інновації мають для підприємства великого значення, позаяк 
саме інновації визначають його потенціал розвитку в довгостроковій 
перспективі. Інноваційний стратегічний розвиток передбачає своїм 
результатом створення нових або модернізацію діючих виробничих і 
соціальних систем. 

В умовах конкурентного ринку інноваційна діяльність є 
необхідною, оскільки продукція підприємств, не здатних до 
нововведень, припиняє  користуватися попитом, що тягне за собою 
банкрутство. Реальні умови для заняття активної інноваційної позиції 
вже склалися. Вони виражаються в досягненні споживацькою 
культурою ринку України певного рівня, за яким безумовна перевага 
віддається продукції з достатнім рівнем якості. Відбувається 
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сегментація ринку, що зумовлює формування індивідуалізації 
виробництва. 

Наявність великої кількості ефективних виробників, які 
завоювали і охороняють свої позиції на ринку, збільшує ціну 
конкуренції, оскільки в основному вичерпуються екстенсивні джерела, 
і обмежується застосування цінової конкуренції. Формування великої 
кількості високоефективних виробників сприяє процесу глобалізації. 
Основні можливості розширення збуту полягають в передбаченні 
ринкових змін, заснованих на маркетингових дослідженнях, пошуку 
нових ринкових ніш, пропозиції принципово нового товару або 
послуги, пропозиції товару або послуги з більшою корисністю на 
основі наявності розвиненої науково-технічної інфраструктури, здатної 
забезпечити проведення і втілення наукових розробок різної 
складності [10]. 

Таким чином, перехід підприємства до інноваційного 
стратегічного управління на сучасному етапі розвитку економіки є 
раціональним і виправданим. Саме в інноваційній стратегії криються 
найбільш істотні резерви поліпшення якості продукції, економії 
трудових і матеріальних витрат, зростання продуктивності праці, 
вдосконалення організації виробництва і підвищення його 
ефективності. При цьому організація стає здатною забезпечити собі 
довгострокову конкурентну перевагу. 

Необхідно звернути увагу, що є три основних ключових поняття: 
інновації, інноваційний механізм і стратегія підприємства. 

На нашу думку, вони мають таке трактування:  
Інновації –  процес безперервного експериментального навчання, 

продуктом якого є нові, використовувані на практиці знання. 
Інноваційний механізм –  організаційно-економічна форма 

здійснення інноваційної діяльності і сприяння її проведенню, пошуку 
інноваційних рішень, а також важіль стимулювання і регулювання цієї 
діяльності. 

Стратегічне управління як наукова концепція сформувалося на 
базі теорії організації, управління та планування підприємства, обліку 
витрат, маркетингу, сконцентрувавши в собі методологічний апарат 
цих теорій, об'єднавши їх для цілей практичного управління в нових 
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господарсько-економічних умовах. 
Стратегічне управління та інструментарій, за допомогою якого це 

управління здійснюється, виникли як результат історичного розвитку 
національних економік, а також пов'язаних з ними процесів: часті 
кризові ситуації, нестабільна соціальна і політична обстановка, 
диспропорційність розвитку різних галузей економіки, високий темп 
інфляції, дефіцит фінансових коштів, сильна залежність підприємств 
від державних органів, цін на сировину. Всі перераховані фактори 
підвищують ступінь складності та ризики управління підприємством. 

В умовах нестабільної ринкової економіки проблеми 
стратегічного вибору управління ускладнюються. Використання 
класичних моделей не завжди є можливим. Нестабільність, 
обмеженість ресурсів, ризики зовнішнього середовища і конкуренція 
спонукають фахівців до пошуку таких методів управління, які 
сприятимуть розвитку діяльності підприємств [11, 12]. 

Нині більшість підприємств в економічно розвинених країнах 
тією чи іншою мірою використовують методи стратегічного 
управління, які дають їм можливість успішно пристосовуватися до 
змін умов конкуренції і вимог суспільства. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Інноваційна модель (джерело: власна розробка) 
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Концептуальним та практичним питанням стратегічного 
управління присвячена величезна кількість спеціальних досліджень, 
монографій, статей у журналах, наукових збірниках. Для оцінки 
представлених в літературі концепцій стратегічного управління 
необхідно їх класифікувати, але вказати, що чітко визначає межі між 
усіма запропонованими концепціями. Для аналізу особливостей 
концепцій стратегічного управління доцільніше поділити їх по 
"національною ознакою" на американські та європейські. Головна мета 
такої класифікації – адаптація кращих концепцій для українських 
підприємств. 

В основі управління бізнесом лежить розробка стратегії, 
адаптація стратегії до специфіки компанії і її реалізація. Стратегія 
підприємства –  це комплексний план управління, який повинен 
зміцнити становище підприємства на ринку та забезпечити 
координацію управлінських зусиль, залучення та задоволення 
споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей. 
Процес вироблення стратегії ґрунтується на ретельному вивченні всіх 
можливих напрямків розвитку та діяльності підприємства. Він полягає 
у виборі: загального напрямку, освоюваних ринків, обслуговування 
потреб, методів конкуренції, залучених ресурсів і моделей бізнесу. 
Іншими словами, стратегія означать вибір компанією шляху розвитку, 
ринків, методів конкуренції та ведення бізнесу. Стратегія підприємства 
–  комбінація методів конкуренції та організації бізнесу, спрямована на 
задоволення клієнтів і досягнення організаційних цілей. 

У сучасних нестабільних і слабо непередбачуваних умовах 
зовнішнього середовища функціонування українських підприємств 
особливо важливим є створення логічного ланцюга побудови стратегії 
підприємства, виявлення інноваційного механізму формування 
стратегії підприємства. Аналізуючи досвід функціонування 
зарубіжних і вітчизняних компаній в сучасних умовах, необхідно 
підкреслити, що ключовим моментом успіху підприємства є його 
стратегічне управління. 

У відповідності з теорією еволюції управлінських систем, поява і 
розвиток стратегічного управління було пов'язано з об'єктивними 
причинами пошуку нових принципів, методів управління 
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підприємством в умовах різко зростаючої нестабільності зовнішнього 
середовища бізнесу і все меншою її передбачуваності. Саме такі 
тенденції в зовнішньому оточенні привели зарубіжні компанії до 
необхідності розвитку стратегічного управління (кінець 60-х –  
початок 70-х рр. минулого сторіччя), глобалізації бізнесу, активізації 
інтеграційних процесів, збільшення влади покупців, збільшенню ролі 
інформаційних потоків, скорочення життєвих циклів товарів, 
демографічних тенденцій. 

Базові поняття і алгоритм стратегічного поведінки фірм вперше 
були розроблені І. Ансоффом, якого по праву вважають "батьком 
стратегічного менеджменту". Надалі розвиток концепцій стратегічного 
управління було опубліковано в роботах таких дослідників, як 
Д.Кембел, Р.Акофф, Б.Альстренд, К.Боумен, Б.Карлоф, У.Кінг, 
Д.Кліланд, Д.Кембел, Р.Лінч, Д.Лорш, П.Лоуренс, Дж.Лемпел, 
Р.Майлс, Г. Мінцберг, К.Омае, М.Портер, К.Прахалад, Ч.Сноу, 
Д.Стоунхаус, А.А.Томпсон, Д.Хассі, Б.Хьюстон, Г.Хемел, Д.Чайдл, 
А.Чандлер. Необхідно відзначити ряд російських вчених Г.Л.Азоева, 
О.С.Віханского, О.П.Градова, В.С.Люкшінова, В.Д.Маркову, 
С.О.Попова, М.М.Тренева, Р.А .Фахтудінова, А.Ю.Юданова та 
українських науковців В.А.Білошапку, Г.В.Зогрія, В.Г.Герасімчука, 
Г.В.Козаченко, С.В.Оборскую, В.В.Петухову, О.Пушкар, Т.І.Ткаченко, 
О.Трідед, З.Е.Шершнёву, які зробили глибокий внесок у розвиток 
принципів і методів стратегічного управління компанією в сучасних 
умовах. 

Наразі в науковій і методичній літературі існує безліч поглядів за 
визначенням стратегічного управління. Так, наприклад, на думку 
І.Ансоффа, "діяльність стратегічного управління пов'язана з 
постановкою цілей і завдань організації, з підтриманням балансу між 
організацією і зовнішнім середовищем, яка дає змогу організації 
досягати своїх цілей". Б.Карлоф зазначає, що "здатність до 
стратегічного управління передбачає 5 елементів: вміння змоделювати 
ситуацію; вміння виявити необхідність змін; можливість розробити 
стратегію змін; можливість виявляти і використовувати у ході перемін 
методи; можливість втілювати і реалізовувати стратегію на 
підприємстві". З погляду М.М.Тренева, "стратегічне управління –  
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управління потенціалом організації".  О.С.Віханскій вважає, що 
"стратегічне управління –  управління організацією, що спирається на 
людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу 
діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і своєчасно проводить 
зміни в організації, що відповідає вимогам з боку зовнішнього 
середовища і досягненням конкурентних переваг, що в сукупності дає 
змогу організації розвиватися довготривало, досягаючи при цьому 
своїх цілей ". К.Ендрюс під стратегічним управлінням розуміє 
"об'єднання, внутрішню послідовність стратегічних рішень компанії, 
які визначають її місце в зовнішньому середовищі і забезпечують 
індивідуальність фірмі, можливість мобілізувати зусилля і досягти 
успіху на ринку". О.Н. Люкшінов пропонує таке трактування 
стратегічного управління: "це діяльність щодо забезпечення реалізації 
цілей організації в умовах динамічного, невизначеного і такого, що 
розвивається середовища, використовуючи існуючий потенціал 
компанії". З представлених визначень можна зробити висновок, що 
автори розставляють акценти на різних аспектах формування стратегії 
підприємства. За результатами досліджень А.Т.Зуба і М.В.Локтіонова, 
всі означення стратегічного управління зводяться "до одного –  трьом 
підходів або їхнім комбінаціям: підхід, який акцентує увагу з 
визначення параметрів організаційного оточення (аналіз оточення); 
підхід, який ставить в основу діяльність з розробки стратегії та її 
реалізації (процесний підхід) ". На думку В.О. Вінокурова, означення 
стратегічного управління містить: 

1. Форму, сферу діяльності з управління, які ґрунтуються на 
обраних перспективних метою організації через створення 
організаційних змін; 

2. Процес, за допомогою якого здійснюється взаємодія організації 
з її зовнішнім оточенням; 

3. Область наукових знань, яка вивчає прийоми і інструменти, 
методологію прийняття управлінських рішень та способи реалізації 
цих знань. 

Аналізуючи визначені підходи до визначення поняття 
"стратегічне управління", ми дійшли висновку, що вони не є 
суперечливими, а радше доповнюють один одного. Ми пропонуємо 
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необхідність розгляду стратегічного управління з позицій цільового та 
контекстного підходів. Водночас кожен з них виділяє додаткові 
аспекти, які дають змогу визначити нові кордони в розумінні сутності 
стратегічного управління. Ми надаємо особливого значення процесу 
розробки та реалізації стратегії, пропонуючи її розглядати в рамках 
окремого (процесного) підходу до розуміння сутності стратегічного 
управління. Підкреслити важливість формування і розвитку 
теоретичної основи стратегічного управління, відносячи його до галузі 
наукових знань. 

Крім цього, більшість зарубіжних і російських дослідників 
наголошують, що істотною особливістю стратегічного управління є те, 
що воно не зводиться до набору рутинних процедур і схем, в ньому 
відсутня описова теорія, яка вказує, що і як робити при вирішенні 
певних завдань у конкретних ситуаціях. Тому розгляд стратегічного 
управління як творчого процесу, який має багато спільного з 
мистецтвом, заснованим на інтуїції, набуває особливого значення. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що 
сутність стратегічного управління крім контекстного (забезпечення 
взаємодії підприємства з його оточенням); цільового (досягнення 
довгострокових цілей розвитку); процесного (діяльність з розробки та 
реалізації стратегії); наукового (розробка методології виготовлення та 
реалізації стратегічних рішень), можливо відобразити і за допомогою 
творчо-інтуїтивного підходу, який полягає в розгляді стратегічного 
управління як творчого процесу, заснованого на інтуїції і уяві (рис. 3). 

Незважаючи на те, що розглянуті підходи відображають різні 
погляди на сутність стратегічного управління, комплексно підійти до 
характеристики його структури можливо з позицій процесного 
підходу, в якому всі перераховані підходи знаходять логічну ув'язку. 
Оскільки управління будь- яким процесом завжди носить 
цілеспрямований характер, то зміст цільового підходу, як процесу 
постановки і досягнення стратегічних цілей, повинно знайти повне 
відображення в рамках процесного підходу. Науковий підхід як 
сукупність інструментів і методів, розроблених для використання на 
різних етапах процесу розробки та реалізації стратегії, також може 
бути розглянутий з позиції процесного підходу. Що стосується 
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контекстного і творчо-інтуїтивного підходів, то розв’язання проблеми 
адаптації діяльності підприємства з розробки та реалізації стратегії, так 
само як і орієнтація при прийнятті стратегічних рішень на основі 
творчості та інтуїції, актуально на кожному з етапів процесу 
стратегічного управління. Тому за основу подальших досліджень 
структури стратегічного управління логічно прийняти процесний 
підхід до її сутності [13, 14]. 

 

 
 

Рисунок 3 –Підходи до сутності стратегічного управління  
(джерело: власна розробка) 

Процесний підхід до сутності стратегічного управління, 
об'єднуючи всю сукупність процесів, яка здійснюється на підприємстві 
з розробки та реалізації його стратегії, повинен характеризуватися 
певною структурою. Аналіз спеціальної літератури показав, що в наш 
час думки авторів з приводу структури процесу стратегічного 
управління є неоднозначними. 

Ми пропонуємо таку групу ключових рішень: внутрішня оцінка 
фірми; оцінка зовнішніх можливостей; формулювання цілей і вибір 
завдань; прийняття рішення про портфельної і конкурентної стратегії; 
створення альтернативних проектів, їх відбір та реалізація; розробка 
місії; постановка цілей організації; оцінка та аналіз зовнішнього 
середовища; управлінський аналіз сильних і слабких сторін; аналіз 
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стратегічних альтернатив; вибір стратегії; реалізація стратегії; оцінка 
стратегії. Ми вважаємо за доцільне розглянути процес розробки та 
реалізації стратегії в контексті трьох етапів, які декомпозуются, у свою 
чергу, на 3 кроки: 

– стратегічний аналіз, який складається з аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища та їх сукупної оцінки; 

– вибір стратегічного напрямку, який охоплює прогнозування, 
визначення місії і цілей, виявлення стратегічних "розбіжностей" між 
прогнозами і цілями; 

– реалізація стратегії, яка передбачає розгляд альтернативних 
варіантів стратегії, аналіз кожного варіанту конкурентоспроможності, 
сумісності, працездатності, ризик, складання плану виконання 
стратегії. 

Організаційно-економічний аналіз системи факторів, що 
впливають на інноваційний розвиток стратегії підприємства. 
Стратегічне управління передбачає не тільки розробку стратегії 
підприємства, а й її реалізацію. Причому реалізація стратегії є 
найбільш складним і відповідальним етапом цього процесу, оскільки 
хоч би якою правильною і всебічно обґрунтовано не була розроблена 
стратегія, вона втрачає будь-яку цінність при відсутності або 
неналежної їй реалізації. Водночас, ефективна реалізація недостатньо 
обґрунтованої стратегії, за умови її коригування, набуває більшої 
значущості для підприємства, оскільки гарантує досягнення 
поставлених довгострокових цілей її розвитку. Таким чином, більш 
ретельне вивчення специфіки і структури процесу реалізації стратегії 
підприємства є актуальною проблемою. Стратегічна мета будь-якого 
підприємства полягає зазвичай у зміцненні конкурентних позицій на 
ринку. Вона передбачає збільшення таких показників, як прибуток, 
віддача від інвестицій, чистий дохід, дивіденди і спрямована на 
забезпечення більш високих темпів зростання виробництва, ніж у 
середньому по області; збільшення частки ринку; поліпшення якості 
продукції та послуг, що надаються, у порівнянні з конкурентами; 
досягнення низького рівня витрат; поліпшення репутації фірми. 
Проникнення на закордонні ринки, використання передових 
технологій і розвиток різних можливостей зростання також є 
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стратегічною метою. Таким чином, ми доходимо висновку, що слід 
мати на увазі не лише досягнення значних фінансових показників, а й 
довгостроковий розвиток бізнесу та дії щодо підвищення 
конкурентоспроможності фірми. 

Державне регулювання економіки та інноваційних процесів, як 
відзначають багато українських та зарубіжних вчених, є однією з 
головних умов переказу функціонування економіки на ринкові 
відносини. Держава здійснює всі види регулювання інноваційної 
діяльності – організаційне, економічне, фінансове, нормативно-
правове. 

Вища форма регулятивної діяльності – це вироблення і 
проведення інноваційної політики, управління інноваційною 
діяльністю. Така політика розробляється на основі твердження 
пріоритетного значення інноваційної діяльності для сучасного 
суспільного розвитку. Держава створює організаційні, економічні та 
правові умови для інноваційної діяльності. 

Фактори державного регулювання, що сприяють створенню, 
поширенню і освоєнню інновацій, можна розділити на економічні, 
фінансові, організаційні та нормативно-правові. 

Економічні чинники державного регулювання сприяють 
створенню, освоєнню і поширенню інновацій. 

До них можна віднести: 
– розвиток ринкових відносин; 
– проведення податкової політики і політики ціноутворення, які 

сприяють зростанню пропозиції на ринку інновацій; 
– створення вигідних податкових умов для ведення 

інноваційної діяльності всіма суб'єктами; 
– забезпечення ефективної зайнятості в інноваційній сфері; 
– розширення попиту на інновації; 
– надання фінансової підтримки і податкових пільг українським 

підприємствам, освоювали і поширюють інновації; 
– сприяння модернізації техніки; 
– розвиток лізингу наукоємної продукції; 
– активізація підприємництва; 
– припинення недобросовісної конкуренції; 
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– підтримка вітчизняної інноваційної продукції на 
міжнародному ринку; 

– розвиток експортного потенціалу країни; 
– розвиток зовнішньоекономічних зв'язків в інноваційній сфері; 
– зовнішньоекономічна підтримка, включаючи надання митних 

пільг для інноваційних проектів, включених в державні інноваційні 
програми. 

До організаційних факторів державного регулювання 
інноваційної діяльності належать: 

– державна підтримка інноваційних проектів, включених у 
федеральні і регіональні інноваційні програми; 

– сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; 
– кадрова підтримка інноваційної діяльності; 
– сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації персоналу, який здійснює інноваційну діяльність; 
– моральне стимулювання інноваційної діяльності (наприклад, 

присвоєння звання Заслужений новатор України указом президента 
України); 

– інформаційна підтримка інноваційної діяльності 
(забезпечення свободи доступу до інформації про пріоритети 
державної політики в інноваційній сфері, до відомостей про 
завершених науково-технічних дослідженнях, які можуть стати 
основою для інноваційної діяльності, до даних про виконувані і 
завершені інноваційні проекти та програмах); 

– сприяння інтеграційним процесам, розширенню взаємодії 
суб'єктів України в інноваційній сфері, розвитку міжнародного 
співробітництва у цій галузі; 

– захист інтересів українських суб'єктів інноваційної діяльності 
в міжнародних організаціях. 

Фінансові фактори державного регулювання інноваційної 
діяльності охоплюють: 

– проведення бюджетної політики, що забезпечує фінансування 
інноваційної діяльності; 

– напрям в інноваційну сферу державних ресурсів і підвищення 
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ефективності їх використання; 
– виділення прямих державних інвестицій для реалізації 

інноваційних програм і проектів, важливих для суспільного розвитку, 
але не привабливих для приватних інвесторів; 

– створення сприятливого інвестиційного клімату в 
інноваційній сфері; 

– надання дотацій, пільгових кредитів, гарантій українським та 
іноземним інвесторам, які приймають участь в інноваційній діяльності; 

– зниження відрахувань суб'єктами України податків до 
державного бюджету у разі використання ними своїх бюджетних 
коштів для фінансування федеральних інноваційних програм і 
проектів. До нормативно-правових факторам державного регулювання 
інноваційної діяльності належать: 

– встановлення правових основ взаємовідносин суб'єктів 
інноваційної діяльності, 

– гарантування охорони прав та інтересів суб'єктів інноваційної 
діяльності, зокрема, охорони таких найбільш істотних для розвитку 
інноваційної діяльності прав, як права інтелектуальної власності. 

Нормативно-правове регулювання взаємовідносин між 
суб'єктами інноваційної діяльності, а також між ними та іншими 
учасниками інноваційного процесу здійснюється на основі договорів, а 
саме: 

– договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт; 

– договорів на виконання проектних та вишукувальних робіт; 
– договорів будівельного підряду; 
– договорів з надання послуг для здійснення інноваційної 

діяльності; 
– договорів страхування інноваційних ризиків; 
– договорів (контрактів) з інвесторами. 
Регулювання інноваційної діяльності відбувається на базі: 
–  інноваційних прогнозів; 
–  інноваційних стратегій; 
–  інноваційних програм; 
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–  інноваційних проектів; 
–  програм і проектів підтримки інноваційної діяльності. 
Основні види і способи регулювання інноваційної діяльності в 

Україні представлені в табл. 1. 
Основними функціями державних органів в інноваційній сфері є 

такі: 
– акумулювання коштів на наукові дослідження та інновації; 
– координація інноваційної діяльності; 
– стимулювання інновацій, конкуренції в даній сфері, 

страхування інноваційних ризиків, введення державних санкцій за 
випуск застарілої продукції; 

– створення правової бази інноваційних процесів, особливо 
системи захисту авторських прав інноваторів та охорони 
інтелектуальної власності; 

– кадрове забезпечення інноваційної діяльності; 
– формування науково-інноваційної інфраструктури; 
– інституційне забезпечення інноваційних процесів у галузях 

державного сектора; 
– забезпечення соціальної та екологічної спрямованості 

інновацій; 
– підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності; 
– регіональне регулювання інноваційних процесів; 
– регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів. 
До форм державної підтримки наукової та інноваційної 

діяльності належать: пряме фінансування; надання індивідуальним 
винахідникам малий впроваджувальним підприємствам 
безвідсоткових банківських позик; створення венчурних інноваційних 
фондів, що користуються значними податковими пільгами; зниження 
державних патентних мит для індивідуальних винахідників; відстрочка 
сплати патентних мит за ресурсозберігаючими винаходам; реалізація 
права на прискорену амортизацію обладнання; створення мережі 
технополісів, технопарків. 
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Таблиця 1 – Державне регулювання інноваційної діяльності  
в Україні (джерело: [8]) 

Види регулювання Способи регулювання 
Організаційне регулювання 
інноваційної діяльності 

розвиток інноваційної інфраструктури, забезпечення 
пріоритету інноваційної діяльності, 
моральне заохочення авторів інновацій, 
сприяння модернізації, 
розвиток інтеграційних процесів, 
розвиток міжнародних зв'язків 

Економічне та фінансове 
регулювання інноваційної 
діяльності 

розвиток пропозиції інновацій, 
розширення попиту на інновації, 
сприяння конкуренції в інноваційній сфері, 
розвиток підприємництва, 
забезпечення зайнятості в інноваційній сфері, 
розвиток лізингу наукомісткої продукції, 
інвестиції в інновації, підвищення їх ефективності, 
створення сприятливого інвестиційного клімату 

Нормативно– правове 
регулювання інноваційної 
діяльності 

охорона прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності, 
охорона прав володіння, користування і розпорядження 
інноваціями, 
захист промислової, інтелектуальної власності, 
розвиток договірних відносин 

 
Основними напрямами державної підтримки інноваційної 

політики є: 
а) сприяння підвищенню інноваційної активності, що забезпечує 

зростання конкурентоспроможності вітчизняної продукції на основі 
освоєння науково-технічних досягнень та оновлення виробництва; 

б) орієнтація на всебічну підтримку базисних і поліпшують 
інновацій, що складають основу сучасного технологічного укладу; 

в) поєднання державного регулювання інноваційної діяльності з 
ефективним функціонуванням конкурентного ринкового 
інноваційного механізму, захистом інтелектуальної власності; 

г) сприяння розвитку інноваційної діяльності в регіонах України 
міжрегіонального та міжнародному трансферту технологій [4, 7]. 

Сучасний розвиток інноваційних процесів в Україні наразі 
знаходиться на досить низькому рівні. Ситуація з фінансуванням науки 
залишається також проблемним питанням. Про це свідчать невисокі 
показники рівня інноваційної активності, обсягів витрат на 
технологічні інновації та їх результативність, недостатнє використання 
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наукового потенціалу країни, нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури. Очевидно, що самостійність і ініціатива підприємств 
у просуванні інновацій мають першорядне значення. Необхідно, перш 
за все, забезпечити більш істотну підтримку НДДКР з боку держави, а 
також прийняття законів, що забезпечують реальні гарантії і стимули 
вітчизняних і зарубіжних інвестицій в інноваційну діяльність [1]. Щоб 
підвищити рівень досліджень і розробок, необхідна інтенсифікація 
державної політики стимулювання за такими напрямками: 

1. Цілеспрямоване формування ринку для продукції інноваційних 
підприємств шляхом розміщення на них державного замовлення; 

2. Надання інноваційним підприємствам, у тому числі малим, 
виробничих площ, пільгової інвестиційної підтримки, сприяння в 
розвитку інноваційних центрів, технопарків, центрів технологічної 
підтримки [13]; 

3. Сприяння формуванню та розширенню мережі лізингових 
компаній; 

4. Проведення цілеспрямованої політики з розробки та 
виробництва малими підприємствами нових видів продукції на основі 
наукомістких технологій; 

5. Необхідно зміна структури бюджетних асигнувань 
(інвестицій), зокрема збільшення питомої ваги коштів, що виділяються 
на здійснення інноваційних проектів; 

6. З метою зниження ймовірності втрати вкладених інвесторами 
коштів в результаті невдалої реалізації інноваційних проектів доцільно 
здійснювати їх страхування, у тому числі за рахунок бюджетних 
інвестицій; 

7. Пільгове кредитування науково-технічних розробок в пайове 
фінансування великих проектів, створення інституційних умов для 
розвитку венчурного фінансування. 

Розвитку інноваційної діяльності може також слугувати 
інтеграція малих підприємств у виробничі мережі потужніших 
економічних структур, причому особливу роль у вирішенні цієї 
проблеми буде грати кооперування зв'язків. Організаційні форми такої 
інтеграції найрізноманітніші: лізинг, довгострокові контракти на 
поставки комплектуючих матеріалів під певні фінансові гарантії. 
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Перевагою такого варіанта промислової організації є створення 
гарантованих ринків збуту для інноваційних підприємств [3]. 

Інструментами державного регулювання мають стати: 
– соціально-економічні та науково-технічні прогнози державної 

політики в галузі фінансів, цін, грошового обігу, відтворювальної, 
структурної політики; 

– державно-адміністративні, загальноекономічні та ринкові 
регулятори; 

– федеральні і регіональні програми, баланси і моделі 
оптимізації економічних процесів; 

– державні замовлення і сучасні контрактні системи; 
– індикативні механізми і регулятори діяльності державних 

підприємств і організацій та інших форм власності; 
– механізм інтеграції регуляторів і структур. 
Інноваційна модель формування стратегії підприємства в 

Україні. Процес управління стратегічним потенціалом розглядається 
авторами як, частина загальної системи стратегічного управління 
підприємством. Можна погодитися з тим, що стратегічне управління 
потенціалом підприємства зумовлює виявлення, формування і 
використання системоутворювальних властивостей, здібностей 
елементів потенціалу до саморозвитку, рухливості, зв'язків між ними, 
реакції на зовнішні впливи. 

Нами пропонується інноваційна модель концепції стратегічного 
управління, в рамках якої існує блок "діагностика потенціалу 
організації", проте його сутність не уточнюється. Крім того, на нашу 
думку, необхідно не лише здійснювати оцінку потенціалу 
підприємства, але і приймати відповідні рішення щодо зміни його 
рівня та ефективності, забезпеченості ресурсами тобто керувати ним. 

В основу побудови інноваційної моделі управління стратегічним 
потенціалом підприємства повинна бути покладена науково 
обґрунтована концепція, що враховує, з одного боку, особливості 
діяльності підприємства, а з іншого – його становище на ринку і стан 
зовнішнього середовища. Сформулюємо основні властивості, які 
необхідно сформувати при управлінні інноваційною моделлю 
стратегічного потенціалу підприємства: 
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– достатність для забезпечення конкурентоспроможності та 
стратегічного розвитку підприємства; 

– адаптивність до змін зовнішнього і внутрішнього середовища; 
– стабільність, обумовлена життєвим циклом підприємства і 

заданим періодом часу; 
– саморегулювання і саморозвиток відповідно до динаміки 

внутрішнього середовища; 
– гнучкість для забезпечення конкурентоспроможності та 

розвитку підприємства. 
При управлінні інноваційним стратегічним потенціалом 

підприємства пропонується застосовувати сучасні концепції 
менеджменту, що використовують взаємодію процесного, системного, 
ситуаційного підходів. 

З нашого погляду, управління стратегічним потенціалом 
підприємства передбачає проведення наступних дій: виявлення 
структури потенціалу; аналіз конкурентних переваг і слабких сторін 
діяльності підприємства; формування методики діагностики 
потенціалу, оцінку елементів потенціалу; виявлення синергетичного 
впливу елементів; інтегральну оцінку конкурентоспроможності 
підприємства; розробку загальної і локальних стратегій по зміцненню і 
розвитку потенціалу. 

Швидкі зміни ділового середовища, пов'язані з розвитком 
конкуренції, інформаційних технологій, глобалізацією бізнесу 
зумовили зростання важливості стратегічного менеджменту, що являє 
собою таке управління організацією, котре спирається на людський 
потенціал, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, 
здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, 
відповідаючи викликом з боку оточення, і дає змогу домагатися 
конкурентних переваг, що дає можливість виживати і досягати цілей в 
довгостроковій перспективі. Стратегічний менеджмент визначається 
як комплекс не лише стратегічних управлінських рішень, що 
визначають довгостроковий розвиток організації, а й конкретних дій, 
що забезпечують швидке реагування підприємства на зміну зовнішньої 
кон'юнктури, яке може спричинити за собою перегляд цілей і 
коригування загального напрямку розвитку [1, 2]. 
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Сутність стратегічного менеджменту полягає у відповіді на три 
найважливіші питання: 

1. У якому становищі організація знаходиться в даний час? 
2. У якому положенні вона хотіла б перебувати в майбутньому? 
3. Яким способом досягти бажаного положення? 
Для відповіді на перше питання необхідно добре розуміти 

поточну ситуацію, в якій знаходиться організація, перш ніж 
вирішувати, куди рухатися далі. А для цього необхідна інформаційна 
основа, що забезпечує процес прийняття стратегічних рішень 
відповідними даними для аналізу минулих, теперішніх і майбутніх 
ситуацій. Стратегічний менеджмент потребує оцінки необхідної 
інформації, що стосується і внутрішніх, і зовнішніх рис організації. 
Друге питання відображає таку важливу особливість стратегічного 
менеджменту, як його орієнтація на майбутнє. Для відповіді на нього 
необхідно чітко визначити, чого прагнути, які цілі ставити. Третє 
питання стратегічного менеджменту пов'язаний з реалізацією обраної 
стратегії, під час реалізації якої може відбуватися коригування двох 
попередніх етапів. Найважливішими складовими або обмеженнями 
цього етапу є наявні або доступні ресурси, система управління, 
організаційна структура і персонал, який буде реалізовувати обрану 
стратегію, тобто потенціал організації. За своїм предметним змістом 
стратегічний менеджмент звертається лише до основних, базисним 
процесам в організації та за її межами, приділяючи увагу не стільки 
наявним ресурсам і процесам, скільки можливостям нарощування 
стратегічного потенціалу організації. 

Розвиток нових технологій робить істотний вплив на кожен 
елемент як зовнішньої, так і внутрішнього середовища бізнесу в 
окремо, починаючи від прийняття політичних, економічних, науково-
технічних рішень на макрорівні і закінчуючи організацією 
виробничого процесу, збутом продукції, просуванням персоналу по 
службі. Ігнорувати цей процес не можна, що робить необхідним 
пов'язувати стратегічне і інноваційне планування. Порівняльна 
характеристика інноваційного, стратегічного менеджменту та 
менеджменту знань, наведена в табл. 2, дала підстави виявити їхній 
взаємозв'язок і взаємозалежність. 
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Таблиця 2 – Порівняльна характеристика стратегічного, 
інноваційного менеджменту та менеджменту знань  

(джерело: власна розробка) 

Характеристики 
Стратегічний 
менеджмент 

Інноваційний 
менеджмент 

Менеджмент знань

1. Цілепокладання Спрямоване на 
забезпечення 
довгострокових 
конкурентних переваг 

Направлено на 
довготривалий розвиток 
організації 

Направлено на 
створення нового 
знання 

2. Період 
планування 

Визначається 
стабільністю 
зовнішнього і 
внутрішнього 
середовища організації 

Визначається 
стабільністю науково-
технічних і ринкових 
умов діяльності 
організації 

Визначається рівнем 
розвитку 
інформаційного 
середовища 

3. Організація 
управління 

Стратегія визначається 
вищим керівництвом 
організації, рішення 
підготовляються 
департаментом 
стратегічного 
планування 

Стратегія визначається 
вищим керівництвом 
організації, рішення 
підготовляються 
науково –  дослідними 
підрозділами організації

У створенні та 
розповсюдженні 
організаційного 
знання беруть 
участь всі рівні 
управління. 
Важлива роль 
належить командам 
та робочим групам 

4. Інформаційна 
база прийняття 
рішень 

Результати 
моніторингу 
зовнішнього і 
внутрішнього 
середовища організації 

Результати моніторингу 
науково-технічних умов, 
аналізу ринку та 
інноваційного 
потенціалу організації 

Результати обробки 
формалізованих і 
неформалізованих 
інформації 

5. Ресурсне 
забезпечення 

Стратегічний потенціал Інноваційний потенціал Знання як конкурен-
тний ресурс; інфор-
маційна інфраструк-
тура організації 

6. Механізми 
координації 

Жорстка ієрархія 
стратегій організації 

Розповсюдження 
інновацій в організації 
"згору – вниз" і "знизу – 
вгору" 

Залучення до проце-
су управління знан-
нями всіх співробіт-
ників організації. 
Підвищення 
координуючої ролі 
менеджерів 
середньої ланки 

7. Критерії 
економічної 
ефективності 
(ефекту) 

Зміна частки ринку; 
зміна граничної 
ефективності капіталу 

Статичні і динамічні 
показники економічної 
ефективності 

Ефективність 
використання 
інформації та 
інформаційних 
систем 
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Інтеграція досліджень і розробок та інновацій в рамках 
стратегічного менеджменту, яка почала відбуватися в 1990– х роках, 
продемонструвала той факт, що процеси планування принципово, на 
фундаментальному рівні, відрізняються від планування виробництва. 
Під час розробки нової технології і продуктів можуть з'явитися нові 
можливості, які впливають на стратегію. Щоб скористатися ними, 
організація повинна корегувати свої стратегії [6, 10]. 

Якщо організації обмежують свою інноваційну діяльність тільки 
розробкою нової технології і продуктів, то результатом буде 
отримання лише частини можливого доходу. У цих випадках інші 
організації можуть завершити їх новаторські дії і повною мірою 
скористатися тим доходом, який не змогла отримати організація-
піонер. Таким чином, вигоду від нової технології і продуктів можна 
отримати повною мірою, коли стратегії та організаційні структури 
відповідним чином адаптовані. 

В останні десятиліття найбільш перспективні теоретичні 
розробки пов'язані з вирішальним значенням знань для розвитку 
організацій, діяльність яких у все більшій мірі залежить від 
накопичення та аналізу інформації, навчання персоналу та засвоєння 
нововведень. В умовах прискорених змін у техніці і економіці, 
конкурентної боротьби, за домінування інформаційних технологіях і 
методах управління необхідно розуміння механізмів оволодіння 
знаннями, а також факторів, що перешкоджають цьому. Саме знання і 
компетентність персоналу лежать в основі стратегічного розвитку 
організацій і дають змогу знаходити вирішення виникаючих 
технічних, економічних та організаційно-управлінських проблем, – і 
поточних, і перспективних [3]. 

Становлення теорії і практики управління інноваціями пов'язано 
з появою науково-дослідних підрозділів у великих організаціях. 
Науково-дослідну діяльність, управління якої здійснювалося самими 
вченими-дослідниками, прийнято відносити до першого покоління 
інноваційних процесів. У 1950–1970 рр. корпоративні менеджери 
усвідомили необхідність управління науково-дослідною діяльністю і 
зосередили свою увагу на тих проектах, які, насамперед, служили 
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цілям їхнього бізнесу. Таке управління науково-дослідною роботою 
відноситься до другого покоління інноваційних процесів. У 1970-1990 
рр. капіталовкладення в розробку продуктових і процесних інновацій 
починають становити дедалі більшу і більшу частину загальних 
корпоративних витрат. Перспективи розвитку організацій істотним 
чином залежали від успішної роботи науково-дослідних підрозділів. 
Для зниження ринкової та тимчасової невизначеності організації 
почали формувати збалансований бізнес-портфель, спрямований на 
раціональне розподіл прибутку і ризику між випущеної продукцією і 
перспективними продуктовими інноваціями. Науково-дослідні проекти 
відбиралися на основі портфельних матриць, аналізу 
конкурентоспроможності та життєвого циклу товару. Основна увага 
приділялася задоволенню явних потреб покупців. Підприємства 
пропонували на ринок нові продукти на основі маркетингових 
досліджень. Практику інноваційного управління, засновану на 
концепції стратегічного менеджменту, прийнято відносити до третього 
покоління інноваційних процесів. 

У 1990– х роках додана вартість в організаціях створюється 
головним чином інновацією, – і у процесах, і в продуктах, а інновація 
залежить від двох умов: інноваційного потенціалу та здатності 
застосування нового знання для вирішення специфічних завдань в 
певній організації. Реакція на макроекономічні зміни має великого 
значення у підвищенні ефективності управління організацією та 
визначає кінцевий успіх організації. Інформаційні технології 
допомагають підвищити ефективність інноваційної діяльності 
організації. Нова практика здійснення науково-дослідної діяльності 
вносить істотні зміни в проведення науково-дослідних робіт. У процесі 
дослідження необхідно визначити, яким чином можна 
використовувати наукові та технічні знання для визначення та 
задоволення «прихованих» потреб споживачів. Все це свідчить про 
зростання ролі інновації в процесі управління організацією. 
Характерною рисою четвертого етапу розвитку інноваційних процесів 
є взаємопроникнення стратегічного та інноваційного управління, яке 
може призвести до того, що в майбутньому ці два види менеджменту, 
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один з яких нині належить до спільного управління організацією 
(стратегічний), а інший – до функціонального (інноваційний), 
повністю інтегруються. Таке припущення засноване на тому, що 
інновації дедалі більше визначають основну лінію перспективного 
розвитку підприємства. 

Таким чином, протягом останніх десятиліть домінуюча практика 
менеджменту змінилася. Фокус уваги в даний час змістився від 
економічної ефективності до забезпечення якості, гнучкості, 
інноваційності рішень і створенню організаційного знання. Подібні 
зміни були викликані змінами потреб покупців [13]. 

У 2000–х роках управління знаннями стало важливим 
інструментом підвищення ефективності діяльності організацій. При 
цьому сучасні інформаційні та комунікаційні технології забезпечують 
постійний і надійний обмін інформацією. Управлінські рішення 
приймаються більш швидко і обґрунтовано, зміцнюється співпраця з 
допомогою самоорганізованих груп. Знання про споживачів 
підвищують ступінь результативності відносин з ними, а знання, 
отримані спільно з споживачем, відкривають можливості 
впровадження нововведень, товарів і послуг більш високої якості. 
Навчаються організації стають дієвою формою управління постійними 
змінами. Перераховані умови дають нові імпульси розвитку наукових 
досліджень і технічних розробок, маркетингу та формуванню 
інноваційної стратегії організації. 

Інноваційна стратегія є засобом досягнення цілей організації, що 
відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім для даної 
організації і, можливо, для галузі, ринку, споживачів. Різноманіття 
інноваційних стратегій обумовлюється складом компонентів 
внутрішнього середовища організації. Інноваційні стратегії пов'язані з 
отриманням результатів інноваційної діяльності у вигляді нових 
продуктів, технологій і послуг; застосуванням нових методів у 
НДДКР, виробництві, маркетингу та управлінні; переходом до нових 
організаційних структур; застосуванням нових видів ресурсів і нових 
підходів до використання традиційних ресурсів. З погляду 
внутрішнього середовища інноваційні стратегії поділяються на такі 
групи: 
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– –продуктові (спрямовані на створення і реалізацію нових 
виробів, технологій і послуг); 

– функціональні (науково-технічні, виробничі, маркетингові, 
сервісні); 

– ресурсні (фінансові, трудові, інформаційні та матеріально-
технічні); 

– організаційно-управлінські (технології, структури, методи, 
системи управління). 

Теорією і практикою стратегічного управління запропоновано 
низку базових стратегій, спрямованих на розвиток конкурентних 
переваг, в силу чого їх називають також стратегіями зростання 
організації. Вони поділяються на такі групи: стратегії інтенсивного 
росту; стратегії інтеграційного зростання; стратегії диверсифікованого 
зростання; стратегії скорочення. У кожній групі є безпосередньо 
інноваційні стратегії. Інші стратегії мають той чи інший інноваційний 
аспект. Базові стратегії відображають загальноприйняті напрями 
розвитку конкурентних переваг організації. 

Реалізуючи стратегії інтенсивного росту, організація поступово 
нарощує свій потенціал шляхом кращого використання своїх 
внутрішніх ресурсів, а також можливостей, що надаються зовнішнім 
середовищем. До стратегій інтенсивного росту належать стратегія 
глибокого проникнення на ринок зі старим продуктом (інноваційна 
складова незначна); стратегія розвитку ринку, що полягає в пошуку 
нового ринку для даного продукту та закріпленні на ньому (містить в 
основному маркетингову інновацію), і стратегія розвитку товару, що 
складається в модернізації або створенні нового товару для його 
реалізації на освоєному ринку (містить продуктову інновацію). 

Стратегії інтеграційного зростання передбачають інтеграцію з 
постачальниками і постачальними структурами (вертикальна 
інтеграція «назад»); з промисловими споживачами та збутовими 
структурами (вертикальна інтеграція «вперед»); з галузевими 
організаціями-розробниками (горизонтальна інтеграція). Всі три 
стратегії інтеграційного зростання пов'язані з організаційними 
інноваціями. 
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Стратегія концентричної диверсифікації входить до групи 
стратегій диверсифікованого зростання і спрямована на пошук і 
використання ув'язнених в існуючому бізнесі додаткових можливостей 
для виробництва конструктивно нових продуктів. При цьому існуюче 
виробництво залишається в центрі бізнесу, а нове виникає виходячи з 
можливостей освоєного ринку, використовуваної технології 
(технологія повинна бути «плідної»), опорі на інші сильні сторони 
організації. Це стратегія внутрішньогалузевої і всередині ринкової 
продуктової інновації, що використовує ефект синергії. До стратегії 
диверсифікованого зростання належить і конгломеративна 
диверсифікація (ситуація «нова продукція –  новий ринок»). 
Організація освоює види діяльності, не пов'язані з її традиційним 
профілем ні в технологічному, ні в комерційному плані. Портфель 
продукції оновлюється радикально. Така стратегія містить і 
продуктову, і маркетингову інновації. 

Стратегії скорочення полягають у виявленні та скороченні 
недоцільних витрат. Вони можуть спричинити такі інноваційні заходи, 
як застосування нових ефективних матеріалів, технологій, методів 
управління, організаційних структур [5, 8]. 

«Інноваційний парадокс» полягає в тому, що застосування 
організаціями одного і того ж типу стратегії в результаті призводить до 
втрати ефективності і, відповідно, привабливості. Скорочення 
загального часу циклу роботи над новою продукцією вимагає 
додаткових ресурсів, що призводить, врешті-решт, до зниження доходу. 

Реалізація інноваційних стратегій пов'язана з підвищенням рівня 
складності управління організацією. 

Причинами цього є: 
– підвищення рівня невизначеності результатів. До досить 

складного стратегічному управлінню додаються складнощі, пов'язані з 
різким підвищенням рівня невизначеності результатів по термінах, 
затратам, якості та ефективності, що змушує розвивати таку 
специфічну функцію, як управління інноваційними ризиками; 

– підвищення інвестиційних ризиків проектів за рахунок новизни 
вирішуваних завдань, тобто додавання інноваційної складової. До 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

395 

складнощів проектного управління додаються труднощі, викликані 
структурою портфеля інноваційних проектів, в якому переважають 
середньострокові і особливо довгострокові проекти. Для цього 
потрібні: 

– складна робота із залучення інвестицій, а також більш гнучка 
узгодженість інноваційних та інвестиційних процесів; 

– посилення потоку змін в організації у зв'язку з інноваційною 
реструктуризацією. Реалізація будь-якої інноваційної стратегії 
пов'язана з неминучістю реструктуризації організації, оскільки зміна 
стану хоча б одного елемента відбивається на стані всіх інших 
елементів. Ці потоки стратегічних змін слід поєднувати зі стабільними 
поточними виробничими процесами. Потоки інноваційних 
стратегічних змін необхідно проводити також з урахуванням життєвих 
циклів виробів, технологій, попиту, товарів, організації. Виникають 
завдання управління потоками інноваційних стратегічних змін, 
заснованих на принципах логістики; 

– посилення протиріч в керівництві організації. Вибір та 
реалізація інноваційних стратегій неминуче викликають протиріччя 
інтересів і підходів до управління у керівників організації. Потрібно 
забезпечити поєднання інтересів та узгодження рішень стратегічного, 
науково-технічного, фінансового та виробничого менеджменту, а 
також маркетингових рішень. 

Стратегія інноваційної діяльності організації являє собою 
узгоджену сукупність інноваційних рішень, що справляють 
визначальний вплив на діяльність підприємства і мають довгострокові 
і нерідко важко оборотні наслідки. У піраміді стратегій вона належить 
до функціонального рівня. Функціональні стратегії визначають 
напрями дій у таких функціональних сферах організації як фінанси, 
маркетинг, виробництво, управління персоналом, науково-дослідні 
роботи. Їхнє призначення – забезпечити вирішення завдань, 
поставлених на корпоративному і бізнес-рівнях, з максимально 
можливою ефективністю. Головною відмінністю функціональних 
стратегій в класичної теорії стратегічного менеджменту вважається їх 
внутрішньофірмова спрямованість. 
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Однак у сучасних умовах глобалізації економіки та міжнародної 
конкуренції мало лише пристосуватися до змін зовнішнього середовища, 
важливо змінити зовнішні умови в напрямку, сприятливому для 
організації. А для цього необхідний відповідний потенціал. Роль 
інноваційної стратегії полягає у формуванні такого потенціалу, який, з 
одного боку, давав би змогу ефективно реалізувати конкурентну 
стратегію, а з іншого –  був би достатнім для зміни середовища бізнесу. З 
цієї точки зору твердження про внутрішньофірмову спрямованість 
функціональних стратегій і, в тому числі, інноваційної стратегії, не 
зовсім вірно. Швидше потрібно говорити про неоднозначну роль та 
спрямованість інноваційної стратегії. 

З урахуванням вищесказаного, під інноваційною стратегією слід 
розуміти образ дій організації, що визначає її лінію поведінки у сфері 
наукових досліджень і розробок, спрямований на формування 
інноваційного потенціалу, достатнього для зміни зовнішнього 
оточення, що сприяє досягненню довгострокових цілей організації та 
ефективної реалізації її конкурентної стратегії. 

Для відображення зв'язку між стратегією інноваційної діяльності 
та процесом прийняття інноваційних рішень розрізняють заплановану і 
реалізовану стратегію. У свою чергу, запланована стратегія 
складається з свідомої і нереалізованою, а реалізована стратегія 
охоплює свідому і таку, що виникає в процесі реалізації, стратегію, в 
ході реалізації якої зазвичай відбувається переміщення (алокація) 
ресурсів, у тому числі розвиток або придбання нових. 

Процес прийняття інноваційних рішень є окремим випадком 
прийняття інвестиційних рішень, оскільки передбачає витрачання 
значних коштів і об'єднує стратегію з фінансами. 

Разом з тим, інноваційні рішення відрізняються від інвестиційних 
рішень, оскільки базою процесу прийняття інноваційних рішень є 
інноваційний задум (рис. 4). Він формується талантом, причому не 
стільки під впливом попиту та економічної кон'юнктури (що має місце 
в інвестиційних рішеннях), скільки під впливом інтуїтивного 
прогнозування, потенційного портфеля перспективних розробок і 
способів просування інновації на ринок. 
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Рисунок 4 – Алгоритм прийняття інноваційних управлінських рішень 

(джерело: власна розробка) 

Для вибору стратегії науково-технічного розвитку необхідно 
враховувати співвідношення інвестиційної підтримки базових і 
перспективних галузей економіки країни; співвідношення між 

Аналіз 
запропонованих 

інновацій 
(інноваційного 

задуму) 

Збір та обробка даних про стан факторів внутрішньої та 
зовнішньої середи, визначаючих ефективність здійснення 
інноваційної діяльності підприємства. Їх класифікація, аналіз 
та порівняння з прогнозованими результатами здійснення 
інноваційної діяльності підприємства. 

Вибір 
раціонального 
управлінського 

рішення 

Визначення зони 
оптимальних 

рішень 

Аналіз стратегії 
здійснення 
інноваційної 
діяльності 

Визначення цілей та шляхів здійснення інноваційної 
діяльності підприємства.  
Визначення критеріїв для вибору між альтернативними 
рішеннями. 

Визначення зацікавлених сторін відповідно до інтересів 
зацікавлених сторін з цілями здійснення інноваційної 
діяльності. 
Створення переліку інтересів задовольняючих стратегії 
здійснення інноваційної діяльності підприємства. 

Оцінка підготовки, ходу реалізації управлінського рішення. 
Аналіз досягненнях результатів та постійне корегування 
реалізації рішення з урахуванням зворотної інформації.  
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орієнтацією на зовнішній і внутрішній науково-технічний потенціал; 
ступінь централізації ресурсів для підтримки науково-технічної 
діяльності; співвідношення короткострокових і довгострокових цілей 
організації. В період економічної кризи і різкого занепаду 
промисловості найбільш пріоритетними є інтегруючі інновації, що 
представляють собою фінішні етапи складання і здачі «під ключ» 
складних наукомістких комплексів з перевірених світовою практикою 
утворюють підсистем-модулів [14]. 

Основними критеріями ефективності стратегії організації є: 
–  рівень її відповідності умовам зовнішнього і внутрішнього 

середовища бізнесу; 
–  абезпечення з її допомогою стабільної конкурентної переваги; 
–  здатність організації в результаті реалізації стратегії підвищити 

свою прибутковість, ділову активність і конкурентоспроможність. 
В умовах жорсткої міжнародної конкуренції стійку конкурентну 

перевагу може бути досягнуто організацією за рахунок ціни, високої 
якості або контактів із споживачами шляхом придбання переваги у 
того підприємства, яке вже його має, або шляхом його створення. 
Однак, як показує статистика, ризик невдач при злиттях і поглинаннях 
компаній є дуже високим. Отже, єдино реальним способом 
забезпечення стійкої конкурентної переваги для більшості 
підприємств, яким можна користуватися як тепер, так і в найближчому 
майбутньому, є постійна інновація. Нині перемогти в конкурентній 
боротьбі можна, якщо бути найшвидшим, пропонувати продукцію 
найвищої якості, вибирати найбільш привабливі рішення, у тому числі 
за рахунок впровадження інновацій. 

Наразі тільки інновації можуть забезпечити постійне зростання і 
процвітання організації. Впровадження нової технології, пропозиція 
нових товарів і послуг, формування нових ринків або введення нових 
організаційних форм дозволяє організації збільшити підсумкову 
цінність для споживачів, а, в кінцевому рахунку, посилити їх 
лояльність. Нові види бізнесу дають змогу організації створити 
додаткові джерела потоку готівкових коштів і, отже, збільшити 
вартість акцій, а також здійснювати наступні капіталовкладення в 
подальшу розробку товарів, послуг і процесів. Такий кругообіг є 
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основою росту і розвитку організації. 
Як свідчить статистика, інноваційна стратегія підприємств дедалі 

більшою мірою визначається напрямами і характером ринкової 
конкуренції. Серед керівників підприємств зростає усвідомлення того 
факту, що відсутність належної уваги до інновацій часто ставить під 
питання перспективи їх подальшого існування. Не випадково 
забезпечення переваг перед конкурентами в рядках розробки і випуску 
інноваційної продукції розглядається підприємствами в якості 
основного методу підтримання і посилення конкурентоспроможності. 

Сучасні пріоритети інноваційної діяльності обумовлені 
недостатньою конкурентоспроможністю вітчизняних товарів для 
широкого виходу на світові ринки. Підприємства, орієнтуючись на 
максимальне задоволення внутрішнього попиту, в більшій мірі схильні 
до диверсифікації виробництва та впровадженню 
імпортозаміщувальної продукції. Саме тому в якості основної мети 
інноваційної діяльності виступає розширення асортименту продукції. 

Протягом останніх років підприємства України не здійснювали 
інтенсивної інноваційної діяльності. Кількість підприємств, що 
здійснюють будь-які види інновацій протягом року, збільшилася за 5 
років менше ніж у два рази. Найбільш висока інноваційна активність 
відзначалася на підприємствах машинобудування. Загалом кількість 
промислових інноваційно-активних підприємств зростає, а їхня частка 
у загальній кількості підприємств залишається стабільною, що 
пояснюється щораз більшою інноваційною активністю організацій [6]. 
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Динамічний розвиток середовища, високий рівень плинності 
економічних процесів на регіональному та державному рівнях, 
зростання інноваційної активності суб'єктів господарювання на 
світовому ринку, а також багатовекторність розвитку - усе це вимагає 
своєчасної адекватної реакції промислових підприємств 
підприємства. Бажання утримати гідне місце в жорсткій 
конкурентній боротьбі потребує відповідних змін в усіх підсистемах 
підприємства. Усе це зумовлює потребу вдосконалити управлінські 
процедури, методи, механізми. Тому питання щодо визначення 
можливостей сценарного впровадження контролінгу в системі 
управління промислового підприємства є актуальним і своєчасним, 
особливо з огляду на те, що в значної частини вітчизняних 
підприємств немає відокремленої системи контролінгу.  
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Контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на 
діяльність підприємства у минулому, теперішньому та майбутньому, 
комплексний підхід до виявлення та розв’язання проблем, що 
постають перед підприємством. Запровадження контролінгу дає 
змогу сформувати механізм управління діяльністю підприємства, що 
орієнтується на отримання прибутку та досягнення поставлених 
цілей. 

Оскільки контролінг міститься на перетині обліку, 
інформаційного забезпечення та контролю, він об'єднує ці функції, 
інтегрує й координує їх, проте не здатний повністю замінити 
управління, а виступає лише як інновація в управлінській діяльності 
менеджерів. Виходячи з цього, підприємство має можливість 
використовувати інструментарій контролінгу в системі управління 
інноваційним розвитком.  

Потрібна підприємству функціональна змістовність та існуючі 
умови контролінгу визначають сценарій впровадження його в систему 
управління промислового підприємства, а також об’єм і напрями його 
інтеграції з іншими видами управлінської діяльності. Обсяг функцій 
контролінгу на підприємствах залежить від таких факторів: 

 ресурсів підприємства, його фінансово-економічного стану; 
 потреб керівництва або власників підприємства; 
 розміру підприємства (чисельності зайнятих та обсягу 

виробництва); 
 рівня диверсифікованості виробництва, номенклатури 

продукції; 
 кваліфікації управлінського персоналу, зокрема служби 

контролінгу. 
Важливим для визначення є діюча організаційна структура 

підприємства, яка суттєво впливає на функціональну змістовність 
контролінгу (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Вплив організаційної структури підприємства на 
функціональну змістовність контролінгу (джерело: власна розробка) 

Як видно з рис. 1, деякі блоки є спільними, тому їх можна 
уніфікувати, але є проблемні моменти для функціональної 
змістовності контролінгу: 

 існує кілька завдань контролінгу, які, на перший погляд, 
не спрямовані безпосередньо на інноваційні процеси, проте є 
необхідними для їх ефективності: зокрема, узгодження діяльності 
підрозділів та індикативний моніторинг стану підприємства і 
зовнішнього середовища; 

Функціональна змістовність контролінгу 

Підприємство з інноваційними 
структурними підрозділами 

Підприємство без інноваційних 
структурних підрозділів 

Індикативний моніторинг стану підприємства і зовнішнього 
середовища 

Координація виконання стратегії 
інноваційного розвитку 

Узгодження діяльності 
інноваційних підрозділів 

підприємства 

Прийняття управлінських рішень 
щодо інноваційного розвитку на 

основі оцінювання 
альтернативних варіантів 

Контролінг інноваційних проектів 

Самоконтролінг та узгодження  
діяльності інших підрозділів 

Контролінг інноваційних витрат 

Контролінг інноваційної діяльності за напрямами 

Інформаційно-аналітичне та методико-методологічне забезпечення 
прийняття управлінських рішень щодо інноваційних процесів  

на підприємствіщодо інноваційної діяльності 
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 існують блоки, наявність яких залежить від існування 
об’єкту інноваційного контролінгу, зокрема блок «контролінг 
інноваційний проектів»: якщо на підприємстві відсутнє проектне 
управління, то й контролінгувати такий об’єкт неможливо. 
Аналогічно можна узагальнити стосовно блоків, обумовлених 
складом інноваційних підрозділів: «узгодження діяльності 
інноваційних підрозділів підприємства» та «самоконтролінг та 
узгодження діяльності інших підрозділів»;  

 контролінг інноваційних витрат виконує обслуговуючу 
відносно інноваційної діяльності та інноваційний проектів роль, 
оскільки він можливий для всіх видів структури підприємства. Проте 
склад та місце виникнення інноваційних витрат буде різним, тому 
уніфікувати даний блок можна лише частково.  

Відтак, функціональна змістовність контролінгу залежить від 
множини об’єктів інноваційного контролінгу та може бути висвітлена 
узагальнено та деталізовано (табл. 1): 

Таблиця 1 – Функціональна змістовність контролінгу  
в системі управління  промислового підприємства за об’єктами 

інноваційного контролінгу (джерело: власна розробка) 

Ознака  
висвітлення 

Об’єкти інноваційного контролінгу 
інноваційна 
діяльність 

інноваційні проекти інноваційні витрати 

1 2 3 4 
1. Узагальнено: за загальнокорпоративними функціями та видами управлінської 
діяльності  
 за загально-
корпоративними 
функціями 

Моніторинг та інформування, облік та контролювання, аналізування, 
координування, регулювання 

 за видами 
управлінської 
діяльності щодо 
контролінгу 

Планування контролінгу в цілому, організовування контролінгування 
окремих об’єктів, методично-інструментальне забезпечення, 
мотивування працівників підрозділу або окремих контролерів, 

удосконалення контролінгу за всіма його складовими   
2. Деталізовано: за напрямами контролінгування та контролінговими операціями 

 за напрямами 
контролінгування 
 

 розроблення 
критеріїв 
оцінювання 
результативності 
інноваційної 
діяльності; 

 аналіз методики 
планування проектів; 
 розроблення 
критеріїв оцінювання 
його ефективності; 

 визначення ознак та 
класифікація 
інноваційних витрат 
підприємства;  
 визначення критеріїв 
доцільності застосування 
методів калькулювання;  
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1 2 3 4 

 

 аналіз процесу 
генерації знань та 
інноваційних ідей; 
 моніторинг та 
поточний контроль 
ресурсного 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності; 
 управління 
інноваційною 
діяльністю; 
 оцінка 
результативності 
інноваційної 
діяльності; 
 коригування 
планових 
показників 
інноваційної 
діяльності; 
розроблення 
рекомендацій щодо 
удосконалення 
контролінгу 
інноваційної 
діяльності. 

 аналіз планів і 
бюджетів проектів; 
 моніторинг і 
поточний контроль 
проектів: терміну, 
бюджету;  
 аналіз змін та 
оцінка їх впливу на 
проект;  
 аналіз відхилень 
від плану; 
 оцінка очікуваної 
ефективності проекту 
з урахуванням 
потенційних змін;  
 координація 
планування і 
бюджетування 
проектів;    
 коригування 
планових показників 
проектів; 
розроблення 
рекомендацій щодо 
удосконалення 
контролінгу проектів.

 аналіз систем і методів 
калькулювання, що 
можуть бути 
запроваджені;  
 аналіз ціноутворення; 
 аналіз видів витрат;  
 аналіз організації 
управління витратами: їх 
розподіл, аналіз та 
консолідація бюджетів, 
звітності, визначення 
центрів відповідальності; 
 інформаційна 
підтримка управління 
витратами;  
 оптимізація витрат;  
 аналіз розподілу 
непрямих витрат і 
визначення фактичної 
собівартості; 
 прогнозування 
собівартості, складання 
нормативних калькуляцій 
і контроль їх дотримання; 
 виявлення відхилень 
до або під час здійснення 
виробничого процесу; 
розроблення рекомен-
дацій щодо 
удосконалення 
контролінгу інноваційних 
витрат. 

 
 
Функціональна змістовність контролінгу в системі управління 

промислового підприємства також залежить від етапів інноваційного 
процесу. Для промислового підприємства це, по-більшості, пов’язано з 
виробництвом інноваційної продукції і впровадженням технологічних 
інновацій. 
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На рівні продукції інноваційний процес втілюється у стадії 
життєвого циклу промислової  інноваційної продукції та впливає на 
функціональну змістовність контролінгу в частині змістовності 
інноваційного контролінгу (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Функціональна змістовність інноваційного 
контролінгу за стадіями життєвого циклу інноваційної продукції 

(джерело: власна розробка) 

Стадія 
життєвого  
циклу 

Функціональна змістовність контролінгу 
спрямованість пріоритетні  завдання  

1. Перша стадія: 
впровадження і 
випуск продукції 
на ринок 

Формування 
витрат на 
створення 

нової продукції

– контроль балансування 
інтенсивності грошових потоків, 
– аналіз капітальних витрат 
підприємства; 
– контроль зовнішніх зв’язків 
підприємства; 
– аналіз та оптимізація дебіторської 
заборгованості; 

2. Друга стадія:  
        зростання 

Нарощування 
потужності: 
поєднання 
якості 

виробництва із 
оптимізацією 
питомих витрат

– контроль відповідності обсягів 
фактичних витрат запланованим; 
– контроль та аналіз дебіторської 
заборгованості; 
– контроль створення резерву 
інноваційних витрат; 

3. Третя стадія:  
          зрілість 

Посилення 
виробничої 

дисципліни та 
зниження 
витрат 

– аналіз та оптимізація дебіторської 
заборгованості; 
– моніторинг витрат за видами 
інновацій; 
– контролювання співвідношення 
витрат на нові інновації та старіючі;  
– удосконалення контролінгу витрат; 

4. Четверта 
стадія:      
      мертвий 

вантаж 

Недопущення 
виникнення 
надзвичайних 

витрат 

– контроль реалізації застарілої 
продукції; 
– моніторинг і контроль фактичного 
рівня витрат у відповідності з 
планом/нормативом. 
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Доцільно групувати та аналізувати також сукупні затрати за 
видами інноваційної продукції, визначеними офіційною статистикою 
[1-3]: 

– продукція, що зазнала значних технологічних змін (її 
технічні характеристики і сфера використання значно відрізняються від 
технічних характеристик і сфери використання продукції, що 
виготовлялася раніше) або заново впроваджена (принципово нова) 
продукція протягом останніх трьох років; 

– традиційна продукція, параметри якої значною мірою 
вдосконалені чи модифіковані протягом останніх трьох років; 

– інша інноваційна продукція, впроваджена протягом трьох 
останніх років, що базується на впровадженні нових чи значно 
вдосконалених виробничих методів, які передбачають застосування 
нового виробничого устаткування, нових методів організації 
виробництва чи їх сукупності тощо. 

Функціональна змістовність контролінгу в системі управління 
промислового підприємства залежить від життєвого циклу досягнення 
інноваційної активності. Наведені процеси, що виступають об’єктами 
інноваційного контролінгу, впливають саме на його функціональну 
змістовність (табл. 3). 

Відтак, контролінг інноваційних витрат є домінуючим 
напрямом інноваційного контролінгу на промисловому підприємстві 
при всіх рівнях інноваційної активності та на всіх стадіях життєвого 
циклу інноваційної продукції. А наявність варіативності умов, 
обмежень та цілей запровадження контролінгу утворюють 
варіативність вибору функціональної змістовності і інноваційного 
контролінгу, і контролінгу як системи в цілому. Це ще раз 
підтверджує доцільність сценарного впровадження контролінгу в 
систему управління промислового підприємства. 
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Таблиця 3 – Функціональна змістовність інноваційного 
контролінгу за фазами життєвого циклу інноваційної активності 

(джерело: власна розробка) 

Фаза життєвого 
циклу 

інноваційної 
активності 

Основні тенденції функціональної змістовності 
контролінгу 

спрямованість деякі пріоритетні  завдання 

1.  Виникнення  
процес 
формування 
інноваційної ідеї 

– формування і регламентація 
контролінгу; 
– оцінка інвестиційних потреб та 
фінансових можливостей підприємства; 

2.  Розвиток 
процес засвоєння 
інновацій 

– моніторинг та аналіз процесів 
підготовки виробництва; 
– контролінг інноваційних витрат; 
– контролінг інноваційних проектів; 

3.  Ріст  
нарощування 
виробничої 
потужності 

– контроль відповідності обсягів 
фактичних витрат запланованим; 
– контролінг інноваційних витрат; 
– контролінг інноваційних проектів; 

4.  Зрілість  

удосконалення 
інноваційних 
технологій та 
продукції 

– моніторинг та аналіз виробництва; 
– контролінг інноваційних витрат; 
– контролінг інноваційних проектів; 

5.  Згасання реформування  
– контролінг інноваційних витрат; 
– моніторинг та контроль вивільнення 
ресурсів. 

 
Основні положення щодо сценарного підходу до впровадження 

контролінгу на промисловому підприємстві систематизовані у 
розроблене методичне забезпечення, яке регламентує: 

– вибір концепції контролінгу для управління промисловим 
підприємством; 

– вибір методу впровадження контролінгу; 
– вибір цільових, організаційних та економічних критеріїв 

вибору сценарію формування контролінгу; 
– послідовність сценарного формування контролінгу; 
– інтеграцію інноваційного контролінгу з іншими видами 

управлінської діяльності; 
– оцінювання результативності формування контролінгу. 
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Далі розглянемо їх поглиблено: 
1. Вибір концепції контролінгу ґрунтується на висновках про 

доцільність впровадження контролінгу:  
– наявність на підприємстві економічних і управлінських 

проблем, що підтверджують перші внутрішні і зовнішні слабкі сигнали 
(індикатори), що виявляються у малопомітних тенденціях і ознаках;  

– достатність ресурсів для  впровадження контролінгу.  
Підприємство має обрати одну з концепції контролінгу: на 

основі звітності, управлінської інформації або управління в цілому. 
2. Лише після цього можна обирати метод впровадження 

контролінгу, зокрема один з перелічених нижче: 
– метод «малих кроків», що передбачає часткові поступові та 

повільні зміни існуючої структури управління. Перевага методу – 
відсутність великого опору з боку персоналу підприємства, недолік – 
невизначеність кінцевого терміну впровадження контролінгу, 
можливість зриву впровадження; 

– метод «бомбометання», в основу якого покладено стрімку 
зміну системи управління що існує на підприємстві. Плюси даного 
методу – стрімке налагодження системи контролінгу, мінуси – 
можливість неприйняття таких змін працівниками підприємства та 
бойкотування контролінгу; 

– метод «планової еволюції», що передбачає планове 
впровадження контролінгу і знижує опір персоналу. Підприємство 
формує та затверджує концепцію контролінгу як основу 
стратегічного плану його впровадження, який розбивається на 
тактичні та оперативні плани з власною метою, строками, заходами 
щодо впровадження контролінгу. Метод має найбільш прийнятну 
форму для впровадження контролінгу в систему управління. 

3. Вибір цільових, організаційних та економічних критеріїв 
вибору сценарію формування контролінгу має різне підґрунтя. 
Критерії  пов’язані: 

– цільові – з цілями інноваційного розвитку: 1) розширення 
номенклатури продукції та 2) вихід на нові ринки або збільшення 
частки опанованих ринків – притаманні стадії зростання, тому обсяг 
контролінгу за всіма напрямами значний; 3) поліпшення якості 
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продукції, 4) скорочення часу, необхідного для виходу інновації на 
ринок, 5) підвищення гнучкості виробництва, 6) заміна застарілої 
продукції або процесів та 7) збільшення потужності для виробництва 
продукції – потребують запровадження контролінгу виробничого 
процесу; 8) зменшення витрат праці на одиницю продукції та 9) 
зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції – 
потребують запровадження контролінгу інноваційних витрат; 10) 
зменшення впливу на навколишнє середовище для малих 
підприємств та 11) поліпшення якості здоров’я та рівня безпеки – 
утворюють нові специфічні об’єкти контролінгу; 

– організаційні – з бажаним рівнем підконтрольності 
контролерів і керованості контролінгу, який втілюється у форму 
організації контролінгу: централізовану або децентралізовану, 
власними силами або з залученням зовнішніх фахівців; розгорнуту 
або фрагментарну; 

– економічні – з витратами на формування контролінгу та 
подальше контролінгування. 

Критерії вибору сценарію формування контролінгу 
відображують як змінення умов функціонування, так цільові бажання 
підприємств [4]: істотне зниження економічних показників; низькі 
показники відносно конкурентів; недостатню узгодженість цілей; 
неефективність методів планування, обліку та аналізу, що спричиняє 
недостатність інформації, релевантної для прийняття управлінських 
рішень; незадовільну координацію діяльності структурних 
підрозділів підприємства, дублювання або відсутність певних 
функцій, конфліктність при їх виконанні.  

4. Послідовність сценарного формування контролінгу 
передбачає застосування методу сценаріїв до процесу впровадження 
контролінгу в систему управління промислового підприємства та 
апробацію отриманих методик і моделей. 

Метод сценаріїв дозволяє здійснити первинну структуризацію 
проблеми, її передісторії, поточного стану й зв’язків з іншими 
проблемами, наслідками. Сценарний підхід, реалізований у методиці 
«8 етапів» [5], містить: 

 створення уявлення про об’єкти контролінгу: керівництво 
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підприємства повинне мати чітке уявлення як про зміст та цілі 
контролінгу взагалі, так і про зміст та цілі інноваційного контролінгу 
зокрема; 

 формування системи координат та початку (умовний нуль) 
розробки сценарію. Це необхідно для усвідомлення крапки відліку 
процесу формування контролінгу та його альтернатив; 

 розроблення критеріїв оцінки та методик розмежування 
альтернатив (сценаріїв), визначення результативності їх використання; 

 визначення ресурсних потреб для різних сценаріїв, їх 
доцільності; 

 обґрунтування параметрів сценаріїв за обраною методикою 
їх розробки; 

 формування інформаційно-аналітичних баз для 
стратегічного і оперативного контролінгу; 

 формування потенційного набору майбутніх змін 
контролінгу внаслідок змін умов або цілей інноваційного розвитку 
підприємства; 

 розроблення декількох альтернативних сценаріїв, у т.ч. 
субсценаріїв, тобто декомпозиція або би- або поліфуркація траєкторії 
сценарію. 

Методика має узагальнений характер, а восьмий етап є, по суті, 
її апробацією. Інструмент методу – це множина сценаріїв у вигляді 
сукупності моделей, що визначають при певних умовах 
функціонування системи послідовність фазових станів в принципові 
моменти (експертнозначимі події). Відповідно, сценарій формування 
контролінгу – це спосіб формування його цільової та функціональної 
змістовності, ресурсного (зокрема, організаційного, інформаційно-
аналітичного і методичного) забезпечення та інтеграції з іншими 
видами управлінської діяльності з врахуванням чинників впливу 
середовища, в якому він знаходиться, шляхом врахування зв’язку змін 
з результативністю контролінгу. 

Узагальнено розроблення сценарію формування контролінгу 
передбачає: 

 аналізування: опис вихідної інформації, визначення 
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чинників та обмежень, що впливають на контролінг, їх залежність; 
 прогнозування: припущення щодо майбутнього стану 

чинників впливу та їх потенційних наслідків для подальшого 
функціонування контролінгу; 

 синтезування: розроблення альтернативних сценаріїв 
формування контролінгу за рахунок доцільної комбінації тенденцій 
розвитку різних чинників впливу (рис. 2). На етапі також 
виявляються сценарні перешкоди і наслідки, розробляються заходи, 
що підтримують позитивні та усувають або зменшують вплив 
негативних наслідків, коректуються складові контролінгу. 
 

 

Рисунок 2 – Лійка сценаріїв формування контролінгу на промисловому 
підприємстві будь-якого розміру (джерело: власна розробка) 

Під сьогоденним впливом наявних чинників утворюється 
трендовий сценарій (штрихова лінія, рис. 2). Якщо в перспективі 
діятимуть інші невраховані чинники впливу, то траєкторія розвитку 
відхилиться від трендової, утворюючи екстремальні сценарії 
оптимістичного (екстремальний 1, рис. 2) або песимістичного 
(екстремальний 2, рис. 2) характеру. 

Обмеження сценаріїв за часом та розміром підприємств такі: 
 часовий простір у лійці часу: єдиний для підприємств всіх 

розмірів: малих, середніх і великих; 
 горизонт контролінгування: оперативний контролінг 

охоплює період 1 рік аналогічно оперативному плануванню для 
підприємств всіх розмірів, а стратегічний контролінг залежить від 
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періоду стратегічного планування, який є різним для підприємств 
різних розмірів. Рекомендується: для малих та середніх підприємств 
4-5 років, для великих – до 10 років. 

Розроблений сценарій має запроваджувати робоча група. 
Основні рекомендації щодо її створення та діяльності: 

 чисельність групи: великі підприємства – 6-10 учасників, 
середні – 3-4, малі та мікро – не менше 2-х, тому можливе залучення 
зовнішніх фахівців. Для керівництва і координації роботи групи 
ефективно запрошувати зовнішнього фахівця-модератора (координатора); 

 особисті якості учасників: високий рівень абстрактного 
мислення і творчий потенціал, що збільшує варіативність сценаріїв; 

 компетентності персоналу: визначаються заздалегідь у 
вигляді специфікації компетентностей за їх типами до конкурсного 
відбору учасників; 

 склад групи: має мати постійний характер до закінчення 
розробки сценарію. Доцільно залучити її членів до його реалізації; 

 призначення групи: встановлення обсягу робіт щодо 
розробки сценарію і план-графіку їх виконання. 

Специфікацію компетентностей контролерів для інноваційно-
активного промислового підприємства пропонується сформувати за 
їх типами: 

 загальні компетентності (інструментальні, міжособистісні, 
системні),  

 фахові компетентності (адміністративні, аналітичні, 
науково-дослідницькі) у відповідності до типових завдань 
професійної діяльності. 

Саме на основі специфікації компетентностей можна проводити 
конкурс на заміщення посад контролерів підприємства. 
Компетентності персоналу інноваційно-активних підприємств мають 
певні відмінності, тому потребують особливого підходу. Це 
відображує розроблена специфікація компетентностей контролерів 
для інноваційно-активного промислового підприємства (табл. 4 та 5), 
яка містить компетентності, висвітлені у відповідності до типових 
завдань професійної діяльності. 
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Таблиця 4 – Загальні компетентності фахівця з контролінгу 
(джерело: власна розробка) 

Компетентності  Змістовність   
1 2 

1. Інструментальні компетентності 

1.1. Здатність 
розглядати суспільні 
явища в розвитку 
і конкретних 
історичних умовах 

1.1.1. Спеціалізовані знання, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та інноваційної діяльності. 
1.1.2. Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та 
процесів.  
1.1.3. Здатність до організації і планування соціально-економічних 
явищ.  
1.1.4. Здатність аналізувати події та процеси у ретроспективі. 

1.2. Здатність до 
саморегуляції та 
здорового способу 
життя 

1.2.1. Уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, 
підтримувати власну працездатність 

1.3. Здатність 
працювати з 
інформацією, у тому 
числі в глобальних 
мережах  

1.3.1. Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел. 
1.3.2. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну 
інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію. 
1.3.3. Знання інформаційно-пошукових ресурсів у системі засобів 
масової комунікації. 
1.3.4. Знання організаційно-функціональних, програмно-
технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та 
пошуку в документально-інформаційних системах. 

1.4. Уміння 
обґрунтовувати 
управлінські рішення 
та забезпечувати їх 
правомочність 

1.4.1. Уміння розробляти достатню кількість альтернативних варіантів 
рішень. 
1.4.2. Здатність використовувати оргтехніку, універсальне та 
прикладне програмне забезпечення відповідно до виду діяльності, 
документально оформляти управлінське рішення. 
1.4.3. Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, 
орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність 
рішень. 

2. Міжособистісні компетентності 

2.1. Здатність 
здійснювати 
комунікаційну 
діяльність 
 

2.1.1. Уміння усного і письмового спілкування державною мовою. 
2.1.2. Уміння використовувати невербальні засоби комунікації. 
2.1.3. Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та 
моралі. 
2.1.4. Уміння донесення інформації, ідей, проблем, рішень та власного 
досвіду в галузі професійної діяльності. 

2.2. Уміння 
працювати 
у колективі та  
команді  

2.2.1. Здатність підтримувати врівноважені стосунки з членами 
колективу та команди. 
2.2.2. Уміння працювати в команді з різних фахівців. 
2.2.3. Здатність нести відповідальність за розвиток професійного 
знання і практик. 
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1 2 
2.3. Здатність 
працювати 
в міжнародному 
середовищі 

2.3.1. Уміння  використовувати іноземну мову для забезпечення 
результативної професійної діяльності.  

2.4. Здатність до 
критики та 
самокритики 

2.4.1. Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, 
спираючись на отримані знання. 

3. Системні компетентності 
3.1. Здатність 
працювати 
самостійно і 
автономно 

3.1.1. Уміння організовувати процес виконання завдань у 
відповідності до принципів управління. 

3.2. Здатність займати 
активну життєву 
позицію та розвивати 
лідерські якості 

3.2.1. Знання і уміння створювати власний імідж та вдосконалювати 
його складові: зовнішній вигляд, манери. 
3.2.2. Уміння добирати і використовувати методи соціально-
психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності 

3.3. Здатність 
виконувати 
професійну 
діяльність у 
відповідності до 
стандартів якості 

3.3.1. Знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань 
професійної діяльності на основі інструкцій, методичних 
рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо. 
3.3.2. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи зміні 
існуючих вимог до якості. 

3.5. Здатність до 
формування культури 
мислення, її 
прийняття 

3.5.1. Уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення 
до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та 
сприймати думки інших. 

3.6. Здатність до 
навчання 

3.6.1. Розуміння й усвідомлювання меж своїх знань, уміння набувати і 
засвоювати нові знання. 

3.7. Здатність 
формувати нові ідеї 
(креативність) 

3.7.1. Уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати їхню 
мету, завдання, ресурси. 
3.7.2. Уміння використовувати креативні методи пізнання 
у професійній діяльності. 
3.7.3. Здатність провадження інноваційної діяльності 

3.8. Здатність 
адаптуватися до 
нових ситуацій у 
професійній 
діяльності 

3.8.1. Уміння розвивати особисту стресовитривалість,  саморегуляцію, 
уникати та не допускати систематичного перевантаження організму, 
підтримувати психоемоційне здоров’я. 
3.8.2. Уміння зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.

3.9. Уміння  
реалізовувати проект 

3.9.1. Уміння використовувати проектний підхід до управління: 
формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення, 
результати, обмеження та ризики проекту. 
3.9.2. Уміння планувати процес і складати календарний план проекту 
у часі. 
3.9.3. Уміння здійснювати моніторинг та контролювання реалізації
проекту 
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Таблиця 5 – Фахові компетентності фахівця з контролінгу 
(джерело: власна розробка) 

Типові завдання 
діяльності 

Фахові 
компетентності 

Знання та уміння 

1 2 3 
1. АДМІНІСТРАТИВНА ФУНКЦІЯ 

1.1. Розроблення 
стратегічних 
напрямів розвитку 
організації, 
корпоративної 
стратегії 

1.1.1. Здатність 
формувати 
альтернативні 
стратегічні  
напрями розвитку 
організаційних 
систем 

1.1.1.1. Уміння формувати стратегічні цілі 
функціонування організаційних систем, визначати 
місію та цілі діяльності  підприємства. 
1.1.1.2. Уміння визначати стратегічні 
альтернативи розвитку підприємств, забез-
печувати збалансованість їх складових елементів 
на стадії планування. 
1.1.1.3. Уміння за результатами аналітичної 
діяльності визначати конкурентні переваги з 
урахуванням прийнятного рівня ризику 

1.2. Організовування 
процесів управління 

1.2.1. Здатність до 
організації процесу 
управління 
підрозділом з 
контролінгу 

1.2.1. Знання і використання принципів та методів 
організовування управлінської діяльності, уміння 
ефективно розподіляти і делегувати повноваження 
в структурі підрозділу з контролінгу.  
1.2.2. Уміння формувати систему менеджменту 
служби контролінгу з урахуванням масштабів та 
напрямів діяльності, галузевих особливостей, 
ресурсів та обмежень. 
1.2.3. Уміння формувати документи-регламенти 
регулювання організаційних відносин, складати 
посадові інструкції та положення про структурний 
підрозділ. 
1.2.4 Здатність здійснювати взаємодію та 
функціональний розподіл робіт між 
контролерами. 

1.2.3. Здатність 
розробляти 
раціональні форми 
організації 
управління 

1.2.3.1. Уміння розробляти заходи по 
вдосконаленню системи документообороту, 
раціоналізації руху документів щодо контролінгу. 
1.2.3.2. Уміння делегувати повноваження, 
розподіляти права, відповідальність та обов’язки 
між виконавцями. 

1.3. Управління 
якістю 

1.3.1. Здатність 
формулювати 
задачі з контро-
лінгу, пов’язані з  
впровадженням 
системи управління 
якістю  та її 
складових 

1.3.1.1. Знання  чинного законодавства та 
розуміння системи загального управління якістю 
(TQM) та її складових, підтримувати на 
належному рівні якість продукції, захищати 
споживача від дефектної продукції. 
1.3.1.2. Вміти користуватися банком стандартів, 
технічних умов, слідкувати за змінами у них та 
брати участь у формуванні  банку. 
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1 2 3 

1.4 Прийняття та 
реалізація управ-
лінських рішень  
 

1.4.1. Здатність 
самостійно 
приймати рішення 
та нести 
відповідальність за 
їх реалізацію  

1.4.1.1. Уміння структурувати завдання відповідно 
до чисельності контролерів, визначати черговість 
робіт, термін їх виконання, складати план 
контролінгу. 
1.4.1.2. Уміння добирати контролерів відповідно 
до їх кваліфікації та ділових рис та організовувати 
їх діяльність по виконанню рішення, 
інструктувати виконавців. 
1.4.1.3. Знання і уміння регламентувати та 
нормувати роботу контролерів. 
1.4.1.4. Уміння розробляти технічне завдання 
щодо контролінгового рішення. 
1.4.1.5. Знання й уміння формувати забезпечувати 
функціонування ефективної мережі корпоративної 
інформації, у т.ч. інформації з обмеженим 
доступом. 
1.4.1.6. Уміння розробляти алгоритм реалізації 
прийнятого рішення, оцінювати ефекти його 
реалізації. 

1.5. Контролювання 
виробничих 
процесів, процедур, 
політик та 
організування 
зворотного зв’язку 

1.5.1. Здатність 
організовувати 
системи контролю  
 
 

1.5.1.1. Здійснювати стабілізаційний вплив, 
усувати відхилення у діяльності підрозділу, 
провадити оперативні наради. 
1.5.1.2. Знання галузевої технології, вміння 
здійснювати стратегічний тактичний та 
оперативний контроль операцій процесу вироб-
ництва. 
1.5.1.3. Уміння контролювати усі види 
розрахунків оформлення фінансово-
розрахункових і банківських операцій. 
1.5.1.4. Здатність здійснювати контроль обліку 
усіх видів ресурсів, правильності оформлення 
звітних документів. 
1.5.1.5 Розуміти та вміти користуватися звітністю 
підприємства, первинною бухгалтерською та 
статистичною звітністю.  
1.5.1.6. Уміння оцінювати результати роботи 
підприємства, контролювати стан 
документального забезпечення управління. 

1.6. Управління 
персоналом  

1.6.1. Здатність 
розуміти кадрову 
стратегію 
підприємства 

1.6.1.1. Знання і використання норм трудового 
законодавства (у сфері праці) при здійсненні 
процесів управління персоналом. 

1.6.2. Здатність до 
оцінювання систем 
мотивації та оплати 
праці 

1.6.2.1. Уміння визначати ефективність 
використання діючих форм і систем заробітної 
плати, матеріального і морального стимулювання, 
готувати пропозиції щодо їх удосконалення. 
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1 2 3 

 

1.6.3. Здатність  
створювати 
сприятливі умови 
для навчання та 
розвитку персоналу 

1.6.3.1. Уміння оцінювати потреби підприємства у 
навчанні персоналу; приймати безпосередню 
участь в організації різних форм 
навчання; складати кошторис витрат на розвиток 
кадрів, контролювати правильність використання 
коштів. 

1.6.4. Здатність 
формувати  
організаційну 
культуру  

1.6.4.1. Знання і використання системи цінностей 
(звичаїв, традицій, етичних норм, артефактів) у 
процесах управління підприємством. 

1.7. Забезпечення 
охорони праці та 
техніки безпеки 

1.7.1. Здатність 
забезпечувати 
охорону праці та 
техніку безпеки на 
виробництві 

1.7.1.1. Знання правових норм і галузевих 
нормативів з охорони праці. 
1.7.1.2. Уміння проводити інструктаж підлеглих з 
техніки безпеки, забезпечувати навчання 
персоналу з питань охорони праці, техніки 
безпеки 

1.8. Управління 
інноваційною 
діяльністю 

1.8.2. Здатність 
оцінювати 
ефективність і 
результативність 
впровадження 
нововведень 
(інновацій) 

1.8.2.1. Уміння здійснювати моніторинг інновацій, 
розраховувати ефективність проектів, виконувати 
економічне оцінювання нововведень. 
1.8.2.2. Уміння оцінювати потребу в інноваційних 
інвестиціях, здійснювати заходи по 
впровадженню економічно обґрунтованих 
інновацій 

1.9. Управління 
комерційною 
діяльністю 

1.9.1. Здатність до 
оцінювання 
організації 
комерційної 
діяльності  

1.10.1.1. Знання стратегії збутової і маркетингової 
діяльності механізм її реалізації виходячи з вимог, 
принципів та політики управління. 
1.10.1.3. Знання процесу формування програми 
виробництва (реалізації). 

1.10. Формування 
іміджу підприємства 

1.10.1. Здатність 
підтримувати 
позитивний імідж 
підприємства 

1.10.1.1. Уміння виявляти та досліджувати 
складові елементи іміджу серед основних 
контактних аудиторій. 

1.11. Організація 
антикризового 
управління 
підприємством 

1.11.1. Здатність 
оцінювати та 
контролювати 
антикризові 
програми 
управління 

1.11.1.1. Уміння визначати оптимальні 
організаційні форми системи антикризового 
управління. 

1.12. Організація 
зовнішньоекономіч-
ної діяльності 

1.12.1. Здатність до 
оцінювання 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 

1.12.1.5. Уміння здійснювати контрольно-
аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної 
діяльності організації 
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2. АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ 

2.1. Здійснення сис-
темного аналізу 
діяльності 
організації та 
інтерпретації його 
результатів  

2.1.1. Здатність 
оцінювати вплив 
зовнішнього 
середовища на 
функціонування та 
розвиток 
підприємства. 

2.1.1.1. Знання, розуміння та критичне осмислення 
основних теорій, принципів і методів аналізу та 
оцінювання процесів діяльності промислового 
підприємства. 
2.1.1.2. Уміння визначати інформаційну базу 
аналізу діяльності підприємства, способи її 
опрацювання, систематизації та подання. 
2.1.1.3. Уміння оцінювати фактори зовнішнього 
середовища 
2.1.1.4. Уміння проводити дослідження ринку 
товарів, послуг, оцінювати попит та пропозицію, 
визначати конкурентоспроможність продукції, 
інновації. 

2.1.2. Здатність 
оцінювати вплив 
внутрішнього 
середовища на 
функціонування 
підприємства.  

2.1.2.1. Уміння використовувати сучасні методи 
діагностики та експертизи діяльності 
промислового підприємства з урахуванням 
організаційно-правової форми організації бізнесу 

2.1.3. Здатність 
комплексно 
оцінювати вплив 
середовища на 
функціонування 
промислового 
підприємства 

2.1.3.1. Знання сценарного планування на основі 
висновків щодо комплексного аналізу діяльності 
підприємства, маркетингових та інших 
досліджень. 
2.1.3.2. Уміння проводити комплексний аналіз 
діяльності промислового підприємства з 
використанням сучасних методик з позицій 
системного підходу. 
2.1.3.3. Уміння забезпечувати ефективну систему 
аналітичного діагностування ризику, негативного 
впливу і наслідків дестабілізуючих внутрішніх і 
зовнішніх факторів середовища промислового 
підприємства 

2.2. Діагностування 
окремих бізнес-
процесів організації  

2.2.1. Здатність 
діагностування 
антикризового 
управління корпо-
ративною 
організацією  

2.2.1.1. Знання методики аналізу на всіх стадіях 
життєвого циклу підприємства. 
2.2.1.2. Знання і уміння забезпечувати організацію 
моніторингу та запобігання кризових явищ в 
діяльності організацій,  формувати систему 
показників та критеріїв, моніторингу процесів 
управління Ідентифікувати та аналізувати 
можливий вплив факторів ризику та виявляти 
симптоми кризових ситуацій 
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2.2.2. Здатність 
аналізувати кадрові 
процеси і явища 

2.2.2.1. Уміння використовувати методи збирання 
соціальної інформації (спостереження, аналіз до-
кументації, опитування, тестування, соціометрія 
та ін.) і методами кількісної та якісної обробки 
даних (математичні, статистичні та ін.) 
2.2.2.2. Знання соціально-економічних показників 
та критеріїв оцінки кадрової діяльності, здатність 
систематизувати отриману інформацію про 
персонал та визначати позитивні і негативні 
тенденції, явища. 
2.2.2.3. Уміння аналізувати продуктивність праці у 
динаміці та розробляти заходи щодо її 
підвищення. 
2.2.2.4 Уміння аналізувати мотивацію праці у 
динаміці. 

2.2.3. Здатність 
використовувати 
методи 
маркетингової 
діагностики 

2.2.3.1. Уміння здійснювати порівняльно-
аналітичний моніторинг споживчої якості про-
дукції конкурентів, дослідження реакції 
споживачів на якість продукції. 
2.2.3.2. Уміння використовувати методи 
анкетування, опитування. 

2.2.4. Здатність 
критичного аналізу, 
оцінки і синтезу 
нових і складних 
ідей щодо 
інноваційних та 
інвестиційних 
можливостей  
підприємства. 

2.2.4.1. Уміння  оцінювати інноваційні можливості 
суб’єктів господарювання та їх інвестиційну 
привабливість. 
2.2.4.2. Уміння оцінювати ризики інноваційних 
проектів. 
2.2.4.3. Уміння визначати фактори інноваційного 
середовища організації та виявляти основні 
тренди її інноваційного розвитку. 
2.2.4.4. Уміння оцінювати інноваційні можливості 
та їх інвестиційну привабливість проектів. 
2.2.4.5. Уміння  оцінювати ризики інноваційних та 
інвестиційних проектів 

3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ФУНКЦІЯ 

3.1. Формулювати та 
впроваджувати 
бізнес ідеї 

3.1. Здатність 
знаходити та 
оцінювати нові 
ринкові 
можливості. 

3.1.1.1. Уміння оцінювати привабливість бізнес-
середовища та бізнес-партнерів 

3.1.2. Здатність 
розробляти бізнес-
плани створення та 
розвитку нових 
напрямів діяльності, 
продуктів 

3.1.2.1. Уміння оцінювати економічну 
ефективність інновацій, інноваційних проектів. 
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4. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ФУНКЦІЯ 

4.1. Проведення 
наукових 
досліджень 

4.1.1. Здатність 
виявлення і фор-
мулювання актуаль-
них наукових 
проблем  

4.1.1.1. Розуміння сутності економічної та 
інноваційної політики держави, знання суті 
інноваційної діяльності та  видів інновацій. 
4.1.1.2. Знання і уміння формулювати гіпотезу, 
мету, завдання, календарний план дослідження в 
рамках загального наукового процесу. 
4.1.1.3. Розуміння ресурсного забезпечення 
процесу наукових досліджень. 
4.1.1.4. Уміння використовувати сучасні методи 
та інформаційні технології для збирання і 
обробки наукової інформації. 
4.1.1.5. Уміння узагальнювати результати 
наукових експериментів, робити теоретичні 
узагальнення на основі проведених 
експериментів.  
4.1.1.6. Уміння оформляти результати наукових 
досліджень. 

4.1.2. Здатність до 
розроблення 
методик та 
методичних реко-
мендацій щодо 
впровадження 
результатів 
наукових 
досліджень 

4.1.2.1. Уміння розробляти методики та 
методичні рекомендації щодо впровадження 
результатів наукових досліджень, 
використовуючи дані наукових досліджень. 
4.1.2.2. Уміння оформляти настанови для 
користувачів розроблених методик 
4.1.2.3 Уміння застосовувати сучасне 
комп’ютерне, мультимедійне, інтерактивне 
обладнання для проведення презентацій 
результатів наукових досліджень 

 
Набуття персоналом компетентностей щодо контролінгу є 

важливим напрямом процесу ліквідації типових помилок формування 
контролінгу. Класифікатор типових помилок контролінгу є зручним 
інформаційно-аналітичним інструментом, що дозволяє запобігати 
зайвим витратам ресурсів під час формування та запровадження 
контролінгу. Зведена характеристика типових помилок контролінгу 
(табл. 6) наочно дозволяє ідентифікувати помилку та захід щодо її 
ліквідації або її наслідків. 
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Таблиця 6 – Каталог типових помилок контролінгу (джерело: 
власна розробка [6]) 

Помилка 
Причина 
помилки 

Факти прояву 
Очікувані 
наслідки 

Шлях усунення 

1. Концептуа-
льні помилки 
(нерозуміння 
суті та завдань 
контролінгу) 

 нерозуміння 
суті контролінгу 
та його завдань 
вищої ланкою 
управління; 

 контролер 
має вказувати 
керівникам 
структурних 
підрозділів на 
їх помилки; 

 грубі 
помилки 
можуть 
повністю 

видозмінити 
мету і 

концепцію 
контролінгу; 

 створення 
атмосфери 
лояльного 

ставлення до 
помилок 
персоналу, 
бажання 

встановити їх 
причини; 

2. Помилки 
щодо обсягу 
потрібної 
інформації  

 надлишкова 
або недостатня 

кількість 
інформації; 

 надлишкова 
кількість 

контрольних 
показників; 

 висока 
трудомісткість 
та витратність 
контролінгу 

 оптимізувати 
перелік 

показників 
контролінгу; 

3. Помилки у 
виборі цілей 

 неузгодженіст
ь супідрядних та 
основних цілей; 

 часта зміна 
пріоритетів 
контролінгу 

 перекладання 
проблем на 
майбутні 
періоди; 

 встановити 
часовий горизонт 
ціле полягання; 

4. Помилки 
підбору 
інформаційни
х джерел 

 зайві 
обов’язки щодо 
не профільної 
інформації 

 показники не 
завжди 

відповідають 
реальності 

 застосування 
малоістотних 
показників; 

 неможливіст
ь застосування 
інформації; 

 оптимізувати 
джерела 
сигнальної 
інформації; 

 переглянути 
обов’язки 
персоналу; 

5. Функціо-
нальне пере-
вантаження 
або 
недовантажен-
ня 
контролінгу 

 впровадження 
контролінгу без 
попереднього 

аналізу 
достовірності 
інформаційних 

джерел 
підприємства і 
організаційно-
технологічних 
процесів; 

 недостатня 
професійна 

компетентність 
стосовно 

контролінгу. 

 відсутність 
аналізу доходів 

і ризиків; 
 вбудовуванн
я контролінгу в 

структуру 
фінансової або 

планово-
економічної 
служби 

підприємства; 
 фокусування 

уваги на 
витратах і 
контролі 
бюджетів. 

 висока 
трудомісткість 
та витратність 
контролінгу; 
 зниження 

керованості та 
якості 

інноваційними 
процесами 

підприємства. 

 набуття 
персоналом 

компетентностей 
щодо 

контролінгу; 
 оптимізація 

функціональност
і контролінгу 
відповідно 

інноваційним 
цілям та 

обмеженням. 
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На підставі наведених узагальнень та рекомендацій 
пропонується така узагальнена послідовність формування 
контролінгу на промисловому підприємстві (рис. 3), яка демонструє, 
що навіть після вибору конкретного його сценарію у підприємства є 
можливість обирати альтернативні рішення щодо автоматизації 
процесу контролінгування (блок 18) та кадрового забезпечення у 
частині навчання персоналу робочої групи і контролерів (блок 7). 
Також альтернативність притаманна блокам 1, 5, 8, 12, 16, 17, яку 
висвітлено раніше (блоки 1, 5, 12) та далі (блоки 16, 17, 18).  

Процес впровадження починається з ухвалення рішення (блок 
3) про запровадження контролінгу на підприємстві. Після того, як 
воно прийнято і обрано сценарій формування контролінгу (блок 4),  
призначені та підготовлені виконавці (блоки 5-6-7) процес 
переходить у фазу інформаційно-аналітичної підготовки 
впровадження контролінгу. 

Побудова організаційного забезпечення  для промислового 
підприємства полягає у: 

 виборі варіанта організації контролінгу та інноваційного 
контролінгу; 

 визначенні її організаційної структури та підпорядкованості; 
 регламентації роботи структури на рівні прав та обов’язків, 

відносин з іншими структурними підрозділами.  
Підприємству пропонується обирати з таких відомих варіантів 

організації контролінгу на підприємстві [7, 8, 9, 10]: 
 у складі власної організаційної структури: а) відділ служби 

контролінгу, б) підрозділ діючого відділу (планово-економічного, 
інформаційно-аналітичного тощо), в) тимчасово створена група; 

 аутсорсинг (outsourcing (англ.) – виконання робіт сторонніми 
фахівцями), тобто повна або часткова передача функцій контролінгу 
спеціалізованій компанії чи зовнішньому консультанту;  

  косорсинг – власна організаційної структури служба 
контролінгу, але в деяких випадках залучаються зовнішні 
консультанти.  
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Рисунок 3 – Формування контролінгу в системі управління промислового 

підприємства за обраним сценарієм (власна розробка) 

Організаційне та кадрове забезпечення  контролінгу в системі управління 
інноваційно-активного  промислового підприємства

Та

1. Вибір концепції контролінгу  
керівництвом підприємства 

2.1 Оцінка доцільності запровадження 
контролінгу на підприємстві 

3. Прийняття рішення щодо 
формування контролінгу 

6. Встановлення мотивації для всіх ключових учасників процесу 

7. Навчання контролерів (при створенні структурного підрозділу) 

8. Формування  
системи показників 

контролінгу 

10. Розроблення цілей, 
принципів та вимог до 

контролінгу 

11.Аналізування  
отриманих даних  

12. Встановлення цілей  
запровадження інно-
ваційного контролінгу 

9. Діагностика наявної 
системи обліку, 

контролю та аналізу, 
документообігу та 

планування  
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13.1 Побудова оперативного контролінгу 

15. Формування передумов постійного 
раціонального вдосконалення та 

розвитку контролінгу 

13.2 Побудова стратегічного контролінгу 

18.Автоматизація 
контролінгу (при  
наявності ПП) 

17. Побудова 
кадрового 

забезпечення 

16. Побудова 
організаційного 
забезпечення 

19. Оцінка результативності 
формування контролінгу 

Аналіз відхилень 
від показників-
індикаторів та 
запровадження 
корегуючих 
заходів  

Формування системи 
контролінгу 

результативне?
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4. Вибір сценарію формування контролінгу за обраними цільовими, 
організаційними та економічними критеріями 

2.2 Оцінка готовності системи управління до 
запровадження контролінгу 

5. Створення робочої групи щодо запровадження контролінгу

13.3 Побудова інноваційного контролінгу 
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Рішення щодо вибору спирається на розуміння і сприйняття 
підприємством контролінгу в цілому, бажаний рівень 
підконтрольності і керованості контролінгу, необхідність і 
інтенсивність його проведення. Так, при сприйнятті контролінгу як 
концепцію та філософію управління підприємством необхідна 
служба контролінгу, а якщо він розглядається як інструмент, 
методологія або процес управління – доцільно використовувати два 
останні варіанти організації. 

Інноваційна спрямованість та спільність цілей діяльності всіх 
підрозділів та домінування фінансових показників діяльності 
унеможливлюють повне розмежування управління та контролінгу, 
тому останній може належати до компетенції керівника фінансово-
облікового напряму. Проте інноваційний контролінг більше 
стосується управління міжфункціональними взаємозв'язками з 
інноваційної діяльності та інноваційних процесів, тому 
спрямовується на співпрацю на стадіях планування, контролю та 
координації системи управління. 

Останнім часом отримав популярність варіант «розрізненого» 
контролінгу, коли його функції і методи використовують відділи, де 
вони доцільні. Зокрема, існують аналітичні відділи, відділи 
планування, внутрішнього контролю, управлінського обліку,  які, по 
суті, використовуючи методологію контролінгу, вирішують його 
завдання. Це зменшує конфліктність інтересів різних служб і 
впровадження контролінгу [10]. 

При виборі варіанту у складі власної організаційної структури 
потрібно визначити організаційну структуру служби контролінгу та її 
підпорядкованість.  

Пропонуються такі альтернативи підпорядкованості (рис. 4). 
Централізовану службу доцільно підпорядкувати керівникові 

підприємства, оскільки інформація, яку вона готує, призначена для 
нього або функціональному директору (з економіки, фінансів, 
комерції) або члену правління, відповідальному за сектор 
«Контролінг і фінанси» в якості керівника головного відділу. В обох 
випадках централізована служба контролінгу діє як штаб: розробляє 
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інструкції стосовно прийняття рішень, контролює процесом їх 
виконання, розробляє пропозиції і контактує з працівника, які 
приймають рішення. 
   Організація служби контролінгу    
          

Підпорядкування 

Централізована Децентралізована 

Керівникові підприємства 

частина задач служби контролінгу 
делегується іншим структурним 
підрозділам, філіям, дочірнім 
підприємствам, що знаходяться 

віддалено один від одного 
          
          

 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 
Адміністративне Керівникові підрозділу Головному контролеру 

Функціональне 
Керівникові 
підрозділу 

Головному 
контролеру 

Керівнику 
підрозділу 

Головному 
контролеру 

Особливості 
підпорядкування 

Контролер 
консультується та 
інструктується у 

головного 
контролера 

- - 

Контролер 
орієнтований на 
спільну роботу 

разом з 
керівниками 
підрозділів 

Рисунок 4 – Підпорядкованість служби контролінгу промислового 
підприємства за варіантами її організаційної структури (власна розробка) 

Децентралізація дозволяє використати чотири варіанти 
організації та підпорядкування служби контролінгу, кожний з яких 
має певні особливості (табл. 7). 

Децентралізована служба контролінгу діє як лінійна, делегуючи 
частину завдань централізованої служби контролінгу іншим підрозділам 
підприємства, за винятком ряду профільних відділів, які залишаються у 
підпорядкуванні головного контролера. Для інноваційно-активного 
підприємства це: контролер інноваційних процесів, контролер з фондів 
(ресурсів) і надходжень, контролер з логістики; контролер із 
зовнішньоекономічних операцій (якщо ті є). Головний контролер 
координує діяльність децентралізованих служб контролінгу в галузі 
оперативного і стратегічного планування, кошторисного планування, 
аналізу планових і фактичних показників, звітності. 
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Таблиця 7 – Особливості  варіантів децентралізованого 
функціонування служби контролінгу (джерело: власна розробка) 

П
ер
ев
аг
и 

Варіант децентралізованого функціонування служби контролінгу 

Перший Другий Третій  Четвертий 

Контролер працює 
значною мірою 

самостійно. Інтереси 
підрозділів 
підкоряються 
інтересам 

центральної служби 
контролінгу. 

Керівник 
підрозділу 
визначає 

використання 
контролера. 
Головний 

контролер визначає 
першочергові 
проблеми. 

Керівник 
підрозділу визначає 

проблеми, які 
вирішує контролер, 

а головний 
контролер – коли та 
де їх вирішувати. 

Контролер 
працює у 
команді з 

керівниками 
підрозділів. 

Н
ед
ол
ік
и 

Блокування зв’язків 
підрозділу з 
головним 

контролером надає 
підрозділу зайву 
самостійність. 

Подвійне 
підпорядкування 

утворює 
конфліктні 
ситуації. 

Контролер 
піддається сильним 

конфліктним 
ситуаціям. 

Служба не 
має бажаної 
самостійності

. 

 
Альтернативою наведеним варіантам є організування контролінгу 

за центрами відповідальності підприємства – структурними 
підрозділами, керівник якого відповідає за його діяльність, 
контролюючи певний фінансовий показник. Ефективність структури 
визначають параметри: а) досягнення певних цілей та б) ефективність 
використання ресурсів. Найбільш ефективним є центр відповідальності, 
що досяг поставлених цілей з мінімальними ресурсами.  

Можна виділити чотири типа центрів відповідальності: центр 
витрат; центр доходів (виручки); центр прибутку; центр інвестицій 
(табл. 8). 

Розподіл витрат за центрами відповідальності є фундаментом 
для створення на підприємстві системи управлінського обліку, що 
являє собою найважливіший елемент усієї системи контролінгу [8]. А 
різноманітність функціонального спрямування діяльності підрозділів, 
їх ролі в організаційній структурі управління, коло повноважень їх 
керівників формують різні умови запровадження контролінгу в 
цілому та інноваційного контролінгу зокрема.  
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Таблиця 8 – Особливості організування контролінгу за центрами 
відповідальності підприємства (джерело: власна розробка) 

Вид центру  

Характеристика центру відповідальності 

оцінка ефективності 
діяльності центру 

Характеристика керівника 
об’єкт 

відповідальності  
управлінські 
повноваження  

1. Центр 
витрат 

Розмір прямих витрат Здійснені витрати 
Контроль 

формування витрат 
2. Центр 
доходів 

Розмір виручки  Отримані доходи 
Контроль отримання 

доходів 

3. Центр 
прибутку 

Розмір отриманого 
прибутку 

Одночасно доходи і 
витрати 

Прийняття рішень  
з усіх питань 

4. Центр 
інвестицій 

Ефективність 
використання 
інвестицій 

Доходи і витрати, 
ефективність 
інвестицій 

Прийняття 
інвестиційних 

рішень 

 
Служба контролінгу, як і будь-який структурний відділ, має 

визначений період становлення для налагодження зв`язків з іншими 
службами та відділами, розвитку інформаційного співробітництва, 
більш точного поділу функцій [11]. Термін адаптації контролерів до 
умов праці може тривати 2-3 роки, а на великих підприємствах – до 5 
років.  

Запропонована послідовність формування контролінгу в системі 
управління промислового підприємства за обраним сценарієм 
застосовна до інноваційного контролінгу у дещо спрощеному 
еволюційному варіанті (табл. 9). 

Що даний шлях налагодження контролінгування на 
підприємстві є малозатратним та не потребує значних вкладень на 
забезпечення дій служби контролінгу, спрямованих на отримання 
необхідної інформації від інших підрозділів підтвердять переваги 
функціонування контролінгу, і в подальшій перспективі 
підприємство розглядатиме питання підвищення фінансування 
відділу контролінгу.  
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Таблиця 9 – Спрощене формування інноваційного контролінгу в 
системі управління промислового підприємства за обраним 

сценарієм (джерело: удосконалено на підставі [12, 13]) 

Етап 
Характеристика етапу формування інноваційного контролінгу 
Функціональність контролінгу  Організаційне забезпечення 

1. Перший 

Розроблення окремих питань контро-
лінгу: збір та подання необхідної 
інформації керівникам вищої ланки 
управління стосовно виконання 
бюджету інноваційних витрат та 
проектів, наявності видів ресурсів, 
інноваційних можливостей під-
приємства. 

Окремі працівники бухгалтерії, 
планово-економічного, 
фінансового та інших відділів  

2. Другий 

Контролінгування всіх наявних об’єктів 
інноваційного контролінгу: іннова-
ційних проектів, витрат та окремих 
інноваційних процесів 

Тимчасово створена група, які, 
окрім основних своїх обов’язків, 
будуть виконувати обов’язки 
контролерів за додаткову оплату. 
Делегування функцій контролінгу 
іншим службам 

3. Третій 

Розроблення плану впровадження 
контролінгу на підприємстві, план і 
склад інформаційних потоків, розподіл 
завдань між виконавцями, контроль 
виконання бюджетів інноваційних 
проектів та досягнення мети 
підприємства тощо 

Створення експертної групи зі 
спеціалістів високої кваліфікації, 
що працювали в фінансовому, 
планово-економічному відділі, 
бухгалтерії тощо, яка опанує 
питання контролінгу. 

4. 
Четвертий 

Контролінгування всіх процесів 
підприємства, у тому числі іннова-
ційних. Розроблення документообігу, 
впровадження заходів, що дають 
можливість здійснювати попередній і 
поточний контроль відхилень  

Створення відділу загального 
контролінгу. 

 
Організація інноваційного контролінгу може містити такі 

складові: організацію контролінгу інноваційної діяльності, 
організацію контролінгу інноваційних проектів, організацію 
контролінгу інноваційних витрат. Організувати контролінг 
інноваційної діяльності, інноваційних проектів та інноваційних 
витрат на підприємстві можна силами робочої групи у межах 
інноваційного контролінгу у такий спосіб (рис. 5-7). 
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Наведена на рис. 5 схема передбачає перший етап формування 
організаційного забезпечення інноваційного контролінгу та розвиток 
контролінгу від інноваційного – монофункціонального – до 
повнофункціонального, тому штатний розклад та положення про 
службу контролінгу заплановані як перспектива його організаційного 
забезпечення (позначка *). Він містить роботи щодо інтеграції 
інноваційного контролінгу з іншими видами управлінської 
діяльності, які закріплюються у порядку розподілу робіт між 
підрозділами підприємства і контролерами (блок Б). 

 

 
Рисунок 5 – Початковий етап формування організаційного забезпечення 
інноваційного контролінгу промислового підприємства з подальшим 

розвитком у повнофункціональний  (власна розробка) 

Експлуатаційний етап формування організаційного 
забезпечення інноваційного контролінгу (рис. 6) також враховує 
потенційний розвиток контролінгу, закладаючи майбутні 
удосконалення його організаційного забезпечення (блок 4) та їх 
попередні обґрунтування. 

Організаційне забезпечення застосування управлінського 
інструментарію інноваційного контролінгу підприємства (рис. 7) є 
складовою процесу запровадження контролінгу, оскільки на діючих 

1. Побудова 
функціональної 

моделі 
інноваційного 
контролінгу 
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підприємствах вже застосовується система певних показників, 
методик та інформаційних джерел, які інноваційний контролінг може 
застосувати або адаптувати до власних цілей та методів.  

 

 
Рисунок 6 – Експлуатаційний етап формування організаційного 

забезпечення інноваційного контролінгу промислового підприємства 
(власна розробка) 
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інноваційної промислової продукції, діяльності центрів 
відповідальності підприємства тощо). Деякі з критеріїв є об’єктом 
організації діючого підприємства; 

 
Рисунок 7 – Формування організаційного забезпечення  

управлінського інструментарію інноваційного контролінгу підприємства  
(власна розробка) 
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 шостий етап: визначення ступеня впливу відхилень, що 
відбулися, на досягнення інноваційних цілей; 

 сьомий етап – розробка й впровадження документообігу, 
заходів щодо попереднього і поточного контролю відхилень [12, 14]. 

Новим організаційним завданням інноваційного контролінгу 
стає організовування обліково-аналітичних робіт в напряму 
систематизації витрат за новими критеріями, які важливі для 
аналізування інноваційних витрат: підконтрольність. Підконтрольні 
(регульовані) витрати – це витрати, на величину яких підрозділ 
підприємства істотно впливає. Підконтрольність розглядається в 
контексті конкретного центру відповідальності.  

За способом дії групувати потрібно такі витрати:  
 достовірні (технологічні) витрати, виникнення і обсяг яких 

можна точно оцінити;  
 змінювані (керовані) витрати, обсяг яких можна змінити за 

рішенням центру відповідальності. Аналітично визначити їх точну 
величину неможна;  

 неминучі (профінансовані) витрати, які виникли внаслідок 
раніше взятих зобов'язань (наприклад, амортизація, заробітна плата 
персоналу).  

Достовірні і змінювані витрати є підконтрольними, хоча 
механізми контролю їх різні, неминучі – в найближчій перспективі є 
непідконтрольними. 

5. Інтеграція інноваційного контролінгу з іншими видами 
управлінської діяльності обумовлюється наявністю у служб 
контролінгу двох найважливіших функцій – сервісної та 
управлінської: 

 сервісна функція полягає у наданні інформації, необхідної 
для управління (планування, нормування, обліку і контролю), яка 
містить задані (нормативні, планові) і фактичні дані, відхилення, 
виявлені засобами обліку; 

 управлінська функція – забезпечення єдиної методології 
прийняття рішень і їх координація, використання даних аналізу 
відхилень, загальних результатів діяльності для прийняття рішень на 
всіх рівнях управління підприємством.  
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Координація і взаємодія служби контролінгу з іншими 
функціональними службами відбувається за такими напрямками:  

– зі служби маркетингу: отримується інформація про 
реалізацію продукції,  неоплачені рахунки покупцями;  

– з відділу кадрів або управління персоналом: інформація про 
склад та рух персоналу підприємства;  

– з планово-економічного відділу або управління: планові 
показники, інформація про наявність засобів та їх джерел;  

– з комерційної служби: виконання договорів поставок, 
інформація про складські витрати та залишки продукції;  

– з відділу внутрішнього аудиту: дані аудиторської 
діагностики підприємства; 

– з інших функціональних підрозділів – тематична поточна 
інформація щодо показників, за які відповідає підрозділ. 

6. Оцінювання результативності формування контролінгу 
пропонується здійснюватися за допомогою управлінських 
інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного 
контролінгу, оскільки процес оцінювання об’єднує інформаційні 
джерела, методичні підходи та аналітичні інструменти з технічними 
засобами контролінгу. 

Відтак, враховуючи високий ступень варіативності більшості 
складових контролінгу, що встановило проведене дослідження, 
можна стверджувати, що формування контролінгу в системі 
управління розвитком інноваційно-активного промислового 
підприємства в сценарний спосіб доцільно подати формалізовано. 
Відповідний алгоритм наведений на рис. 8. На нашу думку, він є 
універсальним для промислових підприємств, а при доробленні – і 
для інших підприємств, оскільки блоки 1, 3-12 – є притаманними 
підприємствам всіх видів економічної діяльності. Блоки 2, 7 
висвітлюють саме виробництво, враховуючи специфіку 
промислового підприємства. Блоки 1, 8, 10, 12 по результатам 
дослідження визнані пріоритетними для вітчизняних підприємств 
різних розмірів. 

Рекомендований блок «потенціал сценарію» є прогнозною 
попередньою оцінкою майбутньої результативності сценарію та 
основою для порівняння його результативності у часі. Він висвітлює 
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здатність обраної форми формування контролінгу досягти заявлених 
цілей його впровадження. 

Формалізація формування інноваційного контролінгу в 
сценарний спосіб схожа по структурі, проте відрізняється у блоці 
чинників впливу (рис. 9). 

Блоки 5, 10, 11 по результатам дослідження визнані 
пріоритетними для вітчизняних інноваційно-активних підприємств 
різних розмірів. Нажаль, ступень інноваційної активності 
респонденти не віднесли до найбільш впливових чинників, проте 
саме вона обумовлює швидке нарощування потреб та об’єму 
контролінгування інноваційних процесів, проектів та витрат, 
оскільки обумовлює нарощування всіх складових інноваційної 
діяльності підприємства. Тому вважаємо доцільним додати ступень 
інноваційної активності (або темпи інноваційного розвитку 
інноваційно-активного підприємства) у перелік критеріїв для відбору 
сценаріїв запровадження інноваційного контролінгу в системі 
управління розвитком підприємства.   

Регламентація сценарію та нормативне оформлення – це 
закріплення обраної для контролінгу функціональної змістовності та 
складових його забезпечення (методичного, організаційного, 
інформаційно-аналітичного, облікового) відповідно до завдань 
управління розвитком промислового підприємства.  

Відтак, у підсумку можна стверджувати, що сценарій 
формування контролінгу у системі управління розвитком 
інноваційно-активного підприємства утворюється його потрібною 
функціональністю, існуючими умовами та обмеженнями зовнішнього 
та внутрішнього характеру. Критерії вибору сценарію формування 
контролінгу відображують як змінення умов функціонування, так і 
цільові бажання підприємств. Тому вибір цільових, організаційних та 
економічних критеріїв вибору сценарію формування контролінгу має 
різне підґрунтя: цільові критерії пов’язані з цілями інноваційного 
розвитку, організаційні – з бажаним рівнем підконтрольності 
контролерів і керованості контролінгу, економічні – з витратами на 
формування контролінгу та подальше контролінгування. 
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Рисунок 8 – Алгоритм формування контролінгу в системі управління  
промислового підприємства в сценарний спосіб (власна розробка [6]) 
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Рисунок 9 – Алгоритм формування інноваційного контролінгу  

в системі управління промислового підприємства в сценарний спосіб 
(власна розробка [6]) 
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РОЗДІЛ 16 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ  

У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
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Полтавський національний технічний університет 

 імені Юрія Кондратюка 
Черниш І.В. 

Проведені раніше дослідження визначили суттєві проблеми 
розвитку туристичної галузі в Україні, що виникають на тлі прояву 
кризових явищ у її сферах, і потребують формування на державному та 
регіональному рівнях національної економіки ефективної антикризової 
політики з урахуванням досвіду країн-лідерів на міжнародному 
туристичному ринку. При цьому, як засвідчує досвід  цих країн, процес 
виведення туристичної галузі з кризового стану супроводжується 
використанням державними інституціями жорстких державних 
регуляторів на принципах кейнсіанської теорії, адекватних стадіям 
прояву кризи та стану розвитку галузі. Власне, з урахуванням цих 
аспектів й було проведено обґрунтування домінантних положень 
формування антикризової політики держави у туристичній галузі в 
Україні. 

Визначення регуляторів антикризової політики держави у 
туристичній галузі передусім є важливою складовою самого процесу 
антикризового державного регулювання, який, на наше переконання, 
націлений на попередження, нейтралізацію та усунення кризових явищ 
на будь-якому рівні національної економіки та у будь якій сфері, та 
який здійснюють державні інституції шляхом застосування форм і 
методів, відповідних кризовому стану. 
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Отже, кризовий стан є імпульсом визначення сили тиску 
державних інституцій на процеси, що протікають у галузі, та для 
впровадження яких державними інституціями й використовуються 
регулятори, адекватні прояву кризи. Власне такий підхід й формує 
базис антикризової державної політики, що було раніше обґрунтовано 
в наших працях за ІІІ етапами: від І-го щодо усунення причин 
виникнення кризи у політико-правовій та економічній сферах, до ІІ 
щодо усунення наслідків кризових явищ в інших сферах і на 
регіональному рівні, та у завершальному (ІІІ-му) щодо забезпечення 
розвитку галузі у країні. 

Очевидно, що кожен з цих етапів передбачає використання 
державними інституціями різних форм і методів державного 
регулювання. Однак, як показали результати проведених досліджень, 
неефективність державного регулювання, пов’язана передусім із 
кризою політико-правової сфери (недосконалість законодавчої бази та 
нескоординованість дій між суб’єктами управління галуззю – 
державними інституціями) та економічної – з одного боку, та існуючі 
методологічні неточності щодо визначення причин і наслідків прояву і 
розвитку кризи у туристичній галузі – з іншого, не дозволяють 
державним інституціям відібрати ефективні форми, методи та інші 
важелі впливу на процес із метою виведення галузі з кризи. Такий 
стан, на наше переконання, є наслідком відмови державних інституцій 
від планування, контролю та регулювання процесів у туристичній 
галузі з початку переведення України на ринкові рейки національної 
економіки у 90-х р.р. ХХ ст., вибору ринкової (ліберальної) моделі, яка 
себе не виправдала та використання якої призвело до фактичного 
зруйнування галузі. В цих умовах державні інституції фактично 
втратили регулятори управління туристичною галуззю, що зумовлює 
необхідність їхнього обґрунтування в сучасних умовах розвитку кризи 
в Україні. 

Так, виходячи з самого визначення поняття «регулятор», його 
призначення полягає у відстеженні стану будь-якого об’єкту 
управління як системи та зміні параметрів цього об’єкту. За 
необхідністю (у разі, якщо параметри не відповідають заданому 
(бажаному) стану об’єкту), призначення регулятора полягає у впливі 
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на нього за допомогою відпрацьованих управлінських функцій та 
алгоритмів дій. При цьому критеріями оцінки якості впливу регулятора 
на об’єкт є: швидкість регулювання – тобто час, за який досягається 
заданий (бажаний) стан об’єкту; точність, із якою змінюється об’єкт 
управління на відповідність заданому параметру; стійкість об’єкту 
управління.  

Виходячи з визначеної сутності самого поняття «регулятор», для 
обґрунтування регуляторів антикризової політики держави у 
туристичній галузі під об’єктом управління варто розуміти не тільки 
галузь у цілому, а й сфери, що її утворюють, впливають на неї та 
формують, що й дає змогу розглядати туристичну галузь в якості 
системи, до якої входять підсистемні елементи (сфери), параметри 
яких повинні змінюватися на відповідність заданому (бажаному) стану 
– виходу з кризи. Відтак управлінський вплив з боку суб’єктів 
управління цією системою стосується кожної з визначених сфер, 
параметри яких повинні змінюватися у відповідності з головною 
метою проведення антикризової державної політики – виведенням 
галузі з кризи у найкоротший термін з метою забезпечення її стійкого 
розвитку. 

Не менш важливим питанням для обґрунтування регуляторів 
антикризової політики держави у туристичній галузі є з’ясування 
сутності такого поняття, як «економічні регулятори», під якими 
розуміється «механізм та інститути, за допомогою яких у національній 
економіці здійснюється розподіл ресурсів і формуються їх пропорції, а 
саме: системи ринкових форм й ринків, інструментів державного 
регулювання й державних інститутів». 

Виходячи з цього означення, можна дійти висновку, що відносно 
проведення антикризової політики державні інституції (суб’єкт 
управління) повинні використовувати економічні форми та методи з 
метою оптимального використання ресурсів у системі (туристичній 
галузі) між її підсистемними елементами (сферами галузі) задля 
виведення їх з кризового стану та набуття подальшого стійкого 
розвитку. До таких форм і методів можна віднести обґрунтовані 
раніше економічні форми та методи державного регулювання. Але, на 
наше переконання, поряд з ними, виходячи з етапу кризи, 
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використовуються й адміністративні методи, пріоритет яким 
надається, виходячи з кризового стану тієї чи іншої сфери та галузі у 
цілому – що більшим є прояв кризи, то більш активним є використання 
державними інституціями адміністративних методів. 

Виходячи з того, що раніше нами було переконливо доведено, що 
для туристичної галузі в Україні характерним є прояв кризи в усіх 
сферах, які її утворюють, та що найбільш ефективним заходом щодо її 
подолання є відбудова державної політики на засадах кейнсіанської 
теорії з використанням азіатської моделі, стає очевидним, що при 
обґрунтуванні регуляторів антикризової політики держави у галузі 
пріоритетним є використання сутності поняття «державний 
регулятор», порівняно з поняттям «ринковий регулятор». Так, зокрема: 
якщо ознакою ринкового регулятора є прийняття господарських 
рішень на рівні мікроекономіки – тобто суб’єктами туристичної галузі 
в інтересах власного розвитку, що характерно для ліберальної 
(американської) економіки, то ознакою державного регулятора є 
прийняття рішень на макрорівні з урахуванням загальнонаціональних 
цілей та інтересів розвитку галузі та її сфер на основі подолання 
кризових явищ, і мезорівні – в окремому туристичному регіоні, але з 
урахуванням загальнонаціональних пріоритетів; якщо ознакою 
ринкового регулятора є управлінський вплив на горизонтальні 
(партнерські) економічні зв’язки між суб’єктами туристичної галузі, то 
ознакою державного регулятора є управлінський вплив на основі 
відбудови вертикальної підпорядкованості суб’єктів господарської 
діяльності державним інституціям на регіональному та національному 
рівнях економіки; якщо ознакою ринкового регулятора є здійснення 
господарських зв’язків на договірних засадах між суб’єктами 
туристичної діяльності переважно з використанням економічних форм 
і методів державного регулювання з метою задоволення матеріального 
інтересу останніх, то ознакою державного регулятора можна вважати 
відбудову чіткої ієрархічної структури зв’язків із підпорядкуванням 
нижчої ланки більш високій за принципом «суб’єкт господарської 
діяльності – регіональні державні інституції – національні державні 
інституції» з пріоритетом використання адміністративних форм і 
методів державного регулювання суб’єктом управління як галуззю у 
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цілому, так і сферами, що до неї входять. 
Отже, виходячи з наведених принципових ознак, можна дійти 

висновку, що головним регулятором туристичної галузі в умовах кризи 
є не ринок, як це наголошується при визначенні поняття «економічні 
регулятори», поданому вище, а держава – суб’єкт управління галуззю в 
особі державних інституцій. 

Віддаючи пріоритет державному регулятору, порівняно з 
ринковим, логічним є застосування функціонального підходу для 
виведення туристичної галузі з кризи. Стає очевидним, що державні 
інституції повинні вирішувати проблему виведення галузі з кризового 
стану з використанням усіх функцій менеджменту, що дасть змогу 
усунути протиріччя між розвитком туристичної галузі та її сферами – з 
одного боку, та організацією, управлінням і плануванням цього 
процесу – з іншого. Найголовнішим з цих протиріч є 
розбалансованість дій між центральними та регіональними органами 
виконавчої влади, галузевими органами, що відповідають за розвиток 
сфер, які утворюють, формують та впливають на розвиток галузі. 
Отже, для усунення цих протиріч необхідним є застосування 
регуляторів антикризової політики держави у туристичній галузі з 
використанням планування, організації, мотивації, контролю та 
прогнозування. 

Дієвість використання будь-яких регуляторів антикризової 
політики держави у туристичній галузі забезпечується лише за умови 
застосування форм і методів, адекватних етапу розвитку кризи. 
Виходячи з цього, можна дійти висновку, що відбір регуляторів 
безпосередньо залежить як від об’єкту управління (галузь у цілому та 
сфери, що до неї входять), так і від етапу кризи. У цьому контексті 
відбір регуляторів є одночасно базисом реалізації самої антикризової 
політики держави у туристичній галузі в Україні та одночасно – 
засобом розвитку галузі на попереджуючому етапі з метою 
недопущення кризи, а на завершальному етапі – реалізації 
антикризової стратегії з визначенням критеріїв оцінки розробленого 
механізму моніторингу антикризових заходів. 

Відтак використання регуляторів антикризової політики держави 
у туристичній галузі спирається на можливість оцінити ефект – тобто 
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визначити стан змін у галузі на основі відбору показників для 
моніторингу, спрогнозувати динаміку та визначити бажані параметри 
розвитку галузі, що дозволить засвідчити факт її виведення з кризи. 
Виходячи з цього, використання регуляторів повинно бути 
спрогнозованим і виваженим на основі оцінки ефекту, для чого 
доцільно впровадити в діяльність суб’єкта управління галуззю 
науково-методичного супровіду проведення антикризової державної 
політики за допомогою моделювання. 

На необхідність використання моделювання задля регулювання 
та управління процесами, що протікають у туристичній галузі, 
звертають увагу сучасні вчені-економісти. При цьому можна відмітити 
різні підходи. Так, зокрема: А.Г. Полозюк звертає увагу на те, що 
метод моделювання застосовується для врегулювання територіальних 
пропорцій між секторами (сферами – Авт.) галузі на основі 
раціоналізації системи розміщення суб’єктів господарювання; С.К. 
Мохаммед доводить, що формування моделі державного управління 
туристичною галуззю є засобом досягнення цілей її розвитку, який 
використовують органи виконавчої влади на національному рівні; Н.І. 
Ільїна у своїх дослідженнях доводить, що для вдосконалення процесу 
планування розвитку туризму необхідно розробити модель супроводу 
реалізації стратегії розвитку на національному та регіональному рівнях 
економіки; С.Ю. Цехла використовує інструмент моделювання для 
формування та реалізації державної інноваційної політики у галузі 
туризму та впровадження відповідного організаційно-економічного 
механізму. Порівняно з підходами цих учених, суто прикладне 
значення моделюванню для дослідження процесів у туристичній галузі 
приділяють такі вчені-економісти, як Н.І. Остап’юк, В.М. Геєць, О. 
Шиманська, І.С. Благун. Зокрема: Н.І. Остап’юк на особливу увагу 
приділяє використанню моделей управління туристичною діяльністю 
на національному рівні – як засобу прогнозування попиту 
туристичного потоку, сегментації туристичного ринку та резервування 
туристичних послуг із описом багатофакторних, кореляційних, 
регресійних й гравітаційних моделей; В.М. Геєць на основі 
економетрічних моделей прогнозує як попит, так і пропозицію 
туристичних послуг із урахуванням ціни на них, впливу низки 
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чинників, які відносяться до природних, економічних та 
демографічних сфер галузі; О. Шиманська використовує гравітаційне 
моделювання з метою визначення потоків на міжнародному 
туристичному ринку; для І.С. Благуна використання так званої моделі 
«штучного інтелекту» є інструментом як прогнозування попиту 
туристичного потоку, так і управління готельною туристичною 
інфраструктурою, сегментування туристичного ринку за рівнем 
попиту на туристичні послуги. 

Отже, можна дійти висновку, що використання такого інструменту, 
як моделювання різних процесів у туристичній галузі, не є новим 
підходом, та обґрунтовується багатьма вченими-економістами. При 
цьому моделювання можна розглядати як інструмент, що спрощує 
процес регулювання та управління туристичною галуззю, який 
використовують державні інституції – з одного боку, та як засіб 
відстеження та прогнозування окремих процесів, які протікають у галузі 
– з іншого. З нашої точки зору, як перший, так і другий наукові підходи 
мають бути врахованими при використанні моделі суб’єктом управління 
туристичною галуззю – як засобу спрощення та методичного супроводу 
проведення антикризової державної політики та державного 
регулювання. При цьому для розробки такої моделі нами приймається 
логіко-математичне обґрунтування положень, на основі яких визначено 
функції концепту антикризової політики держави у туристичній галузі 
(ф. 1), згідно з якою кризовий стан галузі (Y) визначається кризою її 
складових сфер (Хі), яка повинна бути ліквідованою із застосуванням 
державних регуляторів через управлінські функції менеджменту шляхом 
реалізації антикризових заходів суб’єктом управління з використанням 
найбільш ефективних адміністративних та економічних форм і 
відповідних їм методів, адекватних етапу розвитку кризи (попередження, 
нейтралізація або усунення). 

У свою чергу, використання моделі дає змогу суб’єкту 
управління туристичною галуззю здійснювати моніторинг як проблем 
розвитку туристичної галузі в Україні та кожної з її сфер, так і 
доцільності та ефективності застосування регуляторів суб’єктом 
управління. У цьому контексті моніторинг виконує прикладну 
функцію при застосуванні регуляторів антикризової політики 
державними інституціями (суб’єктом управління), і дозволяє 
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оперативно відстежувати зміну параметрів моделі, приймати адекватні 
управлінські рішення та вносити необхідні корективи у процес 
проведення антикризової державної політики у туристичній галузі за 
всіма її сферами на основі динаміки аналітичних показників, які 
закладені в основу параметрів моделі. 

Отже, проведені наукові дослідження дозволяють констатувати, 
що при визначенні регуляторів антикризової політики держави у 
туристичній галузі слід ураховувати різні сутнісні характеристики 
самих понять «регулятор», «економічний регулятор» і «державний 
регулятор», стан об’єкту управління (туристичної галузі) та процеси, 
що протікають у галузі за складовими (сферами), ступінь та етапність 
прояву кризи в галузі за складовими сферами, що дозволить відібрати 
адекватні цьому стану форми та методи державного регулювання, 
інструменти науково-методичного супроводу (зокрема – моделювання, 
прогнозування та моніторинг) державного регулювання у процесі 
проведення антикризової державної політики, прийняття суб’єктом 
управління управлінських рішень із використанням функцій 
менеджменту, оцінки та ефективності здійснених заходів на 
відповідність стратегії проведення антикризової політики держави у 
туристичній галузі. Відтак можна стверджувати, що регулятори 
антикризової політики держави у туристичній галузі мають низку 
класифікаційних ознак і відповідну ним характеристику. На цих 
основах розроблено класифікацію регуляторів антикризової політики 
держави у туристичній галузі (табл. 1). 

Розроблена класифікація регуляторів антикризової політики 
держави у туристичній галузі та надана їм характеристика з урахуванням 
базових понять («регулятор», «економічний регулятор» і «державний 
регулятор») дозволяє їх розглядати в якості інструментів впливу суб’єкта 
управління на туристичну галузь задля її виведення з кризового стану, де 
через надані характеристики виділяються призначення основного, 
складових (через сфери), функціональних (через функції антикризової 
політики держави у галузі та менеджменту) з урахуванням етапу кризи та 
за можливістю фінансового забезпечення процесу, та науково-
методичний інструментарій щодо їх використання для спрощення 
процесу управління за допомогою моніторингу, прогнозування та 
моделювання. 
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Таблиця 1 – Класифікація регуляторів антикризової політики 
держави у туристичній галузі 

Класифікаційна 
ознака 

Характеристика 

1 2 
Основний 
регулятор – 
державний 
управлінський 
вплив 

Проведення державної політики з метою виведення туристичної галузі 
з кризи та забезпечення її стійкого розвитку шляхом використання 
форм і методів державного регулювання, адекватних етапу розвитку 
кризи, на основі прийняття стратегічних рішень і реалізації 
управлінських функцій і заходів. 
Об’єкт управління – туристична галузь та сфери, що до неї входять. 
Суб’єкт управління – державні інституції, відповідальні за розвиток 
туристичної галузі в особі центральних і регіональних органів 
виконавчої влади.

Складові регулятори (вплив через сфери): 
політико-правові Врегулювання процесу проведення антикризової політики держави у 

туристичній галузі на основі вдосконалення законодавства, укладання 
договорів з міжнародними туристичними організаціями, 
вдосконалення структури управління, налагодження співпраці між 
суб’єктами управління галуззю на національному та регіональному 
рівні національної економіки; використання переважно 
адміністративних методів державного регулювання. 

економічні Врегулювання процесів стимулювання суб’єктів господарської 
діяльності туристичної галузі та суб’єктів управління її сферами та 
туристичної інфраструктури до ефективної господарської діяльності 
та реалізації заходів щодо виведення галузі з кризи з метою її 
подальшого стійкого розвитку; використання переважно економічних 
методів державного регулювання.

соціальні Врегулювання процесів підвищення привабливості туристичної галузі 
для працевлаштування висококваліфікованих кадрів, розвитку 
внутрішнього туризму, залучення іноземних туристів; урегулювання 
процесів на галузевому ринку праці.

освітні (виховні) Врегулювання процесів удосконалення системи підготовки високо-
кваліфікованих кадрів для туристичної галузі; підвищення якості 
надання освітніх послуг за фахом «Туризм» у системі вищої освіти.

культурні Врегулювання процесів створення привабливої для туристів історико-
культурної спадщини, відновлення історико-культурних місць і пам’яток.

екологічні 
(природні) 

Врегулювання процесів відтворення екологічної системи, 
раціоналізація розміщення туристичних об’єктів у рекреаційних і 
заповідних зонах, очищення довкілля від шкідливих викидів і водойм 
від забруднених вод; відтворення лісів і водойм. 

регіональні Врегулювання процесів взаємодії між центральними та регіональними 
органами виконавчої влади при реалізації антикризової політики 
держави у туристичній галузі, вдосконалення розподілу державних 
видатків між туристичними регіонами, підвищення якості розробки та 
реалізації регіональних програм (стратегій) розвитку туризму.
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За функціями: 

вплив через 
функції 
антикризової 
політики держави 
у туристичній 
галузі 

 - реалізація політико-правової функції (Х1) суб’єктом управління для 
створення нормативно-правового поля подолання кризи та розвитку 
внутрішнього туризму, захисту туристичної інфраструктури від 
несумлінної конкуренції, залучення іноземних туристів, притоку у 
галузь іноземних і вітчизняних інвестицій; 
 - реалізація економічної функції (Х2) суб’єктом управління для 
стимулювання розвитку внутрішнього туризму, поліпшення 
туристичної інфраструктури, розвитку спорідненою із туристичною 
галуззю галузей; 
 - реалізація регіональної функції (Х3) суб’єктом управління для 
подолання кризи туристичної галузі в регіонах, підвищення рівня їх 
конкурентоспроможності, налагодження між ними партнерських 
стосунків із метою розвитку в’їзного туризму, вдосконалення процесу 
розподілу видатків Державного бюджету України між туристичними 
регіонами;  
 - реалізація соціальної функції (Х4) суб’єктом управління для 
створення нових висококваліфікованих робочих місць у туристичній 
галузі та стимулювання суб’єктів господарювання для цього, 
підвищення рівня заробітної плати у галузі, формування 
привабливості галузі для праце прикладання; 
 - реалізація культурної функції (Х5) суб’єктом управління для 
відновлення та відродження історико-культурної спадщини, розвитку 
культурного обміну та збільшення обсягу туристичних потоків між 
регіонами та з іншими країнами; 
 - реалізація освітньої (виховної) функції (Х6) суб’єктом управління 
для вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів для 
галузі, підвищення якості освітянських послуг та світогляду осіб, які 
користуються послугами галузі; 
 - реалізація екологічної (природної) функції (Х7) суб’єктом 
управління для вирішення проблеми забруднення навколишнього 
середовища та водойм у туристичних регіонах, досягнення екологічної 
рівноваги при розвитку туристичної галузі у державі. 

вплив через 
функції 
менеджменту 

застосування регуляторів антикризової політики держави у 
туристичній галузі на основі відбудови процесу суб’єктом управління 
шляхом планування, організації, мотивації, контролю та 
прогнозування. 

За етапністю 
кризи 

Здійснення управлінського впливу на об’єкт управління через відбір 
форм і методів, адекватних стану розвитку кризи (попереджуючий, 
нейтралізуючий або ліквідуючий), та застосування методів, 
адекватних порядку проведення антикризової політики держави у 
галузі (ініціативних, підготовчих та завершальних). 
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За можливістю фінансового забезпечення процесу: 

 - в умовах 
дефіцитності 
Державного 
бюджету та 
загострення 
(розвитку) кризи 

організація процесу з пріоритетом у використанні адміністративних 
методів державного регулювання; 

- в умовах 
дефіцитності 
Державного 
бюджету та 
виходу з кризи 

організація процесу з пріоритетом у використанні комбінованих 
(адміністративних та економічних) методів державного регулювання; 

- в умовах 
відсутності 
дефіциту 
Державного 
бюджету та 
виходу з кризи 

організація процесу з пріоритетом у використанні економічних 
методів державного регулювання. 

Науково-методичне забезпечення процесу управлінського впливу: 
моніторинг 
процесу 

полягає в аналізі, оцінці та контролі за станом і параметрами галузі та 
її сфер; є інструментом для прийняття управлінських рішень щодо 
виявлення, попередження, нейтралізації кризових явищ за сферами 
галузі та виведення її з кризи, а також оцінки ефективності реалізації 
заходів у процесі реалізації антикризової політики держави у 
туристичній галузі; 

прогнозування 
процесу 

полягає у визначенні бажаних параметрів на основі розрахунку 
показників, які характеризують стан зміни об’єкту управління 
(туристичної галузі) у майбутньому як у цілому, так і за кожною з її 
сфер під впливом реалізації заходів антикризової державної політики 
та застосування регуляторів; 

моделювання 
процесу 

полягає у спрощенні можливості оцінити суб’єктом управління ефект 
застосування регуляторів у процесі проведення антикризової 
державної політики у туристичній галузі, комплексно оцінити зміну 
об’єкту управління (туристичної галузі) у процесі з урахуванням 
параметрів кожної зі сфер і відповідних показників, проведення 
моніторингу галузі та прогнозування процесу, прийняття 
управлінських рішень і розробці заходів, адекватних стану кризи та 
розвитку галузі. 

 
На основі розробленої класифікації сам процес антикризової 

політики держави у туристичній галузі через регулювання можна 
представити у вигляді блок-схеми (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процес реалізації антикризової політики  
у туристичній галузі з використанням державних регуляторів 

Розроблена блок-схема дає змогу переконатися у тому, що процес 
реалізації антикризової політики держави у туристичній галузі є 
комплексним, оскільки стосується усіх сфер та передбачає 
здійснювати управлінський вплив із використанням суб’єктом 
управління як основного, так і чотирьох допоміжних регуляторів, а 
також трьох інструментів науково-методичного забезпечення. 

У той же час, найбільш складним та при цьому найбільш дієвим 
інструментом є моделювання процесу. 

ДЕРЖАВНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ 
(основний регулятор) 

економічна сфера 

екологічна (природна) сфера 
 

Криза туристичної галузі: 

політико-правова сфера 

соціальна сфера 

освітня (виховна) сфера 

культурна сфера 

через функції 
антикризової 
політики 
держави 

регіональна сфера 

через функції 
менеджменту 

науково-методичне забезпечення управлінського впливу: 
 - моніторинг, - прогнозування, - моделювання 

ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ 

з урахуванням 
етапу кризи 

з урахуванням 
можливості 
фінансового 
забезпечення 
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Виходячи з логіко-математичного обґрунтування (ф. 2), процес 
моделювання передбачає вирішення алгоритму (рис. 2) з 
використанням програми Microsoft Excel із метою розрахунку 
інтегрального показника «Y» (кризовий стан туристичної галузі). 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм моделювання кризового стану туристичної галузі 

Характеристика умовних позначень Алгоритму наведено у табл. 
2. 

Введення вихідних даних (Хб.і, Хз.і) 

Розрахунок коефіцієнтів динаміки 
Кді = Хз.і:Хб.і 

Розрахунок вагових коефіцієнтів параметрів (Хі) – сфер туристичної галузі 
КХі = Кді:ΣКді 

Розрахунок індикатора кризи туристичної галузі 
(Ікі) 

Розрахунок інтегрального показника кризового стану туристичної галузі 
Y = Σвкі х Ікі 

Ікі = ΣКХі(Хзі:Хбі) 

показник-
стимулятор 

показник-
дестимулятор 

Ікі = ΣКХі(Хбі:Хзі) 
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Таблиця 2 – Характеристика умовних позначень Алгоритму 
моделювання кризового стану туристичної галузі 

 
Позначення Характеристика умовного позначення 
Хбі, Хзі Кризовий стан «і-ої» сфери туристичної галузі відповідно у 

базисному та звітному періодах, де: 
Х1 – політико-правова, Х2 – економічна, Х3 – регіональна, 
Х4 – соціальна, Х5 – культурна, Х6 – освітня (виховна), 
Х7 – екологічна (природна) сфери. 

Кді Ваговий коефіцієнт динаміки «і-ої» сфери туристичної галузі, 
який відстежує зміну кризового стану за визначеними 
параметрами та показниками, та залежно від цього може 
приймати значення «>1» (при позитивній динаміці), або «<1» 
(при негативній динаміці). 

КХі Ваговий коефіцієнт параметра в окремому індикаторі кризи 
туристичної галузі. 

Ік Індикатор кризи туристичної галузі, який розраховується, 
виходячи з визначення показників-стимуляторів і показників-
дестимуляторів, де: 
- для показників-стимуляторів характерна динаміка 
збільшення інтегрального показника; 
- для показників-дестимуляторів характерне зменшення 
інтегрального показника. 

вкі Окремий індикатор кризи туристичної галузі визначає вплив 
окремої сфери на інтегральний показник кризового стану 
галузі. 

Y Інтегральний показник кризового стану туристичної галузі 
визначає ступінь її розвитку, залежить від кризового стану 
параметрів (сфер) та може приймати значення «>1», якщо 
криза нейтралізується в умовах проведення антикризової 
державної політики, або значення «<1», якщо криза 
загострюється, й, відповідно – державні регулятори не 
ефективні. 

 
Вирішення алгоритму дозволяє оцінити кризовий стан 

туристичної галузі та на основі розрахунку закладених показників за 
параметрами оцінки (або сферами галузі) визначити найбільш 
проблемні, що впливають на інтегральний показник («Y»). При цьому 
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сам інтегральний показник («Y») відображає кількісні зміни стану 
галузі, які відбуваються у заданий проміжок часу через зміни в 
окремих сферах (Ікі) та, відповідно, надають змогу оцінити 
ефективність використання регуляторів у процесі проведення 
антикризової політики держави у туристичній галузі. 

Відтак, виходячи з логіко-математичного обґрунтування 
положень щодо визначення функцій концепту антикризової політики 
держави у туристичній галузі (ф. 2), та з урахуванням розробленого 
Алгоритму (рис. 2) і характеристики його умовних позначень (табл. 2), 
моделі антикризового державного регулювання туристичної галузі 
можна надати такого математичного виразу (1): 

 

Мп = 

 

Х1 х вк1 
Х2 х вк2 
Х3 х вк3 
Х4 х вк4 
Х5 х вк5 
Х6 х вк6 
Х7 х вк7 

= Мб. х Y = Мб х (Σвкі х Ікі),     (5.1)

 

 
де: Мп, Мб – множина елементів (Хі) – сфер туристичної галузі 

(параметрів моделі), що визначають її кризовий стан відповідно у плановому 
(Мп) і базисному (Мб) періодах, коеф.; Х1…Х7 – відповідно, кризовий стан у 
сферах галузі, коеф. (пояснення у табл. 2); вк1…вк7 – відповідно індикатори 
кризи окремого параметру (сфери) туристичної галузі, коеф. (пояснення у 
табл. 2); Y, (Σвкі х Ікі) – пояснення у табл. 2. 

 
Отже, очевидно, що за допомогою моделі (ф. 1) можливо оцінити 

як кризу окремого параметру (сфери) туристичної галузі, та 
застосувати державні регулятори, що відповідають цьому стану з 
метою виведення з кризи, так і оцінити в цілому ефективність 
проведення антикризової державної політики у туристичній галузі не 
тільки на національному, але й на регіональному рівні економіки. 

Проведені наукові дослідження з метою обґрунтування 
регуляторів антикризової політики держави у туристичній галузі 
дозволяють зробити такі висновки: 
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на сучасному етапі без активного втручання держави у 
регулювання процесів, які протікають у туристичній галузі в Україні, 
унеможливлюється мета виведення її з кризового стану, для чого 
потребується застосовувати державні регулятори; 

основним регулятором є державний управлінський вплив, який 
на відміну від ринкового (ліберального) передбачає управління 
туристичною галуззю та її сферами з використанням форм і методів 
державного регулювання як адміністративних, так й економічних із їх 
відбором на адекватність кризовому стану; 

складовими регуляторами є політико-правові, економічні, 
соціальні, освітні (виховні), культурні, екологічні (природні) та 
регіональні, що використовуються за функціями впливу на сфери 
галузі з урахуванням етапу розвитку кризи та можливості фінансового 
забезпечення процесу виведення галузі з кризи, на основі науково-
методичного забезпечення управлінського впливу; 

процес реалізації антикризової політики у туристичній галузі з 
використанням державних регуляторів є комплексним і системним; 
найбільш складним і найбільш дієвим інструментом забезпечення 
цього процесу, який повинні використовувати у своїй діяльності 
суб’єкти управління в особі центральних і регіональних органів 
виконавчої влади, є моделювання. 

Відтак стає зрозумілим, що використання регуляторів 
антикризової політики держави у туристичній галузі в Україні є 
безальтернативним шляхом її подальшого розвитку, та потребує 
використання державними інституціями комплексного підходу з 
урахуванням стану прояву кризи в усіх сферах, та на різних рівнях 
національної економіки. Як центральні, так і регіональні органи 
виконавчої влади, що утворюють багаторівневу систему 
управлінського впливу на туристичну галузь та її складові сфери, 
повинні на основі координованих і збалансованих дій застосовувати 
обґрунтовані регулятори, виходячи з їх класифікаційних ознак, і з 
використанням інструментів науково-методичного забезпечення. Лише 
на цих основах можливо забезпечити подальший розвиток туристичної 
галузі, що потребує сформувати відповідну систему її антикризового 
розвитку. 
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РОЗДІЛ 17 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ  

ДО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО‐

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК 

д.е.н., професор, 
професор кафедри обліку, аналізу та аудиту, 

Одеський національний політехнічний університет 
Ботвіна Н.О. 

Банківська система відіграє ключову роль в ефективному 
зростанні економіки будь-якої країни, адже призначення банків 
полягає в необхідності забезпечення розширеного відтворення за 
допомогою певних фінансових механізмів, забезпеченні здійснення 
розрахунків між економічними суб’єктами та фінансово-економічного 
співробітництва з іншими країнами. Дослідження розвитку 
міжнародної банківської діяльності свідчить, що ця сфера є однією з 
висококонкурентних та найбільш розвинених, оскільки, як доводить 
практичний досвід, необхідність розвитку банківської справи 
пов’язана з вимогою часу, тому що в сучасному світі відбуваються 
швидкі зміни та удосконалення банківських технологій, продуктів і 
послуг, форм та якості обслуговування. У зв’язку з цим в сучасних 
економічних умовах ефективне функціонування банків неможливе без 
створення відповідної системи управління фінансами. 

Слід зазначити, що банки тісно пов’язані з сферою виробництва, 
можуть впливати на соціально-економічні процеси в державі, тому 
рівень розвитку економіки країни частково залежить і підрівня 
розвитку та надійності її банківської системи [14,с. 27-30]. 

Прояв протиріч, які тривалий час накопичувались в 
економічному просторі та висока вразливість України визначається 
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низкою причин. Передусім – слабкістю внутрішньої фінансової 
системи; великою зовнішньою заборгованістю банків, держави, 
підприємств; надмірною залежністю від світових цін на енергоносії; 
роздутими бюджетними витратами тощо. Заходи, які вживаються нині, 
зорієнтовані на вирішення короткострокових завдань стабілізації 
фінансового ринку недостатньо ефективні – не вдалося зупинити відтік 
капіталу з країни. Триває спад виробництва, падають реальні доходи 
населення, зростає безробіття. Зазначене зумовило значне погіршення 
параметрів та різке гальмування банківського кредитування 
агропромислових комплексів [3, с. 135-136]. 

1. За даними Національного банку, з 3980 підприємств АПК, які 
потребували пролонгації кредитів в обсязі понад 14,1 млрд. грн, 
фактично пролонговано кредити 1985 підприємствам на загальну суму 
майже 11,6 млрд. грн, що складає 82 відсотки від потреби. 

2. Необхідно також наголосити на значному підвищенні банками 
відсоткових ставок за кредитами у національній валюті у 2009 році, які 
сягали рівня 30%, а в деяких регіонах (Хмельницька обл.) до 39% 
річних. З одного боку, це пояснюється рівнем облікової ставки 
Національного банку України (10,25%), до якої прив’язані кредитні 
ставки банків, а з іншого боку, кредитні ставки регулятором не 
обмежуються і не завжди економічно обґрунтовані. У 2010 р. суб’єкти 
аграрної сфери залучали кредити під 15–38 відсотків. Для порівняння: 
в інших країнах світу облікова ставка центрального банку встановлена 
на рівні: 0,25% річних – в США; 1,0% – Європейський Центробанк; 
0,5% – в Англії; 1,75% – в Чехії; 2,0% – у Швеції. 

Ситуація, що склалася в аграрній сфері економіки, та завдання, 
пов’язані з подоланням загострення системної фінансової кризи, 
диктують необхідність забезпечення таких параметрів та процедур 
банківського кредитування, які б дали змогу активізувати 
використання потужного потенціалу кредиту для забезпечення потреб 
зростання та розвитку кожного суб’єкта аграрної сфери. 

Старі механізми росту вичерпали себе – на часі робота над 
помилками і пошук нових концепцій, стратегій та драйверів активізації 
розвитку банківського кредитування. Нині необхідно змінити 
технологію грошової пропозиції, зробивши її більш гнучкою та 
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зорієнтованою на потреби реальної економіки; забезпечити прозорість 
фінансових ринків нарівні із захистом їх від шоків; удосконалити 
характер діяльності антимонопольних структур; забезпечити 
модернізацію аграрної економіки на новій технологічній основі. Крім 
того, фінансово-кредитна інфраструктура, як головна основа поступу 
фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів аграрної сфери набуває 
виняткового значення. 

Вищезазначене потребує формування нових концепцій та 
підходів до управління фінансово-економічною діяльністю 
вітчизняних банків. Цього потребують постійні зміни регулятивних 
вимог до ведення банківського бізнесу, а також стрімкий розвиток 
комп’ютерної техніки та різноманітних програмних продуктів. 
Звертаючись до блоку управлінських наук, слід зазначити, що в 
Україні розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності розпочався 
саме з банківської сфери, яка спонукала всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності до проведення радикальних реформ у 
господарюванні. У зв’язку з цим слід наголосити, що українські 
банківські установи протягом останніх років демонструють суттєві 
зміни у своїй фінансово-економічній діяльності та бажання брати 
активну участь в процесі проведення інноваційних реформ, пов’язаних 
із соціально-економічним розвитком держави. 

Економічне зростання країни в цілому бере свій початок на 
регіональному рівні, де створюються передумови ефективного 
підприємництва. Оскільки для України є характерною значна 
асиметрія аграрного регіонального розвитку, єдиним шляхом 
започаткування та реалізації інноваційного шляху є виділення 
особливих зон в пріоритетних інноваційних регіонах [3, с. 137-138]. 

Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері передбачає 
створення збалансованої системи фінансування, вихідними 
принципами якої мають бути множинність джерел фінансування та 
адаптивність на змінні умови зовнішнього середовища з метою 
максимальної підтримки її ефективності. 

Інноваційна діяльність агропідприємств в умовах деформацій 
економічного простору пов'язана, передусім, із пошуком джерел 
фінансування, які мають забезпечити баланс міжфінансовими 
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можливостями та інноваційними витратами. Успішність інноваційної 
діяльності аграрної сфери поставлена нині у залежність від ступеню 
залучення кредитних ресурсів банківських установ до системи 
фінансового забезпечення відтворювальних процесів аграрної сфери. 
Банки України починаючи з середини 2008 року в умовах світової 
фінансової кризи та пов’язаного з нею дефіциту фінансових ресурсів 
на міжнародних ринках капіталу втратили можливість залучати 
зовнішні запозичення і зіткнулися з проблемою нестачі ресурсів для 
активного розвитку кредитування. У зв’язку з цим фінансові інститути 
змушені переорієнтовуватись на внутрішній ринок ресурсів і значно 
скорочувати кредитування. Впродовж 2009 – 2014 рр. відбулися 
суттєві зміни в бік зменшення наданих кредитів на інвестиційні – 
інноваційні впровадження в агропромислову сферу [12]. 

В Україні поширення й розвиток фінансових інноваційних 
технологій відбувається як дієвий засіб уникнути дефіциту фінансових 
активів, певних ускладнень з модернізації і оновлення технічного 
базису, інших обмежень, ускладнень та труднощів господарювання 
ринкових агентів. 

Фінансові інноваційні технології набувають дедалі більш 
вагомого значення для аграрної сфери, яке спричинено браком власних 
інвестиційних ресурсів; високими ризиками функціонування; 
обмеженістю бюджетних коштів; високими кредитними ставками та 
короткостроковістю кредиту; інфляційними висхідними трендами 
тощо. 

3. Для ефективного функціонування економіки досить важливим 
є питання інвестиційного кредитування. Інвестиційний кредит як 
різновид довгострокового кредиту виконує всі функції кредитування, 
однак варто виділити три важливі функції, які притаманні саме 
інвестиційним кредитам, виходячи з їх цільового призначення: 

1. Інвестиційна – полягає у фінансовому забезпеченні реалізації  
капітальних вкладень у реальному секторі економіки. 

2. Інноваційна – реалізується через фінансування новітніх за 
формою і змістом проектів нематеріального характеру. 

3. Соціальна – полягає у скеруванні кредитних ресурсів у ті 
сфери, де їх використання принесе максимальний соціальний ефект. 
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Інвестиційні банківські кредити спрямовуються на фінансування 
капітальних вкладень невиробничого та виробничого призначення, 
перелік об'єктів кредитування є різноманітним. Тому, виконуючи 
інвестиційну функцію, кредитні кошти здійснюють позитивний та 
стабілізаційний вплив на економіку. 

Інноваційна функція кредитування схожа на інвестиційну, 
оскільки передбачає кредитування реальних проектів, але її 
принципова відмінність полягає в тому, що кредитуються новітні за 
змістом і формою проекти. Об'єкти інноваційного кредитування 
включають нематеріальний характер. Це можуть бути вкладення в 
кредитування новітнього програмного забезпечення; проектної 
документації; винаходів; ноу-хау. 

Соціальна функція довгострокового кредитування має подвійну 
природу: по-перше, її можна визначити з точки зору об'єкта 
довгострокового кредитування, а по-друге, – з точки зору поведінки 
самих учасників кредитування. 

Україна була і залишається аграрною країною, яка має потужний 
науковий потенціал, а також великий запас чорноземів.  

Переорієнтовуючи сільське господарство на інвестиційно-
інноваційну модель розвитку, держава має на меті завоювання 
провідних позицій на міжнародних продовольчих ринках та вихід 
вітчизняних підприємств на світовий рівень. Досягненню модернізації 
вітчизняного аграрного виробництва сприяє інвестиційно-
інноваційний механізм [16].  

4. За оцінками науковців, обсяг інвестицій, який необхідний для 
підвищення продуктивності сільського господарства України до рівня 
середньої продуктивності, досягнутої сільським господарством 
розвинутих країн Європи, становить біля 150 млрд. дол. США. Для 
оновлення машинно-тракторного парку аграрних підприємств на рівні 
технологічної потреби необхідно щорічно понад 15 млрд. грн. Нині ж 
на придбання сільськогосподарської техніки суб'єкти господарювання 
щорічно можуть використати не більше 2 млрд. грн [8]. 

Головною умовою прискореного розвитку економіки є інвестиції, 
ефективність яких можна забезпечити лише через впровадження 
інновацій.  
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Інвестиційно-інноваційний розвиток агропідприємств підтвердив 
нерозривність застосування двох економічних категорій, як інвестиції 
та інновації. Поступ інвестиційно-інноваційного розвитку 
агропідприємств впродовж останніх років став необхідною 
передумовою стабільного забезпечення ефективної діяльності галузі та 
продовольчої безпеки країни. 

Терміни «інновація» та «інвестиція» є вживаними категоріями, 
їхнє трактування залишається досить суперечливим та вузьким. Для 
більш широкого розуміння пропонуємо розглянути визначення цих 
понять, запропонованих різними авторами. 

5. Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність», до 
інвестицій належать «усі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 
результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається 
соціальний ефект. До інвестиційних цінностей належать: 1) грошові 
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 2) 
рухоме й нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування та інші 
матеріальні цінності); 3) майнові права, що випливають з авторського 
права, досвід та інші інтелектуальні цінності; 4) сукупність технічних, 
технологічних, комерційних та інших знань, оформлених як технічна 
документація, навичок і виробничого досвіду, необхідних для 
організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих 
("ноу-хау"); 5) права користування землею, водою, ресурсами, 
будівлями, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; 6) 
інші цінності». 

У науковій літературі термін «інновація» розкривається як 
закономірна трансформація потенційного науково-технічного прогресу 
у реальний, результатом якого є нові технології і продукти. При цьому 
інноваційний продукт, як правило, має вищий технологічний рівень, 
ніж попередні [5]. 

Термін «інновація» почав застосовуватись у вітчизняній 
літературі пізніше, ніж за кордоном. У виданнях до 1990 р. терміна 
«інновація» ще немає. До певної міри його заміняли таки поняття, як 
«науково-технічна продукція», «науково-технічний прогрес» тощо. 
Після переходу до ринкового механізму господарювання термін 
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«інновація» набув досить широкого застосування в усіх галузях 
економіки 

В науковий лексикон цей термін вперше увів Й. Шумпетер, що в 
буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, 
технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім 
того, інновація розглядалася Й. Шумпетером як нова функція 
виробництва, її нова комбінація [24]. 

Аналіз літературних джерел показує, що більшість дослідників 
економічних аспектів інноваційної діяльності акцентує свою увагу на 
технологічних та науково-технічних питаннях. Дискусії ведуться 
навколо двох позицій. Перша розглядає інновації як процес 
практичного застосування новітніх технологій, виробів, продуктів, а 
конкурентна – як результат діяльності у вигляді нових методів, 
технологічних процесів, продукції. 

Інноваційна діяльність є важливим напрямком і невід’ємною 
частиною інвестиційної діяльності, яка виступає головним джерелом 
процесу розширеного відтворення. Інноваційна діяльність спрямована 
на подолання технічного відставання, переорієнтацією виробничого 
потенціалу на створення конкурентоспроможної продукції, розвиток 
якої залежить від рівня сприйнятливості підприємств до нововведень.  

Важко не погодитись з О.Д. Витвицькою, яка стверджує, що 
«інновація закінчує свій розвиток після широкого використання у 
виробництві за умови окупності витрат на її одержання. Після цього 
інноваційна продукція переростає у досягнення науково-технологічно-
технічного прогресу, набуваючи широкого застосування» [5]. 

Коло інновацій дуже різноманітне, його комплексний характер і 
багатогранність використання потребують розроблення 
класифікаційної системи. Питанням класифікації інновацій 
приділялось достатньо багато уваги вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Проте досі не вироблено єдиного підходу до питання класифікації 
інновацій. 

На думку Д.М. Черваньова, для того, щоб класифікація інновацій 
набула прикладного характеру і використовувалась в управлінні 
інноваційною діяльністю, в її основі мають бути такі ознаки, як 
«предметний зміст інновації, ступінь новизни (інноваційний 
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потенціал), характер суспільної потреби, що задовольняється, 
здатність до поширення, стимул (джерело) появи, особливості 
організації інноваційного процесу» [22]. 

Класифікація інновацій допомагає внести ясність в характер 
інноваційних процесів. Встановлення групувальної ознаки, що 
виступає відмітною та специфічною властивість даної групи інновацій, 
є основним елементом в побудові класифікаційної схеми. 

Більшість вітчизняних вчених віддають перевагу класифікації 
інновацій «за предметним змістом», за яким вони поділяються на 
економічні технічні, правові, соціальні, організаційно-управлінські, 
екологічні та маркетингові. 

Для підвищення конкурентоспроможності та прибутковості 
агропідприємств потрібно втілювати в життя інновації, які допоможуть 
вийти на якісно новий рівень аграрного виробництва, реалізації 
сільськогосподарської продукції та допоможуть економити значну 
кількість фінансових та людських ресурсів. Проте без банківського 
інвестиційного забезпечення неможливо втілити та реалізувати 
інноваційні проекти в життя.  

Після вступу України до СОТ спостерігається тенденція втрати 
конкурентоспроможність вітчизняної продовольчої продукції не тільки 
на зовнішньому, а й на внутрішньому ринку. Головними причинами 
цього є значні витрати на виробництво продукції вітчизняних 
виробників, нестача кредитних коштів та низький науково-технічний 
рівень. 

Існує думка, що інноваційна модель є основним компонентом 
забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.  

Інноваційна діяльність в сільському господарстві має певні 
особливості, які пов’язані з його специфікою (підвищеними ризиками, 
сезонністю, живністю). Із впровадженням інновацій в дану галузь 
продукція набуває покращених властивостей. Інноваційну діяльність у 
сільському господарстві розглядають на чотирьох етапах: розробка, 
апробація, відтворення, впровадження їх у виробництво. Взаємна 
діяльність науково-дослідних інститутів УААН та Міністерства 
аграрної політики України є основним продуцентом інновацій для 
сільського господарства. 
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Серед стратегічних напрямів інноваційного оновлення сільського 
господарства необхідно виділити та реалізувати такі завдання: 
забезпечення сільськогосподарського виробництва системою сучасних 
енергоощаджувальних машин, інформаційно-телекомунікаційних 
засобів, багатофункціональної техніки, обладнання,енергетичних 
модулів; інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур із раціональним використанням їх генетично-біологічного 
потенціалу та технічних ресурсів; біотехнології, генетики,селекції 
рослин і тварин; глибокої та комплексної переробки й зберігання 
продукції тваринництва та рослинництва тощо. 

Одними із найважливіших детермінант продукування пропозицій 
щодо інновацій та їх впровадження, як свідчать дослідження, є саме 
освіта і наука – фундамент і інновацій, і розвитку суспільства. В тріаді 
«освіта-наука-виробництво» освіта та наука є визначальними 
елементами, бо саме вони формують інноваційно-креативно мислячі 
кадри, які потім, розвиваючи виробництво, спонукають його до 
використання наукових розробок [4]. 

Основними недоліками функціонування державних науково-
дослідних установ є низький відсоток прогресивних ідей, значний 
терміновий інтервал між створенням ідеї та її реалізацією; хронічна 
нестача коштів для проведення науково-дослідницьких робіт; низька 
мотивація працівників тощо. Для розв’язання цих проблем необхідна 
активна співпраця наукових установ різного рівня в питаннях 
прогнозування розвитку аграрного сектору і виробництва. 

Інвестиційними пріоритетами, які реалізуються в галузі через 
загальнодержавні, місцеві та регіональні програми, повинні стати: 
селекція у насінництві і тваринництві; утримання птиці і 
худоби;впровадження високопродуктивних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур; оновлення та модернізація на базі 
новітніх технологій підприємств, які займаються виготовленням, 
переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції. 

Ситуація сьогодення характеризується різким скороченням 
інвестицій в аграрний сектор економіки. 

Зниження інвестиційної активності в аграрну сферу можна 
пояснити такими факторами, як-от: нестабільність економічної 
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ситуації в Україні; недосконалість законодавчо-нормативної бази; 
невирішеність земельного питання;обмеженість довгострокових 
кредитних ресурсів; знецінення амортизаційних накопичень, мала 
частка наукоємної продукції; відсутність злагодженої системи захисту 
прав національних та іноземних інвесторів інше. 

Здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності ускладнює 
недосконалість чинної законодавчо-нормативної бази. 

При цьому потрібно зауважити, що ухвалення законодавчих актів 
само по собі не гарантує досягнення поставлених завдань і не розв'язує 
проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників. Тому головною проблемою державної політики у 
сфері інноваційно-інвестиційної є адаптація виробництв до вимог 
ринку й умов самостійного господарювання в режимі розширеного 
відтворення та технологічного оновлення. Для цього необхідним є як 
формування моделі розвитку науково-інноваційної сфери, що 
передбачатиме посилення інноваційної активності, концентрацію 
ресурсів на ключових напрямках науково-технічного прогресу, 
формування дієвих інноваційних структур, так і організаційно-
технічних механізмів, що стимулюють створення і поширення 
інновацій [11]. 

Досвід розвинутих країн демонструє, що ефективність 
сільськогосподарського виробництва і відносна стабільність соціальної 
сфери в аграрно-промисловому комплексі перебуває в прямій 
залежності від державного регулювання. 

Інноваційна політика аграрно-промислового комплексу повинна 
включати в себе фінансування капітальних вкладень; розвиток 
інфраструктури сільських територій; технічне забезпечення аграрного 
виробництва тощо. І лише при охоплені різних сфер функціонування 
АПК вона зможе бути дієвою.  

Брак активної інвестиційної політики, вивіз капіталу за кордони 
України, значна «тінізація»  економіки зумовлюють необхідність 
дбайливого вибору структурних пріоритетів, тобто тих наукових 
напрямів, які необхідно в першу чергу розвивати за рахунок бюджету 
та позабюджетних фондів, внутрішніх кредитних ресурсів та 
іноземних інвестицій [13]. 
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В інноваційній політиці держави акцент переноситься на 
регіональній рівень, де активна інноваційна діяльність виступає 
головним фактором соціально-економічного розвитку і держави в 
цілому, так і самого регіону. В цих умовах необхідне зростання 
інноваційної привабливості аграрної економіки регіону. Це 
розглядається як комплекс нормативно-правових, політичних, 
соціальних та економічних умов, які формують економічне оточення 
для втілення інноваційних процесів в регіоні. Тільки за таких умов 
виділяють можливість впровадження дослідно-конструкторських та 
результатів науково-технічних розробок у виробництво; ефективність 
реалізації інноваційних проектів; рівень розвитку фінансової 
інфраструктури; фінансового забезпечення інноваційної діяльності та 
інституціональної структури тощо. 

Забезпечення сприятливих умов для розвитку регіональних 
соціально-економічних систем залежить від регіональної інвестиційно-
інноваційної політики яку розглядають як систему політичних, 
нормативно-правових та економічних. Це система заходів на рівні 
регіону, які включають методи і механізми мобілізації інвестиційних 
ресурсів і визначення напрямів їх найефективнішого та раціонального 
використання в інтересах соціально-економічного розвитку регіону[10]. 

Скоординована система управління інноваційними процесами та 
формування інноваційного потенціалу в агропромисловому комплексі 
на регіональному рівні потребує допомоги держави у забезпеченні 
взаємозв'язку між структурними одиницями – науково-виробничого 
об'єднання на регіональному рівні; запровадження схем отримання 
порівняно дешевих кредитів на здійснення інноваційної діяльності; 
налагодження інформаційного забезпечення; удосконалення 
податкового механізму у сфері інновацій [15]. 

Інноваційна модернізація сільського господарства повинна 
передбачати: 

– спрощення доступу агропідприємств до інноваційних розробок; 
– адаптація інноваційних розробок агропідприємств до ринкових 

умов; 
– забезпечення сільськогосподарського виробництва сучасною 

сільськогосподарською технікою; 
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– освоєння нових альтернативних джерел енергії; 
– створення нових сортів сільськогосподарських культур та 

виведення нових порід тварин; 
– застосування інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур; 
– розроблення машинних технологій нового покоління, які дають 

змогу зберегти біологічну й екологічну рівновагу у природі. 
Проте розвиток української економіки, як і раніше, відбувається 

на застарілій промисловій інфраструктурній базі. Матеріаломісткість 
української промисловості зараз перевищує прийняті в західних 
індустріально розвинених країнах норми в 2,5 рази, при цьому 
матеріаломісткість і енергоємність вітчизняного виробництва 
продовжує зростати. Розрив у рівнях технологічного розвитку, 
відповідно, збільшується і, як результат, продуктивність праці в 4,5 
рази нижча, ніж за кордоном. Через ці причини близько 70% 
українських підприємств не можуть випускати товари, які б 
відповідали західним стандартам якості [3]. 

На даний час Україна перебуває у стані глибокої кризи, що 
стосується тракторного і сільськогосподарського машинобудування. За 
останні роки вітчизняна промисловість значно скоротила обсяги 
виробництва сільськогосподарської техніки. Необхідно відновити 
виробництво техніки, яка б відповідала іноземним аналогам, із 
застосуванням новітніх технологій, використанні «ноу-хау». Також 
потрібно зосередитись на виробництві машинних технологій, які б 
забезпечували екологічну рівновагу в природі. Для цього державі 
необхідно створити сприятливі умови, тобто надати кредитні, митні, 
податкові, та інші пільги [11]. 

Подальше удосконалення технічної складової аграрного 
потенціалу повинно ґрунтуватися на інноваційній основі з 
урахуванням усіх прогресивних вітчизняних й іноземних напрацювань 
і передового досвіду в цій сфері, що сприятиме суттєвому зростанню 
продуктивності праці у сільському господарстві, збільшенню 
врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин 
при формуванні проти-витратного (на одиницю виробленої продукції) 
механізму господарювання в галузі [11].  
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Реалізація інноваційних проектів потребує достатньої кількості 
фінансових ресурсів і, відповідно, чим масштабніший проект, тим 
більше коштів потрібно для його впровадження та освоєння.  

Вибір структури джерел фінансового забезпечення має велике 
значення за умов ринкової економіки. Фінансові ресурси 
агропідприємства складають власний, залучений та позичковий 
грошовий капітал. Оптимальне співвідношення між ресурсами 
фінансування інвестиційної діяльності являється запорукою успішного 
функціонування підприємства [16]. 

Структура джерел фінансування інвестицій у сільському 
господарстві зображена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура джерел фінансування інвестицій  

в сільському господарстві 

Для багатьох вітчизняних підприємств джерелом розвитку та 
впровадження інновацій служать власні кошти, оскільки отримати 
довгострокові і дешеві кредити складно та практично неможливо. Але 
цих коштів, як правило, бракує, від чого страждає якість інноваційного 
процесу. 

6. Слід наголосити, що довгострокові кредити сільському 
господарству на розширене відтворення основних фондів банки 
виділяють неохоче, а нерідко відмовляються надавати їх взагалі. 
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Більшість фахівців у сфері банківського кредитування наголошують на 
досить повільному розвитку довгострокового кредитування сільського 
господарства. Відповідно до оцінок експертів, потреба 
сільгоспвиробників у довгострокових кредитах задовольняється тепер 
на 2%, водночас по короткострокових кредитах – на 50%. Це є 
серйозною проблемою для розвитку агроформувань в Україні, 
оскільки агроформування змушені направляти оборотні кошти на 
придбання довгострокових активів [14]. 

7. Не менш несприятливою, але іноді неминучою, є практика 
продажу основних засобів для покриття поточних витрат 

Вітчизняні агропідприємства в декілька разів менші від 
зарубіжних конкурентів і тому вони не можуть інвестувати в інновації 
стільки коштів, скільки іноземні підприємці. Українським компаніям 
варто застосовувати альтернативні джерела фінансування: 
фінансування замовником кінцевого продукту, одержання в лізинг під 
кредити банку країни – виробника устаткування;спільні розробки, 
тощо.  

Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності 
агропідприємств має свої особливості, обумовлені і специфікою 
самого інноваційного процесу, і його організацією в системі аграрного 
виробництва [8]. 

По-перше, якщо на початкових етапах інноваційного процесу 
домінантне значення належить бюджетному фінансуванню, то на етапі 
комерціалізації інновацій таку роль обіймають власні джерела 
формування фінансових ресурсів. 

По-друге, існує потенційна можливість самофінансування за 
рахунок реінвестування доходів від поширення інновацій. Теоретично 
така можливість збільшується мірою просування інновації від одного 
етапу до іншого, та разом із зниженням рівня фінансових ризиків 
повинно було б впливати на зниження вартості джерел фінансування. 
Однак існуюча нині в аграрному секторі економіки ситуація не 
підтверджує цей теоретичний постулат. 

По-третє, у цьому процесі задіяна значна кількість суб’єктів, які 
реалізують його окремі відособлені стадії. Тому для їх фінансування 
використовуються різні фінансові інструменти, що мають 
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індивідуальні та часові вартісні параметри. З точки зору кінцевої 
результативності використання фінансових ресурсів така модель не 
досягає найбільшого значення. Для забезпечення інвестиційно-
інноваційного розвитку АПК потрібно в першу чергу удосконалити 
нормативно-правову базу, особливо у сфері забезпечення гарантій прав 
іноземних і національних інвесторів, мінімізувати ризики в сільському 
господарстві, стимулювати працю висококваліфікованих науковців.  

Згадані вище заходи сприятимуть створенню і реалізації 
інноваційних програм з відповідним фінансовим забезпеченням. 

Рівень конкуренції в аграрному виробництві України можна 
оцінити як високий, однак це не відлякує транснаціональні компанії. 
Сільськогосподарська галузь має великий потенціал, але інвестиції в 
аграрний сектор вважаються дуже ризикованими навіть для 
українських підприємців. До числа головних факторів насамперед 
належать політичні ризики, заборони експорту, не прогнозована 
макроекономічна ситуація, неповернення ПДВ, нульові ставки 
рентабельності, сіра контрабанда, непередбачене введення 
ліцензування і квотування продукції тих або інших видів діяльності, 
заборона на міжрегіональне перевезення продукції [7]. 

Основними чинниками, що гальмують здійснення інвестиційно-
інноваційного розвитку агропідприємств в Україні є: 

– неузгодженість механізмів державної підтримки сільського 
господарства з припустимими преференціями та вимогами СОТ; 

– недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, інвестицій 
і податкової системи;  

– відсутність пільгового режиму для здійснення інноваційної 
діяльності; 

– відсутність достатньої фінансової бази, що могла б забезпечити 
розвиток інновацій в сільському господарстві; 

– міграція висококваліфікованих фахівців у більш розвинені 
країни (США, Японія, Німеччина тощо); 

– відсутність інформаційної та технологічної бази; 
Недосконалість сучасної моделі інвестиційного процесу 

аграрного виробництва можна пояснити нестачею фінансово-
інвестиційних ресурсів; недосконалістю державної аграрної політики в 
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інвестиційно-інноваційній сфері та відсутністю стабільних джерел 
інноваційного зростання. 

Отже, забезпечити сталий і конкурентоспроможний розвиток 
національного сільського господарства можливо лише у тому випадку, 
коли цей розвиток здійснюватиметься на основі інвестиційно-
інноваційної моделі. Поєднання інвестиційної та інноваційної 
діяльності, вкладання дедалі великих коштів у сучасні інноваційні 
технології, зокрема в інноваційне забезпечення техніко-технологічної 
бази сільськогосподарських підприємств, потрібно розглядати як 
первинну передумову ефективного функціонування вітчизняних 
агропідприємств у відкритому конкурентному середовищі. 

Але на часі інвестиції в розвиток аграрного сектору за рахунок 
усіх джерел фінансування не забезпечують навіть простого 
відтворення основних засобів, і, як наслідок, багато 
сільськогосподарських підприємств відчуває нестачу власних коштів 
для інвестування в основні виробничі фонди, тому вони намагаються 
знайти зовнішні джерела інвестицій. Головною метою державної 
політики в розвитку АПК має бути підвищення інвестиційної 
привабливості галузі як для вітчизняних так і для іноземних інвесторів. 
Цьому буде сприяти підвищення купівельної спроможності 
сільськогосподарських товаровиробників, підвищення 
платоспроможного попиту населення, захист вітчизняних 
товаровиробників від конкуренції імпортних товарів на внутрішньому 
ринку. 

Розглянувши трактування термінів «інвестиція» та «інновація», 
запропоновані вітчизняними науковцями, робимо висновок, що 
найповнішу характеристику терміну інвестиція подано в Законі 
України «Про інвестиційну діяльність», а терміну «інновація» – Й. 
Шумпетером в «Теорії економічного розвитку». 

Згідно із Законом України «Про загальнодержавну комплексну 
програму розвитку високих наукоємних технологій», інвестиціями є 
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [10]. 

Інновація – це процес, який складається з п’яти основних 
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процесів: введення нового товару; впровадження нового методу 
виробництва продукції; відкриття нового ринку, на якому цю галузь 
промисловості країни не було представлено; завоювання нового 
джерела сировини та напівфабрикатів; впровадження нової 
організаційної структури в будь-якій галузі. 

Основні чинники, які гальмують здійснення інвестиційно-
інноваційного розвитку агропідприємств в Україні, – відсутність 
достатньої фінансової бази, яка могла забезпечити розвиток інновацій 
в АПК; міграція висококваліфікованих фахівців у більш розвинені 
країни; недосконалість законодавчої бази у сфері інвестицій, інновацій 
та податкової системи; відсутність пільгового режиму для здійснення 
інноваційної діяльності; відсутність технологічної та інформаційної 
бази; неузгодженість механізмів державної підтримки АПК. 

В умовах дії ринкового економічного простору, коли суб'єкти 
господарювання самі зайняті пошуком фінансових ресурсів для 
здійснення виробничо-фінансової діяльності, а державне втручання в 
цей процес вкрай малий, тоді тільки за допомогою кредитних ресурсів 
може здійснюватися фінансування інвестиційно-інноваційної 
діяльності. Банківське кредитування обумовлюється в певній мірі 
розвитком ринкового господарства, де стосунки між банком та 
позичальником виходять на перший план. 

З плином часу та розвитком кредитних відносин у дедалі новіших 
умовах, сутність і значення кредиту та самих кредитних відносин 
розкривалося по-різному. В умовах переходу до ринкової економіки, 
коли суб'єкти господарювання самі зайняті пошуком грошових 
ресурсів для здійснення господарської діяльності, а державне 
втручання в цей процес вкрай обмежене, саме за допомогою кредитних 
ресурсів може здійснюватися фінансування інвестиційно-інноваційної 
діяльності.  

Кредитні відносини аграрного сектора характеризують якісно 
новий рівень розвитку економіки, коли виробничому процесу передує 
кредит, кредитна операція, яка дає змогу завчасно визначати обсяги 
виробництва та умови реалізації продукції на певному ринку [14]. 

Еволюція економічних механізмів кредитування АПК в Україні є 
не поступовим і лінійним розвитком. Періоди пожвавлення і 
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збільшення обсягів кредитування аграрних підприємств змінювались 
періодами повного та майже повного його припинення. 

Система банківського кредитування – це модель, що відповідає 
характеру ринкових відносин, тобто добі переходу від централізованих 
до децентралізованих методів кредитування економічних суб'єктів. 
Вона охоплює принципи, об'єкти та методи кредитування, механізми 
надання та погашення позик, а також банківський контроль у процесі 
кредитування [13]. 

Основне завдання банківського кредиту у процесі фінансування 
інвестиційно-інноваційного розвитку АПК полягає в авансуванні 
позикового капіталу для забезпечення розширеного відтворення 
виробничих потужностей позичальника на нових якісних умовах. При 
цьому найбільш важливими умовами організації кредитних відносин 
виступають вартість (ціна) кредиту та термін його повернення. 

Процес банківське кредитування та інноваційного розвитку 
економіки знаходяться в тісному взаємозв’язку, тому що кредит може 
виступати як альтернативним джерелом фінансування науково-
технічних проектів або ж як додатковий грошовий ресурс, необхідний 
для вирішення довгострокових та поточних господарських потреб [15]. 

До основних переваг банківського посередництва у сфері 
фінансування інвестиційно-інноваційних проектів слід віднести 
підвищення ефективності роботи банків на фінансовому ринку за 
допомогою пропонованих ними послуг, банки беруть на себе ризик 
ліквідності та їх виключна роль у створенні грошового капіталу та ін. 

Пошук ефективних джерел фінансування інвестицій є однією із 
основних умов трансформування економіки України в ринкову.  

Прибуткове та ефективне функціонування АПК в сучасних 
умовах можливе тільки за рахунок здійснення інноваційно-
інвестиційної діяльності, тобто переведення галузі на інноваційну 
модель розвитку. Однак однієї державної підтримки та власних 
ресурсів аграріїв (більшість сільськогосподарських підприємств є 
збитковими), не вистачає для самофінансування. Наслідком цього є 
відсутність фінансових ресурсів для реалізації в АПК інвестиційно-
інноваційних проектів, які б забезпечили їх якісний розвиток,саме ці 
причини породжують потребу у залученні інвестиційних кредитів. 
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Одним із найважливіших засобів фінансування процесу виробництва в 
АПК є кредитування на пільгових умовах [6]. 

Банківська система відіграє вагому роль у фінансуванні 
інноваційної діяльності АПК та ключових положень сучасної аграрної 
політики держави, стану і прогнозних тенденцій зміни зовнішнього 
фінансового оточення сільськогосподарського виробництва, 
стратегічних завдань розвитку аграрного сектора економіки. 

Нині формуються елементи такої системи – розроблена і 
прийнята нормативно-правова база, створений і функціонує 
Державний земельний банк, розвивається кредитна кооперація на селі. 
Але ця діяльність проводиться у руслі розвитку загального 
кредитування АПК.  

Для означення головних контурів його вирішення визначено, що 
система кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку АПК 
представляє собою сукупність організаційно-економічних та 
інституціональних форм кредитної підтримки інноваційної діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників, які сприяють реалізації їх 
економічних інтересів у ході фінансового забезпечення 
відтворювального та сталого процесу. 

Кредит для аграріїв є одним із зовнішніх джерел інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств поряд із бюджетним 
фінансуванням. Попит на інвестиції збільшився, а проблема джерел їх 
фінансування так і залишається відкритою, саме це створює об'єктивні 
передумови для зростання кількості банківських кредитів на 
інвестиційно-інноваційну діяльність. 

Інвестиційний кредит є важливою категорією ринкової 
економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного 
життя суспільства. Опосередковуючи всі стадії відтворювального 
процесу, інвестиційний кредит сприяє досягненню найвищої 
рентабельності виробництва і прибутковості капіталу [7]. 

Кредити в інвестиційну діяльність надаються позичальникам на 
задоволення тимчасової потреби в коштах під час здійснення ними дій 
щодо реалізації інвестицій або інвестиційного проекту (капітальні 
витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення діючих 
основних фондів, нове будівництво та освоєння землі, купівля 
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будівель, споруд, обладнання тощо) [8]. 
Кредитування інноваційно-інвестиційних проектів є 

комплексним процесом, позаяк втілення інноваційних проектів без їх 
фінансового забезпечення є неможливим, тому кредити виступають 
таким необхідним джерелом фінансування. Це утворення сприятиме 
розвитку інвестиційного кредиту як ефективного фінансового джерела 
оновлення агропідприємств та його модернізації. 

Інвестиційні кредити можна класифікувати за різними ознаками 
(за ступенем ризику, формою, за строком, за методом надання, за 
типом позичальника, за характером виплати відсотків, за характером 
забезпечення, заметою кредитування). При наданні інвестиційних 
кредитів, в основному, кредитором виступає банк (або об'єднання 
банків) та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути. Також у ролі 
кредитора може бути держава (такий кредит можна отримати через 
уповноважені банки) та в деяких випадках інвестиційно-інноваційні 
проекти кредитують міжнародні фінансово-кредитні установи. 

Інвестиційно-інноваційний кредит містить незмінні сегменти, які 
допомагають збагнути сутність такого доволі складної поняття. До них 
слід віднести суб'єкти та об'єкти, що пов'язані між собою і впливають 
один на одного.  

Учасниками інвестиційно-інноваційного кредитування, тобто 
суб'єктами є юридичні особи (підприємства), які прагнуть залучити 
інвестиції, тобто позичальники, та потенційні інвестори (банківські і 
небанківські фінансові установи) – кредитори, які можуть інвестувати 
власні фінансові ресурси. Крім цих суб'єктів кредитних відносин, 
існують ще декілька суб'єктів, таких як гаранти та фінансові 
консультанти. Вони надають посередницькі послуги, які полегшують 
здійснення інвестиційно-інноваційного кредитування [9]. 

Що ж стосується об'єкту інвестиційно-інноваційного кредиту, то 
питання його дефініції ще й досі залишається дискусійним в колах 
науковців. 

Існує думка про те, що основним об'єктом інвестиційного 
кредитування повинен виступати інвестиційно-інноваційний проект 
(реалізація інноваційних заходів з відповідним інвестиційним 
забезпеченням). Кінцевою метою реалізації проекту є одержання 
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економічного ефекту, тобто отримання прибутку. 
Система банківського кредитування окрім суб'єктів та об'єктів 

кредитного процесу охоплює також механізм банківського 
інвестиційного кредитування, за допомогою якою воно здійснюється. 

Механізм інвестиційного кредитування являє собою систему 
банківських заходів, щодо направлення вільних грошових ресурсів на 
здійснення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання та 
контроль за їх цільовим та правомірним використанням. Вказаний 
механізм включає в себе сукупність організаційно-фінансових 
інструментів застосування оптимальних методів і прийомів 
кредитування, економічних інструментів, відносини суб'єктів 
кредитного процесу, способів надання та повернення кредиту, 
технології кредитування. 

Основними складовими механізму інвестиційного кредитування 
є етапи інвестиційного проектного циклу, суб'єкти кредитування, 
принципи кредитування, інформаційне забезпечення кредитного 
процесу та його нормативно-правове забезпечення. 

Специфіка інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки 
потребує інноваційного підходу до робіт та послуг всіх партнерів, які 
задіяні у реалізації інноваційного проекту АПК. Це стосується також 
кредитних організацій, які приймають участь в фінансовому 
забезпеченні інвестиційно-інноваційних проектів. 

Широке розмаїття форм та видів інновацій у сучасному 
банківському секторі віддзеркалює їх класифікація, яка має загальні та 
індивідуальні риси, що пов’язанні як з специфікою власне банківської 
діяльності, так із специфікою економічних умов окремих країн та 
економічних об’єднань чи союзів. Банківська практика виділяє акі 
групи інновацій, об'єднаних спільністю цілей: нові послуги, пов'язані з 
розвитком грошово-фінансового ринку, послуги з управління 
грошовою готівкою, інновації в традиційних сегментах ринку 
позикових капіталів [17]. 

Розвиток інноваційної спрямованості економіки та підвищення 
активності інноваційної діяльності АПК пов'язані, по-перше, з 
інвестиціями. Модернізація та сталий розвиток вітчизняної аграрної 
економіки значною мірою залежать від достатності й умов доступу 
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підприємств аграрного сектора економіки до зовнішніх джерел 
формування фінансових ресурсів. В атмосфері недостатності власних 
фінансових ресурсів у агропідприємств та обмеженості бюджетного 
фінансування, інноваційна діяльність гранично ускладнена. Пошук 
альтернативних джерел ресурсів на фінансовому ринку став однією з 
найбільш складних та актуальних проблем інвестиційно-інноваційного 
розвитку агропідприємств. 

Банки та інші кредитні організації як інституціональні інвестори 
є елементом інноваційної інфраструктури які повинні забезпечувати 
задоволення фінансових потреб економіки у банківських послугах. 
Банк як фінансовий посередник є джерелом фінансових нововведень, 
завдяки яким розширюється можливість пропозиції грошових 
ресурсів, інвестування заощаджень і дії грошово-кредитної системи на 
економічні процеси. 

Банківське кредитування інновації втілює реалізацією в 
господарську практику результатів досліджень і розробок у вигляді 
нових банківських продуктів та послуг, нових принципів управління 
кредитним ризиком, нових методів обслуговування клієнтів, нових 
принципів оцінки кредитоспроможності клієнтів,нових технологій у 
інформаційно-технічній взаємодії із споживачами, виходу на нові 
сегменти ринку. 

Узагальнюючи вищеозначене, банківську інновацію ми 
розглядаємо у контексті кредитування інвестиційно-інноваційних 
проектів позичальника як новий кредитний продукт. Результатом 
використання якого є отримання додаткових доходів на основі 
створення спрощених умов розміщення і формування кредитних 
ресурсів, що забезпечують реалізацію інноваційної активності клієнтів 
банку та збереження і примноження їх капіталу. 

Нині, коли активно розвивається банківська система, 
посилюється міжбанківська конкуренція. Комерційні банки 
«змагаються» за клієнтів, надаючи кредити на інвестиційно-
інноваційні потреби з високим ступенем кредитного ризику, на 
перший план виходить питання оцінки економічної оцінки 
ефективності інвестицій та кредитоспроможності підприємств. 

Після реалізації інвестиційно-інноваційного проекту та 
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повернення всієї вартості кредиту, підприємство має змогу визначити 
ефективність кредитування, яку розраховують як відношення прибутку 
від реалізації проекту до суми кредиту. 

Єдиної методики оцінювання ефективності інвестицій не існує. 
Як правило, для фінансово-економічного обґрунтування вибору 
проекту з позицій інвестора використовують розрахунок внутрішньої 
норми прибутковості, чистої приведеної вартості, індексу 
прибутковості, терміну окупності, бухгалтерської рентабельності 
інвестицій, індексу Бруно, а також критеріїв специфіки проекту: 
інтеграційну ефективність витрат, рівень беззбитковості, сальдо або 
грошові потоки [21]. 

Нажаль, основним фінансовим джерелом забезпечення 
інвестиційно-інноваційного розвитку АПК залишаються власні кошти 
підприємств. Якщо ж мова йде безпосередньо про кредитування 
інвестиційних процесів агропідприємств, то можна відзначити, що 
найчастіше для оновлення основних засобів підприємства 
використовують лізинг. 

Для реалізації довгострокових інвестиційних проектів 
використовують банківське інвестиційне кредитування, позаяк інші 
види інвестиційного кредиту є більш пристосованими для країн з 
ринковою економікою і в Україні застосовуються не часто [21]. 

Основні види інвестиційного кредиту подані на рис. 2.  
Зменшення негативних факторів при застосуванні інвестиційного 

кредиту створить необхідні умови для впровадження банківського 
інвестиційного кредитування агропідприємств, яке в майбутньому 
може стати одним з основних джерел фінансування інвестиційно-
інноваційних проектів.  

Низький відсоток інвестиційних кредитів (залучених в 
агропромисловий комплекс у загальному обсязі кредитування); 
скорочення розмірів коштів, які виділяються із Стабілізаційного фонду 
для здешевлення кредитів; фінансування інвестиційних проектів 
загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому 
комплексі та зменшення фінансування інноваційних проектів не може 
негативно не позначитись на інвестиційно-інноваційному розвитку 
АПК. 
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Рисунок 2 – Основні види інвестиційного кредиту 

Підвищити інтерес банківських інститутів до кредитних операцій 
в інноваційній сфері потрібно, в першу чергу, за рахунок зниження 
рівня їх ризику за допомогою створення єдиної нормативної бази для 
визначення фінансового стану підприємств і системи рейтингів 
надійності позичальників. 

За умови, якщо банківська система і суб'єкти інноваційного 
процесу (в даному випадку АПК) будуть активно співпрацювати, то це 
зможе забезпечити зменшення обсягу «інформаційних витрат» і 
«мінових витрат» та збільшить можливість швидко отримувати 
довгострокові кредити [18]. 

Кредитування інвестиційно-інноваційних проектів є цілісним 
процесом, тому що впровадження інноваційних проектів без їх 
фінансового забезпечення є неможливим, а кредити виступають 
необхідним джерелом фінансування. 

Необхідно розглядати «кредитування інвестиційно-інноваційних 
проектів» як комплекс заходів, здійснених у відповідності до 
принципів банківського кредитування, щодо направлення залучених 
ресурсів на інвестиційні потреби позичальника, з метою реалізації 
інновацій для одержання економічного ефекту. 

Отже нині інвестиційне кредитування агропідприємств 
знаходиться на етапі становлення і потребує вдосконалення. 
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РОЗДІЛ 18 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПАСТКИ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК НАСЛІДОК 

ОРГАНІЗАЦІЙНО‐УПРАВЛІНСЬКИХ 

ПАТОЛОГІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

к.е.н., доцент,  
доцент кафедри економіки та управління, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
Мазур О. Є. 

В структурі торговельного підприємництва України найбільш 
активним сегментом є роздрібна торгівля, яка демонструє стійке 
випереджувальне зростання порівняно як з оптовою торгівлею, так і з 
ВВП України. Зокрема, якщо за період 2009-2014 рр. ВВП України в 
номінальних цінах зріс у 1,71 рази, то оборот роздрібної торгівлі 
збільшився у 2,02 рази. У 2014 р. індекс оптового товарообороту 
порівняно з попереднім роком становив 0,91, а роздрібного 
товарообороту – 1,02 [17]. Це засвідчує, що саме роздрібний сегмент 
торгівлі є рушійною силою, котра забезпечує зростання усієї 
торговельної галузі. 

Розвиток торговельної сфери, як і будь-якої іншої галузі, 
супроводжується народженням певних правил взаємодії суб’єктів, 
здійснення соціально-економічних операцій, поведінкових моделей 
тощо. Цей процес прийнято називати інституціоналізацією – 
формуванням інститутів як усталених норм поведінки. Лауреат 
Нобелівської премії Д. Норт у своїй фундаментальній праці 
«Інститути, інституційні зміни і функціонування економіки» визначив 
інститути як «правила гри» в суспільстві, або «…створені людиною 
обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між 
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людьми…. задають структуру спонукальних мотивів людської 
взаємодії – будь то в політиці, соціальній сфері чи економіці» [15,  
с. 17]. За Д.Нортом, інститути структурують людське життя, 
полегшуючи взаємодію між індивідами та зменшуючи невизначеність, 
а також передбачають зовнішній механізм, що забезпечує їх примусове 
виконання. Вони поділяються на формальні (писані правила 
поведінки) та неформальні (усталені, проте незадокументовані кодекси 
поведінки). Отже, за метафорою Д. Норта, інститути – це правила гри, 
а організації чи індивіди – гравці, котрі діють в рамках цих правил. 

Інституціоналізація торговельного підприємництва у 
пострадянський період відбувалася переважно в умовах «м’якого 
регулювання», тобто низького рівня державного втручання в роздрібну 
галузь: на відміну від промисловості, будівництва, транспорту та 
деяких інших сфер, роздрібний бізнес залишався поза увагою держави 
і розвивався у відносно ліберальному режимі. Державні органи не 
втручалися в процеси взаємостосунків постачальників і торгівців, не 
практикували всеосяжного контролю за рівнем роздрібних цін, не 
запроваджували спеціалізованих вимог щодо екологічного контролю 
товарів та професійної підготовки працівників, не підіймали питань 
щодо протекції національної торгівлі відносно іноземних конкурентів, 
не висували претензій щодо монополістичних тенденцій в галузі. 
Більшість питань, пов’язаних з регулюванням підприємств галузі, була 
делегована органам регіонального і муніципального управління. 

Ліберальний режим, на нашу думку, сприяв динамічному 
зростанню роздрібної торгівлі, підвищенню її інвестиційної 
привабливості, розвитку конкуренції серед торгових структур, 
швидкому впровадженню сучасних каналів і форматів торговельної 
діяльності, підвищенню якості обслуговування. Значний зиск від цього 
здобули і торговельні суб’єкти, і споживачі, і держава, яка отримала 
джерело постійного наповнення державного бюджету, абсорбції 
надлишкового безробіття та економічного зростання в країні.  

На сучасному етапі роздрібна сфера, хоч і розвивається в умовах 
загального несприятливого підприємницького клімату, але все ж таки 
має деякі переваги перед іншими галузями, тому що перебуває поза 
межами надто прискіпливого державного нагляду. Але варто 
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наголосити, що держава не полишає спроб впровадження системних 
заходів відносно управління цією дотепер незалежною сферою, 
причому спрямованість цих намірів викликає небезпідставне 
занепокоєння і з боку торговельних суб’єктів, і з боку науковців. 

Нині в Україні регулювання роздрібної торгівлі розсіяне між 
різними рівнями організаційно-ієрархічної системи управління 
внутрішньою торгівлею. Кожен рівень має вплив на торговельну 
діяльність через відповідні важелі: Президент України – через укази; 
Верховна Рада – закони, постанови; Кабінет Міністрів – постанови, 
розпорядження; Міністерство економічного розвитку  і торгівлі – 
накази; обласні, міські, районні держадміністрації – розпорядження.  

У Мінекономрозвитку проблемами роздрібної торгівлі 
займається Департамент розвитку торгівлі, який розробляє основи 
політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої 
торгівлі, здійснює аналіз та прогнозування її розвитку, контролює 
питання захисту прав споживачів та державного ринкового нагляду. 
Створення сприятливого підприємницького клімату покладено на 
Департамент державної регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, а також Державну службу України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва. Більш 
вузькоспеціалізовані питання перебувають у компетенції повноважних 
органів виконавчої влади – різних міністерств, відомств, національних 
комісій, державних служб та комітетів. 

Загальні правові засади господарської діяльності та приватні 
майнові відносини між учасниками роздрібного ринку 
регламентуються Господарським та Цивільним кодексами України; 
вони мають універсальний характер і не залежать від галузевої сфери. 
Інші різноманітні питання, пов’язані з роздрібної торгівлею (а це 
досить широкий спектр – оподаткування, митний контроль, захист 
прав споживачів, отримання дозволів, оренда та інші операції з 
нерухомістю, реклама тощо), регулюються сотнями законодавчих і 
нормативно-правових документів, розпоряджень, листів та інструкцій 
різних органів виконавчої влади, які стосуються, в тому числі, різних 
сфер підприємницької діяльності. Весь масив документів можна 
умовно поділити на дві частини – ті, які безпосередньо регулюють 
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роздрібну торгівлю, та які опосередковано стосуються цієї сфери 
діяльності. За функціонально-змістовним критерієм в законодавчо-
нормативній базі можна виділити такі блоки регулювання роздрібної 
торгівлі: 

• загальні засади функціонування мережі роздрібної торгівлі і 
ресторанного господарства; 

• організація, тобто створення об’єкту роздрібної торгівлі як 
виду підприємницької діяльності (процедури реєстрації, ліцензування, 
патентування, сертифікації, найму працівників, оренди приміщень 
тощо); 

• оподаткування суб’єктів торговельного підприємництва; 
• захист прав споживачів; 
• дотримання правил добросовісної конкуренції у сфері торгівлі 

та ресторанного господарства; 
• регламентація здійснення торгівлі на ринках; 
• специфіка торгівлі підакцизними товарами (автомобілями, 

лікеро-горілчаними та тютюновими виробами) та іншими окремими 
найменуваннями; 

• контроль цінової політики щодо соціально значущих товарів; 
• дотримання стандартів якості товарів, обслуговування, 

реалізації окремих типів товарів, організації технологічних процесів 
продажу тощо; 

• регулювання рекламної та інформаційної діяльності 
підприємств; 

• правила ліквідації підприємств, дотримання процедури 
банкрутства, відшкодування збитків тощо. 

В Україні не існує провідного законодавчого документа (Закону 
чи кодексу), який би концептуально визначав стратегію розвитку 
роздрібної торгівлі та обґрунтовував основи державного регулювання 
торговельних відносин. Єдиним адресним документом була державна 
Програма розвитку внутрішньої торгівлі України на 2009-2012 рр. 
Після її завершення була розроблена аналогічна за структурою і 
концепцією програма на період до 2016 р., яка на початок 2014 р. все 
ще перебувала у стадії публічного обговорення, проте так і не була 
прийнята. Контент-аналіз програми свідчить про її декларативність і 
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поверховість. Документ не містив наукового обґрунтування 
запропонованих заходів, не  було визначено конкретних механізмів 
виконання, висновки не спиралися на фундаментальні прикладні 
дослідження в сфері торгівлі, наведені цифри прогнозного стану 
торгівлі не мали наукового підґрунтя. Принциповою вадою Програми 
була хибна стратегічна орієнтація, яка вказувала на нерозуміння 
державою своєї ролі відносно приватного підприємництва. Так, 
першою стратегічною ціллю в ній було визначено «задоволення 
потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у  якісних 
товарах та послугах за доступними цінами…», але ця мета в жодному 
разі не може бути притаманна державі, а лише торговельному бізнесу. 
Державотворчі функції в ринковій економіці полягають переважно у 
створенні умов для того, щоб бізнес розвивався і через механізми 
конкуренції підвищував якість товарних пропозицій, які б щораз краще 
задовольняли потреби людей у товарах та послугах.  

Окремі пункти Програми містили обмеження у застосуванні 
спрощеної системи оподаткування, запроваджували додаткову 
звітність для підприємців, пропонували нові, не завжди адекватні 
вимоги до різних видів торгівлі (наявність офісного приміщення для 
магазинів Інтернет-торгівлі, перегляд кваліфікаційних характеристик 
професій працівників сфери торгівлі та ресторанного господарства), а 
також заходи, які містили корупційну складову (визначення основних 
засад торгівлі на ринках, які вже визначені Правилами торгівлі на 
ринках, що могло стати джерелом збільшення повноважень 
контролюючих органів). Відтак Програма не тільки не вирішувала 
системних проблем торгівельних підприємців, а й створювала нові 
обмеження, спрямовані на погіршення господарської діяльності, 
послаблення конкурентних стимулів, згортання малого і середнього 
бізнесу, підвищення трансакційних витрат торгівлі та цін, закриття 
робочих місць та ріст рівня корупції в країні. Вище було зазначено, що 
програма так і не була ухвалена, проте навіть поверховий аналіз 
демонструє принциповий факт – налаштування держави на 
підвищення рівня регулювання торгівлі.   

Аналіз масиву чинних нормативно-правових актів і документів, 
які стосуються регулювання роздрібної торгівлі, засвідчив, що, з 
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одного боку, управління розвитком торгівлі вирізняється 
комплексністю і охоплює широкий спектр відносин у різних аспектах 
господарювання. Це виражається в тому, що правові питання стосовно 
роздрібної торгівлі містяться у різних блоках законодавства – 
податковому, адміністративному, майновому, що стосується 
конкурентної політики, захисту прав споживачів та інших. Проте 
діагностування регуляторних актів на предмет системності і якості 
показало неоднозначні результати. Ми виділили ряд принципових вад 
стратегічного характеру, серед яких такі: 

1) Надмірна складність та заплутаність: кількість 
нормативно-правових актів стосовно роздрібної торгівлі, включно з 
інструкціями, що їх роз’яснюють, вимірюється сотнями одиниць. 
Масив регулювання надзвичайно складний, непрозорий і часто 
незрозумілий для підприємців, більшість з яких належить до малого 
бізнесу і не  в змозі його осягнути. Часто підприємців повідомляють 
про введення в дію деяких документів «заднім числом», що створює 
невизначеність господарювання та підвищує трансакційні витрати. 

2) Надлишкова зарегульованість певних аспектів 
торговельної діяльності: нормотворча діяльність у напрямі підвищення 
вимог до підприємців, яка проводиться під гаслом турботи про 
споживача, спрямовується на штучне створення бар’єрів для 
підприємців. Значна частка з цих вимог є безпідставними, бо 
ґрунтується або на морально застарілих стандартах, або на бажанні 
створити будь-які додаткові грошові канали для поповнення 
держбюджету. 

3) Неоднозначність термінології і формулювань: деякі 
терміни та положення не мають однозначного тлумачення та можуть 
бути трактовані різними суб’єктами залежно від ситуації чи особистих  
інтересів. Правова невизначеність створює підстави, з одного боку, для 
зловживання повноважними органами, зокрема контролюючими, своїм 
положенням, а з іншого боку,  до одночасного використання різних 
стандартів. Особливу небезпеку для суб’єктів господарювання 
становлять закладені в такий спосіб можливості перевищення 
державними службовцями своїх обов’язків: вже звичною практикою 
стало розширювальне тлумачення ними положень, які стосуються 
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спектру власних повноважень. 
4) Наявність законодавчих «вікон», або прогалин у 

регламентації певних аспектів торговельної діяльності, зокрема 
відсутність законодавчого регулювання електронної торгівлі та інших 
каналів позамагазинного продажу. Відсутність державних важелів 
впливу на здійснення торгових операцій через мережу Інтернет 
відкриває широкі можливості для поширення шахрайських операцій і 
обману покупців.  

Таким чином, роздрібна торгівля функціонує в 
інституціональному полі, яке характеризується надмірною складністю, 
зарегульованістю і суперечливістю.  Нормативний масив щодо 
торговельної діяльності не може бути кваліфікований як єдина, 
цілісна, прозора і зрозуміла система, яка спрямована на створення 
сприятливої бази для господарсько-торговельної діяльності. Заходи, 
орієнтовані на розвиток торгівлі в країні, не скоординовані між собою і 
не об'єднані спільною стратегією чи концепцією. За своїм змістом така 
«система» може бути системою лише у негативному контексті: як така, 
що лише декларує цінності свободи і розвитку приватної ініціативи, а 
в реальності має за мету обмеження конкурентних сил і 
невиправданого зміцнення державного контролю над підприємцями. 

Консервація системних проблем макроекономічного розвитку і 
невпорядкованість інституціонального середовища роздрібної торгівлі 
призвели до формування усталених, проте неефективних норм 
взаємодії в рамках торговельного підприємництва, які набули 
властивостей інституціональних пасток. За означенням, 
інституціональна пастка – це стійка, але неефективна норма (інститут) 
господарських відносин, яка зберігається навіть після спроб її 
викорінення. Витоки теорії інституційних пасток містяться в роботах 
В.Полтеровича [22–24], який, уперше вводячи цей термін, спирався на 
ідеї Б. Артура [33, 34] і Д. Норта [15] відносно концепції path 
dependence  (залежності від попереднього шляху розвитку) та ефекту 
lock-in (блокування розвитку системи через неоптимальні інститути). 
Аналіз інститутогенезу через призму path dependence більш повно 
розкриває внутрішню логіку соціально-економічних аномалій, 
показуючи причини прямування розвитку системи неефективним 
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шляхом. А ефект блокування пояснює те, яким чином неоптимальні 
інститути продовжують функціонувати в системі навіть після 
радикальних спроб їхнього ліквідації, тим самим уповільнюючи 
вдосконалення системи. Виявлення інституційних пасток як різновиду 
прояву ефекту блокування розкриває ситуації, коли інститути не 
просто перешкоджають розвитку системи, а й сприяють її руйнуванню.  

Теорія інституціоналізму має в своєму розпорядженні ґрунтовну 
наукову платформу та напрацьований аналітичний інструментарій 
вивчення і діагностики пасток [21, 22, 31, 33–35]. Розлогий огляд 
російської школи як засновника теорії інституційних пасток міститься 
в роботі Є. Балацького [1]. Методологія дослідження пасток охоплює 
визначення видів пасток, факторів, що їх індукують, джерел 
виникнення, особливостей розвитку та закріплення, а також напрямів 
та побічних ефектів, що виникають при цілеспрямованих намаганнях 
їх знищити.  

На сучасному етапі розвиток теорії інституційних пасток 
здебільшого прямує шляхом накопичення прикладів пасток, причому, 
на наш погляд, часто з недотриманням критеріальної єдності, коли 
будь-яка проблема прирівнюється до категорії пастки. Особливо це 
зауваження стосується української наукової думки: наприклад, 
пастками вважають сам принцип залежності від траєкторії 
попереднього розвитку, помилковість мети або стандарту, нестиковку 
ефективного розвитку з короткостроковою моделлю поведінки [18]. На 
нашу думку, це відбувається через доволі вільну інтерпретацію 
науковцями традиційного означення інституційної пастки як 
«неефективної стійкої норми», що зумовлює необхідність уточнення 
економічного змісту цього поняття. Ми будемо тлумачити 
інституційні пастки як стійкі, але неефективні з точки зору розвитку 
економіки норми, правила чи поведінкові моделі, які утворюється на 
рівні господарських відносин різних суб’єктів і зазвичай залишаються 
незмінними після спроб їхнього руйнування методами 
адміністративного примусу. 

Відносно роздрібної торгівлі парадигма інституційних пасток 
взагалі не розвивається. Чи не єдиним виключенням є роботи О. 
Покатаєвої [19, 20], в яких визначено деякі загальні та специфічні 
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пастки для торговельної галузі в цілому: до них віднесено 
специфікацію прав власності, нерозвиненість інфраструктури 
торговельного бізнесу, монополізм, складність адміністрування та 
інші. Проте, очевидно, автор також виходить за рамки критеріальних 
меж, позаяк у якості пасток названо радше проблеми-причини у 
розвитку галузі, а не специфічні неоптимальні норми господарської 
діяльності, які цими причинами індукуються.  

Відтак залишається відкритим питання виявлення неефективних 
норм і правил, які в роздрібній торгівлі набули характеру 
інституційних пасток і гальмують її висхідний розвиток. В роботі [12] 
нами було започатковано ідентифікацію деяких пасток, відтоді 
з’явилися дані про наявність ще кількох подібних феноменів, тож 
подальший матеріал має за мету узагальнити уявлення про 
інституціональні пастки в роздрібній торгівлі, які утворилися та 
закріпилися в період пореформеного розвитку економіки України.  

Комплекс інституціональних пасток торгівельного 
підприємництва охоплює такі компоненти (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1– Інституціональні пастки в роздрібній торгівлі 
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1) Пастка готівкових розрахунків. 
Зменшення частки готівкових платежів є однією з провідних 

тенденцій в розвинених країнах. Якщо у Південній Кореї частка 
готівкової маси не перевищує 2%, у Швеції –  3%, а в середньому по 
ЄС –  близько 9%, то в Україні на паперові гроші припадає 60% 
розрахунків [30].  

Протягом понад 10 років держава неодноразово здійснювала 
спроби з упровадження системи безготівкових платежів: у 2003 р. НБУ 
намагався створити систему масових електронних платежів (НСМЕП), 
у 2004 р. уряд зобов’язав торгівців до поступового переходу на прийом 
платіжних карток, у 2010 р. у зв’язку з ЄВРО-2012 була видана нова 
постанова уряду щодо переходу сфери торгівлі та послуг на 
безготівковий розрахунок, з 2011 р. уряд зобов’язав усі підприємства 
роздрібної торгівлі та громадського харчування встановити РОS-
термінали (перед цим була невдала спроба встановлення у всіх 
торгових точках касових апаратів), з 2012 р. була запроваджена 
система штрафів торгівлі за відмову приймати картки громадян, з 
1.09.2013 р. Нацбанк увів обмеження на готівкові розрахунки від 150 
тис. грн.  

Ці та інші заходи були спрямовані передусім на торговельний 
сектор економіки та мали на меті обмеження тіньового сегменту, 
підвищення прозорості фінансових потоків, зменшення витрат 
держави на готівкові операції та збільшення податкових надходжень 
до бюджету. Це дало змогу вчетверо збільшити частку безготівкових 
розрахунків, яка у 2003 р. становила лише 10%, а також лише протягом 
2011-2012 рр. наростити майже на 50% кількість платіжних терміналів 
по країні [30]. Проте тотальної «терміналізації» так і не сталося: 
основні результати були забезпечені переважно крупними торговими 
форматами, а дрібний роздріб майже нічого в своїй роботі не змінив.  

Торгівельні суб’єкти активно саботують ініціативи держави, 
стимулюючи покупців розраховуватися готівкою та створюючи різні 
механізми відходу від необхідності виконання запропонованих їм 
правил. Так, магазини побутової техніки і електроніки, продавці 
авіабілетів та інтернет-магазини стягують комісії у 5-8% при оплаті 
товарів платіжною карткою, посилаючись на необхідність сплачувати 
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банкам комісію з кожної трансакції (яка сягає лише 1,6-2,5%) [25]. 
Загроза штрафів за незаконні комісії не справляє суттєвого впливу на 
торгівців, оскільки покупці зазвичай не обізнані з законом та не 
скаржаться у відповідні органи контролю. В деяких магазинах не діє 
дисконтна карта, якщо покупець розраховується через термінал. 
Ресторани і магазини часто купують термінали «для виду», тримають 
їх вимкненими та у разі виникнення питань посилаються на їхню 
«поломку». Інколи торгівці просять покупців розрахуватися готівкою 
під приводом збоїв підключення, поганої якості телефонного зв'язку чи 
низької швидкості Інтернету. 

Причини опортунізму торгівлі мають комплексний характер: 
- небажання легалізувати реальні грошові потоки; 
- висока вартість терміналів, яка в середньому сягає 250-300 дол. 

(втім, деякі банки беруть на себе витрати з встановлення апаратів) та 
обов’язок сплачувати банківську комісію від суми операції. Ці витрати 
закладаються в кінцеву ціну товарів, тобто перекладаються на 
покупців; 

- економічна недоцільність встановлення апаратів для малого 
бізнесу і у невеликих поселеннях, де середній чек не перевищує 50-70 
грн і лише 2-3% покупців цікавляться наявністю терміналів; 

- оплата через термінали уповільнює час на здійснення торгової 
операції, що пов’язано з необхідністю авторизації; 

- протягом тривалого періоду в Україні взагалі були відсутні 
механізми контролю за наявністю РОS-терміналів в торгових точках, 
тому більшість магазинів, особливо дрібних, повністю ігнорували цю 
вимогу. Цьому сприяв і символічний рівень штрафу – від 34 до 85 грн. 
Але з 2013 р. штраф було збільшено до 8,5 тис. грн, що, за нашими 
переконаннями, лише посилило опортуністичні настрої підприємців; 

- неабияку роль відіграють і фактори неформального характеру, 
серед яких звичка в який завгодно спосіб ухилятися від будь-яких 
державних регулівних новацій. В її основі лежить тотальна недовіра до 
держави і небезпідставна впевненість, що отримані нею кошти не 
будуть спрямовані за призначенням, а бізнес використовують лише як 
«дійну корову»; 

- небажання покупців розраховуватися пластиковими картками, 
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які більшість українців не сприймають як гроші та не довіряють цьому 
механізму оплати. 

2) Пастка вуличної торгівлі. 
На відміну від європейських країн, де переважна частка торгівлі 

припадає на організовану торгівлю через сучасні формати, в Україні 
процеси осучаснення торговельного підприємництва супроводжуються 
збереженням істотної економічної ваги вуличної торгівлі, передусім на 
ринках. 

У 2012 р. в Україні функціонувало більше 2,6 тис. ринків із 
загальною торговою площею понад 13 млн кв. м та з майже 900 тис. 
торгових місць, які забезпечували зайнятість близько 30 тис. осіб [26, 
с.163]. У зв’язку з розвитком сучасних торгових форматів кількість та 
обсяги діяльності ринків поступово скорочуються (табл. 2). 
Скорочення є відносно повільним (за 2009-2012 рр. кількість ринків 
зменшилася лише на 4%, а кількість працівників – на 6%) і пов’язано 
переважно із перебудовою відкритих ринків у багатофункціональні 
торговельні комплекси в рамках реалізації муніципальних та місцевих 
програм облагородження територій.  

Таблиця 2 – Характеристики ринків з продажу  
споживчих товарів в Україні 

Показник 2009 2010 2011 2012 
2012 до 

2009 рр., % 

Кількість ринків 2761 2758 2698 2647 95,9 

Кількість торгових місць на ринках 893572 886299 878987 867080 97,0 

Торгова площа ринків, тис. кв. м 14262 13764 13546 13146 92,2 

Кількість працівників ринків, осіб 31088 31748 30355 29024 93,4 

Джерело: [26, с. 163] 

 
Спроби держави осучаснити торгівлю на ринках в регіонах 

наштовхуються на ряд протидіючих факторів, ось деякі з них:  
- невміння підібрати якісний пул орендарів при створенні 

торгових центрів, що відлякує відомі бренди;  
- низькі темпи освоєння торговцями правил грамотної роботи в 

цивілізованих торгових форматах;  
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- проектування торгових центрів за зразками, що нагадують 
базари, тощо. 

Не дають істотних результатів і зусилля влади щодо 
удосконалення функціонування роздрібних ринків в напрямі їх 
перетворення на сучасні торговельно-сервісні комплекси.  

Однак ситуація не так проста, як здається. Справді, згідно з 
розповсюдженою думкою, торгівля на ринках є архаїзмом і затримує 
перехід української торгівлі до цивілізованих її форм, але не можна 
ігнорувати те, що вона розв’язує дуже важливі соціальні завдання. По-
перше, базарна торгівля орієнтована переважно на бідний прошарок 
населення, яке готове витратити більше часу на пошук дешевших 
продуктів і для якого мають цінність особистісні стосунки з 
продавцем. Серед таких людей зберігається часто небезпідставна 
думка про більш високу якість, свіжість та екологічність продуктів 
харчування, які реалізуються на ринках. По-друге, вулична торгівля 
частково вирішує проблему зайнятості в Україні, надаючи робочі 
місця некваліфікованій робочій силі. По-третє, ринкова торгівля є 
єдиним доступним каналом продажу сільськогосподарської продукції, 
виробленої в приватних господарствах селян, які не мають іншої 
альтернативи їхньої реалізації.  

 Нині провідні українські рітейлери розглядають формат 
роздрібних базарів як серйозного конкурента, особливо в невеликих 
населених пунктах. Треба визнати, що за фасадом необлаштованих 
ринків, хоча і повільно, але все ж відбуваються якісні структурні 
зрушення: посилення концентрації бізнесу (формування великих 
дистриб'юторських організацій, які беруть на себе функції оптової 
закупівлі та розповсюдження товарів в ринковій мережі), розширення 
обслуговуючих послуг, впровадження сучасних форм продажу і 
сервісу, оптимізації асортименту тощо. Поки що споживчі ринки 
зберігають ключову перевагу перед мережевою торгівлею: вони мають 
потенціал швидкої адаптації до мінливих умов господарської 
кон'юнктури. Тому підкреслимо, що інституціональна пастка вуличної 
торгівлі має дуальний характер і не може бути однозначно визначена 
як негативне явище. Це треба враховувати при спробах «наведення 
порядку» в діяльності ринків, що практикуються українською 
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державою в останній рік і втілені в проектах державної Програми 
розвитку внутрішньої торгівлі до 2016 р. і в проекті закону «Про ринки 
та організації торгівлі на ринках».  

3) Пастка «непричетності продавців». 
Відомо, що професійні продавці-консультанти приносять 

роздрібній торгівлі 15-30% доходу. В українських реаліях ця сума є 
фактично втраченими коштами, позаяк однією з найбільших проблем 
торгового обслуговування є неналежне ставлення продавців до 
споживачів. Воно виражається у формі грубості, хамства, зневаги, 
демонстрації зарозумілості, байдужості, непрофесійного 
консультування, повільного і неохочого обслуговування, свідомого 
надання покупцям обмеженої чи невірної інформації, обважування, 
обрахування, приховування даних про акційні марки, купони, 
подарунки тощо. 

Ці негативні прояви вітчизняного сервісу прийнято відносити до 
спадщини радянських часів, що є ілюстрацією концепції залежності 
від минулого шляху розвитку. А марні намагання їхнього викорінення 
дають підстави додати зразки спілкування з клієнтами до арсеналу 
інституційних пасток. Серед найпоширеніших спроб боротьби з 
низьким рівнем обслуговування, які не призводять до істотного 
покращення, можна назвати такі: 

- проведення компаніями цільових тренінгів, де максимальна 
кількість часу присвячена навчанню стандартам компанії, програмам 
лояльності, обслуговуванню і спілкуванню з клієнтами. Співробітники 
відвідують тренінги, але отримані навички в роботі використовують 
лише під примусом; 

- більш ретельний підбір персоналу за критеріями 
стресостійкості, неконфліктності, привітності, тактовності та інших 
ознак високої культури поведінки. Однак заявлені параметри вимог до 
продавця є чітко вираженими тільки в оголошеннях, а при наймі 
кандидата на роботу часто залишаються поза увагою; 

- записи споживачів у книгах скарг і пропозицій, які зобов’язані 
мати в наявності усі торгові точки. Якщо у більшості торгових мереж 
керівництво читає книги скарг і зазвичай намагається вживати 
відповідних заходів (попередження, штраф чи звільнення), то в 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

497 

лінійному роздробі ситуація є значно гіршою. Утриманню ситуації в 
пастці сприяє і те, що самі покупці неохоче роблять записи в книзі 
скарг. В разі виникнення непорозумінь більшість або терпить хамську 
поведінку продавців, або обмежується усним конфліктом. Найчастіше 
такі покупці «голосують гаманцем», тобто обирають інший магазин. 

На наш погляд, причиною негативного ставлення до покупців є 
відсутність внутрішньої мотивації у продавців, низька заробітна плата, 
часто «рабські» умови роботи (без вихідних, перерв або в нічний час), 
матеріальна відповідальність за нестачу чи псування товару та інше. 
Це створює ефект формування у персоналу нижчої ланки комплексу 
«непричетності» до діяльності компанії, що і визначило назву 
однойменної інституційної пастки. Продавці не відчувають себе 
частиною корпоративної структури, не розуміють своєї ролі у 
створенні іміджу компанії і розглядають своє робоче місце як 
тимчасове.   

Спроби інституційної трансплантації передових зразків 
клієнтоорієнтованого обслуговування в українських умовах не дають 
бажаних ефектів, бо орієнтовані лише на зовнішні прояви взаємодії 
торгових працівників з клієнтами, без розуміння внутрішньої основи. 
Більше того, ефект пастки проявився у породженні іншої крайності: 
сервіс став надмірно нав'язливим. Це виражається в тому, що покупця 
зустрічають на порозі магазину і одразу ж починають допитувати його 
про потреби та пропонувати товар. Складається критична ситуація, за 
якої в умовах існуючої конкуренції на ринку ритейлу директору 
магазину простіше звільнити непрофесійного продавця, ніж 
намагатися його перевиховати. 

4) Пастка  порушення прав споживачів.  
Характерною рисою українського ритейлу є систематичне 

порушення прав споживачів через свідоме пропонування їм дефектних 
товарних пропозицій. Опортуністична поведінка торгівців має 
широкий спектр проявів: 

- вимоги сплачувати вартість ненавмисно пошкодженого 
(розбитого) покупцем товару, інколи у кратному розмірі. Що більше 
ціна такого товару, то більший опір щодо виконання відповідного 
закону чинять працівники торгових точок, адже адміністрація 
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перекладає усі збитки на персонал;  
- продаж продуктів із закінченим терміном придатності. 

Магазини використовують широкий арсенал хитрощів, щоб продати 
зіпсований товар: перебивання дати на етикетці, стирання цієї дати, 
переклеювання етикеток, хімічна обробка швидкопсувних продуктів 
харчування (м'ясо, риба, готові до вживання вироби) для надання їм 
косметично привабливого вигляду та інші способи; 

- невідповідність ціни на ціннику чи вітрині та ціни у чеку, що 
дає змогу отримувати додаткові вигоди; 

- неправильне зберігання продукції (з порушенням чинних 
нормативів чи санітарних правил); 

- порушення у сервісному обслуговуванні після здійснення 
купівлі (недотримання термінів надання послуг, низька якість послуг, 
безпідставні відмови у наданні гарантійного обслуговування тощо); 

- продаж за високими цінами неякісної та небезпечної для життя 
контрафактної продукції побутового призначення (холодильників, 
витяжок, духових шаф та інших побутових приладів), яка є дешевою 
імпортною підробкою відомих торговельних брендів або нелегально 
завозиться в країну і так само складається на неофіційних 
виробництвах. Такі товари широко реалізуються через неорганізовану 
торгівлю та лінійний роздріб України. 

Боротьба з численними порушеннями здійснюється переважно 
Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів під час 
проведення планових та позапланових перевірок та через механізм 
надходження скарг від постраждалих покупців. Аналіз вказує на 
низький рівень результативності держави: за даними Інспекції, лише за 
9 місяців 2013 р. вона отримала 600 скарг тільки стосовно торгових 
мереж, що реалізують побутову техніку [16]. Відтак ані розпорядження 
органу контролю, ані штрафи не стимулюють рітейлерів 
дотримуватися стандартів якості реалізованої продукції, що є 
очевидним фактом прояву інституціональної пастки. 

5) Пастка плинності кадрів. 
Роздрібна торгівля традиційно вважається лідером серед інших 

галузей за показниками плинності персоналу, що пов’язано з 
технологічними особливостями торговельного процесу. Залежно від 
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стану ринкового середовища рівень плинності може сягати 100%-200% 
на рік для продуктових мереж та 25%-120% для непродуктового 
роздробу. В Україні ритейл є лідером ринку праці за кількістю 
затребуваних вакансій різних рівнів, а показники плинності тяжіють до 
верхніх меж їхніх допустимих інтервалів, особливо в містах-
мільйонниках, що вказує на наявність підвищеної плинності кадрів. З 
одного боку, це пов’язано з позитивною тенденцією нарощування 
роздрібним бізнесом обсягу продаж і відкриття нових торгових точок. 
Проте більш глибокий аналіз ситуації на ринку праці показує, що на 
кадрову проблему впливає ряд негативних і неочевидних чинників: 

- невдоволення оплатою праці (низький рівень зарплати, 
непрозора система преміальних, порушення роботодавцем вимог 
законодавства щодо окремих питань виплати заробітної плати тощо) 
касирів, мерчендайзерів, продавців-консультантів та інших 
працівників нижчої ланки, серед яких і спостерігається найвища 
плинність; 

- структура пропозиції на ринку продавців, яка характеризується 
в основному студентським контингентом без досвіду роботи, котрий 
розглядає працю в торгівлі як тимчасову для отримання сезонного чи 
додаткового заробітку, набуття певних корисних навичок та досвіду, 
які стануть основою для подальшого просування вже на інших 
позиціях; 

- завищений рівень асиметрії у стосунках між найманим 
працівником та керівництвом, що виливається у невідповідності між 
обіцяними та реально отриманими умовами роботи (щодо характеру 
роботи, посади, відповідальності, графіку роботи, умов праці, рівня 
заробітної плати, кар’єрного росту та ін.). 

Наше дослідження показало, що в Україні чимало компаній 
роздрібної торгівлі стратегічно зорієнтовані на високу кадрову 
плинність рядових співробітників. Зосереджуючись на політиці 
експансії та операційних показниках, вони надають кадровій проблемі 
другорядного значення: наймають здебільшого молодих працівників 
(найчастіше студентів), за символічну плату використовують їхню 
працю, а потім знаходять причини для відмови у можливостях 
кар’єрного зростання. 
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Варто зазначити, що у певних фазах розвитку компанії та у 
деяких сферах така стратегія може бути виграшною і розглядатися як 
перспективна. Наприклад, якщо підприємство перебуває на стадії 
стагнації чи застою, ротація колективу може бути дуже корисною. 
Також в сфері ІТ-технологій, де все змінюється з неймовірною 
швидкістю, молодь максимально реалізує свій потенціал у перші 1-2 
роки роботи і одночасно набирається досвіду, тому високий коефіцієнт 
звільнення влаштовує і працівників, і роботодавців. Проте в роздрібній 
галузі, а надто в тих її сегментах, які зорієнтовані на високий рівень 
сервісу, надлишкова плинність завдає компанії істотних фінансових та 
організаційних збитків, а тому є неприйнятною і деструктивною. Той 
факт, що у переважній більшості звільнень торгових працівників 
присутня провина роботодавця, але при цьому майже усі робітники 
формально звільняються за власним бажанням, є додатковим 
аргументом на користь того, що надлишкова плинність персоналу вже 
перетворилася на інституціональну пастку.  

6) Пастка короткострокових стратегій. 
Зміна макроекономічної державної стратегії з довгострокового 

планування на короткострокове, яка відбулася під час переходу 
економічної системи до ринкових основ, спричинила аналогічну 
переорієнтацію базових цінностей і поведінкової моделі приватного 
бізнесу. В умовах високого ризику і невизначеності економічні агенти 
відмовилися від діяльності, що базується на довгострокових інтересах, 
як від збиткової, та налаштували свою практику на отримання 
швидкого прибутку [18, с. 88-89]. Роздрібна торгівля є складовою 
частиною цього процесу, на що вказує низька інвестиційно-
інноваційна активність торговельних підприємств. Роздрібний бізнес 
обрав для себе здебільшого короткострокову інвестиційну модель та 
не має мотивації вкладати кошти (власні і позикові) у свій розвиток, 
надаючи перевагу зароблянню «швидких грошей», збільшенню 
особистих доходів власників та їхнє спрямування на стандартне 
портфельне інвестування з високим рівнем диверсифікації ризику.  

Відмова від довгострокового планування має переважно 
інституціональні причини, пов’язані зі слабкістю механізмів захисту 
прав власності, «провалів держави» щодо забезпечення контрактної 
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дисципліни та надмірним адмініструванням. Підприємці мають більші 
побоювання не щодо банкрутства внаслідок ринкової конкуренції, а 
щодо збереження власного бізнесу. Відтак значна частка коштів 
спрямовується не в механізми розвитку, а у механізми захисту бізнесу 
[4, с. 48]. За слабкого захисту прав інтелектуальної власності 
загострюється проблема некомпенсованої позитивної екстерналії і 
супутня до неї проблема безбілетника, яка виникає під час 
впровадження інноваційного проекту [14]. Також існують серйозні 
проблеми з ефективністю правил, які регулюють контракти в сфері 
створення і використання інтелектуальних продуктів. 

Водночас математично доведено, що чим більше горизонт 
планування економічного суб’єкта і темпи росту бізнесу, тим більше 
ймовірність його виходу з інституціональної пастки та здійснення 
переходу до нової прогресивної норми [3]. Якщо фірма дотримується 
досить активної експансіоністської стратегії із завоювання ринку 
збуту, то вона, швидше за все, буде зацікавлена у виході з пастки; якщо 
ж компанія надає перевагу депресивній лінії розвитку або не дуже 
активній виробничій програмі, то вона залишитися в старій, 
неефективній системі господарювання. Цей принцип підтверджується 
результатами роботи деяких найбільш ефективних торговельних 
мереж України, які під час реалізації стратегії розширення здійснили 
певний прогрес у зниженні плинності кадрів, покращенні рівня якості 
обслуговування тощо.  

Відтак досить інтенсивний економічний ріст сприяє руйнуванню 
пасток: він включає механізм «храповика», котрий «виштовхує» 
компанію на якісно новий рівень розвитку. Фактично реалізується 
парадокс: економічне зростання породжується тільки економічним 
зростанням. Для української роздрібної торгівлі це означає, що 
низький рівень її технологічного розвитку затримує економічне 
зростання галузі, а відсутність галузевого росту консервує 
технологічне відставання на тому самому рівні. Бачимо замкнений 
цикл як свідчення належності дотримання короткострокової стратегії 
планування до категорії інституціональних пасток. 

7) Пастка платіжної дисципліни. 
Предметом постійних конфліктів між постачальниками та 
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торговельними мережами є недотримання термінів розрахунку за 
товари. Ситуація загострювалася поступово: починали з 15 днів 
відстрочки, потім збільшили терміни до 20 днів, протягом наступних 
трьох років відтермінування становило 90 днів, а в угодах на 2010 р. – 
вже 120 днів [32]. Станом на 2014 р. діапазон відстрочки сягнув 60-120 
днів, але іноді мережі порушують контрактні умови, збільшуючи 
терміни аж до 180 днів. У 2013 р. проблема з відстрочками 
загострилася, що було пов’язано зі зменшенням середнього чека в 
торгівлі на 5-7% та призвело до посилення конкуренції між 
ритейлерами, які прагнули якнайшвидше вкласти гроші в оборот. 

Стосункам з постачальниками також властива проблема 
асиметрії, яка проявляється у наданні преференцій оплати виробникам 
«якірної» продукції – власникам відомих та популярних брендів: для 
них встановлюються адекватні терміни, які у більшості випадків 
виконуються. Це насамперед стосується виробників шампанських вин 
та горілчаних напоїв, для яких практикується діапазон 30-45 днів.  

За рахунок відстрочок торговельні компанії забезпечують собі 
кількамісячний безвідсотковий кредит на розвиток власних торгових 
марок, організацію імпортних поставок, будівництво нових магазинів, 
рекламну діяльність тощо; частину коштів власники мереж тримають 
на банківських депозитах, заробляючи додаткові доходи. Фактично 
ситуація, яка склалася з платежами, призвела до того, що роздрібна 
торгівля набула ознак комісійної. 

У 2014 р. уряд намагався захистити постачальників через 
пропозицію законодавчого впровадження граничних термінів оплати: 
для швидкопсувних продуктів - 10 днів, для решти - 60 днів. Причому 
пропонувалося відраховувати відстрочку тільки від дати передачі 
товару роздрібній мережі. Це створювало явне «вікно» для 
маніпуляцій в торгівлі, яка у відповідь найімовірніше замінить свої 
договори та прив'яже термін розрахунків до моменту реалізації товару. 
Оскільки постачальники не в змозі проконтролювати момент продажу, 
то це лише заглибить проблему. До того ж, нова норма поширюється 
виключно на продовольчі товари, а постачальники інших товарів 
залишаться незахищеними. 

Ефект пастки у виконанні платіжних зобов’язань виник внаслідок 
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надмірної кредитозалежності підприємств торгівлі, які працюють в 
основному за рахунок короткострокових запозичень. Необхідність 
повертати кредити разом із відсотками, котра постає на тлі 
економічного спаду та зменшення купівельної активності населення, 
не сприяє послабленню опортуністичних мотивацій торгівлі і ще 
більше підсилює ефект блокування: за оцінками експертів, зменшення 
термінів розрахунків навіть наполовину може викликати галузевий 
колапс.  

8) Пастка ухилення від податків, або тіньового обороту. 
У 2012 р. витрати населення на придбання товарів та послуг 

склали 1179 млрд грн, а оборот роздрібної торгівлі – 812 млрд грн [28, 
с. 26, 375]. Різниця між цими показниками є орієнтовним обсягом 
тіньової економіки, визначеної методом "витрати населення - 
роздрібний товарооборот". За нашим розрахунком, в тіні перебувало 
367 млрд грн, що відносно офіційного обороту роздрібної торгівлі 
становило 45%. Отже, частка неофіційної торгівлі залишається дуже 
високою і зберігає риси інституціональної пастки.  

Ми не будемо детально зупинятися на цьому типі пастки, позаяк 
він широко висвітлений у науковій літературі і пояснюється 
нераціональною податковою політикою держави [22]. Додамо тільки, 
що приховування податків, поряд з чисто економічними факторами, 
отримує і моральне виправдання, якщо держава заморожує соціальні 
витрати або підвищує їх незначною мірою. 

9) Пастка зарплат «у конвертах» (різновид пастки ухилення 
від податків). 

Найпоширенішим порушенням трудового законодавства є 
приховування доходів найманих працівників, через яке бюджет 
втрачає, за найоптимістичнішими оцінками, до 20% надходжень. 
Найбільший обсяг порушень припадає на торгівлю (розрив з іншими 
галузями становить від 2 до 5 разів).  

Усі заходи, які протягом багатьох років вживала держава для 
викорінення цього негативного явища, виявилися нерезультативними. 
Загроза адміністративної відповідальності для працівника, а 
кримінальної – для роботодавця не спрацьовує, адже працівники вкрай 
рідко звертаються зі скаргами. Крім того, підприємці найчастіше 
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відбуваються штрафами і попередженнями. Кардинально не вирішує 
проблеми і постійні намагання з боку державних органів асоціювати 
тіньові зарплати з життям без гарантій: цей механізм пробуксовує 
через низький рівень і якість соціальних державних послуг населенню. 
Крім того, працівники усвідомлюють, що соціальні відрахування з 
їхньої зарплати спрямовуються не на власні майбутні пенсії, а на 
підтримання життя нинішніх пенсіонерів. Виплата зарплати в 
конвертах підпадає, таким чином, під класичне означення 
інституціональної пастки, джерелом якої є надвисокий рівень 
податкового навантаження на фонд зарплати (близько 59%) і вкрай 
неефективне його кінцеве використання. Відтак роботодавці і 
працівники не мають мотивації для оприлюднення реальних обсягів 
зарплати з суто економічних причин: перші в такий спосіб 
оптимізують витрати, а другі підвищують доходи.  

За весь період існування тіньового сектору доходів у бізнесі було 
вироблено кілька відносно легальних схем ухилення від податків при 
виплаті зарплат: через невраховану в касі готівку, операції з 
переведення коштів на рахунок та з рахунку підприємця-фізичної 
особи, нарахування дивідендів, оформлення працівника не на повний 
робочий день або за угодою стажування, оформлення довгострокової 
поверненої допомоги працівникам та інші. Йдеться фактично про 
утворення та закріплення низки деструктивних норм, які також мають 
риси пасток.  

Будь-які заходи з посилення жорсткості покарання за виплату 
тіньових зарплат тільки загострять проблему і призведуть до 
утворення інших пасток, адже спрямовуються не на причину, а на 
наслідок. Такі результати ми очікуємо зокрема від законопроекту, який 
зареєстровано в парламенті наприкінці 2013 р. і в якому міститься 
норма про підвищення штрафу до 51-85 тис. грн на 1 неоформленого 
працівника або позбавлення роботодавця волі терміном до 2 років.  

10) Пастка корупції. 
Механізм корупційної пастки аналогічний до двох попередніх і 

також достатньо глибоко вивчений в роботах сучасних 
інституціоналістів. Його дія виражається у створенні неофіційної, але 
стійкої і взаємовигідної співпраці підприємців та державних 
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контролюючих органів (податкової інспекції, пожарної служби, 
санепідемстанції та десятків інших структур). Участь у корупційних 
схемах знижує сукупні витрати підприємців порівняно з тими, якими б 
вони були в разі функціонування в рамках закону. Базовими 
факторами виникнення пастки є податковий і адміністративний 
законодавчий пресинг, нераціональність державної політики, висока 
диференціація доходів, а також розмиття моральних норм та слабкість 
механізмів державного і суспільного контролю [22, с. 18-19]. Спроби 
антикорупційної трансформації, що час від часу ініціюються 
державою, не мають відчутного успіху не тільки в силу зазначених 
факторів, а й тому, що оцінюються підприємцями не з точки зору 
підвищення ефективності регламентації господарських процесів, а з 
позиції потенційних загроз стійкості усталеної інституціональної 
системи [6]. 

Дослідження фундаментальних причин утворення 
інституціональних пасток в роздрібній торгівлі показало, що вони 
з’явилися як у вигляді побічних ефектів інституційних 
макроекономічних перетворень, так і як наслідок стратегічних 
помилок реформ інституціональної трансплантації, що проводилися в 
Україні починаючи з 90-х рр. ХХ ст. Формування деструктивних норм 
господарювання було індуковано складним комплексом процесів і 
взаємодій, які склалися внаслідок непродуманості реформ, надто 
швидкого темпу перетворень («шокової терапії»), неврахування 
характеру початкових інституціональних та економічних умов 
України, недооцінки важливості ментальних факторів (звички 
невиконання законів, пасивності, несамостійності, упередженого 
ставлення до підприємництва та ін.). Непередбачені наслідки 
спричинили реформи трансплантування передових інститутів на 
непідготовлений для них правовий і культурний ґрунт. Несумісність 
деяких трансплантатів з потребами та інституціональною структурою 
реципієнта призвела до інституціональних конфліктів та  породила 
трансплантаційні дисфункції. Як було показано вище, реформа 
тотальної терміналізації торгівлі викликала масовий спротив 
підприємців, призвела до переродження інституту безготівкових 
платежів на формальний інструмент, а також активізувала 
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альтернативні інститути, породивши нову нішу для тіньової діяльності 
(пастка готівкових розрахунків). Західні технології 
клієнтоорієнтованого маркетингу, будучи без адаптації запозиченими 
у вітчизняне середовище, в багатьох магазинах переродилися на свою 
протилежність і стали технологіями нав’язування послуг (пастка 
«непричетності продавців»). Реформи масового облагороджування 
регіонів сучасними торговими площами призвели до того, що за 
відсутності попиту на такі структури торговельні центри набули 
вигляду великих необлаштованих базарів (пастка вуличної торгівлі). 
Отже, трансплантація інститутів, що мала примусовий характер, 
обернулася імітацією формальних норм і утворенням 
інституціональних пасток. 

Закріпленню пасток сприяли ряд ефектів. Через ефект 
координації до виконання неефективних норм залучалося щораз 
більше підприємців, і в такий спосіб відбувалося зменшення 
пов’язаних з нормою трансакційних витрат та відповідне збільшення 
трансформаційних. Внаслідок дії ефекту навчання розвивалися 
технології, що скорочували витрати на підтримання інституту-пастки. 
Поступово інститут вбудовувався в систему інших, пов’язаних з ним 
інститутів і виникав ефект сполучення, коли норми і інститути 
починали підтримувати взаємне існування. Остаточному вкоріненню 
пастки сприяв ефект культурної інерції, що забезпечує небажання 
змінювати стереотипи поведінки, які довели свою ефективність. 
Відсутність механізмів, які б заблокували дію вказаних ефектів, 
призвели до такого рівня вбудовування інститутів-пасток в 
інституційні систему, що при спробах зовнішнього збурення вони 
лише злегка змінювали свої параметри і поверталися в стан 
квазірівноваги, що свідчить про явний ефект гістерезису. Зокрема 
запровадження спрощеної системи оподаткування для суб’єктів 
малого бізнесу виявилося не здатним ліквідувати пастки виплати 
зарплат в конвертах і ухилення від податків.  

Аналіз інституціональних пасток торгівлі також виявив, що їхній 
розвиток прямує шляхом «змішаних стратегій», коли суб’єкти 
працюють одночасно в рамках двох норм – ефективної та 
неефективної. Це стосується здійснення платежів у готівковій та 
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безготівковій формах, виплати офіційної та нелегальної зарплати, 
дотримання і порушення термінів розрахунків з контрагентами. 
Аналогічна ситуація спостерігається з паралельним існуванням 
сучасних форматів роздрібної торгівлі і стихійної та вуличної її форм.  

Змішана інституціональна стратегія являє собою особливу 
небезпеку, позаяк в рамках нової інституціональної системи 
продовжують існувати неефективні інститути, які ускладнюють її 
функціонування. Змішані стратегії є відносно нешкідливими тільки 
тоді, якщо частка одного з них є досить низькою, в іншому випадку (а 
саме він стосується викладених вище інституційних пасток) вони 
здатні затягнути економіку в зону виробничої рецесії і загальмувати 
економічне зростання1. З цих міркувань такий «інституційний 
коктейль» в торгівельному підприємництві доцільно визнати 
неефективним станом системи. Але й ліквідувати його проблематично, 
оскільки кожен інститут закріплений відповідними ефектами і має 
своїх прихильників, котрі активно відстоюють свої переконання і 
позиції. Фактично створена система взаємовигідної Парето-рівноваги, 
зорієнтованої на тимчасову перспективу. Тому дотримання змішаної 
інституціональної стратегії, яка характеризується неефективністю і 
стійкістю водночас, також може бути кваліфікована як інституційна 
пастка. Ліквідація комплексу пасток можлива лише при впровадженні 
дійсно економічно ефективних нових норм, задля переходу до яких 
система згодиться позбутися неоптимальних норм господарювання, і 
вихід зі змішаної інституціональної пастки стане безальтернативним. 

Діагностика інституційних пасток також показала, що в 
торгівельному підприємництві поглиблюється процес деформалізації 
норм. Загальною закономірністю є те, що постійне впровадження 
формальних норм регулювання торгівлі призводить до заміни 
більшості правил неформальними, які через ефекти координації, 
закріплення, сполучення та культурної інерції вбудовуються в 
інституціональну систему підприємництва. Відсутність стримувальних 
механізмів породжує тенденцію домінування неформальних практик 
господарчої діяльності над формалізованими, що супроводжується 

                                                            
1    Математичне обґрунтування див. в роботах [2, 3]. 
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урізноманітненням девіантних, але неефективних моделей поведінки. 
Сьогодні відсутні підстави сподіватися на самостійний вихід 

роздрібної торгівлі з інституціональних пасток. Якщо прийняти до 
уваги, що окремим агентам невигідно одноосібно відхилятися від 
пастки, то єдиним виходом бачиться посилення координаційних дій та 
синхронний перехід всіх учасників (або їхньої більшості) до 
альтернативної норми. В осяжній перспективі це можливо лише за 
участі держави, яка має узяти активну і дієву участь у реформах 
реального Парето-поліпшення всіх учасників підприємницької 
діяльності.  

При розробленні механізмів виходу з пасток потрібно 
враховувати, що агенти віддадуть перевагу ефективній нормі тільки за 
умови меншого рівня відповідних їй трансакційних витрат і 
трансформаційних витрат переходу. Щоб це забезпечити, потрібно: 
або збільшити трансакційні витрати діючої неефективної норми, або 
зменшити трансакційні витрати альтернативної ефективної норми, або 
знизити трансформаційні витрати переходу до альтернативної норми 
[21]. А для цього, в свою чергу, треба розробляти важелі ефективного 
впливу на механізми координації, сполучення і культурної інерції. 

Завдання ускладнюється тим, що державне управління протягом 
пореформеного періоду вже продемонструвало свою економічну 
неспроможність у розробленні та реалізації дієвої торговельної і 
підприємницької політики. Далі ми покажемо, яку саме роль в 
ситуації, що склалася, відіграло державне регулювання торговельного 
підприємництвом, і привернемо увагу до глибинних джерел невдалого 
інституційного проектування в сфері торгівлі. Додатковим аргументом 
на користь важливості завдання є безпосередні свідчення підприємців, 
які у якості найпроблемнішого фактору для ведення торгового бізнесу 
називають саме вади державної політики [10]. 

Наш аналіз дає змогу визначити проблеми-причини, тобто дає 
відповідь на питання, чому державні регуляторні ініціативи зазвичай 
справляли або незначний, «косметичний» вплив на торгівлю, або 
зазнавали повного фіаско.  

У якості методологічного інструменту обрано типологізацію 
архетипів патологій, які утворюються в системі управління 
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підприємством, за версією П. Сенге [27]. Типологія П. Сенге в 
систематизованому вигляді представлена в роботі Є. Фрейдіної [29], 
тому для зручності використаємо саме її. За визначенням автора, 
«організаційна патологія являє собою хворобливе порушення 
функціонування організації, що призводить до втрати таких 
властивостей, як стійкість, гнучкість, адаптивність, а в цілому - до 
порушення гомеостазу» [29, с. 312]. Патології в управлінні можуть 
бути спадковими і ситуативними. Спадкові патології зароджуються 
при проектуванні й створенні систем і об'єктів управління і на стадії 
прийняття довгострокових рішень - розробки політики, стратегії, 
сценаріїв і планів. Ситуативні патології утворюються у зв'язку з 
недосконалістю поточних управлінських рішень. 

Аналіз державних регуляторних актів в сфері роздрібної торгівлі 
та їхніх наслідків, який проведено за останні кілька років, дає підстави 
стверджувати, що система регулювання розвитку роздрібної торгівлі, 
як одна із функцій державного управління, набула певних деформацій, 
що мають усі ознаки організаційно-управлінських патологій. Ці 
патології спричиняють структурні збої в керуючій системі і призводять 
до дисбалансів в об’єкті регулювання, тобто торговельному 
підприємництві. Ми визначили загалом десять патологій, з яких сім 
запозичено з класифікації П. Сенге, а три (проектна дефектність, 
запізніла реакція, нейтралізовані рішення) є власним напрацюванням 
автора цієї роботи [13]. Нижче розкривається суть патології та 
наводиться ілюстративне підтвердження з української практики.  

1) Панування структури над функціями, коли для 
розв’язання будь-якої задачі обов’язково створюється додаткова 
структурна одиниця, що призводить до зниження продуктивності 
праці, зростання витрат на управління та посилення бюрократизації. Ці 
заходи посилюють бюрократичність управління, створюють штучне 
джерело для підвищення адміністративних витрат та майже ніколи не 
мають очікуваного ефекту. 

2) Дилема у стратегії, коли змішуються несумісні цілі 
управління. Ця патологія проявлялася у суперечностях стратегічних 
орієнтирів макроекономічної політики, а також декларуванні переходу 
до завдань вищого рівня за відсутності досягнень у нижчому. 
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Вочевидь, таке стратегічне «розфокусування» не сприяє вдалому 
управлінню. 

3) Маятникове рішення, коли нове рішення ухвалюється на 
тимчасову заміну старого, а потім відбувається повернення до 
попереднього стану. 

4) Підміна проблеми, коли замість радикальних реформ 
пропонуються «косметичні» зміни, котрі дають лише короткочасний 
результат. Постійне практикування «фіктивного» дерегулювання 
індукувало ефект звикання до рішень такого типу і призвело до повної 
відмови держави від радикальних рішень. Ця патологія державного 
управління набула найбільш загрозливих масштабів і навіть рис 
інституціональної пастки. 

5) Відтермінування цілей внаслідок неможливості їхньої 
реалізації у попередньо визначений строк. Патологія пов’язана з 
передпроектною недооцінкою можливостей реалізації рішення і 
свідчить про відсутність наукового обґрунтування та відповідних 
досліджень щодо ймовірності виникнення інституціональних 
конфліктів. 

6) Нейтралізовані рішення, коли приймаються цілком 
адекватні і корисні державні рішення, дія яких швидко нівелюється 
через прийняття інших норм протилежної спрямованості. Найчастіше 
це відбувається через нерозвиненість механізму встановлення 
взаємоузгодженості між різними законодавчими нормами, що з часом 
переросло у системну незлагодженість правового поля. 

7) Запізніла реакція, коли внесення потрібних змін до 
державних рішень відбувається не в момент виявлення проблемних 
зон, а зі значним часовим лагом, під час якого неефективна норма 
залишається чинною і індукує негативні ефекти.  

8) Проектна дефектність, яка виражається у розробленні 
таких державних нормативних актів, які в кінцевому підсумку не 
ухвалюються через жорстке неприйняття і спротив підприємницьких 
суб’єктів. Це пов’язано з неефективністю технології проектування 
інституціональних змін, а саме, з невиправданою квапливістю, 
відсутністю реальних механізмів зворотного зв’язку між державою та 
підприємцями, відвертим ігноруванням інтересів торгівлі. Слід 
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позитивно оцінити відмову від неякісних законодавчих актів, проте 
варто враховувати, що вони завжди пов’язані з непродуктивними 
витратами на «проектну дефектність» - передусім, на оплату роботи 
розробників, публічні роз’яснювальні заходи, оцінювання якості 
закону фахівцями-експертами і підприємцями та інші. 

9) Конфлікти управління між різними управлінськими 
ланками внаслідок дублювання функцій, перетинання інтересів, 
владного протиборства. Повноваження різних рівнів державного 
управління (загальнодержавних, регіональних та місцевих органів 
влади) в частині регулювання торгівлі часто перетинаються внаслідок 
відсутності чіткого розмежування їхній функцій та обов’язків. Це 
спричиняє правову невизначеність, створює умови для зловживань 
службовим положенням, особливо на рівні місцевого управління. 

10) Розмиття стандартів і норм поведінки державних 
службовців, яке проявляється у розвитку опортуністичних звичок та 
свідомому відхиленні від усталених та визнаних стандартів і норм 
поведінки чиновників. В основу поведінкових стандартів чиновників 
закладається орієнтація на отримання додаткової ренти (надприбутку) 
за рахунок монопольного права надання підприємцям певних послуг, 
які за нормами законодавства мають надаватися безкоштовно. 
Деструктивний характер рентоорієнтованої поведінки проявляється у 
тому, що вона не призводить до підвищення добробуту сторін, а 
передбачає лише примусовий перерозподіл вартості за власним 
розсудом. Орієнтація на рентні доходи, за свідченням торговельних 
підприємців, в тій або іншій мірі властива державним службовцям 
різних виконавчих служб і відомств, а її джерело полягає у 
законодавчих дефектах та відсутності механізмів стримування 
опортуністичної поведінки працівників владних структур. 
Систематизація організаційних патологій в системі державного 
управління торгівельним підприємництвом та ілюстративні приклади2, 
що підтверджують їхнє існування, наведені в табл. 2.  
  

                                                            
2 Ми маємо чимало прикладів на підтвердження кожної патології, але для ілюстративних 
цілей було обрано найбільш «резонансні». 
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Таблиця 2 – Типологія та приклади організаційних патологій 
державного регулювання торговельного підприємництва 

№ 
Управлінська 
патологія 

 
Приклади ілюстрації патології (українська практика) 

 
1 2 3 

1 Панування 
структури над 
функціями 

Підраховано, що лише з 1991 р. до 2009 р. на державному рівні 12 
разів змінювалася базова структура інституту державного 
регулювання внутрішньої торгівлі [5]. Розв’язання ж поточних 
завдань супроводжується безперервними організаційними змінами 
ієрархічної структури, які відбуваються у вигляді створення комісій, 
комітетів, робочих груп, призначення відповідальних тощо.  

2 Дилема у 
стратегії 

Керівництво держави протягом багатьох років намагалося поєднати 
прагнення до стабільності та реформи активізації розвитку економіки. 
Наприкінці 2013 р., після констатації провалу урядової програми 
активізації економіки на 2013-2014 рр., відомство розпочало 
розроблення нової програми з ще більшими амбіційними цілями –
програми «економічного ривка». Зауважимо, що підсумки по 
програмі активізації та розробка нової відбувалися у період, коли дія 
старої програми ще не закінчилася. 

3 Маятникове 
рішення 

У 2013 р. ряд торгових мереж побутової техніки (Comfy, Фокстрот, 
Ельдорадо і Епіцентр) були звинувачені Держспоживінспекцією у 
продажі неякісної і небезпечної контрафактної продукції. Сукупна 
сума призначеного штрафу для мереж перевищила 500 млн грн, що 
загрожувало самому існуванню мереж. Проте згодом з’ясувалося, що 
претензії державної інспекції були безпідставними, і державний орган 
зняв усі звинувачення, підписавши з бізнесом меморандум 
взаєморозуміння цивілізованого ринку. Подібними прикладами, в тих 
чи інших варіаціях, рясніє торговельна практика, що вказує на 
систематичні проблеми в ухваленні управлінських рішень. 

4 Підміна 
проблеми 

Однією з ілюстрацій патології є реформи дерегуляції, розпочаті у 
2010 р., торкнулася тих сфер, які не мали критичного значення для 
підприємців. Замість радикальної боротьби з корупцією та 
бюрократією, врегулювання питань оренди приміщень та отримання 
дозволів підприємцям запропонували спрощення реєстрації, яке вже 
давно перестало бути істотною перешкодою. В аналогічному ключі 
відбувалася реформа скорочення кількості ліцензій: вона стосувалася 
найбільш рідкісних видів діяльності і була завуальована штучною 
агрегацією, коли ліцензії поєднали в групи. На підтвердження 
наведемо дані Держкомпідприємництва, який на початку 2011 року 
звітував про скасування 90,2% (!) ліцензованих видів робіт та 35% 
ліцензованих видів діяльності [8]. Проте аналіз показав, що, 
наприклад, у медицині замість 165 ліцензованих видів робіт 
залишився один вид діяльності – «медична практика», у будівництві в 
аналогічний спосіб з 714 ліцензованих видів робіт залишилося 100  
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  одиниць з агрегованими формулюваннями. Це означає, що в реформі 

йдеться не про скасування, а лише про перейменування ліцензій. 
Частка ж реально скасованих для окремих видів діяльності ліцензій 
була вражаюче мізерною: «…виконання авіаційно-хімічних робіт 
(0,003 %, або всього 9 ліцензій); пересилання поштових переказів, 
простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 
посилок масою до 30 кг (0,006 %, або 16 ліцензій); виробництво 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння 
(0,02 %, або 44 ліцензії); пошук (розвідка) корисних копалин (0,05 %, 
або 134 ліцензії) тощо» [11].  

5 Відтермінування 
цілей внаслідок 
неможливості 
їхньої реалізації 

Ця патологія особливо яскраво проявлялася під час реформ 
трансплантації інститутів. Наявність всіх ознак інституціонального 
конфлікту унеможливлює доведення реформ до логічного кінця, тому 
вони постійно розтягуються у часі. Міндоходів понад 10 років 
намагалося «приживити» до українського бізнесу нові касові апарати, 
які в режимі реального часу передавали б у міністерство відомості 
про проведені операції. Супротив підприємців дотепер стоїть на 
заваді реформи, і вона виявилася здійсненою у повному обсязі лише 
для крупноформатної торгівлі. 

6 Нейтралізовані 
рішення 

Зменшення адміністративного тиску на малий бізнес під час реформи 
перегулювання у 2010 р., було «компенсовано» збільшенням 
податкового тиску через ухвалений в той самий проміжок часу 
Податковий кодекс. Впровадження єдиного соціального внеску стало 
давно очікуваною прогресивною новацією для суб’єктів, що 
працюють в рамках загальної системи оподаткування. Проте для 
фізичних осіб окремий платіж виявився недоцільним: він сприяв 
подвоєнню податкового адміністрування та зростанню трансакційних 
витрат. Крім того, Пенсійний фонд виявився не готовий до 
збільшення документообороту у зв’язку з впровадженням ЄСВ, та ще 
й отримав додаткову функцію перевіряти підприємців. 

7 Запізніла 
реакція 

Наприклад, верхня межа ставки єдиного податку для малого бізнесу, 
яка становила 500 тис. грн, у 1999 р. була еквівалентна 200 тис. дол., а 
через 10 років – вже 60 тис. дол., і це не враховуючи інфляцію. 
Багаторічна відсутність індексування ставки цього податку, яка 
набула об’єктивної необхідності через зростання зарплат та інфляції, 
призвела до перетворення спрощеної системи оподаткування на 
пільгу. Це, своєю чергою, збільшило обсяги використання спрощеної 
системи великими підприємствами з метою податкової оптимізації. 

8 Проектна 
дефектність 

Найяскравішими підтвердженнями патології є суспільний резонанс, 
який отримали проекти Податкового кодексу та Закону про 
внутрішню торгівлю. У ці нормативні акти було закладено такий 
рівень економічного та адміністративного тиску щодо 
підприємництва, що влада була змушена або істотно скоригувати 
(Податковий кодекс), або взагалі відмовитися (Закон про торгівлю) 
від їхнього ухвалення.  
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9 Конфлікти 

управління 
Неузгодженість дій різних владних ланок призводить до 
суперечностей і плутанини в адмініструванні бізнесу. Наприклад, 
дерегуляція малого бізнесу 2010 р. збіглася з посиленням податкового 
тиску внаслідок введення нового Податкового кодексу. В той час 
податкова інспекція розпочала перевірки згідно з ще не 
затвердженими нормами, використовуючи штрафи і конфіскацію 
товарів. Весь 2011 рік, поки залагоджувалися проблеми законодавчої 
недбалості, приватні підприємці не могли продавати свої товари та 
послуги юридичним особам, тому що останнім такі витрати було 
заборонено відносити на собівартість. Поки не був введений 
мораторій на перевірки, Держкомстат звітував про катастрофічне 
скорочення малого бізнесу: кількість підприємницьких суб’єктів за 
2010-2011 рр. зменшилася майже вдвічі: з 661 до 360 тис., внаслідок 
чого було втрачено 2 млн. робочих місць. [9]. 

10 Розмиття 
стандартів і 
норм поведінки 
державних 
службовців 

Органи державної влади можуть видавати та вимагати дозволи, 
передбачені законодавством). Торгівельні підприємці вказують на 
вимогу чиновників отримувати «дозвіл на торгівлю», який жодним 
законом не передбачено. Також звичною практикою є у стосунках 
між підприємцями і державними органами є  хабарництво, примусова 
участь у фінансуванні проблем місцевої громади тощо. 

 

Джерело: розроблено автором 

 
Аналіз організаційно-управлінських патологій, звичайно, не 

може обмежитися їхньою систематизацією, а потребує дослідження 
причин утворення цих типів дефектів. На наше переконання, виявлені 
патології мають як спадковий характер, зумовлений залежністю від 
попереднього шляху розвитку, так і ситуативний, що ґрунтується на 
дотриманні принципу «ручного керування» галуззю, залежно від 
обставин, що виникають.  

Потрібно визнати, що саме патології регулювання торгівлі і 
підприємництва визначають низьку якість ухвалюваних регулівних 
рішень, мають системний характер і є вузлом напруги сфери 
державного управління. Пороки структури і функцій державного 
регулювання як «знеособленої конструкції» доповнюються впливами 
особистісного фактору. Йдеться про факт усталеної практики 
свідомого прийняття чиновниками всіх рівнів управління таких 
рішень, які максимізують їхню власну функцію корисності. Формальні 
норми і контроль над їх дотриманням продовжують вводитися в 
спосіб, який відкриває шляхи до варіативності їхньої інтерпретації на 
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користь державних працівників, що дає змогу отримання додаткового 
доходу від підприємців. З іншого боку, невиправдана зарегульованість 
роздрібної торгівлі, надмірна кількість перевіряючих органів, 
дублювання їхніх повноважень, високі штрафні санкції зумовлюють 
те, що якби чиновники належним чином виконували усі свої обов’язки, 
то це призвело б до повної дезорганізації роботи бізнесу. Тому 
підприємці теж зацікавлені у нелегальних домовленостях і часто 
стають їхніми ініціаторами, позаяк в такий спосіб вони знижують 
витрати, а збитки компенсують через збільшення тіньових оборотів. 
Маємо замкнене коло стосунків з усіма ознаками інституційної петлі у 
регулюванні роздрібної торгівлі (рис. 2). В торгівлі інституціональну 
петлю породжують патологічні практики прийняття державних 
регуляторних рішень щодо «вживляння» обмежувальних інститутів: 
впроваджувані без наукового обґрунтування, вони індукують 
виникнення інституційного конфлікту як невідповідності між 
очікуваннями і потребами торгівлі та пропонованими їй нормами. 
Конфлікт призводить до появи інституційних дисфункцій, що 
проявляється у відторгненні норм або їхньому переродженні чи 
атрофії. Поступово формальні норми частково витісняються 
неефективними неформальними і співіснують паралельно за типом 
змішаної інституційної стратегії. Нарешті, механізми закріплення 
інститутів, котрі включаються автоматично, перетворюють їх на 
інституціональні пастки. Подальші спроби нормативного обмеження 
деструктивних інститутів виявляються безрезультатними, позаяк вони 
відбуваються на тлі стабілізації у відносинах формальних та 
неформальних інститутів, а також в умовах хронічної нерозв’язаності 
проблем організаційних патологій державного регулювання. Відтак 
петля затягується, звужуючи простір для інституційного розвитку 
роздрібної торгівлі в напрямі прогресивного вектору.  

Інституціональна петля – це такий взаємозв’язок між 
інститутами, який призводить до постійного звуження та згасання 
процесів, які ці інститути мають забезпечувати.3  
                                                            
3 Гриценко А.А. Институциональная архитектоника: объект, теория и методология // 
Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р.М. Нуреева,  
В.В. Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – С. 62. 
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Рисунок  2 – Інституціональна петля державного регулювання розвитку 
роздрібної торгівлі, авторська розробка 

Модель інституційної петлі показує, що роздрібна торгівля 
залишається неконкурентоздатною в умовах економічної глобалізації 
та зважаючи на задеклароване входження України до складу ЄС, а при 
збереженні виявлених тенденцій ми прогнозуємо погіршення ситуації. 
Державне регулювання протягом пореформеного періоду вже 
продемонструвало свою економічну неспроможність у розробленні та 
реалізації дієвої торговельної і підприємницької політики. Тому воно 
потребує передусім власного реформування, що має стати першим і 
найважливішим кроком. Система державного управління має бути 
негайної модернізована у структурі, функціях, ухваленні рішень, 
механізмах контролю за виконанням рішень та в інших аспектах. 
«Технічні» реформи повинні бути замінені на докорінні зміни і у 
системі ухваленні державних рішень, і у методології регулювання 
роздрібної торгівлі. Для усунення патологій державного регулювання 
потрібно насамперед: 

Простір для  

інституційного  

розвитку підприємництва  

в роздрібній торгівлі 

(5) 
Виникнення 

 інституційних 
пасток

(4) 
Змішана 

 інституційна 
стратегія 

Інституційні  
дисфункції  

 (3) 

Розроблення 
регуляторних  

норм (інститутів) 
 (1) 

Інституційні  
конфлікти 

 (2) 

Організаційні  
патології  
державного  
регулювання 
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- задекларувати і забезпечити реальне, а не фіктивне, втілення в 
практику принципу зворотного зв’язку між державними органами та 
торговельними підприємцями. Нова система регулювання торгівлі, яка 
може бути створена найближчим часом, має працювати за типом 
відкритої: зі «входом» (рецептором), на котрий постійно надходять 
імпульси у вигляді вимог і підтримки торгівців, та «виходом» 
(ефектором), з якого продукуються погоджені і несуперечливі 
регуляторні рішення і дії; 

- забезпечити постійний моніторинг і системну діагностику 
стану і проблем торгового підприємництва, а також змін у 
зовнішньому оточенні бізнесу. Моніторинговий блок має бути 
побудований за зразком адаптивної системи управління, коли 
керуючий суб’єкт (держава) отримує інформацію про зміни у 
середовищі одночасно з керованим об’єктом (торгівлею), що дає змогу 
своєчасно акумулювати релевантну інформацію та адекватно 
реагувати на мінливі потреби підприємців; 

- розробити, відпрацювати та впровадити у дію на постійній основі 
методику аналізу впливу регуляторних актів на підприємництво, яка 
практикується в розвинутих країнах, з науковою адаптацією 
відповідного інструментарію до роздрібної торгівлі. Кожен регуляторний 
акт, який ухвалюється відносно торговельного бізнесу, має виходити з 
«презумпції» переваг вільного підприємництва над державним 
втручанням, проходити чітко визначену і науково обґрунтовану 
процедуру розроблення, погодження і реалізації, а також повинен 
містити оцінку доцільності та негативних наслідків його впровадження; 

- при ініціюванні будь-яких регуляторних новацій стосовно 
роздрібної торгівлі потрібно створювати відповідні проектні групи, до 
яких обов’язково залучати визнаних фахівців з торговельного бізнесу - 
передусім, науковців з вченими ступенями, бізнесменів-практиків галузі, 
представників громадських і галузевих профільних об’єднань. Процес 
обговорення проектів нормативних актів має бути дійсно публічним та 
прозорим. В окремих випадках остаточні рішення варто приймати не на 
основі переважної більшості, а на засадах консенсусу, маючи на меті 
максимальне задоволення потреб підприємців і суспільства. 

На нашу думку, розроблення методології та механізмів 
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впровадження та забезпечення виконання визначених пунктів повинно 
стати предметом окремої дослідницької програми – самостійного 
наукового напряму в рамках вивчення проблем роздрібної торгівлі. Без 
відповідного методологічного забезпечення розв’язання поточних та 
перспективних проблем торгового підприємництва України нам 
бачиться нездійсненим. 
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РОЗДІЛ 19 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

к.п.н, доц., 
доцент кафедри економіки та стратегії підприємств, 

Криворізький економічний інститут  
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Матукова Г. І. 

В період становлення вітчизняної системи управління 
підприємства спеціаліст сучасного підприємства перетворився з 
кадрового «консерватора-діловода» на ініціативного й 
комунікабельного менеджера. Сьогодні HR-служби сучасного 
підприємства беруть безпосередню участь у стратегічному керуванні 
через управління одним із головних нематеріальних активів будь-якої 
компанії – персоналом. В процесі формування механізму управління 
персоналом дослідники визначають необхідність вивчення 
особливостей новопризначених працівників: виявлення знань, яких 
бракує, умінь і навичок, що не вистачає для ефективного виконання 
обов’язків: організація отриманих даних навчального процесу за 
програмами додаткової професійної освіти; визначення рівня 
підготовки працівників після отримання цієї освіти. Якщо такого 
оцінювання в процесі прийому на роботу не проводилось, необхідно 
провести дослідження якостей, знань, умінь і навичок 
новопризначених працівників, де враховуються освіта, спеціальність 
досвід роботи знання законодавства його потенційні можливості, а 
також особистісні характеристики: такі як мотивація на реалізацію 
політики держави, установки на виконання посадових обов’язків 
відповідальність самоконтроль, організованість тощо [21, с. 111-118 ]. 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

523 

А.Рачинський визначає професійну і соціально-психологічну 
адаптацію працівників як основне завдання системи управління 
персоналом [19]. Також дослідники вважають, що адаптація нових 
кадрів на робочому місці є новим окремим напрямком управління 
персоналом, який потребує глибокого вивчення. 

Спеціалісти-управлінці університету Мак-Гіл пропонують 
розглядати роботу працівника підприємства як життєвий цикл з певних 
етапів. Відповідно до цього погляду, адаптація працівників 
відбувається у два етапи: на першому більшою чи меншою мірою 
відбувається “шок від побаченого”, на другому етапі, на думку авторів, 
відбуваються “соціалізація і зростання” [24, с. 161-172]. Група 
науковців об’єднує адаптацію персоналу як створення умов праці, цей 
підхід був започаткований у 20-х роках Е. Мейо (“Школа людських 
відносин”), що ставив на меті досягнення згоди працівника з 
програмою адміністрації підприємства, зниження незадоволення, 
полегшення адаптаціїі й подолання відчуження. Цей напрямок в 
управлінні персоналом є важливим, адже дослідження доводять, що 
умови праці на новому робочому місці належать до ключових 
факторів, які впливають на рішення новопризначеного працівника 
щодо продовження роботи в організації.  

 Нині ефективне управління персоналом необхідне для суб’єктів 
господарської діяльності. Саме це робить підприємницьку діяльність 
об’єктом підвищеної уваги з боку учених: А. Блинова, О. Василевської, 
В. Весніна, В. Грибова, В. Дорошенка, А. Кібанова, Т. Родкіна, В. 
Панкратова, Е. Смирнова та ін. Дослідження в контексті управління 
персоналом на сучасному етапі мають загально науковий сенс і носять 
більш описовий характер; однією з причин такої спрямованості 
досліджень є відсутність науково обґрунтованого підходу, на якому б 
базувався механізм моделювання і оцінки ефективності системи 
управління персоналом. Ефективність системи управління персоналом 
на підприємствах значною мірою залежить від оптимальної 
організаційної структури підприємства, зовнішніх і внутрішніх 
факторів, що впливають на її формування, від форми і низки інших 
організаційних аспектів. Впливаючи моментально на потреби ринку, 
підприємства можуть створити виробничий потенціал у відносно 
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короткий період часу. Чинне українське законодавство критерієм для 
віднесення того чи іншого підприємства до розряду малих і середніх 
передбачає максимальні розміри чисельності працівників за 
укрупненими групами галузей. Так, згідно із Законом України “Про 
підприємства в Україні”, до малих підприємств відносять новостворені 
та діючі підприємства з чисельністю працюючих: у промисловості та 
будівництві – до 200 осіб; в інших галузях виробничої сфери – до 50; у 
науці та науковому обслуговуванні – до 100; у галузях невиробничої 
сфери – до 25; в роздрібній торгівлі – до 15 осіб [18]. Серед внутрішніх 
факторів виділено головний – управління. Управління персоналом на 
малих і середніх підприємствах має певні особливості, що 
визначаються двома основними ролями персоналу: стимулюючою і 
діяльною. У свою чергу, роль персоналу визначається соціально-
психологічними особливостями індивідуального працівника і групової 
поведінкою. Виявлена специфіка малого і середнього підприємства, 
що обумовлює необхідність розгляду таких соціально-психологічних 
особливостей персоналу малих і середніх підприємств: особистісні 
якості, стиль поводження і керівництва підприємця-керівника; групове 
поводження персоналу («дух команди» ) [10, с. 85]. Індивідуальне 
поводження визначається багатьма параметрами, серед яких:  
індивідуальні здібності, нахили й обдарованість, схильність до 
реалізації будь-якої діяльності, орієнтація на її виконання; специфіка 
мотивації; специфіка потреб людини, уявлення про цілі професійної 
діяльності; індивідуальні цінності (загальні переконання, віра, 
світогляд, уявлення про світ); демографічні особливості; статеві і 
вікові; національні, культурні особливості (засвоєні на досвіді способи, 
правила і норми поводження, що детермінують конкретні реакції 
людини в конкретних ситуаціях). В малому підприємстві основну роль 
грають роль особливості індивідуального поводження підприємця-
засновника, керівника малого або середнього підприємства полягають 
у тому, що саме підприємець одноосібно визначає стратегію, тактику 
ведення бізнесу, основи кадрової політики, управління персоналом 
підприємства. Теорією і практикою встановлено, що основою 
колективу малого або середнього підприємства є команда, а на 
формування команди впливає особистість підприємця, його 
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індивідуальний стиль управління як лідера цієї команди [4, с. 235-242]. 
Дослідники сфери управління стверджують, що бажання 

домогтися успіху і перемогти властиве майже всім початківцям, тобто 
персоналу 25-30 років, а для підприємців є обов’язковою внутрішньою 
потребою. Крім того, потрібна й опора на власні сили, відчуття себе 
господарем свого життя. Усіх, хто замислюється про створення власної 
справи, хвилює питання, чи зможуть вони зберегти в собі віру і 
внутрішню твердість, що необхідні не тільки для подолання інерції 
при створенні всього нового, а й для управління створеним 
підприємством і для його розширення. Ця теорія підтверджується 
закордонними дослідженнями: анкетування в м. Сент-Луїс (штат 
Міссурі) 31-го підприємця – власника підприємств малого та 
середнього підприємництва показало, що чим більш успішний 
підприємець, тим більшою мірою йому властива внутрішня мотивація, 
і що ця якість взагалі відрізняє підприємців серед представників інших 
прошарків працюючого населення, за винятком менеджерів-чоловіків [ 
26, с. 277-289.]. У підприємця внутрішня мотивація як риса характеру 
має бути виражена звичайно сильніше, ніж у типового менеджера. 

Наступною необхідною якістю персоналу організації, 
підприємців і людини в цілому має бути прагнення до незалежності і 
самореалізації. Проведене дослідження серед власників малих й 
середніх підприємств в США виявило, що основною причиною 
створення своєї справи було не отримання доходу, а можливість 
самореалізації та незалежність в прийнятті рішень.  Наступною якістю, 
необхідною для швидкого адаптування в умовах підприємства, є 
актуальна потреба і можливість у неформальному спілкуванні і 
соціальних контактах. Більш того, малі та середні підприємства 
можуть досягти найбільш ефективних результатів у своїй діяльності в 
тому разі, якщо його колектив являє собою єдину команду. У сучасній 
літературі в більшості випадків терміни “команда” і “група” 
вживаються як синоніми. Однак, як відзначають Д. Ільген, Д. Майор та 
ін., слово “команда” точніше і переважніше, оскільки воно означає не 
будь-яку соціальну групу, а лише таку, котра орієнтована на виконання 
ділової задачі [25, с. 248]. Для швидкої адаптації персоналу 
підприємства необхідним є прийняття й усвідомлення організаційної 
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культури підприємства, що характеризується через: прийняті всіма 
співробітниками підприємства норми, способи розподілу влади, 
згуртованість і зв’язаність членів команди, характерні способи 
організації командної взаємодії, організація рольового розподілу, 
рівень мотивації членів команди. Тому виникає потреба управління 
мотиваційними процесами, створення і реалізації моделі мотивації 
працівників малих і середніх підприємств. Існують три учасники 
процесу мотивації в колективі-команді малого або середнього 
підприємства – сама робота, співробітники підприємства і керівник-
підприємець. Робота співробітників у колективі-команді повинна мати 
конкретне значення і приносити задоволення, співробітник не буде 
задоволений своєю працею, якщо результат його діяльності 
непомітний, особливо на малих та середніх підприємствах, де кожен 
співробітник знаходиться на очах. Персонал має усвідомити, що несе 
конкретну відповідальність за роботу, яку виконує (присутність 
самостійності в роботі). 

Більшість підприємств малого та середнього підприємництва 
ставлять перед собою довгострокові цілі, характер яких не завжди 
чітко визначений, у той час як працівники зосереджуються на 
найближчих цілях – підвищення зарплати і поліпшення умов роботи 
[8, с. 71]. В такій ситуації необхідний обґрунтований вибір методів і 
прийомів мотивації. Роль персоналу для підприємства має подвійне 
значення, персонал виконує стимулюючу роль, оскільки може 
задовольнити свої потреби в самореалізації, досягненні успіху, 
одержанні прибутку і, як наслідок, – поліпшення умов життя і праці. 
Індивід  також може задовольнити особисті і суспільні потреби в 
нових товарах і послугах, що відсутні на ринку. Також персонал може 
виконувати діяльну роль (у підприємницькій діяльності), 
безпосередньо реалізовувати і здійснювати підприємницьку діяльність, 
а крім того, через малі та середні підприємства створювати додаткові 
робочі місця на ринку праці.  

В економічній літературі персонал підприємства визначається, з 
одного боку, як об’єкт управління, з іншого боку, як об’єкт мотивації 
ефективного використання у виробництві. Та правильному розумінню 
економічної сутності персоналу заважає однобічний підхід до її 
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визначення. Зокрема, відомі такі погляди на сутність персоналу: 
персонал – це кадри підприємства, які отримали професійну 
підготовку, або основний штат, що має намір до праці, або трудовий 
колектив. Тобто в таких визначеннях сутності персоналу виявляється 
кількісний підхід, за яким не враховуються такі якісні його ознаки, як 
здоров’я, розумові здібності, знання та досвід, мобільність, здатність 
забезпечувати дохід, витрати на відтворення робочої сили  

Питання мотивації праці персоналу розглянуто в роботах таких 
відомих учених-економістів, як А. Маршалл, А. Маслоу,  
Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, Б. Генкін, О. Мазін, А. Калина,  
В. Ковальов, Ю. Кокін, Р. та ін. Проблемі управління персоналом 
присвятили свої праці М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Д. Гвішіані, 
А. Шегда, І. Бланк, Г. Гольдштейн та ін. У них мотивація праці 
розглядається як економічний метод управління персоналом, а її 
сутність визначається по різному з використанням обмеженого кола 
класифікаційних ознак.  

У межах підприємства персонал можливо розглядати як 
людський капітал, що є основним елементом трудового потенціалу, 
тому може мати вартісне вимірювання. Тобто людський капітал і 
персонал одночасно можуть виступати як вартісна міра трудового 
потенціалу й визначати рівень, який вимірюється витратами на 
персонал. Сукупний рівень трудового потенціалу складають трудові 
ресурси, які в умовах виробництва володіють певною продуктивною 
силою праці (технікою, технологією, засобами виробництва, 
технологічною енергією, організацією праці й виробництва), 
інтенсивністю, якістю, умовами, мотивованістю праці. Важливим 
елементом механізму мотивації й управління персоналом у ринкових 
умовах виробництва стають показники досягнення ефективності 
систем стимулювання праці для роботодавця, які визначаються 
загальним прибутком за виключенням заохочувальних виплат. 
Виходячи з економічних інтересів роботодавця, ефект визначається 
щодо витрат на персонал, до яких слід відносити заробітну плату із 
соціальними відрахуваннями, витрати на всі види соціального 
страхування, соціальні потреби і пільги, витрати на утримання 
соціальної інфраструктури, навчання, підвищення кваліфікації 
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персоналу, виплату дивідендів тощо. Найбільш відомим є метод 
визначення ефективності систем заохочення персоналу до праці в разі 
встановлення регламентованого рівня стимулюючих виплат залежно 
від показника заохочення. До основних методів удосконалення систем 
стимулювання праці персоналу, відомих в економічній літературі, 
можна віднести структуризацію заробітної плати. Більшість 
дослідників кваліфікує мотивацію праці однобічно як метод 
спонукання до праці відповідно до потреб, інтересів або мотивів 
людини, не звертаючи увагу на такі риси мотиваційного процесу, як 
системність матеріальних і моральних заходів, що спонукають 
працівника до високих показників роботи, які відповідають його 
психофізіологічним настановам та економічним інтересам 
роботодавця. Тому сутність мотивації праці розглядається нами як 
система моральних і матеріальних заходів, які спонукають працівника 
до високих показників роботи, виходячи із психофізіологічних 
настанов людини та необхідності забезпечення економічної вигоди для 
роботодавця. До таких заходів можуть бути віднесені ті, що не 
виходять за межу соціальної відчутності заохочувальних виплат за 
успішність роботи для працівників і їх родин та забезпечують 
психофізіологічне задоволення результатами власної трудової 
діяльності згідно з мотивами і потребами. Показники мотиваційного 
механізму персоналу підприємств можуть включати такі ознаки: 
матеріальні, соціальні, естетичні, емоційні, духовні. Чинники впливу: 
людський прогресс, джерела забезпечення та можливості задоволення 
потреб, психофізіологічні настанови людини. 

 Щодо формування ефективного механізму управління 
персоналом підприємства, то можно визначити методи досягнення 
мети: (матеріальне заохочення персоналу) зарплата; її структура і 
диференціація, надбавки (система коефіцієнтів), доплати і компенсації, 
премії та заохочувальні виплати; дивіденди за власність; психологічні 
методи заохочення до праці та внутріфірмового навчання. Науковий 
підхід до систематизації класифікаційних ознак дає змогу 
застосовувати механізм управління й мотивації праці на 
підприємствах, у структурі якого доцільно визначати напрями 
дослідження проблем стимулювання ефективного використання 
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персоналу. Це дає змогу комплексно вирішувати проблеми 
конкурентоспроможного виробництва. Аналізуючи літературніі 
джерела в контексті вдосконалення систем управління персоналом 
підприємством, здійснено спробу розробити механізм удосконалення 
системи управління персоналом підприємства (рис.1). 

 

 
 Рисунок 1  Механізм удосконалення системи управління персоналом 

підприємства 

1етап  Аналіз підсистеми управління персоналом підприємства 
 виокремлення функціональних обо’в язків і повноважень ланок підприємства; 
 визначення особливостей технології підприємств,зазначення вузьких місць 

управлінні; 
 визначення системи основних компетентностей, необхідних особливостям 

технології підприємства; 
 виокремлення комплексу ризиків в системі управління персоналом 
2 етап Оцінка стану персоналу підприємства 
 аналіз вікового розподілу персоналу; 
 визначення показників структури чисельності персоналу, рівня освіти, 

інтелектуального потенціалу 
 виявлення комплексу структури персоналу 

 Використання методів оцінки мотивації персоналу підприємства 
 визначення потреб підприємства в категоріях персоналу, методів і форм впливу  

( структуризація заробітної плати, системність матеріальних і моральних заходів, 
використання факторів: матеріальних, естетичних, соціальних, духовних)    

Розробка програми організаційно-економічних заходів системи управління 
персоналом підприємства 

(реструктуризація організаційної структури підприємства, зміна системи набору й 
відбору персоналу, впровадження систем тестування персоналу, системи тренінгів 
тощо.)  

Оцінк а економічного ефекту, щодо удосконалення системи управління 
персоналом 

(використання економічних методів) 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

530 

Як критерій визначення раціональності шляхів розвитку методів 
матеріального і морального заохочення персоналу до успішної праці 
рекомендовано використати співвідношення порогу соціальної 
задоволеності розміром заохочувальних виплат для працівників і їх 
родин, а також розміром економічного ефекту для роботодавців. Це 
дає змогу не запобігати до регламентування граничних максимальних 
розмірів винагород за працю.  

Система винагород має базуватись на таких принципах: 1) форми 
винагород працівників мають бути конкурентоспроможними відносно 
інших господарств; 2) механізм стимулювання має бути зорієнтованим 
на досягнення кінцевих результатів як окремого працівника, так і 
колективу в цілому; 3) кожен працівник отримує стільки, скільки 
зробив; 4) частка премій і додаткових витрат тим більша, чим вищий 
ранг працівника, що стимулює постійно підвищувати свій рівень. 

Працівник повинен знати, скільки він може отримати за кількість 
та якість своєї праці. Повинен знати і скільки він може не отримати за 
неякісні, безрезультатні або запізнілі дії. Форми і розміри премій  
мають залежати від категорії працівників, зростання обсягів 
виробництва здійснюється за додаткового обсягу робіт, забезпечення 
встановленої якості продукції та культури виробництва, у вигляді 
визначеного відсотка від тарифної ставки або від фактично 
відпрацьованого часу (нарахування йде на основну заробітну плату). 
Отже, премія не повинна нараховуватися за результати і діяльність 
працівників, що є обов'язковими і оплачуються в рамках постійної 
частини заробітку. Отже, для того щоб премія на підприємствах 
забезпечувала певний економічний ефект, необхідно, щоб основні 
елементи, які характеризують організацію преміювання, були 
економічно правильно побудовані. Преміювання повинно 
здійснюватись за перевиконання завдання, дострокове завершення 
роботи, економію матеріальних ресурсів, досягнення високих 
показників по виробництву окремих видів продукції тощо. 

Перспективами подальших досліджень із зазначеної проблеми 
стає розвиток раціональних методів стимулювання й управління 
трудовими ресурсами відповідно до галузевих особливостей 
підприємств та механізму управління й мотивації праці персоналу. 
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Нестача висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців 
здатна  нині вилитися в серйозні соціальні, економічні й політичні 
проблеми в країні. І якщо не подумати про цю проблему тепер, на 
державному рівні, то з великою часткою ймовірності можна говорити 
про те, що наступить момент, коли в Украні назріє проблема гострої 
нестачі висококваліфікованих працівників. Причин кризи управління 
персоналом на мікроекономічному рівні  багато, але основними з них 
можуть бути такі: конфлікт інтересів зацікавлених у діяльності 
підприємств; недоліки в управлінні персоналом; недостатня мотивація; 
недостатній рівень кваліфікації та навчання; погані умови праці; 
суперечності між цілями організації та інтересами окремих груп 
працівників; застарілість організаційних структур та стилю 
управління; брак ресурсів та інформації; недоліки в контролі; 
порушення етики; недооцінювання або хибне оцінювання результаів 
діяльності; невідповідність типу організаційної культури та поведінки 
новим умовам функціонування організації. Криза персоналу визначає 
невідповідність діяльності персоналу новим умовам, що виникли у 
процесі розвитку організації. Основні симптоми кризи управління 
персоналом на підприємстві: почастішання конфліктів; скорочення 
кількості робочих годин (змін) та наявність надлишкового персоналу; 
посилення плинності кадрів; збільшення кількості неявок на роботу; 
зниження продуктивності праці; ігнорування вказівок керівництва; 
погіршення дисципліни, страйки. Тому нині, вважається можливим 
почати спробу визначити і сформулювати такі принципи 
антикризового управління персоналом, що повніше, конкретніше 
відббивали б сучасний, дуже суперечливий етап соціально-
економічного розвитку [14, с. 46 51]. Ці принципи дали б змогу 
менеджерам і підприємцям вчасно запобігати кризі, ефективно 
управляти персоналом в умовах кризового стану організації і 
забезпечувати вихід організації з кризового стану з мінімальними 
втратами. Організації, які навіть під час кризи будуть демонструвати 
лояльність до свого персоналу, тим самим підтвердять, що люди є 
дійсно важливими. Саме такі організації, орієнтовані на людей і на 
стосунки, зможуть розраховувати і на відповідну лояльність та довіру 
не тільки своїх працівників, а й клієнтів. Керівництву підприємств 
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необхідно знайти недорогий і ефективний спосіб забезпечити бізнес 
професійною підтримкою і організувати безперебійну роботу 
основних підрозділів [1, с. 39 47 ]. Одним з оптимальних способів є 
аутсорсинг, а саме, передача певних функцій на обслуговування іншій 
компанії, що спеціалізується у відповідній галузі. Кадровий аутсорсинг 
в умовах кризи є якнайкращим способом економії засобів і скорочення 
статті адміністративних витрат. При цьому якість послуг, що 
надаються, стоїть на високому професійному рівні за рахунок вузької 
цілеспрямованої спеціалізації компанії-провайдера. Керівнику може 
здатися, що відмовившись від аутсорсингових послуг і додавши 
внутрішньому фахівцю додаткове навантаження, він збереже гроші і 
скоротить витрати. Таке рішення більшить витрати, оскільки 
утримання власних висококваліфікованих фахівців, яким необхідні 
регулярна висока зарплата, соціальні гарантії, робочі місця, додаткові 
виплати, коштує набагато дорожче [9, с. 36 40]. Скориставшись 
послугами кадрового аутсорсингу, підприємство здобуває економічно 
вигідного професійного партнера, який на перший погляд є його 
внурішнім фахівцем, але водночас залишається самостійним і 
юридично незалежним. Тимчасовий працівник, на відміну від 
постійного, одержуватиме тільки зарплату залежно від реально 
відпрацьованого за місяць часу. Термін такого контракту може бути до 
одного року, після чого працівника або повернуть в штат, або 
переведуть на інший тимчасовий проект. Передача персоналу в 
аутсорсинг передбачає використання його колишніх знань і навиків на 
новому місці. Переведення працівника на іншу роботу здійснюється 
згідно зі статтями 32, 33 Кодексу законів про працю України. Без згоди 
працівника власник або уповноважений ним орган не має права в 
одноосібному порядку здійснювати такі дії [17, с. 22 30] Звернувшись 
до послуг аутсорсингу персоналу, компанія дістає можливість: 
перерозподілити статті бюджету (заробітна платня — послуги); зняти з 
себе велику частину юридичної відповідальності перед працівниками; 
вилучити або зменшити витрати на звільнення працівників у зв'язку із 
завершенням проекту; вилучити витрати на підбір персоналу; 
вилучити витрати, пов'язані з розрахунком заробітної платні. 
Підприємство отримує багато переваг при застосуванні аутсорсингу, а 
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саме: фокусування власних ресурсів на основних цілях бізнесу; 
зниження собівартості функцій, переданих аутсорсеру; отримання 
доступу до ресурсів, яких немає у компанії, наприклад, при розвитку 
діяльності в регіонах, або при створенні нового бізнесу; доступ до 
новітніх технологій. Компанія-аутсорсер за рахунок ефекту "оптових" 
продажів своїх послуг має більше стимулів і можливостей вкладати 
кошти в придбання і освоєння нових технологій [12, c. 20 21].  

Підприємства, які починають діяти без чіткого розуміння ситуації 
та скорочувати витрати на персонал, масово вивільнювати працівників, 
знижувати заробітну плату без економічного обґрунтування потреби в 
таких діях, ризикують залишитися в критичний момент без цінних 
висококваліфікованих працівників, які є запорукою успішного 
виведення компанії з будь-якої кризової ситуації. Тому кадровий 
аутсорсинг наразі є одним з найдієвіших інструментів, яким може 
скористатися організація для скорочення витрат і стабілізації 
фінансового положення.  

Реальний ефект від удосконалення управління персоналом 
можливо досягти лише за умови базування всіх його елементів на 
об’єктивному підґрунті, виходячи з відповідних потреб промислового 
підприємства та за наявності певних умов зовнішнього середовища, 
що, у свою чергу, потребує чіткості теоретичних і методичних підходів 
у цій сфері. Система управління персоналом має спиратись на 
нормативно-правову базу, за якою повинно здійснюватись державне 
регулювання мінімального розміру і відсутність верхньої межі. Слід 
наголосити, що система винагород має базуватись на наступних 
принципах: форми винагород працівників мають бути 
конкурентоспроможними відносно інших господарств;  механізм 
стимулювання має бути зорієнтованим на досягнення кінцевих 
результатів і окремого працівника, і колективу в цілому;  кожен 
працівник отримує стільки, скільки зробив;  частка премій і 
додаткових витрат тим більша, чим вищий ранг працівника, що 
стимулює постійно підвищувати свій рівень. За умов розвитку 
ринкової економіки виникає потреба пробудити у робітників 
підприємств зацікавленість у результаті праці та ініціативу, 
сформувати сталу соціальну позицію, засновану на технологічному, 
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технічному та економічному мисленні. Працівники у сучасних умовах 
повинні бути високоосвіченими, володіти високою корпоративною 
культурою, стратегічним мисленням та ерудицією. Для цього 
необхідно забезпечити постійний професійний розвиток працівників. 
Функції підприємств у сфері розвитку персоналу значно розширились. 
Система підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки 
робітників на підприємствах, з одного боку, повинна швидко реагувати 
на зміни потреб виробництва в робочій силі, а з іншого − надати 
можливість працівникам відповідно до їх інтересів підвищувати свій 
професійний рівень і навчатись. Професійний розвиток сприяє 
загальному, інтелектуальному та професійному зростанню людини, 
розширює її ерудицію і зміцнює впевненість у собі. Ключовим 
моментом у управлінні професійним розвитком є організація 
взаємопов’язаних процесів формування особистості працівника з 
конкурентоспроможними здібностями. Основним напрямом 
професійного розвитку є професійне навчання − процес формування у 
працівників специфічних, професійних знань, навиків за допомогою 
спеціальних методів навчання. Управління процесом професійного 
навчання починається з визначення потреб, які формуються на основі 
потреб розвитку персоналу, а також необхідністю виконання 
робітниками своїх поточних виробничих завдань і обов’язків. Про 
важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість 
зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі майже 5% фонду 
заробітної плати. Навчання працівників дозволяє вирішувати основні 
завдання як в інтересах підприємства підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, так i в інтересах людини 
підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації 
cвоїх здібностей. Працвник стає конкурентоспроможним на ринку 
праці, а рівень його освіти (разом з показниками тривалості життя та 
доходу на душу населення) є одним із трьох показників, що формують 
індекс розвитку людини. Управління персоналом безпосередньо 
пов’язано з забезпеченням конкурентоспроможності підприємства [5, 
7, 23]. 

Розгляд зарубіжного досвіду підтверджує, що ефективним є 
сполучення матеріальної винагороди з різноманітними стстемами 
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соціальних виплат та пільг, що здійснюються на рівні підприємств та 
формують спеціальні соціальні фонди. Такі виплати спонукають до 
покращення становища працівника, підтримують його працездатність, 
підвищення кваліфікаії, зниження плинності робочої сили [3, с. 25].  

Для сучасних менеджерів, крім заробітної плати, важливими є й 
інші чинники, зокрема зміст праці, умови, за яких вони можуть 
цілковито проявити свої здібності, уміння та навики, чітка орієнтація 
кар’єрного зростання, можливість проявити особисті творчі здібності у 
вирішенні поставлених завдань. Використання вміло налагодженого 
мотиваційного механізму значною мірою впливає на ефективність 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємств. 
Враховуючи світовий досвід мотивації праці, можна стверджувати, що 
теоретична платформа для створення такого механізму існує, але 
потребує удосконалення з урахуванням результатів мотиваційного 
моніторингу і прилаштуванням до своєрідної трудової ментальності 
українців, економічної ситуації в країні [20, с. 86 ]. Персонал є 
основним джерелом продуктивності та ефективності праці 
підприємства. Саме люди визначають та реалізовують стратегії 
компанії. Вони є найголовнішим ресурсом в корпоративному 
управлінні організації. Нематеріальна мотивація спрямована на 
задоволення психологічних та соціальних потреб людини. Ефективно 
дана мотивація впливатиме лише на тих людей, які вже задовольнили 
свої базові потреби і впевнені в тому, що зможуть їх забезпечувати, та 
наступним етапом для них є самореалізація [22]. Універсальними 
методи нематеріальної мотивації рекомендованими ефективними 
методами, які підійдуть і для великих підприємств, і для середнього 
бізнесу, є:  покращення робочого місця; позитивне ставлення 
керівництва до підлеглих; підвищення по службі; гнучкий графік; 
безкоштовне навчання; зайнятість працюючих в робочий час;  
зворотній зв’язок [15, с. 24–31]. Система мотивації не буде достатньо 
ефективною, якщо вона базуватиметься лише на фінансових стимулах 
і не включатиме нематеріальні складові. Зрозуміло, що для кожного 
працівника існує індивідуальна схема, адже на різних людей діють 
різні стимули і для цього потрібно враховувати безліч аспектів, 
починаючи з особливостей характеру працівників і закінчуючи їх 
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прагненням професійного самовираження, та використання 
нематеріальних методів мотивації працівникам дасть змогу не лише 
підвищити ефективність їх роботи, а й зведе до мінімуму матеріальну 
складову мотивування. Збільшення на підприємстві мотивованих 
працівників надає біьше можливостей керівництву щодо його 
ефективного використання. Тому керівникам важливо зосередитись не 
лише на збалансованості системи стимулювання персоналу, а й на 
пошуку індивідуальних важелів впливу на підлеглих. З метою оцінки 
ефективності мотиваційного механізму на підприємстві можна 
запропонувати систему показників, що є складовими методологічної 
бази проведення діагностики системи мотивації праці:  економічні та 
трудові показники, що визначають ефективність використання 
робочого часу, трудового потенціалу працівників, заробітної плати та 
загальних витрат на персонал, та його розвиток, результативність праці 
тощо; показники руху персоналу; показники кадрового потенціалу 
(освітньо-кваліфікаційного рівня, демографічної структури персоналу); 
показники соціально-економічної, інноваційної та трудової активності 
персоналу; показники, що характеризують стан організації та умов 
праці; показники, що характеризують соціально-психологічний клімат 
на підприємстві (в трудових колективах), рівень задоволеності 
працівників роботою, згуртованості, лояльності до підприємства тощо. 
Фахівці в галузі HR-менеджменту застерігають, що повної, 
універсальної, готової до використання, і такої, що гарантує 
стовідсотковий успіх, програми мотивації персоналу не існує. Така 
сисема розробляється для кожної компанії індивідуалшьно і залежить 
від багатьох чинників: від виду діяльності чисельності, структури 
персоналу, корпоративних цінностей, власників, акціонерів, 
засновників підприємства, особливостей регіону, прибутковості тощо. 
Також важливим є врахування стадії життєвогоциклу підприємства 
[16]. Врахування ж загальних рекомендацій з використання дієвого 
мотиваційного механізму на підприємстві може стати запорукою 
створення ефективної системими управління персоналом. Для 
формування ефективних мотиваційних систем керівнику необхідно не 
лише правильно і чітко поставити мету і завдання, а й сформувати 
довгострокові та короткострокові плани мотивації, стимулювати 
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конкретні групи або конкретних співробітників, орієнтуючись на 
зовнішні та внутрішні чинники мотивації, обираючи певні методи 
стимулювання; виробити вміння правильно налаштовувати і 
виховувати співробітників, уникати управлінських помилок, тобто 
самому постійно навчатись і вдосконалювати знання з теорії моделей, 
видів і методів мотиваціїі та практики застосування мотиваційних 
складових в управлінні персоналом. При розробці організаційно-
економічного механізму слід враховувати такі важливі принципи та 
концептуальні положення:  

1) принцип системності – полягає в тому, що організаційно-
економічний механізм управління персоналом є складною соціально-
економічною системою, що розкриває сутність процесів управління 
персоналом підприємства на різних рівнях ієрархії (на рівні різних 
структурних підрозділів підприємства, на рівні різних завдань 
управління персоналом, на рівні різних функцій управління), з 
урахуванням певного часового періоду (тактичного чи стратегічного) 
та чітко визначених цілей функціонування й критеріїв їх досягнення. 
Цілями функціонування організаційно-економічного механізму 
управління персоналом можуть виступати: підвищення ефективності 
діяльності підприємства, підвищення ефективності діяльності окремих 
підрозділів чи груп робітників. Для описання цілей функціонування 
організаційно-економічного механізму можуть бути застосовані 
сукупності як кількісних, так і якісних показників. Також повинні бути 
представлені критерії, що дають змогу оцінити ступінь виконання 
поставлених цілей; 

2) принцип декомпозиції та синтезу витікає з принципу 
системності та полягає в тому, що організаційно-економічний 
механізм можна представити у вигляді елементів, які можуть 
утворювати відповідні блоки або підсистеми в результаті вирішення 
поставлених завдань. Тобто існує певно різномаїття способів 
представлення структури організаційно-економічного механізму 
управління персоналом, яку можна відобразити як сукупність 
взаємопов’язаних блоків (підсистем), що зкладаються з елементів, і 
спосіб представлення організаційно- економічного механізму у вигляді 
цих блоків залежить від необхідності рішення поставлених завдань та 
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функцій управління (планування, аналіз, оцінка, контроль, 
регулювання). Крім того, з урахуванням цього принципу можна 
представити організаційно-економічний механізм системи управління 
персоналом підприємства у вигляді сукупності організаційно-
економічних механізмів управління персоналом для окремих 
підрозділів чи груп робітників, якщо досліджуються певні бізнес-
процеси та аналізується діяльність кількох підрозділів чи груп 
робітників при виконанні виробничих завдань; 

3) приницип синергії походить з принципу системності та його 
зміст полягає в тому, що ефект функціонування системи не є простою 
сумою складових ефектів функціонування окремих елементів. Тобто 
при оцінці ефективності організаційно-економічного механізму 
управління персоналом всього підприємства слід враховувати певний, 
можливий нелінійний ефект від ефективності діяльності організаційно-
економічних механізмів управління персоналом на рівні окремих 
підрозділів чи груп робітників. Так, за допомогою представлених 
організаційно-економічних заходів вдосконалення ефективності праці 
окремого структурного підрозділу, свого роду «вузького місця» 
можливо отримати значне підвищення ефективності праці всього 
підприємства; 

4) принцип адаптивності  визначає зміни й пристосування 
підприємства факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

5) принцип узгодженості – виявлення можливих протиріч (або 
конфліктів) у локальних цілях окремих підсистем та цілої системи й 
використання механізмів для їх вирішення і підпорядкування єдиній 
глобальній цілі. При розробці організаційно-економічного механізму 
управління персоналом впровадженні слід враховувати, що окремі 
підрозділи можуть мати конфліктні цілі. Розробляючи організаційно-
економічний механізм управління персоналом крупного підприємства, 
слід представляти локальні цілі та механізми функціонування окремих 
підрозділів, виявляти можливі протиріччя або конфлікти під час 
нормального або інтенсивного режиму функціонування підприємства, 
визначати можливі механізми усунення протиріч або конфліктів, 
упорядковуючи умови функціонування та цілі окремих структурних 
підрозділів цілям всього підприємства [2, 6,11]. 
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Мотивація персоналу на сучасному підприємстві виступає 
інструментом підвищення результативності та якості трудової 
діяльності працівників. Основними видами мотивації на підприємстві 
можуть виступати: 1) матеріальна мотивація (оплата праці, 
преміювання, бонуси тощо). 2) нематеріальна мотивація (кар’єрне 
зростання, зручні режими роботи, подяки, корпоративні заходи, 
тренінги, подарунки тощо). 3) індивідуальна мотивація 
(стимулювання) на основі виявлення потреб і мотивів (особливий 
підхід до кожного співробітника в залежності від їхньої особистої 
мотивації до роботи). Основними методами поліпшення мотивації 
працівників можуть бути такі: 1) навчання керівників оволодінню 
методикою мотивації персоналу та побудови ефективної команди; 2) 
розроблення системи винагород, що передбачає мотивацію за 
результат; 3) запровадження системи оцінки ефективності праці 
співробітників, виявлення іх потенціалу та можливостей у сфері праці; 
4) Створення прозорих і зрозумілих алгоритмів кар’єрного зростання 
(системи управління кар’єрою персоналу). 
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Одеський національний економічний університет 

Ковальова О.М. 

На сучасному етапі розвитку перед державними органами влади 
стоїть ряд невирішених проблем, які є перепоною для становлення 
конкурентоспроможної ринкової економіки України та призводять до 
зростання незадоволеності населення вирішенням актуальних 
соціально-економічних проблем.  

В основі функціонування будь-якої ефективної економічної 
системи знаходиться розгалужена та ефективно діюча мережа 
інфраструктурних підприємств, від злагодженості функціонування якої 
залежить зростання ключових макроекономічних показників, котрі є 
відображенням стану національної економіки.  

До актуальних питань в сфері інфраструктурних галузей 
господарства України віднесемо такі:  

1) Неефективний менеджмент на державних підприємствах. 
2) Обмеженість фінансових можливостей бюджетів різних рівнів. 
3) Використання переважно бюджетних коштів для здійснення 
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будівництва або реконструкції великих інфраструктурних об'єктів.  
Одним з перспективних шляхів розв’язання проблеми дефіциту 

коштів, необхідних для здійснення модернізації інфраструктурної 
мережі України, на наш погляд, є емісія облігацій. Цей вид запозичень 
є більш привабливим для емітентів з огляду на можливість залучення 
ресурсів за більш вигідними умовами у порівняні з банківським 
кредитуванням:  

 довгостроковості; 
 мінімізації ризиків залучення коштів шляхом недопущення 

втручання третіх осіб в управління компанією; 
 облігації можуть випускатись без забезпечення, що 

зазначається в проспекті емісії. 
Згідно з Проектом  внесення змін до Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок" щодо розвитку ринку облігацій, що був 
запропонований Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, надавались пропозиції стосовно введення в обіг 
"інфраструктурних облігацій" та «концесійних облігацій» з метою 
реалізації заходів з фінансування та оновлення об’єктів 
інфраструктури. Основним дискусійним положенням було 
нарощування бюджетного дефіциту, позаяк найчастіше саме держава 
виступає в якості основного інвестора. Наукові дослідження практики 
емісії та обігу інфраструктурних облігацій у розвинутих країнах 
вказують на те, "що інфраструктурні облігації, які випускаються 
юридичною особою – концесіонером, швидше виняток, ніж 
загальноприйнята світова практика облігаційного фінансування 
інфраструктурного проекту" [1].  

Необхідність конструювання нових фінансових інструментів, в 
тому числі програмно-цільових облігацій, обумовлена потребами 
фінансового ринку України, на якому у сучасній економічній ситуації 
питома вага банківських кредитів, що надаються на довгостроковій 
основі, становить п’яту частину від загального обсягу кредитів, що 
пояснюється і відсутністю довгострокових депозитів, і високою 
вартістю залучення ресурсів.  

Наразі Закон України "Про інститути спільного інвестування" 
закріплює можливість емісії акцій корпоративним інвестиційним 
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фондом та інвестиційних сертифікатів компанією з управління 
активами пайового інвестиційного фонду. Чинне законодавство не 
передбачає можливості емісії облігацій інститутами спільного 
інвестування, що певним чином обмежує їх ресурсну базу. На наш 
погляд, введення програмно-цільових облігацій, які мають в основі 
розрахунку вартості елементи гібридних цінних паперів, дало б змогу 
залучити додаткові інвестиційні кошти та мінімізувати ризики 
вкладників. 

Впровадження програмно-цільових облігацій, які за своєю суттю 
є гібридними, дасть змогу задовольнити потреби емітентів, з одного 
боку, а з іншого – інвесторів. Можливість поєднання двох або більше 
елементів елементарних ринків (відсоткових цінних паперів, 
валютного, фондового та товарного), дає змогу отримати гібрид, який 
буде відповідати інтересам та очікуванням як інвесторів, так і 
здійснювати хеджування можливих ризиків емітентів. Розробка нового 
фінансового продукту для реалізації інфраструктурних проектів дасть 
змогу врахувати існуючі грошові потоки консорціуму венчурних 
інститутів спільного інвестування, у даному випадку-емітентів 
облігації.  

До модельованих параметрів облігацій належать: 
 об’єм випуску цінних паперів;  
 строки випуску облігацій;  
 платність;  
 порядок погашення основного боргу;  
 забезпечення;  
 валюта облігації;  
 номінал облігації;  
 час виходу на ринок [1, с. 235]. 
При конструюванні одного з параметрів необхідно брати до 

уваги системний характер параметрів та порядок формування інших 
параметрів (табл. 1, 2, 3). 
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Таблиця 1 – Параметр платності та забезпечення  
програмно-цільових облігацій 

Параметр 
Фінансовий 

інструмент облігації 
Можливості використання 

Платність Облігація з 
плаваючою ставкою 

Ставка може коректуватися відповідно до обраного 
параметру, що відображає загальні зміни на 
фондовому, грошовому  і кредитному ринку країни. 

Визначення базового 
відсотка за купоном 

При встановленні купонного доходу за програмно-
цільовими облігаціями  враховувати показники: 
1)Середньозважена відсоткова ставка за новими 
депозитами від резидентів у національній валюті. 
2) Дохідність інвестування в цінні папери, які 
котируються на фондовому ринку у даний момент. 
3) Доцільність інвестиційних вкладень в банківські 
метали. 
4) Прибутковість об'єкту концесії . 
5) Рівень облікової ставки НБУ. 
6) Відсоткова ставка за облігаціями внутрішньої 
державної позики. 
7)Середньозважена вартість капіталу (WACC) 
венчурних ІСІ. 
8) Внутрішня норма дохідності проекту (IRR). 
9) Дохідність інвестування у об’єкти нерухомості. 

Коллар–опціон 
відносно ставок 
купону 

Визначення межі коливань ставки купону. 
Нижня  межа виплати по купону це його базова 
ставка, верхня межа фіксується на визначеному рівні. 

Показники для 
коректування 
купонного доходу 

Відображати стан ринку облігацій (індекс облігацій). 

Частота виплати  по 
купонах 

Повинна відповідати прийнятим  на фондовому 
ринку показникам, що буде полегшувати аналіз 
облігацій; встановлювати  на рівні 1 року, 
враховуючи довгостроковий характер облігацій. 

Облігації з 
відстроченим 
купонним платежем 

Протягом визначеного часу  купонні виплати не 
виконуються та суми купонів індексуються 
відповідно до  визначених баз, наприклад, 
депозитних ставок на термін відстрочки. 

Облігація  з 
плаваючою ставкою 

Ставка може коректуватися відповідно до обраного 
параметру, що відображає загальні зміни на 
фондовому, грошовому  і кредитному ринках країни. 

Забезпечення 
облігацій 

Облігації 
поліпшеного 
кредитного рейтингу 

Забезпеченням може бути  портфель активів 
суб’єктів  асоціації. Кожний з суб’єктів може 
гарантувати  емісію облігацій у межах частки, що 
належить йому у консорціумі.  Гарантійний фонд. 

Джерело: Складено автором 
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Суттєвий вплив на рішення інвестору щодо придбання облігацій 
мають параметри обсягу випуску та строковості, спроектовані у табл. 2. 

Таблиця 2 – Параметри обсягу випуску та строковості  
програмно-цільових облігацій 

Параметр 
Фінансовий 

інструмент облігації
Можливості використання 

Обсяг 
випуску 
цінних 
паперів 

Наявність 
законодавчих  
обмежень 

Розмір емісії облігацій буде залежати від 
зареєстрованого капіталу консорціуму ІСІ, тобто від 
обсягу сек’юритизованих активів, що виділяють 
учасники при створенні об’єднання. 

Трансакційні 
витрати 

Витрати, пов’язані з оплатою послуг на організацію 
емісії, андерайтера, рейтингового агентства, 
аудиторської компанії тощо. 

Обсяг емісії повинен 
підтримувати 
ліквідність ринку 

При визначенні обсягів емісії враховувати ризик 
інвестора щодо можливості неліквідності паперів у разі 
необхідності їхньої реалізації.   

Строковість Подовжувальні 
облігації 

Проводити  емісію окремими траншами, що 
відображають окремі етапи реалізації проектів. 

Облігації "зі 
спусковим крючком"

Умова  дострокового викупу облігацій при настанні 
певних умов. 

Джерело: Складено авторами 

Таблиця 3 – Параметри порядку погашення основного боргу, 
валюти випуску та номіналу програмно-цільової облігації 

Параметр 
Фінансовий інструмент 

облігації 
Можливості використання 

Порядок 
погашення 
основного 
боргу 

Форма погашення  
основного боргу   

Способом обміну на інші цінні папери, 
наприклад, акції або облігації інших суб’єктів, 
що знаходяться у портфелі  емітенту. 

Облігації з захищеною 
сумою основного боргу 

Індексації основного боргу. Сума виплати при 
погашенні не  може бути нижче ніж номінал. 

Кеп–опціон при виплаті 
основного боргу. 

Корегування суми основного боргу на 
показник дохідності  ринку венчурних ІСІ 

Облігації з амортизацією 
суми основного боргу 

Розподіл суми основного боргу на окремі  
виплати протягом строку обігу. 

Валюта 
випуску 

Інструмент управління 
валютним ризиком 

Використовувати національну валюту при 
розрахунках та платежах. 

Розмір 
номіналу 
облігації 

Вимоги порівняння  
паперів за характеристи-
ками та за  доступністю до 
розміщення. 

Стандартна величина номіналу 1 тис. грн. або 
10 тис. грн. 

Джерело: Складено авторами 
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При оцінці доцільності включення цінних паперів до 
інвестиційного портфелю інвестора важливе значення посідають 
параметри валюти та номіналу облігації, а також схеми порядку 
погашення основної суми боргу. 

Згруповані параметри облігацій, що побудовані за методами  
фінансового інжинірингу, дають змогу розробляти проспекти емісії за 
конкретними  інфраструктурними проектами. 

Використання гібридних облігацій дає змогу пропонувати доволі 
конкурентні умови інвесторам, на відміну від банківських депозитів, за 
якими депозитна ставка є фіксованою протягом всього періоду часу. 

При моделюванні параметрів облігації будемо керуватись 
Положенням про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ, 
затвердженого рішенням НКЦПФР №1336 від 30.07.2013 р. (далі – 
Положення), яке набуло чинності з 01.01.2014 р. [3], та Методичними 
рекомендаціями Ради Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу  
щодо оцінки боргових цінних паперів [4], які знаходяться в активах ІСІ 
за собівартістю (балансовою вартістю) з урахуванням дохідності до 
погашення (або до викупу). 

Гібридні програмно-цільові облігації у відповідності з 
принципами фінансового інжинірингу будуть поєднувати у собі 
компоненти двох елементарних ринків: відсоткових цінних паперів 
(облігацій) та фондового ринку.  

 Відповідно до Положення та до Методичних рекомендацій, 
дохідність до погашення облігацій з ненульовим купонним платежем 
(дохідність до погашення) визначається розв’язанням такого рівняння: 

NrCrP
m

i

im  




1

1)1()1( ,                                (1.1) 

де P  – ціна придбання облігації; 
r  – шукана дохідність (у даному випадку – середньорічна); 
N  – номінал; 
C  – купонний платіж; 
m  – кількість купонних платежів, які відбудуться (років обігу 

облігації). 
Дохідність до моменту продажу (викупу) облігації з ненульовим 
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купонним платежем (точне значення дохідності до погашення) 
визначається з такого рівняння: 

1 1 1 1 1
1

[ ] 1 [ ] [ ]

1
(1 ) (1 ) (1 )

m
m n n t i n t n t n t n t

buy sell
i

P r C r C r P


          


      ,       (1.2) 

де sellP – ціна продажу; 
n  – кількість років до моменту продажу; 

1t  – час у роках до першої купонної виплати; 
][ 1tn   – ціла частина числа 1tn  . 

Як зазначалось вище, програмно-цільові облігації за своєю суттю 
є довгостроковими ( 3m ),  розв’язання рівняння (1.1) та (1.2) є 
неможливим. Застосуємо чисельні методи, наприклад, фінансові 
функції MS Excel з метою розв’язання даної задачі. Згідно з гібридним 
характером програмно-цільових облігацій, постає необхідність 
проведення дослідження визначальних величин фондового ринку. 

Однією з суттєвих особливостей емітентів – венчурних ІСІ є 
закритість інформації, яка впливає на відсутність даних стосовно їх 
дохідності. Це обумовило розгляд залежності динаміки дохідності 
відкритих, інтервальних та закритих фондів від динаміки зміни 
фондових індексів (ПФТС та UB) за щомісячними даними УАІБ за 
період з листопада 2011 р. по травень 2014 р. (табл. 4).   

На наш погляд, виявлення залежності дохідності закритих ІСІ від 
зміни фондових індексів дасть змогу максимально наблизитись до 
аналогічної кореляції венчурних ІСІ, які теж є закритими фондами. 
Згідно з Законом України "Про інститути спільного інвестування": "ІСІ 
належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління 
його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних 
паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його 
активами), до моменту його припинення" [4]. 
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Таблиця 4 – Динаміка зміни фондових індексів ПФТС та УБ  
і дохідності відкритих, інтервальних та закритих фондів  

протягом 2011–2014 рр. 

Роки Місяці 
ПФТС (в % до 
попереднього 

місяця) 

УБ (в % до 
попереднього 

місяця) 

Дохідність
відкритих 
фондів (Dv)

Дохідність 
інтервальних 
фондів (Di) 

Дохідність
закритих 
фондів (Dz)

2011 11 –11,22 –9,59 –3,67 –3,16 –5,58 
 12 7,18 9,2 2,72 2,57 2,24 

2012 1 5,24 5,86 3,33 –0,88 4,78 
 2 –1,79 –2,66 –1,37 –1,56 –1,45 
 3 –3,47 –3,54 –0,22 1,79 –1,12 
 4 –0,71 –1,6 –0,64 0,24 1,04 
 5 –23,71 –26,14 –8,16 –8,93 –10,5 
 6 –10,03 –6,43 –1,81 –1,57 –3,63 
 7 8,34 9,74 1,01 –2,26 1,13 
 8 –5,19 –6,28 –1,14 –2,62 –1,52 
 9 –0,71 1,34 0,63 0,76 –0,04 
 10 –11,11 –12,13 –4,26 1,66 –6,83 
 11 –2,97 –2,46 –1,68 –1,1 0,13 
 12 3,15 10,04 0,58 2,43 1,94 

2013 1 2,39 2,35 0,52 1,03 2,39 
 2 8,09 5,91 2,01 6,28 2,13 
 3 –9,63 –12,35 0,3 –1,69 –4,59 
 4 –10,87 –8,56 –3,26 –0,35 –3,33 
 5 4,49 4,94 1,9 1,69 1,9 
 6 1,22 –0,05 0,1 –2,14 –2,75 
 7 2,4 2,7 1,18 –0,29 2,04 
 8 –2,42 –5,62 –1,29 –0,76 –1,02 
 9 –3,55 0,97 0 0,78 –1,47 
 10 –0,24 2,29 0,51 2,25 –0,04 
 11 0,93 4,52 0,53 –2,47 –0,13 

 12 –0,02 0,39 4,26 –0,92 0,43 
2014 1 0,36 –2,24 –0,22 –0,41 0,92 

 2 25,81 30,43 9,06 9,83 9,74 
 3 –6,15 –8,59 –2,5 –4,97 –3,51 
 4 8,57 8,19 2,53 1,46 2,4 
 5 10,66 10,71 2,36 4,03 6,43 

Джерело: Складено авторами за даними [4, 6, 7] 

Використовуючи програму Statistica та відповідні функції, 
здійснімо перевірку наявності лінійного кореляційного зв’язку між 
показниками за коефіцієнтами парної кореляції. Результати 
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проведених розрахунків подані у табл. 5. 
 

Таблиця 5 – Кореляційний зв'язок між показниками  
дохідності ІСІ та індексами ПФТС і УБ 

Змінна 
Кореляції (Таблиця 1.sta). Відмічені кореляції вагомі на рівні p<0,05000 

ПФТС УБ Dv Di Dz 
ПФТС 1,000 0,960 0,872 0,631 0,923 
УБ 0,960 1,000 0,837 0,620 0,911 
Dv 0,872 0,837 1,000 0,568 0,859 
Di 0,631 0,620 0,568 1,000 0,600 
Dz 0,923 0,911 0,859 0,600 1,000 

Джерело: Складено авторами за даними [4, 5, 7] 

Аналіз коефіцієнтів парної кореляції дає змогу стверджувати, що 
між динамікою зміни індексів ПФТС і УБ спостерігається дуже 
щільний прямий лінійний зв’язок (96 % варіації одного із них 
обумовлюються варіацією іншого). Окрім того, спостерігається 
щільний прямий кореляційний зв’язок між динамікою зміни індексу 
ПФТС та динамікою дохідності закритих фондів ІСІ (Dz), що 
підтверджується наступною діаграмою (рис.1).  

 

 
Рисунок  1 – Динаміка зміни індексу ПФТС та дохідності закритих фондів 

Джерело: Складено авторами за даними [4, 7] 
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Отже, для моделювання обираємо динаміку індексу ПФТС та 
динаміку дохідності закритих фондів ІСІ (як найбільш близьких за 
показниками до венчурних фондів). Знайдемо рівняння регресії Dz та 
ПФТС за даними 2011–2014 рр. у табл. 6. 

Таблиця 6 – Регресія дохідності закритих фондів  
та індексу ПФТС 

N=30 

Ітог регресії для залежної змінної: Dz (Таблиця1.sta) 
R=0,94350148  R2=0,89019504  Відкорегов. R2=0,88627344 

F(1,28)=227,00  p<0,00000 Стандарт. помилка оцінки: 1,2665 

БЕТА 
Станд.Пом. 

БЕТА 
В 

Станд.Пом.
В 

t(28) p–рів. 

Вільн.член   –0,129806 0,232370 –0,55862 0,580864 

ПФТС 0,943501 0,062623 0,406160 0,026958 15,06644 0,000000 

Джерело: Складено авторами за даними [4, 7] 

Отже, з достатньо близьким до одиниці коефіцієнтом 
детермінації ( 890,02 R )  рівняння залежності між Dz та ПФТС має 
такий вигляд: 

ПФТСDz *406,0129,0  , або )(406,0129,0)( tptd  ,      (1.3) 

де )(td  – дохідність (в %), а )(tp  – зміна (у % до попереднього) 
індексу ПФТС на момент часу t . 

Зауважимо, що моделювання та прогнозування динаміки зміни 
індексу ПФТС )(tp  можна здійснювати за відомими моделями часових 
рядів. 

Таким чином, позаяк дохідність венчурних фондів безпосередньо 
залежить від індексу ПФТС, корегування основної суми боргу за 
програмно-цільовими облігаціями буде здійснено за змінами індексу 
ПФТС. 

Далі проведемо дослідження ринку цінних паперів, а саме 
показника  індексу українських облігацій (UB). Розглянуто лідируючу 
роль у торгівлі  облігаціями, що належить фондовій біржі 
"Перспектива", тому дослідимо щоденну динаміку UB  за період з 
2.01.2013 р. по 30.05. 2014 р. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Щоденна динаміка індексу українських облігацій (UB) з 
2.01.2013 р. по 30.05.2014 р. 

Джерело: Складено авторами за даними [6] 

Аналіз ряду динаміки (табл. 4 та рис.2) дає змогу зробити 
висновок, що йому притаманні такі характерні особливості:  

а) прослідковуються досить значні коливання навколо деяких 
констант;  

б) спостерігається стрибок індексу UB 18.02.2014 року (різке 
підвищення майже на 1730 пунктів); 

в) випадкові коливання.  
Зазначимо, що відповідно до методики біржі «Перспектива» 

індекс на момент часу розраховується за формулою: 

tn

i
titi

n

i
titi

tt Z
VR

VR
UBUB 











1
,1,

1
,,

1 ,                                     (1.4) 

де t  – поточний період (момент, станом на який розраховується індекс); 
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1t  – попередній період (момент закриття торгівельної сесії 
попереднього торгівельного дня); 

i  – випуск облігацій у Списку; 
n  – кількість випусків облігацій у Списку; 

tiR , – ефективна дохідність облігації i –го випуску у поточний 

момент, %; 

tiV ,  – номінальна капіталізація i –го випуску облігацій, грн.; 

tZ – поправочний коефіцієнт для поточного періоду. 
Як відомо, характерною властивістю будь-якого динамічного 

ряду є залежність рівнів: значення tUB  певною мірою залежить від 

попередніх значень: 1tUB , 2tUB  і т.д. Для оцінювання ступеня 
залежності рівнів ряду використовують коефіцієнти автокореляції pr  з 

часовим лагом p=1, 2, …, m, які характеризують щільність зв’язку між 
первинним рядом і цим же рядом, зсуненим на p  моментів. 
Послідовність коефіцієнтів pr  називають автокореляційною функцією 

(АКФ) і зображують графічно у вигляді автокорелограми. За 
швидкістю згасання АКФ можна зробити висновок про характер 
динаміки (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Графік та значення АКФ динаміки tUB  

Джерело: Складено авторами 
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Графік АКФ свідчить про наявність автокореляції першого 
порядку на лазі 1. Для виявлення більш "чистої" картини (наявності 
або відсутності автокореляції більш високого порядку) проаналізуємо 
графік ЧАКФ (часткової автокореляційної функції) (рис.4). 

Графік ЧАКФ підтверджує наявність лише автокореляції 
першого порядку. 

Для приведення процесу до стаціонарного виду застосовуємо до 
ряду tUB  оператор різниці першого порядку на лазі 1: 1)1(  tt UBUBd .  

При моделюванні та прогнозуванні динаміки tUB  використаємо 
модель ARIMA (або АРПКС – авторегресії та проінтегрованого 
ковзного середнього) із інтервенцією на 285 рівні (18.02.2014 р.). 

Наголосімо, що для порівняння точності прогнозування обираємо 
при моделюванні лише 335 рівнів tUB  ( 1UB ), залишивши для прогнозу 
наступні рівні. Отже, модель ARIMA матиме вигляд: 

ttt eqUBpconstUB )1()1( 1                        (1.5) 

Оцінку параметрів моделі отримуємо із використанням модуля 
"Часові ряди та прогнозування" програми STATISTICA (табл. 7). 

 

 
Рисунок 4  – Графік та значення ЧАКФ динаміки tUB  

Джерело: Складено авторами 
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Таблиця 7 – Оцінка параметрів моделі ARIMA 

Параметри 

Вихідн.: UB1 (Таблиця.sta) 
Перетворення: D(1) (Перервана АРПСС) 
Модель (1, 1, 1) MS Залишок = 62513 

Парам. 
Асимпт. 
Ст.пом. 

Асимпт. 
t(330) 

p 
Нижня
(95 %) 
дов. 

Верхня 
(95 % 
дов.) 

Інтерв. 
Набл. 

N 

Інтерв. 
Тип 

Конст. 1,834 8,389 0,21864 0,82705 –14,67 18,338   
p(1) 0,514 0,237 2,16597 0,03102 0,047 0,984   
q(1) 0,705 0,203 3,47267 0,00058 0,306 1,104   

Омега (1) 1838,10 261,210 7,03688 0,00000 1324,26 2351,95 285 ск/ус 

Джерело: Складено авторами 

На відміну від детермінованої складової, випадкова складова te  
не зв’язана зі зміною часу. Аналіз цієї складової є основою перевірки 
гіпотези про адекватність моделі реальному процесу (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Графік залишків при моделюванні динаміки та порівняння їх 
із нормальним розподілом 

Джерело: Складено автором  
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Можна дійти висновку про достатню адекватність моделі та 
можливість виконання прогнозування на наступні періоди (табл. 8). 

Таблиця 8 – Прогнози за моделлю ARIMA 

Набл. N 

Прогнози; Модель: (1, 1, 1) 1 інтервенція (Таблиця.sta) 
Вихід.: UB1 

Початок вихідн: 1 Кінець вихідн. 335 

Прогноз 
Нижній 

95,0000 % 
Верхній 

95,0000 % 
Ст.помилка 

336 3539,292 3047,445 4031,139 250,0266 
337 3506,971 2874,260 4139,682 321,6338 
338 3491,240 2768,297 4214,183 367,5024 
339 3484,040 2691,435 4276,646 402,9150 
340 3481,229 2629,367 4333,091 433,0375 
341 3480,674 2575,655 4385,692 460,0593 
342 3481,279 2527,132 4435,426 485,0332 
343 3482,482 2482,138 4482,825 508,5170 
344 3483,991 2439,748 4528,234 530,8327 
345 3485,658 2399,415 4571,901 552,1831 

Джерело: Складено авторами 

Порівняємо результати прогнозування на травень 2014 р. за 
моделлю ARIMA із фактичними значеннями. Результати порівняння 
фактичних та прогнозних значень наведемо у табл. 9. 

Таблиця 9 – Прогнози tUB  за моделлю ARIMA та фактичні 
значення 

Період Прогнозні значення Фактичні значення Факт–прогноз 
336 3539,292 3511,1209 –28,1711 
337 3506,971 3525,3314 18,3604 
338 3491,240 3473,5498 –17,6902 
339 3484,040 3479,4659 –4,5741 
340 3481,229 3440,7611 –40,4679 
341 3480,674 3457,0099 –23,6641 
342 3481,279 3487,6691 6,3901 
343 3482,482 3455,5293 –26,9527 
344 3483,991 3456,2835 –27,7075 
345 3485,658 3479,0848 –6,5732 

Джерело: Складено авторами  
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Як бачимо, відносна похибка прогнозування не перевищує 1,1 %, 
і це свідчить про можливість застосування ARIMA з інтервенцією для 
моделювання та прогнозування динаміки індексу. 

Дослідження останніх років динаміки різноманітних фінансових 
показників, зокрема, біржових індексів, свідчать про необхідність 
застосування при моделюванні цих показників більш складних 
математичних моделей, а саме, моделей ARIMA із 
гетероскедастичною складовою (GARH), нейромережевих моделей 
тощо. Надалі виконаємо моделювання та прогнозування динаміки 
індексу tUB  за допомогою моделей нейронних мереж із застосуванням 
програми Statistica. Для налаштування нейромережевих моделей 
(формування навчальних, контрольних та тестових вибірок – 
автоматизований пошук) оберемо динамічний ряд ,1UB  тобто, перші 
334 рівні ряду динаміки індексу tUB . 

 За допомогою "Майстера рішень" модуля "Нейронні мережі" 
програми STATISTICA здійснюємо пошук найбільш оптимальної 
моделі динамічного ряду .1UB  Оптимальна модель повинна відповідати 
певним критеріям щодо її структури та параметрів. Наведемо фрагмент 
процесу розрахунку оптимальної моделі (результати роботи 5 
найкращих  моделей) у вигляді табл. 10, в якій перші стовпці – це 
змодельовані рівні динамічного ряду, а другі – похибки моделей).  

Тобто, у цьому випадку до структури можуть бути віднесені 
змодельовані рівні динамічного ряду, до параметрів – похибки 
моделей, адже саме за останніми визначається оптимальність моделі 
задля підтвердження гіпотези щодо можливості прогнозування індексу 
UB даним способом.  

В результаті розрахунків (епох) ітераційним шляхом за методом 
зворотного поширення помилки знайдено оптимальну модель, яка 
показала найменші похибки на навчальних, контрольних та тестових 
вибірках. Такою моделлю виявився тришаровий перцептрон із одним 
прихованим шаром, що складається з 5 нейронів (рис. 6), та радіально-
базисною функцією активації нейронів )exp()( 2kss  , де Rs , а k> 0 – 
параметр підсилення сигналів (коефіцієнт стиснення-розтягування 
кривої Гауса). 
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Таблиця 10 – Результати пошуку оптимальних моделей (фрагмент) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Архітектура : РБФ 1:1-5-1:1, N=10 
Продуктивність навч. = 0,000517, Контр. продуктивність = 0,000480, Тест. 

продуктивність=0,000561 

Остатки (1-5 ) (Таблица.sta)
ub1.1 Ост.ub1.1 ub1.2 Ост.ub1.2 ub1.3 Ост.ub1.3 ub1.4 Ост.ub1.4 ub1.5 Ост.ub1.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1033,535 33,535 1028,040 28,040 1000,004 0,00359 1000,003 0,003321 999,992 -0,00771
1034,768 32,637 1029,344 27,213 1002,135 0,00418 1002,133 0,002312 1002,126 -0,00517
1037,783 30,453 1032,536 25,206 1007,335 0,00520 1007,330 -0,000344 1007,333 0,00279
1040,896 28,217 1035,831 23,153 1012,684 0,00565 1012,676 -0,002310 1012,683 0,00420
1042,422 27,128 1037,448 22,153 1015,300 0,00565 1015,292 -0,002687 1015,296 0,00126
1045,776 24,751 1040,999 19,974 1021,030 0,00519 1021,023 -0,001972 1021,019 -0,00573
1046,781 24,043 1042,064 19,326 1022,743 0,00493 1022,737 -0,001403 1022,732 -0,00606
1050,808 21,227 1046,328 16,748 1029,584 0,00334 1029,582 0,001603 1029,582 0,00183
1052,324 20,175 1047,935 15,786 1032,151 0,00252 1032,152 0,002656 1032,153 0,00456
1053,852 19,119 1049,553 14,821 1034,734 0,00157 1034,736 0,003460 1034,737 0,00433
2204,845 -142,139 2268,063 -78,921 2346,602 -0,38247 2346,808 -0,176824 2346,800 -0,18473
2211,985 -141,218 2275,470 -77,733 2352,991 -0,21203 2353,054 -0,149032 2353,052 -0,15177
2234,202 -138,285 2298,499 -73,988 2372,785 0,29812 2372,428 -0,058725 2372,440 -0,04645
2241,561 -137,292 2306,121 -72,732 2379,312 0,45943 2378,825 -0,027717 2378,842 -0,01094
1441,908 -140,562 1462,924 -119,546 1581,918 -0,55258 1582,375 -0,095487 1582,469 -0,00096
1445,503 -141,290 1466,759 -120,034 1586,215 -0,57745 1586,699 -0,093960 1586,792 -0,00111
1448,973 -141,984 1470,461 -120,495 1590,360 -0,59645 1590,865 -0,091538 1590,955 -0,00129
1443,120 -140,809 1464,217 -119,712 1583,368 -0,56155 1583,834 -0,095089 1583,928 -0,00100
1446,625 -141,516 1467,957 -120,184 1587,557 -0,58414 1588,048 -0,093275 1588,140 -0,00116
1450,162 -142,219 1471,730 -120,651 1591,780 -0,60181 1592,291 -0,090508 1592,380 -0,00136
1051,722 20,592 1047,297 16,167 1031,134 0,00286 1031,133 0,002262 1031,134 0,00375
1053,271 19,520 1048,937 15,187 1033,752 0,00194 1033,753 0,003192 1033,755 0,00485
961,369 91,896 951,835 82,363 869,465 -0,00713 869,475 0,003056 869,484 0,01170
962,453 90,929 952,977 81,454 871,514 -0,00975 871,524 0,000745 871,531 0,00773
963,638 89,876 954,226 80,464 873,750 -0,01195 873,760 -0,001791 873,764 0,00251
963,990 89,564 954,597 80,171 874,414 -0,01246 874,423 -0,002504 874,427 0,00086
965,186 88,505 955,857 79,176 876,668 -0,01370 876,677 -0,004647 876,677 -0,00478
967,380 86,572 958,169 77,361 880,795 -0,01389 880,802 -0,006856 880,795 -0,01347
968,585 85,515 959,439 76,369 883,057 -0,01289 883,063 -0,006873 883,054 -0,01621
969,799 84,455 960,718 75,374 885,332 -0,01114 885,338 -0,006004 885,327 -0,01687

1479,923 -147,754 1503,475 -124,202 1627,135 -0,54180 1627,634 -0,042092 1627,673 -0,00352
1483,650 -148,400 1507,450 -124,600 1631,541 -0,50896 1632,016 -0,034336 1632,047 -0,00373
1494,520 -150,226 1519,042 -125,704 1644,361 -0,38487 1644,734 -0,011501 1644,742 -0,00412
1498,361 -150,850 1523,137 -126,074 1648,879 -0,33177 1649,208 -0,003574 1649,207 -0,00417
1502,233 -151,469 1527,265 -126,437 1653,428 -0,27386 1653,706 0,004243 1653,698 -0,00418
1480,754 -147,899 1504,361 -124,291 1628,117 -0,53493 1628,612 -0,040374 1628,649 -0,00357
1485,308 -148,684 1509,218 -124,774 1633,499 -0,49271 1633,961 -0,030857 1633,988 -0,00381
1496,911 -150,616 1521,591 -125,936 1647,175 -0,35234 1647,521 -0,006549 1647,523 -0,00416
1500,844 -151,248 1525,784 -126,308 1651,797 -0,29512 1652,094 0,001462 1652,088 -0,00418
1504,486 -151,824 1529,667 -126,643 1656,072 -0,23826 1656,319 0,008691 1656,306 -0,00415
1075,660 4,530 1072,671 1,541 1071,114 -0,01658 1071,128 -0,003050 1071,135 0,00487
1077,980 3,029 1075,132 0,181 1074,934 -0,01670 1074,951 -0,000678 1074,944 -0,00732
1304,813 -104,346 1316,623 -92,536 1409,412 0,25263 1409,128 -0,030978 1409,160 0,00054
1306,644 -104,949 1318,576 -93,016 1411,879 0,28658 1411,569 -0,022845 1411,594 0,00231
1135,909 -31,423 1136,655 -30,677 1167,318 -0,01486 1167,331 -0,001620 1167,359 0,02636
977,062 78,183 968,376 69,496 898,889 0,00936 898,887 0,007729 898,901 0,02101
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Рисунок 6 – Модель тришарового перцептрону  

із одним прихованим шаром 

Джерело: Складено авторами 

Для наочності за результатами моделювання побудуємо на рис. 7 
графіки вихідного ряду динаміки (UB) та змодельованого (UB; прбр.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Графіки рядів динаміки (UB– вихідний та UB ;  
прбр. – оптимальна модель). 

Джерело: Складено авторами 

Архитектура : РБФ 1:1-5-1:1 ,  N = 10
Производительность  обуч. = 0,000517 ,  Контр. производительность = 0,000480 ,  Тест.

производительность  = 0,000561
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Як видно з рисунку, графіки обраних перемінних рядів 
співпадають, про що свідчить їх накладання один на одного.  

Отже, було доведено, що за допомогою деяких моделей 
нейронних мереж можливо достатньо достовірно прогнозувати зміну 
індексу українських облігацій, який у своєму дослідженні ми будемо 
використовувати для коректування купонної ставки.  

Порівнюючи між собою модель часових рядів ARIMA та 
нейронні мережі з метою прогнозування індексу українських 
облігацій, доцільно виділити декілька їх особливостей та недоліків. 

По-перше, застосування нейромережевої моделі можливе за 
наявності значного масиву даних для здійснення прогнозів індексу. У 
цьому випадку відсутніми є щомісячні показники, що перешкоджає 
використанню більш складних та точних моделей для поточного 
управління, у т.ч. з гетерокседатичною складовою. Звідси випливає, 
що для прогнозування купонних виплат недостатньо даних, так як 
індекс українських облігацій має дані лише за останні 1,5 роки, що 
ускладнює розрахунки щорічних виплат. 

По-друге, недоліком нейромережевої моделі у порівнянні з 
моделлю часових рядів ARIMA є ефект перенавчання, тому що модель 
шукає градієнтним способом мінімуми помилок, що дає змогу їй 
отримувати кращі сигнали. Вона здійснює побудову та інтегрування, 
знаходить оптимальну модель та здійснює за нею прогнози, шляхом 
підстроювання даних, що, у свою чергу, ускладнює оцінку прогнозу. 
Модель ARIMAнадає не тільки середньо прогнозовані значення, а й 
довірчі інтервали зміни показника за динамікою. 

Спираючись на вищезазначене, модель ARIMAкраще 
застосовувати для поточного значення індексу, тому що вона враховує 
тренд та відхилення від тренда, згладжує їх. 

Таким чином, на базі методів кореляційно-регресійного аналізу 
авторами була доведена можливість корегування основної суми боргу 
за програмно-цільовими облігаціями на зміну індексу ПФТС, а також 
використання моделі часових рядів ARIMA з метою прогнозування 
індексу корпоративних облігацій, зміна якого буде корегувати купонну 
виплату. 
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РОЗДІЛ 21 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ  

В ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВАХ 

д.е.н., професор,  
професор кафедри макроекономіки і державного управління,  

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Сафонов Ю. М., 

к.е.н.,  
старший викладач кафедри фінансів і кредиту, 

Полтавська державна аграрна академія 
Собчишин В. М. 

Оптимізація запасів на підприємстві здійснюється у процесі 
управління ними шляхом розрахунку оптимального розміру 
замовлення. Математичну формулу для розрахунку економічного 
розміру замовлення (EOQ), яка ґрунтується на мінімізації транспортно-
заготівельних витрат і витрат на зберігання матеріально-технічних 
ресурсів, було розроблено ще у 1915 р. Ф. У. Харрісом [22, с. 423]. Цю 
формулу ще називають формулою Уілсона [18, с. 68, 21, с. 195], або 
формулою Андлера [14, с. 81]. Вона має наступний вигляд: 

     
2

1

S

DS2
EOQ


 ,                                           (1) 

де S1 – витрати на виконання одного замовлення, грн; 
D – річна потреба у певному виді матеріально-технічних 

ресурсів, од.; 
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S2 – витрати на зберігання одиниці певного виду матеріально-
технічних ресурсів, грн [7, с. 13]. 

Зазначена методика (формула 1) базується на таких 
припущеннях: попит на матеріально-технічні ресурси є сталим, 
повторюваним та відомим; їх дефіцит для виробництва 
неприпустимий; час доставки є сталою і відомою величиною; 
матеріально-технічні ресурси замовляються партіями; ціна одиниці 
ресурсів не повинна залежати від обсягу, що купується; замовлювані 
матеріально-технічні ресурси є окремими і незалежними між собою 
товарами [22, с. 423]. 

У певних випадках для розрахунку оптимальної партії 
замовлення зазначені припущення відносно формули (1) є 
неприйнятними, що потребує розгляду деяких інших типів 
розрахункових моделей (табл. 1). 

Таблиця 1 – Типи моделей для визначення оптимальної партії 
замовлення залежно від умов постачання та споживання 

матеріально-технічних ресурсів 

Тип моделі 
Умови постачання і 

споживання 
ресурсів 

Формула для розрахунку розміру замовлення 

1 2 3 

Розтягнуте 
в часі 
постачання 

Матеріально-технічні 
ресурси 
доставляють-ся 
протягом певного 
періоду часу з відпо-
відною інтенсивніс-
тю та споживаються 
у виробництві рівно-
мірно 

pb

b

S

DS2
EOQ

2

1




 , 

де EOQ – економічний розмір замовлення, од.; 
S1 – витрати на виконання одного замовлення, грн; 
D – річна потреба у певному виді матеріально-
технічних ресурсів, од.; 
S2 – витрати на зберігання одиниці певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, грн; 
b – інтенсивність постачання певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, од./добу; 
p – інтенсивність використання певного виду 
матеріально-технічних ресурсів у виробництві, 
од./добу. 

Прискорене 
спожива-ння 

Темп використання 
матеріально-
технічних ресурсів, 
що постачаються, 
перевищує  

32

3

2

1
П SS

S

S

DS2
v




 , 

де vП – величина партії поставки, од.; 
S1 – витрати на виконання одного замовлення, грн; 
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1 2 3 

 

інтенсивність їхнього 
надходження (допус-
кається певний дефі-
цит матеріально-
технічних ресурсів) 

D – річна потреба у певному виді матеріально-
технічних ресурсів, од.; 
S2 – витрати на зберігання одиниці певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, грн; 
S3 – втрати через дефіцит одиниці певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, грн. 

Компенса-
ція дефіциту 

Поєднання умов роз-
тягнутого в часі пос-
тачання та приско-
реного споживання 

322

1
М SS1

p1

S

pS2
v





b

, 

де vМ – максимальний рівень запасу, од.; 
S1 – витрати на виконання одного замовлення, грн; 
p – інтенсивність використання певного виду 
матеріально-технічних ресурсів у виробництві, 
од./добу; 
S2 – витрати на зберігання одиниці певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, грн; 
b – інтенсивність постачання певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, од./добу; 
S3 – втрати через дефіцит одиниці певного виду 
матеріально-технічних ресурсів, грн; 

bp1

SS1

S

pS2
EOQ 32

2

1
ОПТ 


 , 

де EOQОПТ – оптимальний обсяг партії поставок, од. 

Джерело: опрацьовано на підставі [7, с. 28–35; 14, с. 83–90; 21, с. 193–199] 

 
Споживання мінеральних добрив у сільськогосподарському 

виробництві диктується не регульованою ритмічністю, а ритмом 
природних процесів, що робить неможливим застосування зазначених 
моделей для оптимізації витрат на їх придбання і зберігання. Тому 
оптимізацію запасів мінеральних добрив на сільськогосподарському 
підприємстві, з нашого погляду, слід здійснювати шляхом 
запровадження стратегічного управління їх закупівлями. 

Процес стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив у сільськогосподарських підприємствах, з нашого погляду, має 
складатися з наступних етапів (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Процес стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах 

Етап Підетапи 
1. Визначення мети 
й цілей стратегічного 
управління закупівлями 
мінеральних добрив 

1.1. Визначення мети стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив 
1.2. Визначення цілей стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив 
1.3. Визначення тактичних цілей стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив 

2. Стратегічний аналіз 
внутрішнього і 
зовнішнього середовища 
підприємства щодо 
закупівель мінеральних 
добрив 

2.1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, діагноз 
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз підприємства 
2.2. Прогнозування змін у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі підприємства 
2.3. Уточнення (коригування) мети та цілей стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив 

3. Вибір стратегії 
закупівель мінеральних 
добрив 

3.1. Аналіз існуючих стратегій закупок і стратегій управління 
запасами на можливість використання для закупівель 
мінеральних добрив 
3.2. Вибір і обґрунтування стратегії закупівель мінеральних 
добрив 

4. Управління реалізацією 
стратегії закупівель 
мінеральних добрив 

4.1. Планування реалізації стратегії 
4.2. Мотивація реалізації стратегії 
4.3. Контроль реалізації стратегії 

5. Оцінка результатів 
стратегічного управління 
закупівлями мінеральних 
добрив 

5.1. Оцінка досягнення мети й цілей стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив 
5.2. Оцінка ефективності стратегії закупівель мінеральних 
добрив 
5.3. Визначення необхідності коригування стратегії закупівель 
мінеральних добрив 

Джерело: власна розробка 

На першому етапі стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив визначається його мета й цілі. Очевидно, що 
нарощувати прибуток у рослинництві за рахунок збільшення 
врожайності сільськогосподарських культур завдяки закупівлі й 
внесенню більших обсягів мінеральних добрив можливо лише до 
досягнення науково-обґрунтованих нормативів внесення останніх. 
Мінімізуючи витрати на закупку необхідного обсягу мінеральних 
добрив і їх зберігання, можна забезпечити зростання прибутку 
підприємства. 

Тому за мету стратегічного управління закупівлями мінеральних 
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добрив доцільно обрати мінімізацію витрат на придбання та зберігання 
мінеральних добрив. При цьому цілями стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив, на нашу думку, є: задоволення 
виробничих потреб в азотних, фосфорних і калійних добривах; 
мінімізація витрат при закупівлі та зберіганні азотних, фосфорних і 
калійних добрив. Тактичними цілями стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив, з нашого погляду, є: 

– визначення потреби в азотних, фосфорних і калійних добривах; 
– забезпечення зберігання мінеральних добрив власними 

складськими площами, мінімізуючи витрати на зберігання; 
– забезпечення зберігання мінеральних добрив на складах інших 

суб’єктів господарювання, мінімізуючи витрати на зберігання; 
– збільшення обсягів зберігання мінеральних добрив 

(враховуючи гарантійний термін зберігання азотних, фосфорних і 
калійних добрив) через їх закупівлю у період найнижчих цін. 

Другий етап стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив передбачає стратегічний аналіз ситуації у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі сільськогосподарського підприємства. 
Підетап 2.1 (аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, діагноз 
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз підприємства) 
здійснюється на основі SWOT-аналізу та дозволяє діагностувати у 
сфері закупок мінеральних добрив сильні й слабкі сторони 
підприємства, що є чинниками успіху або краху в конкурентній 
боротьбі. Аналіз зовнішнього середовища закупівель мінеральних 
добрив сільськогосподарського підприємства дає змогу оцінити 
стратегічні умови постачання (можливості й загрози), що створюються 
зовнішнім середовищем. 

Основною перешкодою для збільшення обсягів внесення 
мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах до 
економічно обґрунтованих норм є високі ціни на мінеральні добрива та 
їх зростання. Причинами подальшого подорожчання фосфорних і 
калійних добрив, згідно з [15], є значне зростання попиту й дефіцит 
пропозиції. Обмежені можливості нарощування потужностей із 
виробництва фосфорних і калійних добрив через особливості 
сировинної бази сприяють збереженню дисбалансу між попитом і 
пропозицією. 
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Чинниками, що визначають ціни на азотні добрива, є ціни на газ 
(який є основною сировиною їх виробництва) та співвідношення між 
введенням нових потужностей із виробництва азотних добрив і 
зростанням попиту на них [6; 15]. Зростанню попиту на мінеральні 
добрива, а відповідно й їхніх цін, сприятиме таке: 

 приріст населення планети на тлі скорочення доступних 
сільськогосподарських площ, що має сприяти інтенсивності їх 
використання [15], у тому числі шляхом доведення обсягів унесення 
мінеральних добрив до нормативних; 

 вихід Китаю з ринку, як експортера мінеральних добрив, 
закриття заводів із виробництва мінеральних добрив в Індонезії та 
Австралії [9], що може зумовити зростання експорту мінеральних 
добрив українського виробництва й тим самим зменшення їх 
пропозиції в Україні; 

 розвиток ринку біопалива [15]. Культури, насіння яких є 
сировиною для виробництва біопалива, порівняно з іншими 
сільськогосподарськими культурами використовують більше 
поживних речовин для формування 1 ц врожаю [20, с. 90], що потребує 
внесення мінеральних добрив для забезпечення необхідної 
врожайності та відновлення родючості ґрунтів. 

Сезонність аграрного виробництва спричиняє коливання цін на 
мінеральні добрива. Коефіцієнт нерівномірності цін на окремі види 
мінеральних добрив можна розрахувати згідно з методичними 
підходами [8, с. 120] за формулою (2): 

МДmax МДmin
НЦМД

МД

Ц Ц
К

Ц


 ,                                       (2) 

де КНЦМД – коефіцієнт нерівномірності цін на певний вид 
мінеральних добрив; 

ЦМДmax, ЦМДmin, ÌÄÖ  – відповідно максимальна, мінімальна та 

середньорічна ціна на певний вид мінеральних добрив. 
Загрозою зовнішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств закупівлям мінеральних добрив є диспаритет цін на 
продукцію рослинництва та мінеральні добрива. 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

568 

Аналіз ситуації стосовно мінеральних добрив у зовнішньому 
середовищі поєднано з оцінкою внутрішнього середовища 
підприємства щодо закупівель і зберігання мінеральних добрив у 
вигляді матриці SWOT-аналізу на прикладі ТОВ «Агрофірма «Перше 
травня» (рис. 1). 

 

Зовнішнє середовище
підприємства

 
 
 
Внутрішнє середовище 
підприємства 

Можливості: 
1. Посилення 
стратегічних союзів із 
постачальниками 
мінеральних добрив. 
2. Одержання послуг зі 
зберігання мінеральних 
добрив від інших суб’єк-
тів господарювання. 

Загрози: 
1. Коливання цін на 
мінеральні добрива. 
2. Диспаритет цін на 
продукцію 
рослинництва та 
мінеральні добрива. 

Сильні сторони: 
1. Можливість достатньо точного 
визначення потреби в мінеральних 
добривах через нормативні обсяги їх 
використання. 
2. Передбачуваність періодів виникнення 
потреби в мінеральних добривах. 
3. Наявність складських приміщень для 
зберігання мінеральних добрив. 
4. Визначений термін гарантійного 
зберігання мінеральних добрив. 
5. Зберігання на власних складах є 
дешевшим, аніж на чужих. 

Поле «СіМ»  
(сила і можливості) 

 
- зберігання мінеральних 
добрив на власних 
складах 

Поле «СіЗ»  
(сила і загрози) 

 
- закупівля 
мінеральних добрив у 
період найнижчих цін 

Слабкі сторони: 
1. Нестача власних складських площ для 
зберігання мінеральних добрив у разі 
зростання обсягів їх внесення та (або) 
збільшення земельних угідь. 
2. Відсутність моніторингу цін на 
мінеральні добрива й даних про їх 
динаміку. 

Поле «СліМ»  
(слабкість і можливості) 

 
- зберігання мінеральних 
добрив на складах інших 
суб’єктів 
господарювання 

Поле «СліЗ»  
(слабкість і загрози) 

 
- впровадження 
моніторингу цін на 
мінеральні добрива для 
складання їх прогнозу з 
метою виявлення 
періодів, коли ціни на 
мінеральні добрива 
найнижчі 

Рисунок 1 – Матриця SWOT-аналізу закупівель і зберігання мінеральних 
добрив у ТОВ «Агрофірма «Перше травня» Новосанжарського району 

Полтавської області 

Джерело: власна розробка 
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Отже, з метою економії коштів при закупівлі мінеральних добрив 
та зменшення диспаритету цін на мінеральні добрива й продукцію 
рослинництва сільськогосподарські підприємства можуть 
закуповувати їх про запас у період найнижчих цін і зберігати на 
власних складах або користуватися послугами зі зберігання інших 
суб’єктів господарювання. 

Підетап 2.2 стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив передбачає здійснення прогнозу змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі підприємства. 

Щоб спрогнозувати ціни на основні азотні добрива (аміачну 
селітру та карбамід) доцільно використовувати модель Вінтерса, яка 
дозволяє підвищити точність прогнозу, коли ряд динаміки включає 
тренд і сезонність коливання [17, с. 188]. 

Таким чином, помісячний прогноз ціни на аміачну селітру (в 
упаковці) за моделлю Вінтерса проводиться на основі чотирьох 
рівнянь [17, с. 188–189]: 

- згладжування вихідного ряду: 

)TL)(1(
S

y
L 1-t1-t

st

t
t 



 ;           (3) 

- згладжування тренду: 

1-t1-ttt T)1()LL(T   ;           (4) 
- оцінка сезонності: 
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t

t
t S)1(

L

y
S   ;              (5) 

- прогноз на р періодів уперед: 

pp p 
  stttt S)TL(y ,            (6) 

де Lt – згладжене значення ряду; 
α – параметр згладжування даних; 
yt – фактичне значення показника для періоду t; 
β – параметр згладжування для оцінки тренду; 
Tt – оцінка тренду; 
γ – параметр згладжування для оцінки сезонності; 
St – оцінка сезонності; 
p – кількість періодів, на які проводиться прогноз; 
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s – тривалість сезонних коливань [17, с. 189]. 
Параметри згладжування повинні відповідати умовам: 
0 ≤ α ≤ 1; 0 ≤ β ≤ 1; 0 ≤ γ ≤ 1.            (7) 
Перш ніж застосовувати рівняння (3)–(6) для помісячного 

прогнозування ціни на аміачну селітру (в упаковці), необхідно задати 
початкові умови. Одним із варіантів формування початкових умов є 
спосіб, який передбачає, що початкове значення для згладженого 
ряду (Lt-1) дорівнює середньому значенню за перші s спостережень. 
Тобто, початкове значення для згладженого ряду встановлюємо рівним 
середньому значенню ціни на аміачну селітру (в упаковці) за перший рік. 
Тоді початкові умови для тренду (Tt-1) визначаються нахилом прямої, що 
сформована цими спостереженнями. Для цього за формулою (8) 
визначають коефіцієнт нахилу лінійного тренду [17, с. 162]: 

 
  





221 )t(tN

tytyN

ii

iiiia .    (8) 

Початкових умов для оцінки сезонності (коефіцієнтів) стільки, 
скільки досліджується періодів сезонних коливань, і розраховуються 
вони за наступною формулою [17, с. 190]: 

s

t
t L

y
S  .       (9) 

Параметри згладжування обираються, виходячи з умови 
мінімізації помилки прогнозу. Помилка моделі прогнозу визначається 
наступним чином: 
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де, sy – помилка моделі прогнозу; 
N – число спостережень; 
z – число оцінюваних параметрів [17, с. 162]. 
По цінах на мінеральні добрива, в динаміці яких відсутня 

сезонність коливання, прогнозування може здійснюватися іншими 
методами, зокрема і методом екстраполяції тренду. 

Підетап 2.3 (уточнення / коригування мети та цілей стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив) здійснюється відповідно 
до SWOT-аналізу та даних прогнозу. 
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Третій етап стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив передбачає вибір стратегії закупівель мінеральних добрив. На 
підетапі 3.1 аналізуються стратегії закупок і стратегії управління запасами 
на можливість використання для закупівель мінеральних добрив. 

З’ясування сутності стратегій закупівель дало змогу виявити їх 
переваги та недоліки (табл. 3). 

Таблиця 3 – Сутність, переваги та недоліки стратегій закупівель 

Назва 
стратегії 

Сутність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Глобальне 
джерело 
постачання 
(Global 
Sourcing) 

Ефективне 
використання 
світових 
ресурсів у 
сферах 
персоналу, 
матеріалів, 
енергії, капіталу 

Можливість залучення 
обмежених або відсутніх у 
власній країні товарів, послуг 
бажаної якості та кількості з 
вищою надійністю 
постачання; скорочення 
залежності від місцевих 
постачальників, що сприяє 
конкуренції на ринку 
постачальників 

Додаткові витрати на 
вивчення ринку 
постачальників, 
інформаційні системи, 
організаційні заходи, 
кваліфікацію працівників; 
ризики коливання 
валютних курсів; 
політичні зміни 

Регіональне 
джерело 
постачання 
(Regional 
Sourcing) 

Ефективне 
використання 
регіональних 
ресурсів 

Можливість залучення 
обмежених або відсутніх у 
власній країні товарів, послуг 
бажаної якості та кількості з 
вищою надійністю 
постачання; скорочення 
залежності від місцевих 
постачальників, що сприяє 
конкуренції на ринку 
постачальників 

Додаткові витрати на 
вивчення ринку 
постачальників, 
інформаційні системи, 
організаційні заходи, 
кваліфікацію працівників; 
ризики коливання 
валютних курсів; 
політичні зміни 

Єдине джерело 
постачання 
(Single 
Sourcing) 

Концентрація 
джерел 
постачання в 
єдине 

Зменшення витрат на 
закупівлю матеріально-
технічних ресурсів; 
синергетичний ефект; 
збільшення прозорості 
процесу придбання; системне 
розв’язання проблем замість 
«острівкового»; зменшення 
складності процедур 
постачання 

Співпраця з одним 
постачальником не сприяє 
конкуренції, а, відповідно, 
підвищує ризик 
недопостачання, 
постачання неякісних 
матеріально-технічних 
ресурсів, зриву поставок; 
проблематичність 
розрахунку витрат і 
потреби нової системи 
співпраці 
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1 2 3 4 
Модульне 
джерело 
постачання 
(Modular 
Sourcing) 

Купівля 
попередньо 
змонтованих 
«модулів» від 
постачальника 
«модулів» 

Зменшення кількості 
зовнішніх зв’язків із 
постачальниками; спрощення 
виробництва; оптимізація 
кінцевого монтажу; 
забезпечення якості; 
збільшення прозорості 
процесу придбання; 
зменшення складності 
постачальницьких процедур; 
зниження витрат на закупівлю 
матеріально-технічних 
ресурсів 

Додаткові витрати на 
управління виготовленням 
компонентів (модулів); 
можливість закупівлі 
лише попередньо 
змонтованих модулів 

Інтеграція 
постачальників 
у розвиток 
виробництва 
(Zu-
lieferintegra-
tion) 

Інтеграція 
постачальників 
у розвиток 
виробництва 
через 
формування 
вертикально-
інтегрованих 
структур 

Зменшення витрат, пов’язаних 
із періодичним вибором 
постачальника; формування 
довіри між постачальником і 
виробником; зростання 
надійності замовлення та 
ймовірності задоволення 
вимог покупця до якості, 
кількості закуповуваних 
матеріально-технічних 
ресурсів 

Додаткові витрати на 
вибір постачальника для 
вертикальної інтеграції; 
зростання ризику 
залежності від 
постачальника; 
складніший процес зміни 
постачальника 

Точно-вчасно 
(Just-in-time) 

Тісний 
взаємозв’язок 
постачальників 
із покупцем для 
забезпечення 
надходження 
ресурсів у час 
фактичної 
потреби 

Зниження витрат формування 
і складування запасів; 
усунення «вузьких» місць у 
ланцюгу «постачальник-
виробник»; формування 
довіри між постачальником і 
виробником 

Зростання кількості 
субпостачальників та 
ризику залежності від них; 
збільшення транспортних 
витрат; додаткові витрати 
на інформаційну та 
комунікаційну техніку, 
необхідну для організації 
своєчасного забезпечення 
матеріально-технічними 
ресурсами 

Джерело: опрацьовано на підставі [11, с. 175–176; 13, с. 358–362] 

 
Дослідженнями встановлено, що обсяг партії замовлення, частота 

закупок матеріально-технічних ресурсів та ін. залежать від обраної 
стратегії управління запасами. Зміст стратегій управління запасами 
наведений у табл. 4. 
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Таблиця 4 – Зміст стратегій управління запасами 

Назва стратегії Зміст стратегії Автор, джерело 
1 2 3 

Стратегія фіксованої 
поставки 

Закупівля фіксованої кількості матеріальних 
ресурсів здійснюється зі встановленою 
періодичністю 

О. Г. Кривенчук [12, 
с. 175], Н. С. Орленко 
[18, с. 67] 

Стратегія фіксованої 
періодичності 
поповнення запасів до 
постійного рівня 

Поповнення запасів проводиться до певного 
максимального рівня через встановлений 
(фіксований) проміжок часу. Обсяг 
замовлення є змінною величиною 

О. Г. Кривенчук 
[12, с. 175],  
Н. С. Орленко 
[18, с. 67] 

Стратегія фіксованого 
розміру замовлення 

Постійний контроль за рівнем запасів. 
Закупівля фіксованої кількості матеріальних 
ресурсів здійснюється при зниженні 
поточного запасу до мінімального рівня. 
Проміжок часу між замовленнями різний 

О. Г. Кривенчук 
[12, с. 175],  
Н. С. Орленко 
[18, с. 68] 

Стратегія двох рівнів 
(стратегія «мінімум-
максимум») 

Постійний контроль за рівнем запасів. 
Поповнення запасів проводиться до певного 
максимального рівня при зниженні 
поточного запасу до мінімального рівня. 
Періодичність замовлень різна 

О. Г. Кривенчук 
[12, с. 175],  
Н. С. Орленко 
[18, с. 68] 

Стратегія планування 
потреб у матеріальних 
ресурсах 

Планування виробничих потреб у матеріаль-
них ресурсах як внутрішньовиробничих 
(вхідних) матеріальних потоках підприємства 

Д. Д. Бауерсокс 
[2, с. 267–268, 441] 

Стратегія 
безперервного 
поповнення запасів 

Створення гнучкого та ефективного логіс-
тичного ланцюга для постійного поповнення 
запасів, що усуває необхідність розміщення 
замовлення на поповнення запасів 

Д. Д. Бауерсокс 
[2, с. 442–443] 

Стратегія 
автоматичного 
поповнення запасів 

Автоматичне поповнення запасів роздрібних 
торговців постачальником, який передбачає 
їхню майбутню потребу в товарах, виходячи 
зі своїх знань ринкової ситуації та характе-
ристики товарів 

Д. Д. Бауерсокс 
[2, с. 443] 

Стратегія визначення 
обмежуючих факторів 
та управління ними 

Визначення обмежуючих факторів, викорис-
тання обмежень у короткостроковому 
періоді та знаходження шляхів подолання 
обмежень у довгостроковому періоді 

І. В. Ковальчук, 
Т. В. Косарева 
[10, с. 89–94] 

Стратегія обачливості 

Формування максимальних запасів із 
урахуванням найбільшого обсягу 
споживання запасів за один день і найдовшої 
тривалості строку поставки, що мала місце за 
виданими підприємством замовленнями 

І. А. Леншин, 
Ю. І. Смоляков 
[14, с. 159] 

Стратегія додаткового 
резерву 

Створення додаткового резерву 
матеріальних ресурсів із метою гарантування 
задоволення потреби в них при виникненні 
непередбачених подій 
 

І. А. Леншин, 
Ю. І. Смоляков 
[14, с. 159–160] 
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1 2 3 

Стратегія відсотка від 
попиту 

Формування запасів із урахуванням 
середньої тривалості строку поставки й 
величини попиту на матеріальні ресурси 
протягом одного дня, що відповідає 
встановленим випадкам їх повного 
використання без порушення виробничого 
процесу 

І. А. Леншин, 
Ю. І. Смоляков 
[14, с. 160] 

Джерело: узагальнено автором 

Опрацьовані нами стратегії закупівель мінеральних добрив у 
сільськогосподарських підприємствах подано в табл. 5. 

Таблиця 5 – Стратегії закупівель мінеральних добрив у 
сільськогосподарських підприємствах 

Стратегія Зміст стратегії 
Регіонального 
джерела 
постачання 

Закупівля мінеральних добрив як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках 

Єдиного джерела 
постачання 

Закупівля азотних, фосфорних і калійних добрив у одного 
постачальника 

Модульного 
джерела 
постачання 

Закупівля азотних, фосфорних і калійних добрив у вигляді 
тукосумішей 

Визначення 
обмежуючих 
факторів та 
управління ними 

Визначення обмежень для закупівель мінеральних добрив (рівень цін 
на мінеральні добрива, потреба в мінеральних добривах, площа 
складів для зберігання мінеральних добрив, вартість зберігання 
мінеральних добрив, гарантійний термін зберігання мінеральних 
добрив тощо) та управління цими обмеженнями 

Обачливості 

Закупівля мінеральних добрив для формування їх максимальних 
запасів. Передбачається постійний контроль за тривалістю зберігання 
мінеральних добрив із метою недопущення втрати їх агрохімічної 
придатності через тривале зберігання 

Додаткового 
резерву 

Закупівля мінеральних добрив із урахуванням створення їх 
додаткового резерву на випадок збільшення посівних площ, зміни 
структури посівів. Передбачається постійний контроль за тривалістю 
зберігання мінеральних добрив із метою недопущення втрати їх 
агрохімічної придатності через тривале зберігання 

Точно-вчасно 
Закупівля та постачання мінеральних добрив у визначений термін їх 
внесення 

Джерело: власна розробка 
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На підетапі 3.2 здійснюється вибір та обґрунтування стратегії 
закупівель мінеральних добрив. Із розглянутих у табл. 5 стратегій 
реалізацію обраної мети й досягнення поставлених цілей стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив, з нашого погляду, може 
забезпечити стратегія визначення обмежуючих факторів та управління 
ними. Згідно з даною стратегією, для сільськогосподарського 
підприємства обмеженнями щодо закупівлі мінеральних добрив слід 
обрати ціну мінеральних добрив, площу власних складів для 
зберігання мінеральних добрив, вартість зберігання мінеральних 
добрив, гарантійний строк зберігання мінеральних добрив. 

Залежно від наявності складських площ для зберігання 
мінеральних добрив можна: 

 зберігати мінеральні добрива на власних складах; 
 зберігати мінеральні добрива на складах суб’єктів 

господарювання, що надають послуги зі зберігання мінеральних 
добрив; 

 поєднувати зберігання мінеральних добрив на власних 
складах із зберіганням на складах суб’єктів господарювання, що 
надають послуги зі зберігання мінеральних добрив. 

Четвертий етап стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив передбачає управління реалізацією стратегії 
закупівель мінеральних добрив. На підетапі 4.1 розробляється план 
реалізації обраної стратегії закупівель мінеральних добрив. 

План реалізації стратегії визначення обмежуючих факторів та 
управління ними, на нашу думку, має включати: 

 розрахунок потреби в мінеральних добривах; 
 визначення максимально можливих обсягів зберігання 

мінеральних добрив на власному складі; 
 обґрунтування доцільності зберігання мінеральних добрив на 

власному складі чи на складах суб’єктів господарювання, що надають 
послуги зі зберігання мінеральних добрив; 

 планування закупівель мінеральних добрив для мінімізації 
витрат на закупівлю та зберігання мінеральних добрив (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Напрями реалізації стратегії визначення обмежуючих 
факторів та управління ними при закупівлі мінеральних добрив 

Джерело: власна розробка 

Підетап 4.2 передбачає формування системи мотивації реалізації 
обраної стратегії закупівель мінеральних добрив. Ми вважаємо, що 
мотиви реалізації стратегії закупівель мінеральних добрив мало чим 
відрізняються від мотивів праці. Найбільш дієвими мотивами 
реалізації стратегій закупівель мінеральних добрив у 
сільськогосподарських підприємствах, на наш погляд, можуть бути 

Розрахунок потреби в 
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можливих обсягів 

зберігання мінеральних 
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калійних добрив для мінімізації витрат на придбання 
та зберігання мінеральних добрив з урахуванням 
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матеріальні винагороди та додаткові пільги. Серед матеріальних 
винагород слід виділити підвищення заробітної плати, додаткові 
виплати, участь у прибутках підприємства, а серед додаткових пільг – 
службові автомобілі, безпроцентні чи за низькими ставками кредити на 
придбання автомобілів і поліпшення житлових умов, допомога в 
оплаті навчання й витрат на підвищення кваліфікації особам, які 
відповідають за закупки мінеральних добрив. Водночас реалізація 
стратегій закупівель мінеральних добрив певною мірою залежить і від 
постачальників. Тому сприяючим чинником здійснення будь-якої такої 
стратегії у сільськогосподарських підприємствах є налагоджування 
стратегічних зв’язків із постачальниками. 

Реалізацію стратегії визначення обмежуючих факторів та 
управління ними здійснено шляхом формування моделі мінімізації 
витрат на придбання та зберігання мінеральних добрив із урахуванням 
динаміки цін і гарантійного терміну зберігання мінеральних добрив. 

Опрацьована цільова функція (Сmin) передбачає мінімізацію 
витрат на придбання та зберігання азотних, фосфорних і калійних 
добрив: 

      N P K
min N ПР P ПР K ПР

1 1 1
C P x P x P x

n n n

i i i i i i
i i i  

          

      N N N Р Р Р К К К
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де РNі, РРі, РКі – ціна придбання відповідно азотних, фосфорних і 
калійних добрив в і-му місяці, грн/т; 

N
ПРх і , 

N
ПРх і , 

К
ПРх і  – обсяг закупівлі відповідно азотних, фосфорних і 

калійних добрив в і-му місяці, т; 
N

1ЗАПх і , Р
1ЗАПх і , К

1ЗАПх і  – обсяг запасу відповідно азотних, 
фосфорних і калійних добрив на складі в попередньому до і-го місяця, 
т; 

N
Вх і , 

Р
Вх і , 

К
Вх і  – обсяг використання відповідно азотних, фосфорних 

і калійних добрив в і-му місяці, т; 
V – вартість зберігання мінеральних добрив за місяць, грн/т; 

0

N
ЗАПх , 

0

Р
ЗАПх , 

0

К
ЗАПх  – початковий запас відповідно азотних, 

фосфорних і калійних добрив, т; 
N
ЗАПх і , 

Р
ЗАПх і , 

К
ЗАПх і  – обсяг запасу відповідно азотних, 

фосфорних і калійних добрив в і-му місяці, т; 
М – місткість складу, т; 
Аі – необхідний обсяг внесення азотних, фосфорних і калійних 

добрив в окремому місяці. 
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 – витрати на зберігання азотних, фосфорних і калійних добрив, грн. 
Обмеженнями цільової функції є: 
- 0хN

ЗАП0
 , 0хР

ЗАП0
 , 0хК

ЗАП0
  – початковий запас відповідно 

азотних, фосфорних і калійних добрив рівний нулю; 
- Мххх К

ЗАП
Р
ЗАП

N
ЗАП  ііі  – запас мінеральних добрив не повинен 

перевищувати місткість складу (М); 
-  К

ЗАП
Р
ЗАП

N
ЗАП

К
ПР

Р
ПР

N
ПР хххМххх іііііі   – щомісячна закупівля 

мінеральних добрив не повинна бути більшою за вільне місце на 
складі; 

- N
ПР

N
1ЗАП

N
В ххх ііі    – щомісячне вибуття азотного добрива не 
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повинне перевищувати його запас у попередньому до і-го місяця плюс 
надходження в і-му місяці; 

- Р
ПР

Р
1ЗАП

Р
В ххх ііі    – щомісячне вибуття фосфорного добрива не 

повинне перевищувати його запас у попередньому до і-го місяця плюс 
надходження в і-му місяці; 

- К
ПР

К
1ЗАП

К
В ххх ііі    – щомісячне вибуття калійного добрива не 

повинне перевищувати його запас у попередньому до і-го місяця плюс 
надходження в і-му місяці; 

- іі АхN
В  , іі АхР

В  , іі АхК
В   – використання відповідно азотних, 

фосфорних і калійних добрив в окремому місяці дорівнює деякому 
значенню; 

- 0хN
ПР і , 0хР

ПР і , 0хК
ПР і  для nі ,1  – умова невід’ємності 

змінних; 
- 0хN

ЗАП і , 0хР
ЗАП і , 0хК

ЗАП і  для nі ,1  – умова невід’ємності 
змінних; 

- 0хN
В і , 0хР

В і , 0хК
В і  для nі ,1  – умова невід’ємності змінних; 

- закупівля азотних, фосфорних і калійних добрив має 
проводитись із урахуванням гарантійного терміну їх зберігання (табл. 
6). 

Оптимізацію джерел фінансування закупівель мінеральних 
добрив, на наш погляд, слід здійснювати за критерієм мінімізації 
середньозваженої вартості капіталу, що ґрунтується на розрахунку 
середньозваженої вартості капіталу за різних умов його залучення 
[3, с. 243]. Формула для визначення середньозваженої вартості 
капіталу має вигляд: 

 



n

i
³³

1

kwWACC ,    (12) 

де WACC – середньозважена вартість капіталу; 
w – вартість (ціна) і-го виду капіталу, %; 
k – коефіцієнт питомої ваги і-го виду капіталу в загальній 

величині капіталу; 
п – кількість видів капіталу [3, с. 228; 19, с. 27]. 
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Таблиця 6 – Вміст діючої речовини, особливості пакування, 
транспортування та зберігання окремих видів мінеральних добрив 

Характеристики 
мінерального 

добрива 

Вид мінеральних добрив 
Азотні Фосфорні Калійні 

Аміачна селітра Карбамід Суперфосфат Калімаг-30 
Вміст діючої 
речовини, % 

34,4 46 14–21 30 

1 2 3 4 5 

Пакування 

Поліпропіленові 
мішки масою 
50 кг, спеціалізо-
вані м’які
контейнери (з 
поліпропіленової 
тканини з 
поліетиленовим 
вкладишем) типу 
«біг-бег» масою 
500 і 1000 кг 

Поліпропіленові 
мішки з поліети-
леновим вклади-
шем масою 50 кг, 
спеціалізовані 
м’які контейнери 
(з поліпропіле-
нової тканини з 
поліетиленовим 
вкладишем) типу 
«біг-бег» масою 
500 і 1000 кг 

Пакети з поліети-
ленової плівки, 
тришарові пакети 
з мішечного папе-
ру, паперові міш-
ки з внутрішнім 
шаром, дубльова-
ним резино-бітум-
ною сумішшю, 
спеціалізовані 
м’які контейнери 
типу «біг-бег» 

Спеціалізовані 
м’які контейнери 
(з поліпропіле-
нової тканини з 
поліетиленовим 
вкладишем) 
типу «біг-бег» 
масою 500, 800-
1000 кг 

Транспортування Залізничний, 
автомобільний, 

водний 

Залізничний, 
автомобільний, 

водний 

Залізничний, 
автомобільний, 

водний 

Залізничний, 
автомобільний, 

водний 
Правила 
зберігання 

Зберігають у за-
хищених від по-
падання атмо-
сферних опадів, 
неопалених при-
міщеннях в упа-
ковці виробника. 
Мішки склада-
ють на дерев’яні 
щити хрест-нав-
хрест до 15 яру-
сів у штабелі. 
Незатарену селіт-
ру зберігають 
насипом у купах 
заввишки 1,5-2 м. 
Не допускається 
змішування з ін-
шими добривами.

Зберігають у 
захищених від 
попадання атмо-
сферних опадів 
складах. Контей-
нери й транс-
портні пакети з 
карбамідом до-
пускається збері-
гати на відкритих 
майданчиках. 
Незатарений кар-
бамід зберігають 
насипом у купах 
заввишки 2,5-3 
м. Не допускає-
ться змішування 
з іншими добри-
вами. 

Зберігають у 
захищених від 
попадання 
атмосферних 
опадів складах. 
Мішки складають 
на дерев’яні щити 
хрест-навхрест до 
20 ярусів у 
штабелі. 

Зберігають у 
щільно 
упакованій тарі в 
закритих 
складах, 
захищених від 
попадання 
прямих 
сонячних 
променів і 
атмосферних 
опадів. 

Гарантійний 
термін 
зберігання, 
місяців 

6 6 24 12 
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1 2 3 4 5 
Термін 
агрохімічної 
придатності 

- Не обмежений Не обмежений - 

Джерело: систематизовано на основі [1; 16] 

Оптимальний варіант питомої ваги власних коштів і 
короткострокових банківських позик для закупівлі мінеральних добрив 
розраховують на основі прогнозованих вартості (ціни) власного 
капіталу сільськогосподарського підприємства та ставки по 
короткострокових банківських кредитах для юридичних осіб. 

Підходи до розрахунку вартості (ціни) власного капіталу 
переважно ґрунтуються на розмірах дивідендних виплат і 
рентабельності власного капіталу [3, с. 225–226; 4, с. 53; 5, с. 167–
169, 186–188]. 

Недоліками підходів, що базуються на дивідендних виплатах, є 
неможливість застосування для підприємств інших організаційно-
правових форм окрім акціонерних товариств та одержання нульового 
значення вартості/ціни власного капіталу за відсутності дивідендних 
виплат. Підходи, що ґрунтуються на рентабельності власного капіталу, 
теж не позбавлені недоліків: вартість/ціна власного капіталу 
низькорентабельних підприємств виявляється нижчою, ніж 
високорентабельних; неможливість розрахунку вартості/ціни власного 
капіталу збиткових підприємств. Зважаючи на зазначене, для 
визначення вартості (ціни) власного капіталу доцільно застосовувати 
методику, що ґрунтується на забезпеченні необхідного рівня 
доходності фінансового капіталу у випадку його альтернативного 
використання та передбачає оцінювати власний капітал кумулятивним 
методом за наступною формулою: 

rrrr ii  RRR N ,    (13) 
де RN – номінальна вартість капіталу, %; 
Rr – реальна вартість капіталу, %; 
іr – темп інфляції, % [4, с. 54]. 
За реальну вартість (ціну) власного капіталу доцільно обирати 

розмір депозитної ставки для юридичних осіб у національній валюті, 
що забезпечує вищий рівень доходності, ніж депозитна ставка в 
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іноземній валюті. 
Контроль виступає необхідним елементом реалізації стратегії 

закупівель мінеральних добрив, що забезпечує досягнення 
сільськогосподарським підприємством мети й цілей стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив. На підетапі 4.3 (контроль 
реалізації стратегії) доцільними є наступні види контролю: вхідний 
контроль, що здійснюється шляхом розробки необхідних рівнів якості 
та перевірки відповідності мінеральних добрив, що закуповуються, 
цим вимогам; поточний контроль, що проводиться у процесі реалізації 
стратегії закупівель по кожному виду мінеральних добрив (на стадіях 
виконання плану реалізації кожної обраної стратегії). 

На п’ятому, заключному, етапі стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив проводиться оцінка результатів 
стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив на 
сільськогосподарському підприємстві. Підетап 5.1 (оцінка досягнення 
мети й цілей стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив) та підетап 5.2 (оцінка ефективності стратегії закупівель 
мінеральних добрив) є своєрідним видом контролю, що дає змогу 
зробити висновок про відповідність реалізованої стратегії поставленій 
меті й цілям, перевірити ефективність стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив і визначити необхідність коригування 
обраної стратегії їх закупок. Оцінка ефективності стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив, на нашу думку, має 
проводитись шляхом порівняння: фактичного прибутку та прибутку, 
що буде отриманий у разі реалізації стратегії; фактичних витрат і 
витрат за умови реалізації стратегії. 

Слід зазначити, що підетап 5.3 (коригування стратегії закупівель 
мінеральних добрив) необхідний за умови повного недосягнення мети 
й цілей, відсутності чи низької ефективності стратегічного управління 
закупівлями мінеральних добрив. 

Отже, встановлення неможливості використання основних 
моделей розрахунку оптимального розміру замовлення матеріально-
технічних ресурсів (EOQ, розтягнутого в часі постачання, 
прискореного споживання, компенсації дефіциту) в оптимізації запасів 
мінеральних добрив через сезонне споживання останніх у 
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сільськогосподарському виробництві засвідчило необхідність 
запровадження стратегічного управління закупівлями мінеральних 
добрив у сільськогосподарських підприємствах. Для оптимізації 
запасів мінеральних добрив процес стратегічного управління їх 
закупівлями у сільськогосподарських підприємствах має включати: 
визначення мети й цілей стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив (формулювання мети й цілей); стратегічний аналіз 
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства щодо закупівель 
мінеральних добрив (аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, 
діагноз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз підприємства; 
прогнозування змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі 
підприємства; уточнення (коригування) мети й цілей стратегічного 
управління закупівлями мінеральних добрив); вибір стратегії 
закупівель мінеральних добрив (аналіз існуючих стратегій закупок і 
стратегій управління запасами на можливість використання для 
закупівель мінеральних добрив; вибір і обґрунтування стратегії 
закупівель мінеральних добрив); управління реалізацією стратегії 
закупівель мінеральних добрив (планування реалізації стратегії; 
мотивація реалізації стратегії; контроль реалізації стратегії); оцінку 
результатів стратегічного управління закупівлями мінеральних добрив 
(оцінка досягнення мети й цілей стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив; оцінка ефективності стратегії закупівель 
мінеральних добрив; визначення необхідності коригування стратегії 
закупівель мінеральних добрив). 

За результатами проведених досліджень встановлено, що для 
оптимізації запасів мінеральних добрив стратегічне управління їх 
закупівлями у сільськогосподарських підприємствах має враховувати: 
нестабільність цін на мінеральні добрива упродовж календарного року 
залежно від сезонного попиту за відносно стабільної пропозиції на 
відповідних ринках через значення коефіцієнта нерівномірності цін; 
прогнозування цін на ресурси за допомогою моделі Вінтерса; 
формування відповідних стратегій, зокрема, стратегії визначення 
обмежуючих факторів та управління ними. 
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Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Данилов Р.І. 

Для забезпечення платежів та кредитів, прискорення й 
полегшення розрахунків, а також для застав на укладені угоди 
використовуються цінні папери. Цінні папери – це грошові документи, 
що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають 
відносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і 
передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або 
відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що 
випливають з цих документів, іншим особам [1, c. 49].  

Цінні папери об’єктивно необхідні, тому що вони:  
 оперативно задовольняють потреби здійснення платежів;  
 прискорюють і полегшують розрахунки між суб'єктами 

виробничо-комерційної діяльності;  
 дають змогу вирішувати проблеми надійності гарантій у 

вигляді застав на укладені угоди тощо.  
Як кредитні знаряддя обігу цінні папери виступають знаками 

вартості, що виникають на основі кредиту й виконують дві функції:  
 засобу обігу;  
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 засобу платежу [2, c.57].  
Вони не мають самостійної, внутрішньої вартості, тому що в них 

не втілено абстрактної суспільно необхідної праці, і виступають як 
знаки повноцінних грошей, їх представниками й замінниками 
в процесі обігу. Тобто цінні папери в такому розумінні наближаються 
до паперових грошей. Однак вони суттєво відрізняються від останніх, 
тому що слугують одночасно і знаками золота, й кредитними 
документами, що виражають відносини між кредиторами й 
позичальниками.  

Сукупність цінних паперів промислового підприємства 
утворюють «портфель». Ця категорія походить від італійського 
«portafoglio», що утворене від латинських слів «portare» – «носити» і 
«foglio» – «аркуш» або «аркуш паперу». Портфель цінних паперів – це 
сукупність придбаних (отриманих) підприємством сторонніх цінних 
паперів, право володіти, користуватися та розпоряджатися якими 
належить підприємству. Базилевич В.Д. наводить визначення 
портфелю цінних паперів як сукупність інвестицій у цінні папери 
(акції, облігації,тощо) різних емітентів, розглянутих як єдине ціле [3, c. 
23]. 

Сутність портфельного підходу при інвестуванні в цінні папери 
полягає в тому, що цінні папери розглядають та оцінюються не 
окремо, а у сукупності. 

Діяльність промислового підприємства як інвестора на ринку 
цінних паперів полягає у формуванні інвестиційного портфеля. 
Портфельний підхід дозволяє досягти компромісу на перший погляд 
несумісних цілей – максимізації доходу і мінімізації ризику, навіть в 
умовах фінансово-економічної нестабільності, підприємства повинні 
використовувати його з метою забезпечення ефективності роботи з 
цінними паперами. 

Структура портфеля визначається видами цінних паперів, що 
входять до його складу, їх строковістю, співвідношенням окремих 
видів цінних паперів у портфелі. Основними характеристиками 
портфеля виступають очікувана дохідність портфеля та його 
ризиковість. Кожне промислове підприємство, маючи певні вимоги 
щодо допустимих рівнів ризику та очікуваних рівнів доходу, формує 
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той чи інший портфель цінних паперів. Підприємства віддають 
перевагу формуванню портфеля, а не придбанню цінних паперів 
одного виду, оскільки, формуючи портфель, можна знизити рівень 
ризику за цінними паперами, не зменшуючи їх очікуваної дохідності 
[4, c. 20]. 

Перед підприємством-інвестором завжди постає потреба у 
необхідності моделювання та оптимізації структури сформованого 
портфеля цінних паперів.  

У процесі прийняття рішення підприємством щодо інвестування 
в певний портфель цінних паперів потрібно дотримуватися певної 
послідовності за вибору інвестиційних інструментів. 

1. Використовуючи минулі й прогнозовані дані, оцінити 
очікувану дохідність упродовж періоду володіння активом. 
Розрахувати повну дохідність (на основі наведеної вартості) для того, 
щоб упевнитися, що вартості грошей у часі приділено достатню увагу. 

2. Послуговуючись минулими й прогнозованими даними про 
дохідність, оцінити ризик, пов’язаний з інвестиціями. Використання 
його суб’єктивної оцінки на основі минулих даних про дохідність і 
фактор «бета» – це базові підходи, які може застосувати підприємство. 

3. Оцінити співвідношення «ризик-дохідність» кожного з 
альтернативних інвестиційних інструментів, щоб переконатися в тому, 
що очікувана дохідність за даного рівня ризику прийнятна. Якщо інші 
інструменти інвестицій з таким самим або нижчим рівнями ризику 
забезпечують однакову або вищу дохідність, укладення коштів у 
перший відібраний інструмент не повинне вважатися прийнятним. 

4. Обирати інвестиційні інструменти, які пропонують найвищу 
дохідність за допустимого для підприємства рівня ризику. Оскільки 
більшість вкладників не люблять ризикувати, вони швидше куплять 
інструменти з нижчим ризиком, отримуючи менші інвестиційні 
доходи. Коли підприємства одержують найвищу дохідність за 
прийнятного ризику, то це означає, що їм вдалося здійснити «гарні 
інвестиції» [5, c .337]. 

Для оцінки результативності управління портфелем потрібно 
визначити: 

1) фактичну дохідність портфеля за певний період; 
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2) фактичний ризик портфеля; 
3) еталонний портфель, тобто портфель, який можна 

використовувати як точку відліку для порівняльного аналізу [6, c. 170]. 
Найпростіше визначається дохідність портфеля, якщо певна сума 

коштів інвестується на визначений період часу. 

	 1,                                         (1)  

де   - дохідність портфеля за період i; 
 - вартість портфеля на початку періоду i; 
 - вартість портфеля в кінці періоду i. 

Період, що розглядається, може бути будь-яким, наприклад, 
місяць, квартал, рік, кілька років тощо. Для того щоб порівняти 
дохідність одного портфеля з іншим, показники їхньої дохідності 
потрібно привести до одного часового періоду – зазвичай року [7, c. 
223]. 

Випадки, коли портфель формується за рахунок інвестування 
певної суми тільки в початковий момент і на весь період часу, є 
винятковими, а не типовими. У ході управління портфелем кошти 
зазвичай вилучаються і вносяться додатково. Якщо це відбувається 
одразу ж після початку інвестиційного періоду або незадовго до його 
закінчення, то додаткові кошти можна не враховувати за оцінки 
дохідності, оскільки вплив даних сум на підсумковий результат буде 
незначним. Завдання ускладнюється, якщо приплив або вилучення 
коштів відбувається в інші моменти. Для таких умов теорія пропонує 
два показника оцінки дохідності: внутрішню дохідність і дохідність на 
основі середньої геометричної. 

Внутрішня дохідність розраховується для відповідного потоку 
платежів. 

Для того щоб визначити дохідність на основі середньої 
геометричної, потрібно знати вартість портфеля в момент вилучення 
або отримання додаткових коштів [8, c. 115]. 

Для визначення дохідності портфеля більш точним є метод 
середньої геометричної. Недолік методу внутрішньої дохідності 
полягає в тому, що на підсумкове значення дохідності портфеля 
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можуть вплинути дії суб’єктів господарювання з вилучення 
інвестованих коштів. Тому дохідність портфеля потрібно вираховувати 
за методом середньої геометричної: 

	 ∏ 1 	(2), 

де  - середня дохідність портфеля за період i;  
 - дохідність за n-й період i;  

n - кількість періодів;  
∏ - знак множення. 
Незручність методу середньої геометричної полягає в тому, що 

потрібно знати вартість портфеля в кожний момент внесення або 
вилучення коштів. Кошти можуть вноситися або вилучатися з різною 
періодичністю. Тому не завжди період  буде дорівнювати  тощо. В 
такому разі, щоб скористатися наведеною формулою, потрібно 
зробити попередні припущення або перетворення. Якщо підприємство 
додатково вносить або вилучає кошти незадовго до кінця або початку 
кожного періоду, можна зробити припущення про те, що дані дії 
відбуваються наприкінці (на початку) періоду та скористатися 
формулою без змін. Невелика похибка має суттєво вплинути на 
дохідність портфеля. Тому на неї можна не зважати. Якщо 
надходження або вилучення коштів відбуваються з однаковою 
періодичністю, але спостерігаються всередині одного з періодів, 
спочатку можна визначити дохідність за даний період і після цього 
скористатися формулою. 

Якщо в межах року вилучення й надходження коштів 
відбуваються з різною періодичністю, потрібно визначити вартість 
портфеля в кожний момент руху коштів і розрахувати темп зростання 
його дохідності, тобто величину (1 r ) для кожного проміжку часу за 
такою формулою: 

1 ,                                             (3) 

де  - вартість портфеля наприкінці періоду і;  
 - вартість портфеля на початку періоду і. 

Після цього дохідність у розрахунку на рік знаходимо за такою 
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формулою: 

1 1 … 1 1,                     (4) 

де m - кількість періодів, з яких складається рік. 
Часто ефективність управління портфелем буде оцінюватися за 

кілька років. Тому коли вилучення й додавання капіталу здійснюються 
з різною періодичністю в часі, то спочатку потрібно визначити 
дохідність портфеля для кожного року й після цього обчислити 
середню дохідність у розрахунку на рік за весь період. 

Оцінка діяльності підприємства передбачає визначення 
фактичного ризику портфеля за період, що розглядається. Ризик 
широко диверсифікованого портфеля вимірюється величиною бета, 
слабо диверсифікованого – стандартним відхиленням. Підприємство 
визначає ці параметри на основі фактичних даних дохідності 
портфеля. Наприклад, підприємство-інвестор оцінює результативність 
управління портфелем за два роки. Як інтервал часу оцінки дохідності 
воно обирає квартал. Тоді дані про дохідність підставляються у 
формули дисперсії або стандартного відхилення, що дають змогу 
розрахувати відхилення дохідності портфеля за період, що 
розглядається. 

Довгий час підприємства оцінювали ефективність портфеля 
майже повністю на основі очікуваної дохідності. Вони усвідомлювали 
наявність ризику, але не знали, як його зазначити кількісно. 
Досягнення теорії портфеля на початку 60-х років показали, як оцінити 
й обчислити ризик за мінливості доходів. Через те, що не було 
величини, яка б поєднувала дохідність і ризик, було потрібно 
розглядати ці два фактори окремо, що й робили аналітики в багатьох 
ранніх дослідженнях [9, c. 122]. 

Вони групували портфелі в класи з однаковим ризиком на основі 
мінливості доходів, а тоді порівнювали очікувані дохідності за різними 
портфелями в межах одного класу. Найбільш розповсюдженими були 
три коефіцієнта –  Шарпа, Трейнора та Дженсена. Усі вони базуються 
на припущенні, що між дохідностями портфеля й загального 
ринкового індексу є лінійна залежність. 

Показники ефективності управління портфелем мають однакову 
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структуру. У чисельнику знаходиться перевищення дохідності 
портфеля над ставкою без ризику , оскільки саме ця величина 
повинна відіграти роль премії за ризик портфеля. У знаменнику 
ставиться показник ризику (бета або стандартне відхилення) [10, c. 
464]. 

Перший коефіцієнт, що врахував ризик, вивів Трейнор 
(коефіцієнт Трейнора). Щоб вивести ризик, пов'язаний з коливанням 
ринку, він побудував лінію, яка показує відношення між очікуваною 
дохідністю за власним портфелем та за ринковим. Трейнор відзначив, 
що нахил лінії SML визначає відносну несталість доходів за портфелем 
щодо доходів ринку, або коефіцієнт портфеля. Чим більший нахил , 
тим чутливішим є портфель до ринкових доходів і тим більшим – 
ринковий ризик [11, c. 26]. 

Відхилення від лінії SML показує специфічні доходи за 
портфелем щодо ринку. Ці різниці виникають від доходів за окремими 
акціями в портфелі. У диверсифікованому портфелі ці специфічні 
доходи за окремими акціями можуть скасуватися. Якщо збільшується 
кореляція портфеля з ринком, специфічний ризик зменшується. 

 

 
Рисунок 1 – Зрушення SML за зміни ставки без ризику 

Джерело: побудовано авторами  на основі [11] 
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Трейнор запропонував безризиковані активи, які можна поєднати 
з різними портфелями для формування прямої ймовірності лінії 
портфеля. Він показав, що раціональні інвестори завжди будуть 
віддавати перевагу SML з більшими нахилами, тому що ці лінії 
помістять інвесторів на вищі криві байдужості. 

Коефіцієнт Трейнора, який визначає нахил лінії SML, 
визначається так: 

	 	 	
,       (5) 

де   - середня дохідність портфеля за певний період часу; 
 - середня ставка без ризику за той самим період (зазвичай вона 

розглядається як середнє геометричне); 
 - показник, який показує нахил лінії портфеля, або відносну 

несталість доходу за портфелем. 
Як уже зазначалося, чим вищий коефіцієнт, тим більший нахил і 

кращий склад портфеля для всіх підприємств, незалежно від їхнього 
ставлення до ризику. Оскільки чисельник цього показника –  це премія 
за ризик, а знаменник є мірою ризику, то весь коефіцієнт показує дохід 
від портфеля на одиницю виміру ризику. Потрібно зазначити, що 
змінна ризику визначає систематичний ризик і дає інформацію про 
диверсифікацію портфеля. 

Визначаючи ефективність управління портфелем, підприємство, 
як правило, повинно зробити два порівняння. По-перше, воно має 
визначити найкращий портфель серед наявних, по-друге, порівняти 
активно керований портфель з результатами ринку, тобто аналогічним 
за ступенем ризику пасивним портфелем. Чим вищі коефіцієнти 
Трейнора та Шарпа, тим кращі результати управління [12, c. 166]. 

Коефіцієнт Дженсена подібний до наведених вище коефіцієнтів, 
оскільки він базується на моделі оцінки дохідності активів: 

	 	  ,                         (6) 

де  - очікувана дохідність портфеля;  
 - очікувана дохідність ринку; 

 - систематичний ризик за активом або портфелем;  
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 - випадкова помилка моделі. 
Це рівняння показує, що реалізована очікувана дохідність активу 

або портфеля за певний час є лінійною функцією безризикованої 
очікуваної дохідності плюс премія за ризик, яка залежить від 
систематичного ризику за цінним папером або портфелем, плюс 
випадкова помилка. 

Отже, премія за ризик дорівнює , помноженому на ринкову 
премію за ризик, плюс випадкова помилка.  

Потрібно враховувати досвідченість менеджера підприємства 
щодо прогнозування стану ринку й вибору активів. Рівняння при 
цьому можна записати в такому вигляді: 

	∝ 	 	 	 ,     (7) 

де 
- це фактична дохідність портфеля.  

Індекс Дженсена може слугувати для оцінки результатів як 
активної, так і пасивної стратегії. 

 

 
Рисунок 2 – Оцінка ефективності управління портфелем за допомогою  

Джерело: побудовано авторами  на основі [13] 
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Менеджер, який обирає останню стратегію, не ставить перед 
собою завдання отримати дохідність, вищу від ринкової. Тому він 
орієнтується на результати, представлені для портфелів, розташованих 
на очікуваній SML. Якщо фактична альфа не буде дорівнювати нулю, 
то це свідчить про те, що менеджер недостатньо обізнаний у 
прогнозуванні майбутньої кон’юнктури ринку. 

Щодо активного менеджера, то додатна альфа в межах моделі 
одного періоду, коли кон’юнктура не змінюється, буде свідчити про 
його вміння вибрати недооцінені активи. Для тривалого періоду, який 
складається з коротких, додатна альфа може бути результатом і 
умілого вибору конкретних активів, і часу їхньої купівлі і/або продажу, 
тобто фіксації ринку. 

Отже, величина  показує досвідченість менеджера щодо 
прогнозування стану ринку у виборі активів. Досвідчений спеціаліст 
буде мати додатну альфу, недосвідчений –  від’ємну. Це показує, 
наскільки очікувана дохідність за портфелем залежить від уміння 
менеджера одержати доходи, вищі від середніх і пристосовані до 
ризику. 

Показник  на основі стандартного відхилення розраховується 
визначенням очікуваної дохідності й такого рівняння: 

∝ 	                                          (8). 

Техніка визначення ефективності, розроблена Дженсеном та 
іншими аналітиками пов’язана, у першу чергу, з оцінкою загальної 
ефективності активів. Така техніка дає лише загальне уявлення про те, 
наскільки вдало підприємства вибрали їх для своїх портфелів. Але не 
було спроб визначити, наскільки успішно підприємства вибрали 
активи й диверсифікували портфелі. 

Отже, можна використати широко визнану техніку декомпозиції 
Фейма. Фейма продовжив аналітичні методи, розроблені Шарпом, 
Трейнором і Дженсеном. Він запропонував спосіб для декомпозиції 
надлишкового доходу активів для зміцнення опору портфеля цінних 
паперів систематичному й несистематичному ризикам. Ця техніка 
базується на припущенні, що за вибору цінних паперів підприємства 
не завжди включають усі альтернативні цінні папери у свої портфелі, 
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тобто вони намагаються вибрати недооцінені активи і, як наслідок 
цього, втрачають у диверсифікації. У такому випадку, якщо портфель 
недостатньо диверсифікований, він підлягає не лише систематичному, 
а й несистематичному ризику. Відповідно до сучасної теорії, портфель 
підлягає лише систематичному ризику, який дорівнює загальному 
ризику, і не має несистематичного [14, c. 118]. 

	 	 ∙ 	  ,                                           (9) 

де ,  – стандартні відхилення відповідно портфеля та ринку;  
 - ризик портфеля. 

І навпаки, якщо портфель зовсім недиверсифікований, 
співвідношення буде таким: 

	 	 	 ∙ 	  ,                                      (10) 

Отже, ризик такого портфеля більший. За використання техніки 
Фейма робляться такі розрахунки [14, c. 118]: 

1. Спочатку визначається диференційний дохід ( ) за кожним 
портфелем, за такими рівняннями: 

	 	 	 	 ,	                                (11) 

	 	 ,                                     (12) 

де   - очікувана дохідність портфеля за досліджуваний період;  
 - диференційний дохід для досліджуваного портфеля;  

	 - систематичний ризик. 
Фейма визначив цей дохід як «дохід селективності».  
2. Розраховується гіпотетичне , що показує ступінь 

диверсифікації: 

	                                               (13) 

3. Обчислюється очікувана дохідність портфеля , якщо ризик 
визначається гіпотетичним : 

	 	 	 	                                    (14) 

4. Розраховується чиста селективність  як різниця між 
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фактичною дохідністю  і очікуваною дохідністю портфеля	 , якщо 
ризик визначається гіпотетичним ( ). 

	 	 	 	                                       (15) 

	 	                                              (16) 

Цей метод дає можливість обчислити, чи є портфель добре 
диверсифікований порівняно з ринком цінних паперів в умовах 
нестабільної економіки. 

Декомпозиція ризику на окремі компоненти дає змогу виявити 
слабкі й сильні сторони підприємства в галузі інвестування. 
Наприклад, якщо ( 	 ) додана величина, то воно має досвід вибору 
активів. Від’ємне значення свідчить про недостатність таких навичок. 

Однією із складових успішної діяльності підприємств є побудова 
оптимальної структури інвестиційного портфелю. 

Метою оптимізації портфелю цінних паперів є формування 
такого портфелю цінних паперів, який би відповідав вимогам 
промислового підприємств як за фінансовими результатом, так і за 
ризиком, та при цьому достатньою мірою був диверсифікований в 
сучасних умовах. 

Для кожного промислового підприємства оптимальним звичайно 
був би варіант, коли досягається максимальний ефект у вигляді 
прибутку від вкладення коштів у цінні папери, і в той же час ризик 
отримання збитку зводиться до нуля. Але така ситуація є недосяжною 
за ринкових умов, тому слід мати на увазі певні обмеження щодо 
ризику або прибутковості. 

Перший варіант –  задатися певною максимально допустимою 
величиною ризику. Тоді задача оптимізації зводиться до вибору такої 
структури портфеля, при якій ризик портфеля не перевищує заданого 
значення, а доходність портфеля є максимальною. Така задача 
називається прямою задачею. 

Другий варіант –  задатися певною мінімально допустимою 
величиною доходності. У цьому випадку задача оптимізації зводиться 
до вибору такої структури портфеля, прибуток якого вищий або ж 
дорівнює заданому значенню, а ризик мінімальний. Така задача 
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називається оберненою [16, 124]. 
Розв’язавши пряму і обернену задачі з оптимізації портфеля з 

певної кількості цінних паперів підприємство отримує дані –  скільки 
та які цінні папери необхідно придбати, щоб сформувати портфель, 
який по міркам конкретного підприємства має достатньо високу 
доходність при допустимому ризику. 

У дослідженні було визначено, яким чином визначаються 
характеристики портфеля (доходність та ризик), але на сьогоднішній 
день найбільш розповсюджені 2 моделі визначення характеристик 
портфеля: модель Марковіца та модель Шарпа.  

Модель Марковіца базується на тому, що показники 
прибутковості різних цінних паперів взаємопов’язані: із зростанням 
доходності одних паперів спостерігається одночасне зростання і по 
іншим паперам, треті залишаються без змін, а в четвертих, навпаки 
доходність знижується. Такий вид залежності не детермінований, 
тобто однозначно визначений, а є стохастичним, і називається 
кореляцією [17, c. 77]. 

Модель Марковіца має такі основні припущення: 
 за доходність цінних паперів приймається математичне 

очікування доходності; 
 за ризик цінних паперів приймається середнє квадратичне 

відхилення доходності; 
 вважається, що дані минулих періодів, які використані при 

розрахунках доходності і ризику, повністю відображають майбутні 
значення доходності; 

 ступінь і характер взаємозв’язку між цінними паперами 
виражається коефіцієнтом лінійної кореляції [17, c. 77]. 

За моделлю Марковіца доходність портфеля цінних паперів –  це 
середньозважена доходність паперів, його складових, яка визначається 
формулою: 

                                          (17) 

де  N - кількість цінних паперів, які розглядаються; 

i
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Wi - процентна частка даного паперу в портфелі; 
ri - доходність даного паперу. 
Ризик портфеля цінних паперів визначається функцією: 

                                       (18) 

де ,  - процентна частка даних паперів у портфелі; 

, - ризик даних паперів (середньоквадратичне відхилення) 

 - коефіцієнт лінійної кореляції 
Модель Марковіца раціонально використовувати при 

стабільному стані фондового ринку, коли бажано сформувати 
портфель з цінних паперів різного характеру, що належать різним 
галузям. Основний недолік моделі –  очікувана доходність цінних 
паперів приймається рівній середній доходності за даними минулих 
періодів. 

На відміну від моделі Марковіца, яка розглядає взаємозв’язок 
доходності цінних паперів, модель Шарпа розглядає взаємозв’язок 
доходності кожного цінного папера з доходністю ринку в цілому. 

Основною перевагою моделі Шарпа є те, що математично 
обґрунтована взаємозалежність доходності та ризику: чим більший 
ризик, тим вища доходність цінного папера [18, c. 928]. 

Модель Шарпа застосовується в основному при розгляді великої 
кількості цінних паперів, що описують велику частину фондового 
ринку.  

Основні припущення моделі Шарпа: 
 як доходність цінного папера береться математичне 

очікування доходності; 
 існує деяка безризикова ставка доходності, тобто доходність 

якогось цінного папера, ризик якого завжди мінімальний у порівнянні 
з іншими цінними паперами; 

 взаємозв’язок відхилень доходності цінного папера від 
безризикової ставки доходності з відхиленням доходності ринку в 
цілому від безризикової ставки доходності описується функцією 
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лінійної регресії; 
 під ризиком цінного папера слід розуміти ступінь залежності 

змін доходності цінного папера від змін доходності ринку в цілому; 
 вважається, що дані минулих періодів, які використовуються 

при розрахунку доходності та ризику, відображають повною мірою 
майбутні значення доходності. 

За моделлю Шарпа доходність портфеля цінних паперів –  це 
середньозважена доходність цінних паперів, що його складають, з 
урахуванням b-ризику цінних паперів. Доходність портфеля 
визначається за формулою: 

 

                    (19) 

 

де   - безризикова доходністъ; 

 - очікувана доходність ринку в цілому. 
Ризик портфеля цінних паперів може бути знайдений за 

допомогою оцінки середнього квадратичного відхилення функції (3.4), 
і визначається за формулою [18, c. 928]: 

 

,    (20) 

 

де   - середньоквадратичне відхилення доходності ринку в цілому, 

тобто ризикованість ринку в цілому; 

 ,  - -ризик і залишковий ризик і-го цінного папера. 

Основний недолік моделі – необхідність прогнозувати доходність 
фондового ринку та безризикову ставку доходності. Модель не 
враховує ризик коливань безризикової доходності. Крім того, при 
значній зміні співвідношення між безризиковою доходністю та 
доходністю фондового ринку модель дає похибки. 

Поряд із названими загальними, універсальними прийомами 
аналізу портфеля цінних паперів використовуються й евристичні 
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прийоми, які ґрунтуються на інтуїції та досвіді дослідників. 
До евристичних прийомів, або методів активізації творчості, 

нестандартного мислення відносять зазвичай низку методів генерації 
варіантів розв’язання проблеми на основі притаманної людині 
здатності до творчої діяльності. Їх застосовують тоді, коли звичайні 
рутинні методи, засновані на аналізі минулого досвіду та теперішніх 
умов, не дають змоги вибрати спосіб вирішення. Особливо широко ці 
прийоми використовують у стратегічному аналізі для прогнозування 
розвитку економічної ситуації. 

Усі евристичні методи поділяються на дві великі групи –  методи 
ненаправленого пошуку («мозкового штурму», «експертних оцінок», 
«колективного блокнота», «контрольних питань», «асоціацій та 
аналогій», ділові ігри та ситуації) та методи направленого пошуку 
(алгоритм розв’язання винахідницьких задач, метод «сходження на 
гору») [19, c. 230]. 

Наступним кроком дослідження буде побудова моделі власного 
оптимального портфеля цінних паперів.  

Виходячи з вищевикладеного, для дослідження пропонуються 
наступні промислові підприємства: Одеська область (ТОВ 
«Югметалсервіс», АТ «Продмаш», ПП «Малекс»); Миколаївська 
область (ДП «Руса», ТОВ «Конвеєрмаш», ПП «Югстройпрес»); 
Херсонська область (ПАТ «Проторус», ТОВ «Петроник»,  
ПП «Еколак»). 

Девід Мун для оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів 
господарювання виділив наступні ключові характеристики: бренд, 
контроль над природними ресурсами, персонал, попит на продукт, 
конкурентні переваги, частка на ринку, бар’єр для входу, 
постачальники, експерти, державна ліцензія, технології, монополія, 
диверсифікація покупців та лояльність клієнтів. 

По-перше, оцінимо інвестиційну привабливість обраних 
вітчизняних промислових підприємств за допомогою методу Девіда 
Муна (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Оцінка інвестиційної привабливості промислових 
підприємств за методом Д. Муна 

Назва підприємства 

Т
О
В

 «
Ю
гм
ет
ал
се
рв
іс

» 

А
Т

 «
П
ро
дм

аш
» 

П
П

 «
М
ал
ек
с»

 

Д
П

 «
Р
ус
а»

 

Т
О
В

 «
К
он
ве
єр
м
аш

» 

П
П

 «
Ю
гс
тр
оп
ре
с»

 

П
А
Т

 «
П
ро
то
ру
с»

 

Т
О
В

 «
П
ет
ро
н
и
к

» 

П
П

 «
Е
к
ол
ак

» 

Бренд + + + + + + + + + 
Контроль над природними ресурсами - - - - + - + + - 
Персонал + + + + + + + + + 
Попит на продукт + + + + + + + + + 
Конкурентні переваги + + + + + + + + + 
Частка на ринку + + + + + + + + + 
Бар’єр для входу + + - - - + - - - 
Постачальники - - + + + - + + + 
Експерти + + + + + + + + + 
Державна ліцензія - - - + - + - - + 
Технологія + + + + + + + + + 
Монополія - + - - - + - - - 
Диверсифікація покупців - - + + - - - - + 
Лояльність клієнтів + + + + + + + + + 

Джерело: складено авторами 

Наступним кроком буде обрання 4 найбільш привабливих з точки 
зору інвестування суб’єктів господарювання з метою визначення 
середньої доходності та ризику за їх цінними паперами.  

Для розрахунків були використані формули (21, 22): 

;                                               (21) 

                                        (22) 

Розраховані дані представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Розрахунок середньої доходності та середнього 
відхилення для досліджуваних підприємств  

Назва  
підприємства 

Середня 
доходність,% 

Стандартне 
відхилення, % 

Кількість цінних 
паперів, шт. 

ТОВ «Югметалсервіс» 0,40 9,34 2 500 

ПАТ «Проторус» 0,01 3,52 15 940 

ТОВ «Петроник» 0,32 1,02 400 
ТОВ «Конвеєрмаш» 7,66 11,12 25 

Джерело: складено авторами 

Сформуємо за допомогою вказаних цінних паперів наївно 
диверсифікований портфель, який має таку структуру (0,25; 0,25; 0,25; 
0,25). 

Можна сказати, що доходність наївно сформованого 
диверсифікованого портфеля дорівнює середньому значенню 
дохідностей окремих його складових цінних паперів промислових 
підприємств. 

За результатами проведених розрахунків середнє значення 
доходності наївно диверсифікованого портфеля цінних паперів 
дорівнює 2,10%. 

Ризик  наївно диверсифікованого портфеля дорівнює 6,26%. 
Графічне представлення цінних паперів на площині «ризик-

доходність» подано на рис. 3.  
Таким чином, було сформовано наївно диверсифікований 

портфель цінних паперів, а саме з цінних паперів промислових 
підприємств з невисоким рівнем ризику (6,26%) та середнім значенням 
доходності у розмірі 2,10%. 

Отже, оцінка ефективності сформованого портфеля здійснюється 
за допомогою відносних показників, які одночасно враховують і 
дохідність, і ризик портфеля. У портфельній теорії управління існує 
декілька коефіцієнтів, що характеризують ефективність, які в цілому 
мають однакову структуру та розраховуються як відношення різниці 
між дохідністю портфеля і ставкою без ризику та показником, що 
відображає міру ризику портфеля. 
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Рисунок 3 – Представлення цінних паперів на площині «ризик-доходність» 

Джерело: складено авторами 

Оскільки на практиці використовуються як міра ризику різні 
показники – дисперсія, стандартне відхилення, суми сформованого 
резерву на відшкодування можливих збитків від операцій із цінними 
паперами то існують і різні коефіцієнти, що характеризують 
ефективність. Тому промисловим підприємствам при оцінюванні 
ефективності управління портфелем цінних паперів необхідно 
використовувати певну систему аналітичних показників, яка б дала 
змогу комплексно визначити ефективність управління фондовим 
портфелем. 

Література 

1. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник / В.Г. Федоренко, 
А.Ф.  Гойко –  К.: МАУП, 2000. –  408 с. 

2. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. 

ТОВ «Петроник»
ПАТ «Проторус»

ТОВ 
«Югметалсервіс»

ТОВ «Конвеєрмаш»

Сформований 
портфель

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12

С
ер
ед
н
я 
до
хо
дн
іс
ть

, %

Стандартне відхилення, %

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

605 

Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. –  К.: Знання, 2011. –  1094 
с. 

3. Луців Б.Л. Інвестиційний портфель / Б.Л. Луців –  К.: Лібра, 2002. 
–  192с. 

4. Кущ О.О. Інвестиційна активність та управління портфелем 
цінних паперів: А.І. Кущ, О.О // Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана. – 2010. –  № 
7(25). – с. 18– 29 

5. Данілов О.Д. Інвестування: Навчальний посібник / О.Д. Данілов, 
Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. –  Ірпінь, 2001. –  377с. 

6. Андрейків Т.Я. Стратегії формування й управління портфелем 
цінних паперів в умовах –  фінансової нестабільності // Вісник 
університету підприємствськоїсправи НБУ. –  2009. –  №3(6) 
грудень. –  С. 81– 84. 

7. Ковтун Н.В. Фінансова статистика: навчальний посібник / Н.В. 
Ковтун, Е.В. Галицька. – Київ: КОНДОР. –  2008. –  440 с. 

8. Борщук І.В. Ризик і дохідність при портфельному інвестуванні / І. 
В. Борщук // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 115–126. 

9. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада –  
К.: Лібра, 1998. –  392 с. 

10. Коваленко В.Ф. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.Ф. 
Коваленко –  К.:МАУП,2005. –  260 c. 

11. Demirguc– Kunt A. The Evolving Importance of Banks and Securities 
Markets / A. Demirguc– Kunt, E. Feyen, R. Levine // NBER Working 
Paper. –  2012. –  #18004. –  26 p.  

12. Щукін Б.М. Інвестування / Б.М. Щукін –  К.: МАУП, 2004. –  216 
с. 

13. Allen F. Banking Regulation versus Securities Market Regulation / F. 
Allen, R. Herring. –  Financial Institutions Center: 2001. – 55 p. 

14. Tobin J. 1918– 2002. Money, credit, and capital / J. Tobin, Golub S. // 
Boston, Mass.: Irwin/McGraw– Hill, 1998. –  316 p. 

15. Руденко В.О. Формування портфеля інвестицій / О. Руденко // 
НБУ ім. Вернадського. – 2012. [Електронний ресурс]  – Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/FiK/2010_1/57Rude



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

606 

nkoO.pdf.– 
16. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник / Г.В. Осовська –  

К.: Кондор, 2006. –  664 с. 
17. Markowitz Harry. Portfolio selection / H. Markowitz // J.Finance, 

1952. – V.7. – P. 77– 91. 
18. Diamond D. Liquidity, Banks, and Markets / D. Diamond // Journal of 

Political Economy. –  1997. –  # 105. –  P: 928 –  956. 
19. Економічна теорія. Політекономія: підручник / В.Д. Базилевич, 

В.М. Попов, К. Базилевич, Н.І. Гражевська –  К.: Знання– Прес, 
2008. –719 с. 

20. Офіційний сайт Фондової біржі «Українська біржа» / 
[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.ux.ua. 

21. Масленніков Є.І. Методологічні та практичні засади дослідження 
системи управління фінансовою стійкістю промислового 
підприємства [моногр.] / Є.І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 
2015. – 316 с. 

 
 

  

607 

РОЗДІЛ 23 

ІННОВАЦІЙНО‐ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО‐КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту  

Одеський національний політехнічний університет 
Башинська І.О. 

В сучасних умовах активного розвитку інформаційного 
суспільства та формування економіки знань особливого значення 
набуває інноваційна сфера діяльності, з якою пов’язане стійке 
економічне зростання будь-якої держави. Справді, як свідчить 
міжнародний досвід, національна економічна безпека будь-якої 
держави усе більше залежить не від її військового чи природно-
ресурсного потенціалу, а від розвитку інноваційної сфери, яка, 
проникаючи в різні галузі національної економіки, зумовлює їх 
постійну модернізацію і перехід до нових моделей розвитку. 

В умовах ринку ефективний розвиток національної економіки 
значною мірою залежить від забезпеченості її економічної безпеки. 
Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та реалізації права 
на підприємництво є невід'ємною складовою розвитку та економічної 
безпеки України, пріоритетною функцією уряду. Належний рівень 
бізнесу економічної безпеки є ключем до соціально-економічного 
розвитку, так як ринок, в якому конкуренція є основним компонентом, 
що загрожує. 

У вітчизняній літературі, категорію «безпека» майже не 
розроблено, тому що в нашій країні безпека була монопольною, дуже 
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закритою сферою вищих політичних лідерів і вчені у вирішення цих 
проблем не заохочувались. Однак природний розвиток суспільства 
викликав неминучу еволюцію у ставленні і підходах до вивчення цієї 
концепції, еволюцію категорії. 

Серед існуючих в економічній науці підходів до дослідження 
безпеки можна виділити дві групи. Перша – це вузько спеціалізований 
підхід, який передбачає аналіз окремих сторін безпеки суб'єктів або 
окремих видів безпеки у відокремлені від інших, наприклад безпека 
праці, екологічна, та ін., тобто спрощене тлумачення безпеки, розгляд 
її тільки в якомусь одному аспекті. Автори, досліджуючи вибраний тип 
безпеки, дають часто суперечливі думки, не узгоджуються між собою 
щодо визначення даного поняття, вибудовуються лише на підставі 
авторської позиції. Друга – розширювальне трактування, 
розмиваються межі поняття. Економічна безпека розглядається, по-
перше, як діяльність певних соціальних суб'єктів, як сфера відносин, 
що виникають між ними, і сфера, в якій функціонує і розвивається 
суспільне, групове та індивідуальне свідомість, по-друге, як предмет 
теоретичного і емпіричного пізнання і, по-третє, як об'єкт аналізу з 
позицій політики, права, моралі.  

Так, під економічною безпекою пропонуємо розуміти стан 
економічної системи, що характеризується наявністю конкурентних 
переваг, які досягаються ефективним використанням існуючих 
власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням комплексу 
заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності системи 
для максимального досягнення поставлених цілей у 
короткостроковому та довгостроковому періоді в умовах постійної 
зміни навколишнього середовища [1]. 

Суть економічної безпеки підприємства полягає у такому стані 
його економічної системи, який може бути охарактеризовано 
збалансованістю, стабільністю  і стійкістю до негативного впливу 
будь-яких загроз, її здатністю забезпечити на основі своїх власних 
економічних інтересів стійкий й ефективний розвиток. 

Інтелектуально-кадрову складову (ІКС) економічної безпеки 
підприємств визначають як синтетичну категорію економічної теорії, 
теорії управління персоналом, економіки праці, соціології, політології. 
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ІКС економічної безпеки є уніфікованою категорією, яка виявляється 
на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до національної 
економіки і відіграє домінуючу роль у системі безпеки підприємства, 
оскільки ІКС первинна для інших її складових в будь-якій організації. 
Інтелектуально-кадрова складова охоплює безпеку життєдіяльності, 
соціально-мотиваційну безпеку, кар’єрну, професійну, адміністративну 
безпеку та розглядається як механізм запобігання негативним впливам 
на економічну безпеку підприємств через ризики і погрози, пов'язані з 
персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами [2].  

В умовах жорсткої конкуренції діяльність суб’єктів 
господарювання вимагає від керівників різних рівнів уміння ефективно 
управляти не тільки фінансово-господарськими процесами, а й 
ризиками шахрайства і маніпуляцій як всередині підприємства так і 
зловживаннями ззовні. Велика кількість різноманітних показників 
системи забезпечення, що відображають стан окремих її елементів, 
можуть бути об’єктами економічних злочинів. Тому запровадження 
модернізації забезпечення інформаційних потреб економічної безпеки 
підприємства на основі новітніх інформаційних технологій дуже 
актуальне. 

Інформаційні технології (IT) – це системно організована для 
вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації 
операцій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, 
обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого 
програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної 
техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких інформація 
надається тим, хто її потребує [3]. 

Інформаційні технології наразі можна класифікувати за рядом 
ознак, зокрема: способом реалізації в інформаційній системі, ступенем 
охоплення завдань управління, класами здійснюваних технологічних 
операцій, типом призначеного для користувача інтерфейсу, варіантами 
використатися мережі ЕОМ тощо. 

Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами 
системи, а також системи з навколишнім середовищем. В процесі 
управління одержують відомості про стан системи в кожен момент 
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часу, про досягнення (або не досягнення) заданої мети з тим, щоб 
впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень. 

Автоматизована інформаційна система є сукупністю інформації, 
економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, 
технологічних засобів і фахівців, призначена для обробки інформації і 
прийняття управлінських рішень. 

З кожним роком збільшується залежність організацій від 
використовуваних в них інформаційних систем та інформаційних 
технологій. Характерна риса нових (сучасних, перспективних, 
інноваційних) інформаційних технологій полягає в активному 
залученні кінцевих користувачів – непрофесіоналів у сфері 
обчислювальної техніки в процес підготовки управлінських рішень 
завдяки встановленню на їхніх робочих місцях сучасних комп’ютерів 
[4]. 

Використання нових інформаційних технологій суб’єктами 
господарювання можна розглядати в кількох напрямах: використання 
прикладних програмних рішень для вирішення конкретних 
управлінських задач; створення електронних та віртуальних офісів з 
використанням роботи працівників «вдома»; застосування «хмарних» 
сервісів; сховища даних; функціонування «інтелектуальних» споруд 
тощо. 

Під інноваційно-інформаційнимитехнологіями (IIT) пропонуємо 
розуміти методи та способи збору, зберігання, передачі та обробки 
інформації, що засновані на використанні новітніх технічних засобів та 
програмі суттєво поліпшують різні сфери діяльності людства. 

Забезпечення сучасного бізнес-середовища потребує, щоб усі 
одиниці підприємства працювали як єдиний і злагоджений механізм. 
Цьому процесу сприяють сучасні ERP (Enterprise Resource Planning) 
системи, які автоматизують бухгалтерський, фінансовий, 
управлінський, логістичний, виробничий, складський, кадровий та інші 
види обліку. ERP системи надають керівництву інформацію для 
аналізу поточного стану організації і прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень; забезпечують прозорість і контроль діяльності 
підприємства на всіх рівнях. Такі системи уможливлюють побудову 
ефективної взаємодії з контрагентами і клієнтами; знижують 
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трудомісткість процесу бюджетування і ведення бюджетного 
контролю витрат; скорочують обсяг ручної і рутинної роботи 
працівників, знижують адміністративні витрати. Вибір ERP платформи 
залежить від типу підприємства, структури його бізнес-процесів і 
перспектив подальшого розвитку. Лідерами комплексної автоматизації 
підприємств є Microsoft, SAP, Oracle, «Галактика ERP». Об’єднання в 
єдиний інформаційний простір стає найбільш ефективним у тому разі, 
якщо працівники в будь-який момент мають доступ до корпоративної 
системи і можуть виконувати свої обов’язки, незалежно від свого 
місцезнаходження («мобільні робочі місця»). Потенційними 
замовниками продукту «Мобільне робоче місце» є малий і середній 
бізнес. Використовуються віртуальні офіси. В середньому, кількість 
працівників, які працюють у віддаленому режимі, складає 20% 
загального штату. При цьому «віртуальні робочі місця», які 
передбачають, що працівник працює без фізичної присутності в офісі, 
існують у 80% компаній [5]. 

Останнім часом підприємства залучаються до «хмарних» 
обчислень, використовуючи канали Інтернет для того, щоб отримати 
доступ до ресурсів віртуального центру обробки (ЦО), який має 
необхідну процесорну потужність, оперативну пам’ять і дисковий 
простір [6]; орендують програмне забезпечення тощо. 

Для розвитку і процвітання бізнесу потрібно чітко і швидко 
визначати категорію показників, на підставі яких слід приймати 
рішення, проводити аналіз показників з різним ступенем деталізації з 
урахуванням усіх параметрів, які на них впливають. Якісна 
віртуалізація даних, орієнтованих на різні групи працівників і відділів 
– одна із основних задач, які вирішуються за допомогою сховища 
даних (Data Warehouse) – центру, в якому збирається вся необхідна 
інформація із різних підрозділів підприємства [7].  

Новітні технології пропонують так звані «інтелектуальні 
будівлі». Досвід експлуатації показує, що в спорудах, старших за 40 
років, основна маса (до 90 % витрат) – це переплата за водопостачання, 
енергоресурси, а також на ремонт обладнання і оплату праці інженерів. 
Будівлі зі штучним інтелектом скорочують витрати на управління і 
експлуатацію. Сучасна система телекомунікації (супутниковий зв’язок, 
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ЛОМ, Інтернет і телебачення) дозволяють проводити 
відеоконференції, наради, дискусії (навіть у інших містах), тобто 
зекономити час і витрати підприємства на поїздки і відрядження [8].  

Активний обмін великими обсягами інформації зумовлює високі 
вимоги до продуктивності, безпеки і відмовостійкості ІТ-
інфраструктури підприємства. Якісне функціонування ІТ-
інфраструктури офісів, їх інтеграція в єдиний інформаційний простір і 
подальший розвиток ІТ-інфраструктури безпосередньо впливають на 
основний бізнес підприємства. Тому аудит інформаційної системи 
допомагає отримати об’єктивну оцінку її поточного стану, процесів і 
подій, пов’язаних з її функціонуванням. 

Отже, постійне зростання обсягів і надалі ускладнюватиме пошук 
корисної і необхідної інформації. Очікуються радикальні зміни і в 
області взаємодії людини з технікою. Ми будемо дедалі частіше 
зустрічатися з «віртуальними людьми», автоматичними емоціями, 
жестами, реакціями. З’являться нові інтерфейси для прямої взаємодії 
між комп’ютером і людським мозком [9]. 

Хмарні Технології 
Питання спрощення обігу та зберігання інформації стає дедалі 

більш актуальним. А враховуючи значну кількість незручностей під 
час користування, наприклад, паперовим документообігом, з якими 
стикаються не тільки українці, популярність отримують різноманітні 
технологічні рішення, покликані оптимізувати процеси з обробки та 
зберігання інформації. 

Чи не найбільш вдалим рішенням цієї проблеми є використання 
хмарних технологій. Йдеться про сервер або мережі, де зберігаються 
дані і програми і які є доступними за умови під'єднання до мережі 
Інтернет. Крім того, хмарні технології дозволяють використовувати 
програми без встановлення, вести значно більш ефективне управління, 
наприклад, підприємством, завдяки тому, що вся управлінська і 
облікова інформація буде централізованою. Простим прикладом 
хмарних технологій є сервіси електронної пошти, наприклад Gmail, 
коли користувачеві потрібно тільки підключення до Інтернету, щоб 
відправити лист з необмеженим розміром прикріплених документів. 

За одностайними прогнозами провідних консалтингових 
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компаній світу, швидке вдосконалення та поширення хмарних 
технологій (cloud computing) зараз є одним з тих ключових трендів, що 
в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний розвиток не 
лише ІТ-індустрії, але й бізнесу, фінансів, державного управління, 
медицини, освіти і багатьох інших сфер людського життя [10; 11; 12; 
13]. В умовах випереджувального розвитку ІКТ і чергового спаду 
світової економіки технологія, яка, наприклад, дає змогу організаціям 
та іншим суб’єктам відмовитись від значних витрат на власну 
ІТ-інфраструктуру на користь отримання всіх необхідних ІТ-ресурсів 
онлайн, розглядається як перспективний та рентабельний 
модернізаційний вибір, оптимальна інвестиція в майбутнє. Достатньо 
сказати, що, за підрахунками авторитетної International Data 
Corporation (IDC), вже у 2015 році до 60 % всіх даних людства 
зберігатиметься у хмарах [14]. У найрозвиненіших регіонах світу вже 
прийняті стратегічні рішення та плани дій щодо системного та 
комплексного розвитку хмарних сервісів, розгорнута відповідна 
робота. Інтерес українців до хмарних технологій за останній рік значно 
зріс. Так, за даними компанії IDC, обсяг продажів хмарних послуг Iaas 
/ Saas в Україні в 2014 році виріс, у порівнянні з 2013 роком, на 47% до 
$ 8,5 млн. 

Бізнес всіх рівнів, прагнучі скоротити витрати, дедалі частіше 
«йдуть у хмари» для вирішення виробничих завдань. Це, у свою чергу, 
стимулює зростання надання подібних послуг. Експерти відзначають, 
що вже 47% великих підприємств, 83% середніх і 17% малих оцінили 
переваги хмарних технологій. 

Активізували інтерес бізнесу до хмарних технологій також події 
в країні. Зокрема, тимчасова втрата частини території, економічний 
спад стимулюють підприємців шукати шляхи мінімізації ризиків для 
функціонування свого бізнесу. 

Відповідно, хмарні технології стають зручним інструментом і в 
плані скорочення витрат, і мінімізації фінансових та інших ризиків. 
Таким чином, серед основних переваг хмари: доступність, мобільність 
економічність, надійність роботи та ін. 

Зважаючи на зростаючу цікавість підприємців до хмарних 
технологій, ринку пропонуються нові хмарні рішення, конкурентні як 
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в плані технологій, так і фінансових умов. 
Хмарні обчислення — зберігання, обробка та використання 

даних на дистанційно розташованих комп’ютерах шляхом отримання 
доступу через Інтернет [15; 16]. 

Дослідження хмарних технологій проводить і Національний 
Інститут стандартів та технологій (США), коротко NIST (The National 
Institute of  Standards and Technology). Зазначена структура відповідає 
за розробку стандартів та положень, що включають мінімальні 
технічні вимоги для забезпечення адекватної інформаційної безпеки 
інформаційних активів державних структур США. У свою чергу, NIST 
дає таке визначення хмарним обчисленням: «Хмарні обчислення – 
модель надання широкого і зручного мережевого доступу до 
загального пулу керованих обчислювальних ресурсів та їх послуг 
(наприклад, мереж, серверів, систем зберігання, додатків і сервісів), які 
можуть бути швидко надані або звільнені з мінімальними зусиллями з 
системи управління при необхідності забезпечення взаємодії з 
провайдером послуг (сервіс-провайдером)» [17].  

За документації IEEE, хмарні технології – це «парадигма, яка 
постійно зберігає для користувача інформацію на інтернет-серверах і 
лише тимчасово кешується на стороні користувача». Це можуть бути 
не тільки стаціонарні комп'ютерні системи, а й ноутбуки, планшети, 
смартфони тощо.  

Ідея того, що зараз називається хмарними обчисленнями, вперше 
була озвучена Джозефом Карлом Робнеттом Ліклайдера (JCR 
Licklider) в 1970 році, коли він був відповідальним за розробку 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Ідея 
Лінклайдера полягала в тому, що кожна людина буде підключений до 
мережі, з якої він буде отримувати не тільки дані, але і програми. 
Інший вчений Джон Маккарті (John McCarthy) говорив про те, що 
обчислювальні потужності будуть надаватися користувачам як послуга 
(сервіс). На цьому розвиток хмарних технологій було призупинено до 
90-х років. Її розвитку посприяли ряд факторів: 

– стрімкий розвиток мережі Інтернет, а саме пропускної 
здатності. Хоча на початку 90-х глобальних проривів в області 
хмарних технологій не відбулося, сам факт «прискорення» інтернету 
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дав поштовх до якнайшвидшому розвитку технології; 
– у 1999 році з'явилася компанія Salesforce.com, яка надала 

доступ до свого додатком через сайт. Вона стала першою компанією, 
що надала своє програмне забезпечення за принципом «програмне 
забезпечення як сервіс» (SaaS); 

– у 2002 році Amazon запустила свій хмарний сервіс, де 
користувачі могли зберігати інформацію і проводити необхідні 
обчислення; 

– у 2006 році Amazon запустила сервіс Elastic Compute cloud 
(EC2), де користувачі могли запускати свої власні додатки. Таким 
чином, сервіси Amazon EC2 і Amazon S3 стали першими сервісами 
хмарних обчислень; 

– свій внесок у розвиток хмарних обчислень внесла компанія 
Google зі своєю платформою Google Apps для веб-додатків в бізнес 
секторі; 

– розвиток апаратного забезпечення (а саме створення 
багатоядерних процесорів і збільшення ємності накопичувачів 
інформації) і технологій віртуалізації (зокрема програмного 
забезпечення для створення віртуальної інфраструктури, наприклад, 
Xen-віртуалізація) сприяло не тільки розвитку, але й більшої 
доступності хмарних технологій. 

Для хмарних технологій найголовнішою особливістю є 
нерівномірність запиту Інтернет-ресурсів з боку користувачів. Щоб 
згладити дану нерівномірність і застосовується ще один проміжний 
шар – віртуалізація сервера. Таким чином, навантаження 
розподіляється між віртуальними серверами і комп'ютерами. 

Як і у всіх інших областях комп'ютерних технологій, хмарні 
обчислення також мають і переваги, і недоліки: 

Переваги: 
– не потрібні великі обчислювальні потужності ПК – по суті, 

будь-який смартфон, планшет тощо, при відкритті вікна браузера 
отримує величезні потенціал; 

– відмово стійкість; 
– висока швидкість обробки даних; 
– економія на покупці софта – всі необхідні програми вже є в 
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сервісі, де працюватимуть; 
– ваш власний вінчестер не наповнюється – всі дані 

зберігаються в мережі; 
– доступність – хмари доступні всім, з будь-якої точки, де є 

Інтернет, з будь-якого комп'ютера, де є браузер; 
– безпека – «хмарні» сервіси мають достатньо високу безпеку 

при належному її забезпеченні, однак при недбалому ставленні ефект 
може бути повністю протилежним; 

– надійність – надійність «хмар», особливо що знаходяться в 
спеціально обладнаних ЦОД (Центр Обробки Даних), дуже висока, 
оскільки такі ЦОД мають резервні джерела живлення, охорону, 
професійних працівників, регулярне резервування даних, високу 
пропускну здатність інтернет-каналу, висока стійкість до DDOS-
атакам; 

Недоліки: 
– хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, 

відповідно, збереження даних користувача залежить від цієї компанії; 
– поява хмарних монополістів; 
– необхідність бути завжди в мережі для роботи; 
– дороге обладнання – для побудови власного «хмари» компанії 

необхідно виділити значні матеріальні ресурси, що може бути вигідно 
тільки великимпідприємствам. 

Національним інститутом стандартів зафіксовані такі обов'язкові 
характеристики хмарних обчислень:  

– самообслуговування на вимогу (self service on demand), 
споживач самостійно визначає і змінює обчислювальні потреби, такі як 
серверний час, швидкості доступу та обробки даних, обсяг збережених 
даних без взаємодії з представником постачальника послуг; 

– універсальний доступ по мережі, послуги доступні 
споживачам по мережі передачі даних незалежно від 
використовуваного термінального пристрою; 

– об'єднання ресурсів (resource pooling), постачальник послуг 
об'єднує ресурси для обслуговування великої кількості споживачів в 
єдиний пул для динамічного перерозподілу потужностей між 
споживачами в умовах постійної зміни попиту на потужності; при 
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цьому споживачі контролюють тільки основні параметри послуги 
(наприклад, обсяг даних, швидкість доступу), але фактичний розподіл 
ресурсів, що надаються споживачеві, здійснює постачальник (у деяких 
випадках споживачі все-таки можуть управляти деякими фізичними 
параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати бажаний центр 
обробки даних з міркувань географічної близькості); 

– еластичність, послуги можуть бути надані, розширені, звужені 
в будь-який момент часу, без додаткових витрат на взаємодію з 
постачальником, як правило, в автоматичному режимі; 

– облік споживання, постачальник послуг автоматично 
обчислює спожиті ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, 
обсяг збережених даних, пропускна спроможність, кількість 
користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг 
наданих споживачам послуг. 

З погляду постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів і 
непостійному характером споживання з боку споживачів, хмарні 
обчислення дозволяють економити на масштабах, використовуючи 
менші апаратні ресурси, ніж потрібні б при виділених апаратних 
потужностях для кожного споживача, а за рахунок автоматизації 
процедур модифікації виділення ресурсів істотно знижуються витрати 
на абонентське обслуговування. 

З точки зору споживача, ці характеристики дають змогу отримати 
послуги з високим рівнем доступності і низькими ризиками 
непрацездатності, забезпечити швидке масштабування обчислювальної 
системи завдяки еластичності без необхідності створення, 
обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури. 

Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою 
доступністю послуг і підтримкою різного класу термінальних 
пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, інтернет-
планшетів). 

Існують такі моделі розгортання хмарних технологій: 
– приватна хмара – інфраструктура, призначена для 

використання однією організацією, що включає кілька споживачів 
(наприклад, підрозділів однієї організації), можливо також клієнтами 
та підрядниками даної організації. Приватне хмара може перебувати у 
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власності, управлінні та експлуатації як самої організації, так і третьої 
сторони (або будь-якої їх комбінації), і воно може фізично існувати як 
всередині, так і поза юрисдикцією власника; 

– публічна хмара – інфраструктура, призначена для вільного 
використання широкою публікою. Публічне хмара може перебувати у 
власності, управлінні та експлуатації комерційних, наукових та 
урядових організацій (або будь-якої їх комбінації). Публічне хмара 
фізично існує в юрисдикції власника –  постачальника послуг; 

– громадська хмара – вид інфраструктури, призначений для 
використання конкретним спільнотою споживачів з організацій, що 
мають спільні завдання (наприклад, місії, вимог безпеки, політики, та 
відповідності різним вимогам). Громадське хмара може перебувати в 
кооперативній (сумісної) власності, управлінні та експлуатації однієї 
чи більше з організацій співтовариства або третьої сторони (або будь-
якої їх комбінації), і воно може фізично існувати як всередині, так і 
поза юрисдикцією власника; 

– гібридна хмара – це комбінація з двох або більше різних 
хмарних інфраструктур (приватних, публічних або громадських), що 
залишаються унікальними об'єктами, але пов'язаних між собою 
стандартизованими або приватними технологіями передачі даних і 
додатків (наприклад, короткочасне використання ресурсів публічних 
хмар для балансування навантаження між хмарами). 

Хмарні технології можуть дуже допомогти в бізнесі. По-перше, 
користувачеві не потрібно піклуватися про продуктивність свого ПК, 
не потрібно переживати про вільне місце на дисковому просторі. З 
хмарними технологіями це питання автоматично знімається відразу ж, 
на перших етапах. 

По-друге, користувачеві не потрібно витрачатися повністю на 
весь потрібний йому продукт. Тим більше що в подальшому більша 
його частина може і не знадобитися йому взагалі. Він платить тільки за 
послугу, надані можливості і тільки за конкретні функції. 

По-третє, хмарні технології допомагають бізнесу в сезонному 
сенсі. Наприклад, якщо підприємство продає подарунки до 
міжнародного жіночого дня, який як всі знають тільки раз на рік, в 
решту часу (взимку, влітку, восени) її послуги нікому будуть не 
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потрібні. І саме в цей час підприємство не буде нести витрати на 
обслуговування того величезного функціоналу, який потрібен їй тільки 
в піковий період. 

Основні категорії:  
– програмне забезпечення як послуга (SaaS) По моделі SaaS 

постачається апаратна інфраструктура і ПЗ, також розробник 
забезпечує взаємодію з користувачем через інтерфейсний портал. SaaS 
на даний момент є досить широким ринком. За SaaS можуть 
надаватись самі різноманітні послуги, від веб-пошти, до управління 
запасами, обробки БД. Перевагою такої моделі є те, що кінцевий 
користувач може вільно користуватись послугою з будь-якої точки 
світу; 

– платформа-як-сервіс (PaaS) PaaS в хмарі визначається як набір 
програмних продуктів та засобів розробки,що розміщені на 
інфраструктурі провайдера. Розробники можуть створювати програми 
на платформі провайдера через Інтернет. PaaS провайдери можуть 
використовувати API, сайт-портали, шлюзи, або програмне 
забезпечення установлене на комп'ютері клієнта; 

– інфраструктура як послуга (IaaS) IaaS являє собою 
віртуальний сервер instanceAPI для запуску, зупинки, доступу, 
налаштування своїх віртуальних серверів та систем збереження. IaaS 
дає змогу компанії платити саме за стільки потужностей, скільки їй 
необхідно. Дану модель іноді називають «комунальні обчислення». 

Розглянемо основні «хмарні сховища даних»: 
– Google Drive – безкоштовне хмарне сховище даних, що дає 

змогу користувачам зберігати свої дані на серверах в хмарі і ділитися 
ними з іншими користувачами в Інтернеті. Після активації замінює 
собою Google Docs. По суті, узяли Google Docs для роботи з 
документами, трансформували його в хмарний сервіс і додали 5 ГБ 
безкоштовного простору. У новому сервісі можна зберігати не лише 
документи, але і фотографії, музику, відео і багато інших файлів – 
всього 30 типів. Але взагалі все дуже зручно і звично для користувачів 
Google-сервісів. Кожному користувачеві Google Drive надається 
безкоштовно 15gb просторів (цією пропозицією Google перевершує 
стандартні умови Dropbox, але програє Яндекс.Диску). Якщо 
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виділеного об'єму недостатньо, можна придбати додатково до 16 ТБ; 
– Dropbox – хмарне сховище даних, що дає змогу користувачам 

зберігати свої дані на серверах в хмарі і розділяти їх з іншими 
користувачами в Інтернеті. Його робота побудована на синхронізації 
даних. Dropbox надає три тарифні плани, у тому числі і безкоштовний; 

– Mega – (MEGA Encrypted Global Access) – амбітний новачок, 
хмарний файлообмінник Ким Доткома (Kim Dotcom), засновника 
легендарного Megaupload. Фішка Mega: шифрує увесь контент прямо у 
браузері за допомогою алгоритму AES; користувачі можуть 
передавати один одному файли в зашифрованому виді, при цьому усі 
дані зберігаються в «хмарі»; ключі доступу до файлів не публікуються 
у відкритому доступі, а поширюються за схемою Friend-to-Friend, між 
користувачами, що довіряють один одному. Примітне те, що Mega 
відразу стартував з безкоштовними 50 Гбайтами, крім того, є 
можливість значно розширитися в платних пакетах; 

– Яндекс.Диск – безкоштовний хмарний сервіс від Яндекса, що 
дає змогу користувачам зберігати свої дані на серверах в хмарі і 
передавати їх іншим користувачам в Інтернеті. Робота побудована на 
синхронізації даних між різними пристроями. Нині реєстрація 
користувачів доступна усім. Раніше, до запуску Яндекс. Диска, функції 
зберігання призначених для користувача файлів на Яндексі виконував 
сервіс Яндекс; 

– Bitcasa – хмарне сховище даних, яке дає змогу зберігати 
необмежену кількість вашої інформації. Довгожданий реліз вийшов із 
стадії бета в 2013 році. Bitcasa була заснована колишніми 
співробітниками Mastercard, VeriSign, Classmates.com і Mozy. А це 
означає, що творці сервісу не з чуток знайомі з рішеннями для 
резервного копіювання даних онлайн, а також із засобами, що 
забезпечують безпеку зберігання призначених для користувача файлів; 

– SugarSync – хмарне сховище даних, яке зберігає документи, 
файли, фотографії і музику. Ціни починаються від $ 7,49 в місяць. Щоб 
оцінити переваги SugarSync, існує 30-денна безкоштовна тріал-версія 
для всіх платних пакетів. Для взаємодії з сервісом використовується 
зручна програма-клієнт, версії якої існують не лише для Windows і 
Mac, але і для Android, iPhone, Symbian. Кількість пристроїв, що 
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синхронізуються, не обмежена; 
– OneDrive – перейменований в лютому 2014 Microsoft 

SkyDrive, що базується на хмарній організації Інтернет-сервіс 
зберігання файлів з функціями файлообміну. До речі, SkyDrive 
створений в серпні 2007 року компанією Microsoft. Сервіс OneDrive 
інтегрований з Microsoft Office. Безпосередньо з додатка можна 
зберігати файли Excel, OneNote, PowerPoint і Word в службі Windows 
Live OneDrive. Сервіс OneDrive дає змогу зберігати спочатку 
безкоштовні 7 Гбайт інформації у впорядкованому за допомогою 
стандартних тек виді. Для зображень передбачений попередній 
перегляд у вигляді ескізів, а також можливість їх перегляду у вигляді 
слайдів; 

– OpenDrive обіцяє стандартний набір можливостей з 5 Гбайт 
простору для безкоштовного користувача (з обмеженням в 100 Мбайт 
на файл), але увагу привертає одна особливість: можливість 
встановлення користувачем ціни на викладені їм файли. Хочеш 
викачати – плати. Цікава опція, в деяких випадках може виявитися 
цілком корисною; 

– Syncplicity – програмний комплекс для синхронізації даних в 
кроссплатформених середовищах. Безкоштовно надається 2 Гбайта 
дискової квоти для 1 користувача і двох комп'ютерів. Платні пакети 
стартують від 15 ум. од. на місяць. Одно з переваг Syncplicity в тому, 
що немає необхідності постійно тримати включеними обидва 
комп'ютери, синхронізація відбувається після включення. Недоліком 
програми є відсутність українського (російського) інтерфейсу і 
довідки; 

– iDrive є ідеальним інструментом для онлайнового резервного 
копіювання з високим рівнем приватності. Якщо ви хочете зберегти 
копію важливих документів на хмарному сервері, то iDrive те, що ви 
шукаєте. Використати його просто: викачати iDrive програмне 
забезпечення, запустити додаток і вибрати теки для синхронізації. 
Безкоштовно надається 5 Гб дискової квоти зберігання. 

Кожне підприємство самостійно обирає, які «хмарні технології» 
використовувати в залежності від поставлених цілей та рівня 
економічної безпеки.  
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Відповідно, можна дістати висновку, що успішне впровадження 
DLP-системи на підприємстві може виявляти канали витоку 
інформації, знаходити порушників, виявляти і коригувати небезпечні 
бізнес-процеси, отримувати підтвердження згідно зі стандартами 
безпеки, бачити статистику щодо зменшення кількості інцидентів. 
Також забезпечення інформаційної безпеки має здійснюватися 
одночасно із впровадженням чи використанням інформаційних 
технологій, проте українське законодавство поки що не приділяє 
хмарним технологіям особливої уваги, нормативно-правова база 
«відстає» від темпів розвитку ІТ-сфери. 

Таким чином, «хмарні технології» – це підготовчий крок у 
забезпеченні інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки 
підприємства. Одним з найбільш важливих аспектів функціонування 
ІКС є система моніторингу внутрішніх та зовнішніх загроз, 
ідентифікація ризиків в системі управління персоналом та  розробка 
превентивних заходів щодо їх нейтралізації. Основним джерелом 
внутрішніх загроз, пов’язаних із персоналом підприємства, є 
насамперед відсутність ІКС в системі економічної безпеки 
підприємств та її окремих компонентів, зокрема визначеної стратегії 
кадрової політки, мотивації персоналу, його професійного розвитку 
тощо. 

До зовнішніх загроз безпеки управління персоналом слід 
віднести кращий мотиваційний план або активні дії конкурентів 
спрямовані на переманювання кваліфікованих працівників, зовнішній 
тиск, втягнення співробітників у різні види залежності. Тому 
механізми забезпечення кадрової складової в системі економічної 
безпеки підприємств повинні реалізуватися за рахунок розробки 
стратегії управління персоналом, спрямованої на підвищення 
адаптивної стійкості підприємства в умовах мінливого зовнішнього 
середовища, зокрема за рахунок впровадження системи ключових 
показників результативності та цільового управління, які включають 
визначення кадрових потреб, планування розвитку потенціалу і 
показники ефективного використання персоналу як основи 
ефективності та стабільності функціонування підприємства, профільні 
функції кадрової складової – постійний моніторинг та контролінг, 
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внутрішній маркетинг персоналу із метою розробки системи 
заохочення працівників та забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на ринку праці, якісне організаційне забезпечення 
процедур управління персоналом. 

Одним з механізмів вдосконалення кадрової складової системи 
економічної безпеки організацій є її правове та інформаційне 
забезпечення: вирішення правових питань трудових відносин, 
підготовка нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення 
необхідною інформацією всіх підрозділів управління персоналом, що 
скоріше є функціями кадрової безпеки або її задачами [18]. 

Для ідентифікації «слабких місць» кадрової складової необхідно 
проаналізувати найпоширеніші види порушень: афери з боку 
провідних спеціалістів (топ-менеджерів і керівників напрямків 
середньої ланки); несанкціоноване використання власності 
підприємства із корисливою метою; підробка документації 
підприємства за допомогою електронної техніки та Інтернету; 
несанкціоновані операції з цінними паперами, матеріальними й 
нематеріальними активами підприємства; фальсифікація звітів про 
використання коштів, виділених на відрядження, «представницькі 
видатки», на інші потреби підприємства [19]. 

Для оптимізації ідентифікації ключових ризиків кадрової 
складової економічної безпеки та визначення механізмів 
вдосконалення процесів пропонуємо розподілити процеси управління 
персоналом на 3 стадії: робота з персоналом на вході в організацію; 
робота з персоналом всередині організації; робота з персоналом на 
виході із організації (рис. 1.). Відповідно до цього можна 
ідентифікувати та систематизувати ризики кадрової складової, 
розробити методи їх нейтралізації. 

При роботі з персоналом на вході в організацію основними 
ризиками ІКС виступають: ризик неправильного вибору джерела 
пошуку кандидатів (досвід, сфера діяльності, стать, соціальний статус); 
ризик нечіткого формування вимог до кандидата на вакантну посаду; 
ризик неправильної оцінки кандидата на етапі підбору (недостатня 
кваліфікація, психологічна несумісність із колективом тощо). 
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Рисунок 1 – Механізм забезпечення кадрової безпеки (авторська розробка) 

 
Основні механізми нейтралізації даних ризиків полягають у 

здійсненні ретельного моніторингу стану ринку праці та реалізації 
процедур скринінгу; налагодженні ефективної взаємодії лінійних 
менеджерів із працівниками служби персоналу (що забезпечить чітке 
формулювання вимог до кандидата із боку менеджера та їх розуміння 
із боку працівника служби управління персоналом); застосуванні 
різноманітних оцінних технологій (як професійної так і психологічної 
оцінки) при підборі кандидатів, у т.ч. методики Assessment Center для 
ключових посад; організації ретельної перевірки рекомендацій 
кандидата відповідними фахівцями. 

Робота з персоналом 
на вході в 
організацію

Робота з персоналом 
всередині 
організації

Робота з персоналом 
на виході із 
організації

 ризик неправильного вибору джерела 
пошуку кандидатів (досвід, сфера 
діяльності, стать, соціальний статус);

 ризик нечіткого формування вимог до 
кандидата на вакантну посаду; 

 ризик неправильної оцінки кандидата 
на етапі підбору (недостатня 
кваліфікація, психологічна несумісність 
із колективом тощо).

 ризики втрати працівниками мотивації 
та стимулів до ефективної праці;

 ризик відходу провідних працівників до 
конкурентів;

 ризик припинення розвитку і втрати 
кадрового потенціалу працівниками 
підприємства. 

 ризик формування негативного іміджу 
підприємства як роботодавця через 
розповсюдження негативної інформації 
про нього працівниками.
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Всередині організації основними загрозами ІКС виступають 
ризики втрати працівниками мотивації та стимулів до ефективної 
праці, ризик відходу провідних працівників до конкурентів та ризик 
припинення розвитку і втрати кадрового потенціалу працівниками 
підприємства. Основний спосіб нейтралізації даної групи ризиків – 
вдосконалення мотиваційних процесів матеріального і 
нематеріального стимулювання працівників, планування ділової 
кар’єри працівників та створення системи динамічного розвитку і 
навчання персоналу на підставі оцінки та атестації працівників. 

В процесі роботи із персоналом на виході організації один із 
ключових ризиків – ризик формування негативного іміджу 
підприємства як роботодавця через розповсюдження негативної 
інформації про нього працівниками. Засобами вдосконалення процесів 
з нейтралізації цього ризику є інформаційно-консультаційна підтримка 
звільнюваних працівників про стан ринку праці, допомога в складанні 
резюме, рекомендації тощо. 

Одним із ключових механізмів забезпечення кадрової складової є 
процес розвитку персоналу підприємств, який визначає необхідність 
системного і систематичного моніторингу відповідності ринковим 
вимогам трудового потенціалу співробітників, підрозділів, 
підприємства в цілому. 

Як видно з запропонованого механізму, за роботу на всіх трьох 
стадіях відповідає служба безпеки підприємства. Для полегшення 
виконання її роботи та особливо через розвиненість інформаційних 
технологій та їхнього використання на будь-яких етапах господарської 
діяльності підприємства, пропонуємо використання програмних 
продуктів.  

Для комплексного вирішення проблем були представлені деякі 
програмні продукти, які можуть вирішити поточні проблеми 
підприємства та забезпечити моніторинг ризиків на всіх стадіях 
запропонованого механізму для уникнення інших у майбутньому 
(табл. 2). 
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Таблиця 2 – Основні проблеми і варіанти їх вирішення [20] 

Проблема Рішення 

Витік документів 
підприємства від 
співробітників, 
інсайдерів. 

FileControl надає наступні можливості: моніторинг виходу в 
Інтернет з веденням журналу відвідування сайтів і ресурсів, 
листування в мережах і програмах месенджерах; контроль 
підключених до комп'ютера пристроїв і роботи з файлами; відео- і 
аудіо фіксація дій користувача; контроль друку документів. 
StanffCop Standard – контролює всі дії співробітників за робочими 
комп'ютерами і дає змогу отримувати дані про роботу кожного з них 
як в режимі online, так і у вигляді наочних звітів за будь-який період 
часу. 
Дані зашифровані на всіх рівнях – на рівні бази даних, додатків, 
диска, папки або файлу.  
Даний функціонал дає змогу надійно захистити офісну мережу від 
будь-яких витоків інформації. 

Винос 
конфіденційної 
інформації на 

носіях пам'яті, для 
особистого 

використання, 
втрата носія 
інформації з 

конфіденційними 
даними 

FileControl зручно контролювати підключення всіх USB та інших 
зовнішніх пристроїв. Системний адміністратор бачить повний 
список пристроїв і приймає рішення про блокування або 
підключенні, в залежності від ситуації. Наприклад, можна 
заблокувати підключення фотоапаратів, смартфонів, але дозволити 
USB диски. 
Щоб запобігти витоку інформації ви можете заборонити всі пристрої 
і дозволити одну конкретну флешку, на яку можна буде зробити 
копіювання. Тоді ви зможете прицільно відстежити яку інформацію 
на неї скопіювали і винесли за межі офісу 
StaffCop Standard розпізнає всі операції з файлами та папками на 
комп'ютері користувачів. Ви з легкістю можете налаштувати, які 
файли вам необхідно контролювати і, таким чином, отримувати 
тільки необхідну вам інформацію. Наприклад, можна отримувати 
інформацію про доступ до Word або Excel файлів. Всі типи операцій 
такі, як копіювання, редагування, читання, видалення, успішно 
реєструються програмою. 

Запис розмов 
співробітника, для 
запобігання витоку 
інформації через 

Skype 

У FileControl реалізована функція прихованого перехоплення розмов 
і листування Skype. Програма записує голосові дзвінки у форматі 
MP3 і всі повідомлення автоматично. 
Ви можете прослухати переговори за допомогою вбудованого 
плеєра або завантажити файл для його подальшого вивчення 
службою безпеки. 

Розкрадання у 
роботодавця та 
схильність до 
хабарництва і 
шахрайство 

Кадрова система перевірки персоналу К-Фактор (HR1) дає змогу в 
автоматичному режимі протестувати співробітників підприємства 
або претендентів на роботу і на підставі аналізу істинності 
(хибності) відомостей, повідомлених тестованим, визначити 
наявність факторів ризику в його поведінці і дати прогноз їх 
можливого прояву в майбутньому. 
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Важливим елементом забезпечення економічної безпеки 
підприємства є інформаційно-аналітична підсистема управління 
економічною безпекою підприємства, яка має містити наступні дані: 
якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки, наявність 
або потенційність ризиків і загроз, формалізовані фінансові інтереси і 
стан їхньої реалізації, стратегічний план  (стратегія) забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, фінансовий план (бюджет). 

Системи інформаційно-аналітичного забезпечення формується на 
базі: даних бухгалтерського, управлінського, оперативного та 
статистичного обліку і звітності; галузевих показників діяльності 
підприємств-аналогів; звітів та планів і прогнозів, оцінки загроз 
фінансовій безпеці підприємницької діяльності тощо. 

Таким чином, в основі механізму забезпечення економічної 
безпеки, знаходиться системне поєднання певних інструментів, 
методів, важелів та інформаційно-аналітичного забезпечення, 
створюваних на базі принципів забезпечення економічної безпеки, що 
об’єктивно існують як економічні закономірності, а також 
виробляються суб’єктами управління економічної безпеки 
підприємства для досягнення і захисту фінансових інтересів 
підприємства. 

Експерти сходяться на думці, що людина розголошує 
конфіденційну інформацію від 0-6 місяців після звільнення. Саме тому 
важливо відстежувати контакти звільненого персоналу в цей термін. 
Звичайно, відстежувати варто тільки тих працівників, які володіють 
інформацією, розголошення якої може завдати істотних матеріальних 
збитків підприємству (технологи, топ-менеджери, керівний склад 
інші). Одним з найбільш ефективних інструментів для вирішення цієї 
проблеми є метод розпізнавання мови, який дає змогу виявити 
небезпеку навіть у момент ведення переговорів. Розпізнавання мови в 
реальному часі за допомогою сучасних методів вимагає великих 
обчислювальних ресурсів, обсяг яких часто буває обмежений. 
Неможливість широкого застосування багатьох алгоритмів сьогодні, 
наприклад, в мобільних пристроях, змушує дослідників шукати більш 
ефективні і оптимізовані методи. 

Існує безліч методів розпізнавання мови: 
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− розпізнавання за зразком. Цей метод передбачає 
розпізнавання тексту або фрази по вже заготовленому користувачем 
шаблоном, тобто ви просто вимовляєте потрібну фразу, а пристрій сам 
знаходить її. Цей метод належить до диктатор залежності, оскільки 
створена вами команда реагує тільки на ваш голос (це властивість 
відносять до мінусів цього методу). 

− виділення лексичних елементів, тобто з тексту виділяють 
окремі слова (конструкції). 

− попередня обробка звукових сигналів, тобто мається на увазі, 
що будуть видалені сторонні звуки (шуми). Цю дію можна зробити за 
допомогою цифрових фільтрів. 

− рівні розпізнавання злитої промови – це виділення їх тексту 
лексичних елементів, складів, слів, фраз. 

Ось тільки частина методів розпізнавання мови, насправді їх 
дуже багато і кожен метод має свою функцію і послідовність 
виконання дій. 

Розпізнавання за зразком 
Якщо у вас є сучасний мобільний телефон, то, швидше за все, 

одна з систем розпізнавання мови вже лежить у кишені. Така система 
призначена для прискореного вибору абонентів із записника 
мобільного телефону за допомогою голосу. 

При додаванні нового контакту в записну книжку надається 
можливість ввести голосову позначку, що ідентифікує цей контакт, 
наприклад, вимовити в телефон ім'я або прізвище абонента. Можливо, 
доведеться зробити це два або три рази. 

Тепер, щоб зателефонувати абоненту, досить натиснути одну з 
кнопок, розташованих на корпусі мобільного телефону, і промовити 
голосову позначку. Номер абонента буде обраний із записника, після 
чого мобільний телефон спробує встановити з абонентом зв'язок. 

Крім мобільного телефону, існують і інші пристрої з подібним 
голосовим управлінням, наприклад, комп'ютерні клавіатури. Такі 
клавіатури обладнуються вбудованим мікрофоном і дозволяють 
призначити голосові мітки певним клавішах, комбінаціям клавіш або 
послідовностям клавіш. Розробники клавіатур з голосовим 
інтерфейсом стверджують, що з його допомогою можна прискорити 
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введення інформації, однак якість розпізнавання голосових міток 
залежить, наприклад, від загального рівня шуму в кімнаті. 

Технологія розпізнавання фрагментів за заздалегідь записаним 
зразкам застосовується і в багатьох програмах, що дозволяють 
підключити голосове управління до операційної системи Microsoft 
Windows та її додатків. При використанні цих програм можна 
запускати додатки, перемикати між ними, вибирати рядки з меню і 
клацати кнопки діалогових вікон, віддаючи голосові команди і не 
доторкаючись руками до клавіатури або миші. Можливо, такі 
програми і не набагато прискорять роботу з додатками для звичайних 
людей, але вони частково допоможуть інвалідам, нездатним 
використовувати стандартні засоби спілкування з комп'ютером. 

Ця технологія працює досить добре, якщо телефоном 
користується тільки одна людина, а загальна кількість голосових міток 
не перевищує десяток-другий. Якщо «навчить» свій телефон (або 
клавіатуру з голосовим інтерфейсом) реагувати на голос, то тільки і 
зможе користуватися мовними мітками. Таким чином, ці системи 
відносяться до класу систем, залежних від диктора. Втім, цей недолік є 
і у багатьох більш досконалих систем розпізнавання мови, заснованих 
на виділенні з промови лексичних елементів. 

Виділення лексичних елементів 
Далі зосередимо свою увагу на підході до створення систем 

розпізнавання мови, заснованому на виділенні з промови лексичних 
елементів, таких як фонеми і Алофон. 

Неможливо виділити з промови фонеми і Алофон, аналізуючи 
тільки форму обвідної звукового сигналу. Як зазначено, не можна 
обмежитися складанням бази даних із записів звукових сигналів всіх 
фонем, алофонів та інших лексичних елементів для подальшого 
порівняння форми сигналів в процесі розпізнавання. Тут потрібні 
більш складні методи. 

Попередня обробка звукових сигналів 
Перед тим як робити спроби розпізнавання мови, потрібно 

виконати попередню обробку мовного сигналу. Під час цієї обробки 
слід видалити шуми і сторонні сигнали, частотний спектр яких 
знаходиться поза спектра людської мови. Таку обробку можна 
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виконати за допомогою аналогових або цифрових смугових фільтрів, 
розглянутих нами у 2 розділі цієї книги. 

Відфільтрований звуковий сигнал потрібно цифрувати, 
виконавши аналого-цифрове перетворення. Цей етап обробки ми теж 
вже обговорювали раніше. 

Всю попередню обробку звукового сигналу можна зробити за 
допомогою стандартного звукового адаптера, встановленого в 
комп'ютері. Додаткова цифрова обробка звукового сигналу 
(наприклад, частотна фільтрація) може виконуватися центральним 
процесором комп'ютера. Таким чином, при використанні сучасних 
персональних комп'ютерів системи розпізнавання мови не вимагають 
для своєї роботи будь-якого спеціального апаратного забезпечення. 

Важливим етапом попередньої обробки вхідного сигналу є 
нормалізація рівня сигналу. Це дає змогу зменшити похибки 
розпізнавання, пов'язані з тим, що диктор може вимовляти слова з 
різним рівнем гучності. 

Зауважимо, що якщо вхідний звуковий сигнал має занадто малий 
рівень гучності, то після нормалізації може з'явитися шум. Тому для 
успішної роботи системи розпізнавання мови необхідно відрегулювати 
оптимальним чином чутливість мікрофона. Надмірна чутливість може 
привести до нелінійних спотворень сигналу і, як наслідок, до 
збільшення похибки розпізнавання мови. 

Виділення інформативних ознак мовного сигналу 
Залежно від різних обставин форма обвідної мовного сигналу 

може змінюватися в широких межах, що ускладнює задачу 
розпізнавання. 

Для розв’язання задачі розпізнавання необхідно виділити 
первинні ознаки мови, які будуть використані на наступних етапах 
процесу розпізнавання. Первинні ознаки виділяються за допомогою 
аналізу спектральних і динамічних характеристик мовного сигналу. 

Методи й алгоритми, які використовувалися дотепер, можуть 
бути розділені на чотири більші класи: методи дискримінантного 
аналізу, засновані на Байесовскій дискримінації; приховані моделі 
Маркова; динамічне програмування – часові динамічні алгоритми 
(DTW); нейронні мережі.  

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

631 

Алгоритм DTW обчислює оптимальну послідовність 
трансформації (деформації) часу між двома часовими рядами. 
Алгоритм обчислює обидва значення деформації між двома рядами й 
відстанню між ними.  

Припустімо, що є дві числові послідовності (а1,а2,…аn) та  
(b1, b2, …, bm). Як видно, довжина двох послідовностей може бути 
різною. Алгоритм починається з розрахунків локальних відхилень між 
елементами двох послідовностей, що використовують різні типи 
відхилень. Найпоширеніший спосіб для обчислення відхилень  метод, 
що розраховує абсолютне відхилення між значеннями двох елементів 
(евклідова відстань). У результаті отримаємо матрицю відхилень, що 
має n рядків і m стовпців загальних членів: |	 	 |, 	 1,  , 

	 1,  . 
Мінімальна відстань у матриці між послідовностями 

визначається за допомогою алгоритму динамічного програмування та 
наступного критерію оптимізації: 
	 	 min 	 , , , , , , де: aij  мінімальна відстань 
між послідовностями (a1, a2, …, an) та (b1, b2, …, bm). Шлях деформації – 
це мінімальна відстань у матриці між елементами a11 та anm, що 
складаються із тих aij елементів, які виражають відстань до anm . 

Глобальні деформації складаються із двох послідовностей і 

визначаються по формулі: 	 ∑ , де: wi – елементи, які 

відносяться шляху деформації; p – їх кількість.  
Існує три умови, що забезпечують роботу DTW відповідно до 

алгоритму забезпечення швидкої конвергенції:  
Монотонність – шлях ніколи не повертається назад і не 

повторюється, тобто індекс i та j, які використовуються, ніколи не 
зменшуються.  

Безперервність – послідовність просувається поступово: за один 
крок індекси i та j збільшуються не більше ніж на 1. 

Граничність – послідовність починається в лівому нижньому куті 
й закінчується в правому верхньому. 

Оскільки для визначення основи послідовності в динамічному 
програмуванні оптимальним є використання методу зворотного 
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програмування, необхідно використовувати певний динамічний тип 
структури, який називається «стек». Як і будь-який динамічний 
алгоритм програмування, DWT має поліноміальну складність. Коли ми 
маємо справу з більшими послідовностями, виникають дві 
незручності: запам’ятовування більших числових матриць; виконання 
великої кількості розрахунків відхилень.  

Висновки: Одною з найголовніших складових економічної 
безпеки підприємства вважається інтелектуально-кадрова безпека. Це 
пов’язано з тим, що основні ризики підприємства зазвичай 
генеруються її власним кадрами. Співробітники впливають на всі 
аспекти життєдіяльності підприємства, вони невід’ємно пов'язані з її 
ефективною діяльністю. За даними статистичних досліджень близько 
51% випадків економічних злочинів здійснюють співробітники 
підприємства [21], а уникнути збитків фірми, пов’язаних із людським 
фактором, можливо лише за рахунок виключення суб’єктивного 
фактору, тобто інноваційно-інформаційних технологій, які треба 
застосовувати системно та періодично переглядати адже 
інформаційний світ змінюється швидше за інші сфери зовнішнього 
впливу на діяльність  підприємства. 
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Одеський національний політехнічний університет 
Станіславик О.В. 

На початку XXI в. вітчизняна економіка опинилася перед 
обличчям довготривалих системних викликів, обумовлених 
існуванням зовнішніх і внутрішніх факторів-загроз. До першої групи 
таких детермінант, перш за все, слід віднести розвиток процесів 
глобалізації, посилення конкуренції, що охоплює світові ринки праці, 
товарів, капіталів, наукомістких технологій. Зовнішньо несприятливий 
вплив цих чинників посилюється існуванням серйозних внутрішніх 
проблем, пов'язаних з нестабільністю систем управління національною 
економікою, дистанціюванням держави від регулювання соціально-
економічних процесів, розривом існуючих раніше стійких 
господарських зв'язків, недосконалістю чинного законодавства, 
значним податковим тягарем. Ці та інші чинники, взяті в комплексі, 
визначають жорсткі вимоги, які пред'являються до темпу і якості росту 
української економіки, необхідних для забезпечення стійкості її 
розвитку, збільшення питомої ваги у світовій системі господарювання, 
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скорочення відставання від економічно розвинутих країн.  
Одним з ключових сегментів економіки України є харчовий 

сектор, в рамках якого ключову роль відіграють підприємства харчової 
промисловості. Функціонування останніх, як показують реалії 
сьогоднішнього дня, пов'язане з наявністю вельми серйозних проблем, 
пов'язаних з відсталістю сировинної бази, ростом питомих витрат 
виробництва, високим ступенем зносу основних фондів, 
невідповідністю глибини переробки харчової сировини світовому 
рівню. Названі обставини свідчать про наростання кризових тенденцій 
в харчовій галузі, недопущення розвитку яких передбачає проведення 
послідовної та ефективної політики в галузі стратегічного управління, 
спрямованої на модернізацію та подальший перехід галузі від 
експортно-сировинного до інноваційного шляху розвитку.  

Вивчення досвіду функціонування зарубіжних харчових 
підприємств дає змогу розглянути в якості можливого вектора 
довгострокового інноваційного розвитку вітчизняних компаній 
харчової галузі стратегію вертикальної інтеграції. Її послідовна 
реалізація виключає отримання прибутку з проміжного виробництва та 
інфраструктурних монополій, забезпечує проведення ефективної 
консолідації галузевих підсистем і функціональних програм в цілісний 
системний комплекс, вдосконалює стратегічне управління на 
корпоративному рівні. Об'єктивація зазначеної стратегії знижує 
підприємницькі ризики, збільшуючи при цьому ринкову та економічну 
вартість підприємства, забезпечучи збереження, відтворення, 
раціональне використання сировинних ресурсів, сприяє підтримці 
глобальної конкурентоспроможності продукції кінцевого попиту 
виробників з подальшим збільшенням мультиплікатора доданої 
вартості. Представляється важливим виявити можливість адаптації 
зарубіжного досвіду до українських умов, в яких протікає діяльність 
вітчизняних харчових компаній.  

Проведений аналіз наукової бази зі стратегічного управління 
(Фатхутдінов Р.А., Чейз Р.Б.) дає змогу конкретизувати зміст поняття 
«стратегія» стосовно до сфери економіки. Стратегія може розглядатися 
як унікальна комплексна програма дій (план), що дає змогу на основі 
аналізу ринкової інформації про минулий досвід і прогнозів майбутніх 
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перспектив визначити основні конкурентні переваги господарюючого 
суб'єкта у зовнішньому середовищі функціонування, узгодити між 
собою вибрані напрямки зростання і розвитку для зміцнення позиції 
бізнесу і на локальному, і на глобальному рівні.  

Грунтуючись на різноманітті тлумачень поняття «стратегічне 
управління» (Томпсон Х. та ін.), можна модернізувати його 
визначення. Стратегічне управління являє собою процес планування, 
прийняття та здійснення стратегічних рішень, включаючи контроль за 
діяльністю підприємства та його структурних підрозділів. При цьому 
центральною ланкою зазначеного процесу виступає стратегічний 
вибір, заснований на зіставленні власного ресурсного потенціалу з 
можливостями і погрозами зовнішнього оточення і досягненні стійких 
конкурентних переваг шляхом структурних і технологічних змін.  

У зв'язку з щораз більшою роллю стратегії інноваційного 
розвитку в поточній діяльності та довгостроковим розвитком 
українських харчових підприємств, необхідно визначити місце 
стратегії в системі управління через взаємодію з такими економічними 
явищами, як інновація, інноваційна стратегія та ін.  

На основі аналізу наукової літератури, присвяченої визначенню 
змісту категорії «інновація» (Б. Твисс, Й. Шумпетер та ін.), поняття 
інновація слід визначати як нову ідею, процес, метод, а також 
сукупність дій і прийомів, за допомогою яких досягається прискорений 
сталий розвиток господарюючого суб'єкта на макро-, мезо- та 
мікрорівні шляхом реалізації конкретного продукту або послуги.  

Слід наголосити на необхідності концентрації уваги на питаннях 
сталого розвитку при розробці інноваційної стратегії з урахуванням 
інтересів господарюючого суб'єкта в цілому і його підрозділів зокрема. 
У зв'язку з цим інноваційна стратегія є невід'ємним елементом 
стратегічного плану і ефективним інструментом перспективного 
управління діяльністю підприємства в інтересах її власників, 
працівників і суспільства. Тому стратегія, що базується на інноваціях, 
передбачає інтеграцію стратегічного та інноваційного менеджменту, 
постановку на методологічну основу технологічного розвитку 
підприємств відповідно до принципів стратегічного управління.  

З урахуванням викладеного, ми визначаємо стратегію 
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інноваційного розвитку підприємства як підсистему (субстратегії) 
загальної економічної стратегії, що формує систему довгострокових 
цілей і задач інноваційної діяльності суб'єкта економіки, виявляє, 
відбирає і реалізує інновації, надає підтримку в області конкретних 
фінансово-економічних важелів, а також забезпечує стійкий розвиток 
господарюючого суб'єкта на ринку.  

Узагальнивши підходи до класифікації інновацій (Сидлецька 
О.С., Коденська М.Ю., Мазуренко О.В. та ін.), вважаємо за доцільне 
сформувати систему критеріїв, що включають в себе ознаки: 
характеризують мету інновацій (рішення поточної або стратегічної 
задачі); відображають форму реалізації інновацій (інновації у вигляді 
продукту, операції, технології тощо); фіксують структуру інновацій 
(виробничо-торговельні, соціально-економічні, фінансові інновації); 
характеризують масштаб і значимість інновацій (за ступенем новизни, 
за частотою застосування, за формою нововведення).  

Особливої актуальності набуває модернізація українських 
харчових підприємств шляхом перетворення їх на вертикально 
інтегровані структури, в яких основна увага зосереджена на кількості 
переділів, що дають змогу здійснити повну внутрішню переробку 
тонни сировини і створити додану вартість в кінцевій продукції, що 
реалізовується.  

Однак на сьогоднішній день мультиплікатор доданої вартості 
вітчизняної харчової промисловості знаходиться на неприпустимо 
низькому рівні, що пов'язано з відсутністю міжгалузевого зв'язку ланок 
вертикальної інтеграції.  

Ухваленню остаточного рішення, відповідно до принципів 
вертикальної інтеграції, повинні передувати такі етапи стратегічного 
аналізу: визначення поточної ситуації в галузі на глобальному та 
регіональному рівні; проведення внутрішньої діагностики 
підприємства, в т.ч. аналіз показників господарської та виробничої 
діяльності, структури активів і пасивів, показників рентабельності, 
ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності; дослідження і 
конкретизація факторів макро- і мікросередовища підприємства з 
урахуванням специфіки галузевого впливу на великі вертикально 
інтегровані харчові компанії (далі – ВІК), середній і малий бізнес; 
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постановка довгострокових цілей діяльності, адекватних ринковим 
умовам функціонування; вибір стратегії інноваційного розвитку 
підприємства харчової галузі в залежності від ступеня інтеграції 
бізнесу; обгрунтування обраної стратегії з точки зору техніко-
економічних показників і ресурсного потенціалу організації; оцінка 
ефекту від впровадження проекту на основі показників 
народногосподарської економічної ефективності, рентабельності і 
мультиплікатора доданої вартості, отриманого після об'єднання 
технологічно суміжних галузевих комплексів, що, в свою чергу, 
відповідає принципам вертикальної інтеграції; формування висновків і 
подальший контроль. 

m = E1 / (E2 – E1),                                (1)  

де  m – мультиплікатор доданої вартості;  
Е1 – виторг від продажу готової продукції;  
Е2 – виторг від продажу всього по економіці. 
Нами досліджується можливість об'єктивації концепції 

вертикальної інтеграції як стратегії інноваційного розвитку 
підприємств, що входять в число господарюючих суб'єктів середнього 
та дрібного харчового бізнесу.  

З урахуванням факторів впливу на систему ВІК, сформульовані 
пріоритетні напрямки інноваційного розвитку харчового підприємства: 
оптимізація або скорочення витрат; нарощування експорту сировини в 
країни СНД і далекого зарубіжжя; створення або придбання активів 
для збільшення частки доданої вартості в реалізації продукції 
кінцевого попиту.  

Стратегія зниження собівартості продукції харчового 
підприємства є абсолютно неприпустимою для сегмента малого та 
середнього бізнесу, з урахуванням особливостей технологій, що надалі 
може привести до падіння обсягів і якості продукції.  

Розвиток вертикальної інтеграції харчових компаній у сфері 
виробництва і збуту продукції посилює конкурентні позиції на ринку, є 
необхідною ланкою в загальній стратегії компанії.  

Однак для видобувного підприємства очевидна необхідність 
доступу до сировини, обумовлена характером виробництва малого та 
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середнього харчового бізнесу.  
Інтеграційні процеси, що відбуваються в українській економіці 

між підприємствами різних форм власності і напрямів діяльності, є 
об'єктивною закономірністю на сучасному етапі розвитку.  

Важливою передумовою інтеграції є субаддитивність витрат, 
тобто залежність горизонтального і вертикального розміру 
підприємства від позитивного ефекту масштабу. Основною 
передумовою інтеграції, яка витікає з навчань інституціоналістів, є те, 
що у великих корпораціях відбувається об'єднання спеціальних знань, 
технічної думки, капіталу для цілей сталого розвитку промислових 
підприємств. Масштабні інтегровані структури мають унікальні 
можливості щодо мінімізації ризиків.  

В працях неоінстітуціоналістів міститься важливе твердження 
про наявність трансакційних витрат, економія яких є вирішальним 
фактором при виборі організаційної форми і розмірів підприємства. 
Інтеграція базується на перевагах кооперації, тобто спільному 
використання ресурсів у фірмі, як в «мережі контрактів». Технологічні 
зміни дають змогу підприємствам збільшувати обсяги виробництва. 
Диверсифікація вертикально- і горизонтально-інтегрованих 
господарських структур веде до збільшення ресурсів, що у 
розпорядженні підприємства, для більш повного використання яких 
відбувається його подальше зростання.  

Інтеграція компаній виступає формою відмови від використання 
системи ринкових конкурентних відносин. Основний контроль за 
інвестиційними та матеріальними потоками здійснюють 
транснаціональні корпорації, при формуванні яких пріоритетними є 
процеси горизонтальної інтеграції господарюючих структур [1].  

Основні інтеграційні тенденції у розвитку галузей харчового 
комплексу йдуть з використанням методології сценарного аналізу в 
поєднанні з макроекономічним прогнозом на довгострокову 
перспективу, що дає змогу виділити можливі стратегічні альтернативи 
економічного розвитку галузей харчового комплексу (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Можливі стратегічні альтернативи розвитку 
харчового комплексу з урахуванням інтеграційних тенденцій 

Номер 
альтернативи 

А Б 

Альтернатива 1 
Розвиток внутрішнього ринку, 
обмеження вивозу капіталу 

Глобальна інтеграція і 
міжнародний поділ праці 

Альтернатива 2 Вертикальна інтеграція Горизонтальна інтеграція 
Альтернатива 3 Активна участь держави Мінімальна участь держави 

 
На основі поєднання альтернатив були сформовані можливі 

моделі розвитку харчового комплексу з точки зору інтеграційних 
тенденцій. Основними з них є дві – «еволюційна», яка відображає 
комбінацію стратегічних альтернатив 1А, 2А, 3А і «глобалізаційна» 
(1Б, 2Б, 3Б).  

Еволюційна модель відображає поточний стан сектора, 
глобалізаційна – його перспективний стан за умови участі вітчизняних 
підприємств у світовій інтеграції. Адекватним способом, що дає змогу 
харчовому комплексу максимально наблизитися до зазначеного стану, 
є глобалізаційний сценарій (1Б, 2Б, 3А).  

Процес розвитку галузей харчового комплексу з урахуванням 
інтеграційних тенденцій описується у вигляді ланцюжка одиничних 
переходів між моделями, починаючи з базової (табл. 2). При цьому за 
базову прийнята еволюційна модель індустріально-сировинного 
розвитку (1А, 2А, 3Б).  

Ймовірні сценарії розвитку вітчизняної харчової промисловості 
можуть бути спрогнозовані на основі вивчення інтеграційних 
тенденцій, державної політики та специфічних факторів.  

Зростаючий інтерес менеджерів компаній до інноваційного 
процесу в практиці управління є важливою особливістю сучасної 
економіки. Потреба в активному впровадженні в сферу бізнесу та 
економічну науку питань, пов'язаних з підвищенням ефективності 
управління, обумовлена в нашій країні переходом до ринкової 
економіки. Нині прийняття ефективних управлінських рішень 
пов'язане з питаннями підвищення капіталізації компанії. Показник 
зростання капіталізації є ключовим індикатором ефективності 
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управління компанією. Низька ринкова капіталізація українських 
нафтогазових компаній, порівняно із зарубіжними аналогами, 
порівнюваними за розміром бізнесу, викликає необхідність більш 
детального розгляду причин даної диспропорції і розробки ефективних 
методів управління, спрямованих на підвищення капіталізації 
компаній [2].  

Таблиця 2 – Характеристики прогнозованої моделі  
розвитку галузей харчового комплексу  
з урахуванням інтеграційних тенденцій 

Послідовність реалізації 
сценаріїв розвитку галузі 

1А, 2А, 3Б →1А, 2Б, 3Б → 1A, 2Б, 3А → 1Б, 2Б, 3А 

Модель Поєднання стратегічних 
альтернатив 

Характерні  риси 

 Еволюційна, індустріально–
сировинної спрямованості 
(1А, 2А, 3Б) 

Обмеження вивезення 
капіталу;  

вертикальна інтеграція;  
мінімальна доля держави 

Консервування структури 
сектора 

Модель сектора, що 
розвивається (1А, 2Б, 3Б) 

Обмеження вивезення 
капіталу;  

горизонтальна інтеграція;  
мінімальна участь держави 

Технологічна кооперація зі 
світовими лідерами 

Модель сектора, що 
розвивається, з активною 
державною підтримкою (1A, 
2Б, 3А) 

Обмеження вивезення 
капіталу;  

горизонтальна інтеграція;  
іктивна участь держави 

Організаційна, фінансова, 
податкова підтримка 

технологічної кооперації із 
західними компаніями;  

співфінансування 
перспективних 

технологічних розробок 
Глобалізаційна 
(1Б, 2Б, 3А)  

Міжнародний поділ праці;  
горизонтальна інтеграція; 
активна участь держави 

Інноваційна спрямованість 

 
Українські харчові компанії мають обмежений потенціал щодо 

залучення інвестицій для розвитку свого бізнесу, зважаючи на низьку 
ринкову капіталізацію. Враховуючи стратегічну значимість харчового 
комплексу, підвищення ефективності управління в ключових 
українських компаніях є актуальним завданням для економіки в 
цілому. Темпи розвитку галузі відображають динаміку економічного 
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зростання країни, зважаючи на високу взаємозалежність з іншими 
галузями.  

Перед менеджментом українських харчових компаній стоїть 
завдання вдосконалення концептуальних підходів до управління 
бізнесом в умовах глобалізації галузі та збільшеного ризику. Солідна 
капіталізація компаній є необхідною умовою для залучення інвестицій, 
позикового капіталу, участі у великих проектах поряд зі світовими 
лідерами. У цих умовах актуалізуються питання, пов'язані з 
виявленням факторів, що визначають капіталізацію компаній і 
можливість управління ними.  

Перехід на вартісні принципи управління компанією передбачає 
глибоку стратегічну реструктуризацію, яка включає зміну системи 
матеріального заохочення менеджменту, вдосконалення інвестиційної 
та інноваційної політики, виявлення слабких сторін та їх усунення в 
системі корпоративного управління, системи планування та контролю, 
введення показників результативності діяльності бізнес-підрозділів і 
компанії в цілому, що дають змогу оцінювати внесок менеджерів в 
успіх. В галузі нерідко високі фінансові та операційні результати в 
окремі періоди можуть бути досягнуті за рахунок сприятливої ситуації 
на ринку сировини, а не завдяки зусиллям менеджменту. Часто 
менеджери намагаються за допомогою фінансових маніпуляцій 
максимізувати капіталізацію, однак, як показує практика, ці дії не 
приносять успіх в довгостроковій перспективі. Для інвесторів 
важливий вклад менеджерів в ріст капіталізації – їхня зацікавленість в 
цьому.  

Підвищення ефективності управління компанією на сучасному 
етапі розвитку нерозривно пов'язане з питаннями формування та 
управління капіталізацією. Численні дослідження показують, що 
низькі фінансові та операційні результати, низька капіталізація 
компанії та інші негативні моменти в діяльності можуть свідчити про 
недостатньо ефективне управління компанією, і при правильному 
комплексному підході менеджери можуть використовувати резерви 
компанії для досягнення цілей. Основними факторами ефективності 
управління традиційно були прибуток, виторг, обсяги виробництва, 
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виробнича ефективність й ін. Нині більшої актуальності набуває 
концепція управління, спрямована на підвищення капіталізації (value 
based management), в якій основним критерієм ефективності виступає 
капіталізація. Ця концепція з'явилася в середині 80–х рр. в США. На 
початку 2000–х рр. вказаний підхід став застосовуватися і в Україні: 
ряд компаній, що намагаються відповідати західним стандартам 
ведення бізнесу, стали активно впроваджувати і застосовувати дану 
концепцію. Нині для розвинених ринків концепція управління 
капіталізацією є дуже популярною, вона підкреслює ступінь 
відповідності сучасним стандартам. Суть її в тому, що управління 
компанією має сприяти зростанню ринкової капіталізації компанії, 
тобто повинно бути направлено на максимізацію добробуту 
акціонерів. Концепція управління капіталізацією – система оцінки 
впливу факторів на результат, виражений в капіталізації, і побудова 
управління з урахуванням цих важелів. Нині концепція управління, 
спрямована на підвищення капіталізації, зазнала значних змін: 
змінилося ставлення до факторів, які лежать в основі концепції. Якщо 
спочатку в основі концепції були такі чинники, як економічний 
прибуток, вартість капіталу та ін., то зараз набір факторів став значно 
ширшим. Ми вирішили відійти від аналізу впливу традиційних 
факторів на користь специфічних з урахуванням основних тенденцій в 
світовому харчовому секторі [3].  

Враховуючи переваги та недоліки різних підходів до визначення 
ефективності управління та сучасні тенденції галузі, ми вводимо 
власне поняття ефективності управління харчовою компанією. Згідно з 
нашими уявленнями, ефективність управління харчовим 
підприємством – здатність менеджерів здійснювати основну діяльність 
підприємства на доступних йому сегментах і ринках таким чином, щоб 
забезпечувати стійке функціонування в умовах глобалізації галузі та 
гіперконкуренції.  

Нами виділені такі взаємопов'язані між собою гіпотези:  
1. Ціни на продовольство не є визначальним фактором при 

формуванні капіталізації ВІК.  
2. Прогнозний потенціал зростання капіталізації ВІК, заснований 
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на окремих фундаментальних мультиплікаторах, не знаходить своє 
відображення в динаміці капіталізації.  

3. Капіталізація ВІК формується під впливом групи 
макроекономічних, фінансових та виробничих факторів.  

Для харчових компаній ціни на сировину є основним фактором 
невизначеності. Для перевірки гіпотези №1 ми стикаємося з 
відсутністю повноцінного біржового індексу, що відображає динаміку 
капіталізації найбільших ВІК.  

На базі аналізу залежності капіталізації харчових компаній від 
зміни цін на сировину можуть були зроблені такі висновки: по-перше, 
кореляція між існуючими вартісними індексами та цінами на сировину 
невисока – близько 60-80% змін припадає на інші фактори, по-друге, 
всі існуючі вартісні індекси демонструють підвищену кореляцію з 
цінами протягом кризового періоду, що можна пояснити високою 
чутливістю світових економік до цін на сировину, по-третє, кореляція з 
цінами для індексу інтегрованих компаній нижче, ніж для індексів 
видобувних компаній.  

Для перевірки другої гіпотези в якості показників капіталізації 
можна використовувати P / E (прибуток / капіталізація), EV / EBITDA 
(вартість підприємства / операційний прибуток плюс амортизаційні 
відрахування) і EV / Proven Reserves (вартість підприємства / доведені 
запаси). Ці мультиплікатори широко застосовуються як індикатори 
ринкової оцінки компаній, в тому числі і в харчовій галузі.  

Припустімо, інвестор сформував свій портфель цінних паперів, 
виходячи з вищеназваних мультиплікаторів. В кінці кожного року (в 
останній день торгів) він купував акції компаній, використовуючи в 
розрахунках прогнозне значення прибутку на майбутній рік і 
капіталізації компанії на дату формування портфеля. Відповідно до 
теорії, інвестор повинен отримувати додатковий дохід (abnormal return) 
за рахунок інвестування в портфель недооцінених паперів.  

Третя гіпотеза будується на припущенні про те, що капіталізація 
компанії знаходиться під впливом набору макроекономічних, 
фінансових та виробничих показників. В якості залежної змінної 
приймемо змінну ринкової капіталізації. На основі статистичних даних 
обрані найбільш значимі змінні, які покладені в систему комплексних 
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оціночних факторів моделі, а саме, в якості значущого, було відібрано 
локальний індекс акцій. З точки зору проведеного статистичного 
аналізу, нижченаведена модель підтверджує свою ефективність: 

ΔMV = 0,133 + 0,766*Equity + 0.113*EBITDA – 0,163*ROACE ,        (2) 

де MV – зміна ринкової капіталізації, числові значення – необхідні 
коефіцієнти регресії;  
Equity – значення локального індексу акцій;  
EBITDA – прибуток до вирахування відсотків, податків і 

амортизації;  
ROACE – рентабельність інвестованого капіталу. 
Багато досліджень доводять наявність позитивної взаємозв'язку 

між коефіцієнтом виробництва і капіталізацією компанії. У 
запропонованій моделі виробництво не має істотного зв'язку з 
залежною змінною.  

Відсутність залежності між ростом капіталізації і зміною 
коефіцієнта відтворення запасів пов'язане з тим, що інвесторів більше 
цікавить не фізичний приріст запасів, а можливість монетизації 
запасів. Компанії часто досить агресивно підходять до нарощування 
ресурсної бази, що властиво новим гравцям на ринку енергоресурсів. 
Світові majors, навпаки, консервативно підходять до відбиття запасів, 
оскільки, в разі зміни ринкової кон'юнктури компанії, можуть 
зіткнутися з необхідністю їх переоцінки і, в зв'язку з цим, 
відображенням паперових збитків.  

На перший погляд, несподіваним став негативний вплив на зміну 
капіталізації показника рентабельності інвестованого капіталу ROACE, 
який, на думку багатьох аналітиків, є важливим параметром при оцінці 
капіталізації. Автори дослідження «Valuation of international oil 
companies» також виявили негативний взаємозв'язок між показником 
ринкової оцінки EV / DACF і ROACE. На думку авторів дослідження, 
існує кілька причин для пояснення даного факту: по-перше, дані по 
ROACE, використовувані при побудові регресії, не скориговані; по-
друге, оскільки ROACE розраховується на основі бухгалтерських 
даних, то при його розрахунку можуть бути похибки (measurement 
error); по-третє, високі значення ROACE в певні періоди можуть бути 
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непостійними, і показник не може вважатися індикатором 
довгострокового зростання компанії. Інвестори в харчову галузь та 
топ-менеджери самих компаній зміщують акцент при прийнятті 
інвестиційних рішень з показників, що характеризують 
короткострокові результати компаній, в сторону джерел 
довгострокового зростання.  

Таким чином, розроблена багатофакторна економетрична модель, 
що дає змогу підвищити ефективність управління компанією, з 
урахуванням макроекономічних і фінансових факторів. Нами були 
відібрані найбільш значимі фактори для включення в модель і 
обгрунтована висока статистична залежність зміни капіталізації 
харчових компаній від динаміки відібраного автором набору чинників. 

В останнє десятиліття світові харчові компанії стали активно 
нарощувати інвестиції в інноваційні проекти, розраховуючи в 
майбутньому підвищити свою конкурентоспроможність на світових 
продовольчих ринках. Більшість українських компаній не 
замислюються про перспективи вкладення в інноваційні проекти. 

Аналіз поточного стану харчового сектора України свідчить про 
те, що основними проблемами харчової промисловості України є:  

1. Низький коефіцієнт використання сировини.  
2. Низька глибина переробки сировини.  
3. Високі ціни на сировину.  
4. Низький індекс складності Нельсона, який характеризує 

складність випуску.  
Вирішення вищезазначених проблем неможливе без інвестування 

в перспективні інноваційні розробки.  
Фізичний обсяг інноваційних вкладів компаній не дає змогу 

інвесторам зробити висновок щодо того, чи сприяють дані вклади 
зростанню капіталізації компанії з двох причин:  

1. Компанії не розкривають структуру вкладів. Інвесторів не 
цікавить фізичний обсяг вкладів, їх цікавить, наскільки дані інвестиції 
будуть сприяти зростанню компанії в майбутньому. Найбільшою 
мірою виграють ті компанії, які намагаються донести до інвесторів 
перспективність проектів, в які вони інвестують. Для західних majors 
нормальною практикою є презентація для інвесторів нових 
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перспективних вкладів з оцінкою бюджету та докладного опису 
проекту. Інвестиції українських ВІК в по-справжньому інноваційні 
проекти мають розрізнений характер і найчастіше переслідують 
короткострокові цілі.  

2. Порівняння фізичних обсягів інновацій не є коректним, тому 
що воно не є протиставним масштабам і результатам діяльності 
компаній. Світові majors, володіючи значними ресурсами, в змозі 
витрачати більше коштів, тому просте порівняння інноваційних витрат 
некоректне. З нашої точки зору, найбільш оптимальним коефіцієнтом 
для оцінки масштабів інноваційної діяльності харчових компаній є 
співвідношення витрат на НДДКР та річного випуску.  

Конкурентне позиціонування компаній за показником 
інноваційної активності і вартісним показником (EV / Ebitda і EV / 
Запаси) свідчить про те, що чим вище рівень питомих вкладів компанії 
в НДДКР, тим вище оцінюється компанія. Цей факт дає змогу 
говорити про важливе значення інноваційної діяльності в підвищенні 
ефективності управління харчовими компаніями.  

Залежність капіталізації компанії від інноваційної активності 
набагато складніша, ніж здається на перший погляд: вона виражається 
в самій складності бізнес-процесів, пов'язаних з інвестуванням в 
інновації, а точніше в різноманітті ризиків інвестування в подібні 
проекти. Встановлено, що прямої залежності між вартісною оцінкою 
компанії і коефіцієнтом «НДДКР / Річний виробіток» не існує, що 
пов'язано з наявністю різноспрямованих очікувань певних груп 
інвесторів, які приводять до наявності диференційованих оцінок 
перспектив, хоча тенденція до більш високої ринкової оцінки 
компаній, активно інвестуючих в інновації, існує.  

Значного ефекту у збільшенні ефективності управління 
менеджери можуть досягти за рахунок впровадження кращих норм 
корпоративного управління та їхнього дотримання. З урахуванням 
специфіки українського ринку і харчового сектора може бути 
розроблений інструментарій з оцінки рівня корпоративного 
управління. Основними групами показників, закладених в якості 
критеріїв для оцінки корпоративного управління, є:  

1. Інформаційна прозорість і дисципліна.  
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2. Склад акціонерів. 
3. Якість менеджменту та ефективність проведеної інвестиційної 

політики.  
4. Склад ради директорів.  
В якості вартісного показника може бути вибраний коефіцієнт 

Тобіна.  
Рівняння регресійної залежності набуваає вигляду: 
Y = 0.142*X – 3,107,  
де Y – коефіцієнт Тобіна, 
X – індекс корпоративного управління (CG). 
Результати дослідження свідчать про значущість регресійної 

моделі і про правоту гіпотези про вплив корпоративного управління на 
капіталізацію. Таким чином, компанії з високим індексом 
корпоративного управління, визначеного з урахуванням специфічних 
чинників українського ринку і харчової галузі, мають високу ринкову 
оцінку своїх активів. Висока оцінка компанії, в порівнянні з аналогами, 
пов'язана, в першу чергу, з активною участю іноземних інвесторів і в 
капіталі та проектах компанії, і в управлінні нею. Інвестиційна 
політика передбачає виключно проекти з високою внутрішньою 
нормою прибутковості. Так само явним позитивним фактором росту 
капіталізації є те, що діяльність компанії активно підтримується на 
державному рівні.  

Таким чином, результати аналізу впливу рівня корпоративного 
управління свідчать про необхідність підвищення рівня 
корпоративного управління в цілях підвищення ефективності 
управління харчовими компаніями.  

Наразі система поглядів на управління компаніями зазнала 
суттєвих змін з огляду впровадження нових методів управління, 
здатних адаптуватися під мінливі умови. Нині найважливішим 
критерієм результативності управлінського процесу є показник 
капіталізації. Управління на основі комплексного підходу є 
результатом розвитку традиційних моделей управління та підходів до 
оцінки капіталізації. Стає можливим сформувати стратегію діяльності 
вертикально-інтегрованої харчової компанії щодо створення 
капіталізації.  
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Однак ефективна реалізація стратегії розвитку, орієнтована на 
максимізацію капіталізації в умовах інноваційної економіки, 
неможлива без побудови логічного ланцюга управління з урахуванням 
виявлених факторів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Логічний ланцюг розробки стратегії  

управління капіталізацією ВІК  

Представлений алгоритм охоплює 5 етапів, починаючи від 
аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх факторів і закінчуючи оцінкою 
результатів впровадження вартісної моделі управління. Особливу роль 
у формуванні стратегії управління, на думку автора, міг би виконувати 
спеціально створюваний корпоративний центр, здатний аналізувати 
інформацію і взаємодіяти з іншими центрами (інноваційним, центром 
корпоративного управління, центром аналізу фінансово-виробничої 
діяльності). До завдання корпоративного центру належить аналіз і 
виявлення факторів і установка цільових нормативів за показниками. 
До складу корпоративного центру повинні входити керівники бізнес-
напрямків, фінансові та інвестиційні аналітики, фахівці в галузі 
технологій, права та ін. 

Аналіз впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів 

Розробка стратегії розвитку 

Підвищення 
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Управління 
інноваціями 

Узгодження з корпоративним центром 
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Процес управління на основі 
створенної стратегії 

Оцінка результатів впровадження вартості 
моделі управління (зіставлення із заданими 

критеріями) 
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Результати дослідження дають змогу сформувати науково-
обгрунтовану комплексну програму підвищення ефективності 
управління ВІНК, націлену на підвищення капіталізації (табл. 3).  

Таблиця 3 – Шляхи підвищення ефективності  
управління харчовою компанією 

До впровадження програми Після впровадження програми 
Управління фінансово-виробничими показниками 

Менеджери були зацікавлені в 
нарощуванні сировинної бази, збільшення 
переробних потужностей, зростанні 
виручки і прибутку.  
Менеджери були зацікавлені в зростанні 
масштабу компанії, який досягався за 
рахунок нових придбань. Компанії 
переплачували за нові активи, дані 
інвестиції часто не сприяли зростанню 
капіталізації, але приводили до зростання 
фінансових і виробничих показників. 

Менеджери зацікавлені в підвищенні 
відносних показників діяльності компанії. 
Менеджери працюють над ростом тих 
показників, які вносять найбільший внесок у 
зростання капіталізації.  
Менеджери приймають рішення, які 
сприятимуть зростанню капіталізації 
компанії, вибір проектів здійснюється 
виключно з розрахунку синергетичного 
ефекту даних придбань. 

Управління інноваційною діяльністю 
До складу компанії входять дивізіони по 
організації НДДКР. Основний акцент 
робиться на зростання кількості патентів, 
зростання персоналу, що займається 
НДДКР, зростання фінансування НДДКР.  
Відсутня повноцінна програма 
впровадження розробок, відсутні 
розрахунки ефекту від їх впровадження.  
Більшість розробок не отримують 
реалізації в практичній діяльності компанії, 
губляться або йдуть за кордон. 

До складу компаній входять дивізіони з 
управління інноваційною діяльністю. 
Основна увага приділяється відбору тих 
проектів, які дійсно застосовні на практиці і 
в майбутньому будуть сприяти зростанню 
капіталізації компанії.  
Велика увага приділяється роботі з 
інвестиційним співтовариством, з 
доведенням до них необхідності даних 
вкладень і розрахунків їх ефективності.  

Удосконалення корпоративного управління 
Підвищення рівня корпоративного 
управління є однією із стратегічних цілей 
компаній.  
До складу компаній входять дивізіони по 
роботі з інвесторами, які в першу чергу 
відповідають за прозорість компанії. 
Основним критерієм високого 
корпоративного управління є прозорість.  
Прийняті рішення сприяють інтересам 
вищого менеджменту та головного 
акціонера компанії. 

Рівень корпоративного управління лежить в 
основі програми підвищення ефективності 
управління компанією, спрямованої на 
зростання капіталізації компанії.  
Менеджери компаній проводять регулярні 
зустрічі з інвестиційним співтовариством, 
метою яких є демонстрація того, що всі 
корпоративні дії сприяють зростанню 
ефективності управління і в кінцевому 
підсумку виражаються в зростанні 
добробуту міноритарних акціонерів. 
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Комплексність програми полягає в тому, щоб пропоновані 
напрямки підвищення ефективності управління в харчових компаніях 
повинні застосовуватися одночасно. Незважаючи на те, що головною 
метою компанії є збільшення добробуту її власників, це не скасовує 
інших цілей організації, - таких як захист навколишнього середовища, 
забезпечення безпеки праці, участь в соціальних проектах і т.д. Ці 
чинники теж оцінюються інвесторами разом з іншими чинниками.  
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РОЗДІЛ 25 
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РЕГУЛЮВАННІ ОПЕРАТОРІВ  

ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ  

В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

к.е.н., доцент,  
професор кафедри менеджменту  

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
Одеський національний політехнічний університет 

Танащук К.О. 

Економічне регулювання зазвичай стосується встановлення 
урядом обмежень щодо цін (тарифів), кількості наданих послуг, 
входження на ринок і виходу з нього. Необхідність державного 
втручання в умовах ринкової економіки виникає на ринках, де через 
об’єктивні причини неможлива конкуренція. Запровадження 
економічного регулювання ставить за мету встановлення справедливих 
цін, стимулювання ефективності діяльності в сфері телекомунікацій та 
захист інтересів споживачів товарів і послуг. 

Центральною проблемою у впровадженні інновацій в 
регулюванні сфери телекомунікацій є реформування державної 
політики тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, які 
регулюються державою. Вирішенням цією проблеми стала розробка 
Система тарифного регулювання (СТР), яка створює єдиний комплекс 
взаємовідносин між всіма учасниками телекомунікаційного ринку.  

В процесі створення системи регулювання тарифоутворення було 
враховано  такі фактори: 

- система економічних відносин в сфері телекомунікацій (ринок 
вільної конкуренції, демонополізований ринок, монопольний, 
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олігопольний); 
- предмет регулювання (ринки телекомунікаційних послуг, 

фінансова діяльність операторів/провайдерів, техніко-технологічна 
діяльність операторів/провайдерів,  доступ до телекомунікаційної 
мережі загального користування, тарифи на послуги тощо); 

- засоби регулювання (тарифоутворення, ліцензування, 
регуляторні акти, визначення індикаторів економічного розвитку та 
техніко-технологічного розвитку сфери телекомунікацій тощо). 

Ця робота присвячена розробці Методики визначення операторів 
із значною ринковою владою (домінанта), як складової Системи 
тарифного регулювання сфери телекомунікацій України. 

Основними вимогами до розробки Методики визначення 
операторів зі значною ринковою владою було визначено такі: 

– розробити методологію визначення відносної ринкової частки 
та основні ознаки ринкової влади операторів  з урахуванням 
вітчизняного та європейського законодавства; 

– сформувати умови для розвитку прозорого, рівноправного, 
конкурентоспроможного ринку телекомунікацій та його ефективного 
функціонування, демонополізації;  

– забезпечувати контроль за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції;  

– забезпечувати захист економічних інтересів операторів 
телекомунікацій; 

– етапи та механізми визначення операторів із значною 
ринковою владою мають формуватися з урахуванням особливостей 
трьох типів ринків у відповідності з класами та видами послуг: ринок 
фіксованого зв’язку, ринок мобільного зв’язку, ринок передачі даних. 

Методика має передбачати розробку механізмів для визначення 
домінуючого становища операторів на ринку телекомунікацій, як 
основи для аналізу їх діяльності,  при переході до регулювання 
тарифоутворення на послуги операторів із значною ринковою владою.  

1.Концептуальні особливості аналізу ринків та специфіка 
ринку телекомунікації. Поняття ринку є базовим поняттям у 
мікроеконічному аналізі, а також у задачах аналізу та оцінки 
конкуренції. Практично всі антимонопольні органи, в тому чи іншому 
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викладені, використовують запропоноване Джоан Робінсон наступне 
визначення цього поняття: ринок включає однорідний товар та його 
замінники (субститути) доти, поки не буде знайдено різкий розрив у 
ланцюгу товарних субститутів. Величина субституції (заміщення) 
характеризується показником перехресної цінової еластичності. 
Щойно ерехресна еластичність стає меншою ніж певна задана 
величина, це є ознакою розриву у ланцюгу товарних субститутів, тобто 
ознакою межі ринку.  

Наприклад, антимонопольним комітетом України (АМКУ) 
відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції” 
використовується таке поняття: ринок товару (товарний ринок) – сфера 
обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного 
часу і в межах певної території є попит і пропозиція.  

Розглянемо головні концептуальні принципи, на яких 
ґрунтуються методи аналізу ринку та оцінки конкуренції. 

1.1. Статична модель ринку.Сучасна економічна теорія 
досліджує тільки рівноважні, сталі (статичні) стани економіки. 
Стосовно ринку це означає, що в його межах сформувались певна 
структура споживання товарів та послуг, тобто можна вважати, що уже 
існують кореляції між цінами на товари та попитом на них. Ця 
статична модель ринку неодноразово критикувалась з різних позицій. 
В кінцевому рахунку, для того щоб якимось чином врахувати можливі 
зміни (динаміку ринку) для аналізу ринку та конкуренції було залучені 
поняття: 

– бар’єри вступу на ринок – обставини, що перешкоджають 
новим суб’єктам господарювання почати конкурувати на рівних із 
суб’єктами господарювання, що вже діють на певному товарному 
ринку [1]; 

– бар’єр виходу з ринку – обставини, що перешкоджають 
(обмежують) суб’єктам господарювання, що діють на цьому ринку, 
покинути його з метою знайти на інших товарних ринках покупців 
(продавців) у зв’язку з труднощами реалізації того, у що був вкладений 
капітал [1]. 

Визначення бар’єрів це досить складна задача, для вирішення 
якої поки що не розроблені більш менш строгі формальні методи, про 
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що свідчать принципи дослідження бар’єрів вступу та виходу з ринку 
наведені в Тимчасових методичних рекомендаціях щодо визначення 
основних типів товарних ринків АМКУ. 

1.2. Ринок є одно продуктовим (ринок одного товару). Для того 
щоб уникнути «целофанової пастки» (див., наприклад, [2]) та зберегти 
концепцію одно продуктового ринку у його визначення було 
добавлене поняття товарної групи та таварів-замінників, або 
субститутів.  

При цьому виникли дві проблеми: як визначати розмір суб’єкту 
господарювання та товарні межі ринку. Це зумовлено тим, що 
показники концентрації ринку ґрунтуються на співставленні розміру 
суб’єкту господарювання з розміром ринку, на якому він діє. При 
цьому існує залежність: чим більше розмір суб’єктів господарювання у 
порівнянні з розміром ринку, тим більша їх концентрація на цьому 
ринку.  

Загальновідомим є те, що достовірність аналізу ринку, з метою 
визначення його концентрації та встановлення суб’єкта 
господарювання з істотною ринковою владою (домінуючого або 
монопольного), суттєво залежить від того, який показник буде 
використовуватись при визначенні розміру суб’єкту господарювання 
та, у відповідності з ним, правильного визначення меж ринку. 

У тимчасових методичних рекомендаціях щодо визначення 
основних типів товарних ринків,, ґрунтовно описано принципи 
встановлення товарних, географічних та часових меж ринку (слід 
підкреслити, що у цих методичних рекомендаціях акумульовано досвід 
антимонопольного регулювання у розвинених країнах світу). 

Розглянемо окремо визначення розміру суб’єкту 
господарювання, розміру ринку та товарних меж ринку. 

Оскільки зберігається концепція ринку одного товару, то тоді всі 
товари, що тим чи іншим способом віднесені до однієї товарної групи 
повинні розглядатись як один товар, а розмір суб’єкту господарювання 
повинен визначатись як частка реалізації його товару у сукупному 
обсязі реалізації всіх товарів товарної групи. При цьому сукупний 
обсяг реалізації визначає розмір ринку. Оскільки розглядається група 
взаємозамінних товарів, то існує певна кореляція між обсягами їх 
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реалізації, яка відображає структуру попиту та пропозиції, яка 
склалася на ринку. 

Звідси виникає ряд питань: 
– чи буде виконуватися на множині ринкових часток суб’єктів 

господарювання відношення строго порядку, або що теж саме – чи 
можна порівнювати ринкові частки між собою ? 

– як правильно визначати розмір ринку з урахуванням наявної 
кореляції? 

Якщо, наприклад, на множині ринкових часток не виконується 
відношення строго порядку (а скоріше всього так воно і є, тому що 
вони взаємозалежні), то тоді взагалі неможливо визначити суб’єктів 
господарювання з істотною ринковою владою. 

Існує декілька методів визначення товарних меж ринку, серед 
них є і об’єктивні (кількісні) методи, і суб’єктивні (визначення 
товарних меж ринку з точки зору розумного споживача). Наразі 
офіційно визнаним кількісними методами визначення товарних та 
географічних меж ринку у США та країнах Євросоюзу є метод 
перехресних цінових еластичностей та SSNIP-тест (від англійського 
Small but Significant Non-transitory Increase in Price) [3-6]. Російська 
федеральна антимонопольна служба називає цей метод тестом 
гіпотетичного монополіста (ТГП). 

Існування, а тим більше одночасне використання декількох 
методів визначення меж ринку, призводить до виникнення правових 
проблем. По-перше, не існує чіткого визначення, на підставі чого 
антимонопольний орган обирає той чи інший метод. По-друге, 
використання різних методів може дати різні результати. Якщо всі 
вони мають однакову юридичну силу, то незрозуміло, як вирішити 
протиріччя у визначені меж ринку. 

Встановлення товарних меж ринку шляхом дослідження 
перехресних цінових еластичностей ґрунтується на експертному 
оцінювані. Принципи цього оцінювання, його особливості, 
застереження щодо виконання та опитувальні анкети наведені в 
тимчасових методичних рекомендаціях АМКУ. Як підкреслюється в 
[3], цей метод має ряд недоліків. Наприклад, метод передбачає попарне 
порівняння товарів, а не групове (зі споживання товару А споживач 
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може переключитись на споживання товарів В та С, а не тільки лише 
В). 

Вважається, що використання SSNIP-тесту вирішує практично 
всі проблеми крім такої. 

Для виконання повного дослідження меж ринку необхідно 
розглянути наслідки різних гіпотетичних підвищень ціни. Як і у 
випадку методу аналізу перехресних цінових еластичностей, 
застосовується експертний метод аналізу результатів опитування 
респондентів релевантних ринків. У випадку групи з К товарів 
необхідно сформувати 12 K  товарних підгруп та провести опитування 
стосовно 12 K  гіпотетичного підвищення ціни. У випадку, коли крім 
визначення товарних меж ринку необхідно встановити і його 
географічні межі, кількість варіантів опитування експоненціально 
збільшується та становить 12 NK , де N – кількість територій, де є 
оборот цих товарів. Зважаючи на таку складність цього методу, на 
практиці його можна реалізувати у повному обсязі лише для групи з 
двох, трьох товарів [3,4]. Спрощення ж, з метою зменшення 
складності, має наслідком неконтрольовані втрати точності. 

1.3. Галузь не можна ототожнювати з ринком, тобто 
технологічні аспекти суб’єктів господарювання, зв’язані з 
виробництвом товару, не враховуються. Стосовно цього положення у 
підходах аналізу ринку також спостерігають певні зміни. Наприклад, 
антимонопольні органи країн Євросоюзу при визначенні розміру 
суб’єкту господарювання крім частки продажу товарів або послуг у 
загальному ринковому обсязі їх реалізації додатково враховують 
галузеві показники, такі як: 

– частка зайнятих у суб’єкту господарювання відносно загальної 
чисельності зайнятих у виробництві даного товару або послуги; 

– частка вартості активів суб’єкту господарювання у вартості 
активів усіх суб’єктів господарювання, що діють на ринку; 

– частка доданої вартості суб’єкту господарювання у сумі доданої 
вартості всіх суб’єктів господарювання, що діють на визначеному 
ринку. 

Це є свідченням не тільки необхідності спільного аналізу 
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галузевого ринку, включаючи до нього саму галузь, а й розробки 
методів комплексного (інтегрального) аналізу конкуренції на 
визначеному ринку. 

Ринок телекомунікаційних послуг суттєво відрізняється від 
традиційних товарних ринків, наприклад, хоча б тим, що декілька 
операторів одночасно задіяні не тільки у наданні однієї послуги, а 
навіть і групи споріднених послуг (див. методику визначення 
собівартості послуг взаємоз’єднання мереж операторів 
телекомунікацій). Це зумовлено тим, що, номенклатура сучасних 
телекомунікаційних послуг чітко окреслюється технологією. 
Наприклад, в узагальненому вигляді номенклатура 
телекомунікаційних послуг оператора масштабу національного або 
домінуючого складається з таких груп послуг, як: фіксована телефонія, 
мобільний зв’язок, Інтернет –  послуги. Усередині кожної цієї групи, в 
залежності від організаційно-технологічних можливостей обладнання 
оператори мають можливість формувати споріднені групи послуг . 

Згідно з даними Держкомстату України кількість абонентів 
стільникового зв’язку 55274,4 тис. осіб. Якщо проаналізувати вікову 
структуру населення, то максимальна кількість абонентів не може 
перевищувати 32184,5 тис. осіб. Така різниця між цими даними є 
свідченням того, що один і той самий споживач може одночасно бути 
абонентом двох чи більше операторів. 

Крім того, більшість операторів використовують капіталоємні 
технології, надають послуги з використанням різних тарифних планів 
тощо, тому визначення оператора лише наприклад за обсягом наданих 
послуг в загальному обсязі ринку послуг не дасть об’єктивних 
результатів.  

Таким чином, на відміну від товарних ринків, де ще певною 
мірою можливе використання концепції одно продуктового ринку для 
аналізу конкуренції без врахування галузевих технологічних 
показників, у сфері телекомунікацій єдиним прийнятним підходом є 
комплексний аналіз. 

2. Метод комплексного аналізу ринку телекомунікації. 
Методичними рекомендаціями АМК України встановлена 
послідовність аналізу товарних ринків, така сама послідовність 
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використовується, з певними варіаціями, антимонопольними органами 
практично всіх держав. Як підкреслювалось раніше, для всебічного та 
об’єктивного аналізу ринку телекомунікацій необхідно розробити 
метод комплексного визначення концентрації ринку та операторів зі 
значною ринковою владою. 

2.1 Економіко-математичне обґрунтування методу. Для 
визначення концентрації ринку використовуються різні індекси, серед 
них найбільш часто використовується індекс Херфіндаля-Хіршмана (

HHI ). Його основна перевага полягає в тому, що він є найбільш 
чутливим до перерозподілу ринкових часток між учасниками ринку. 

Припустімо, що відносна часка i -го оператора становить: 
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де ix  – абсолютна частка i -го оператора у загальному обсязі ринку 
послуги x , n  – кількість операторів.  

Індекс концентрації Херфіндаля-Хіршмана визначається зі 
співвідношення 
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Звідси  

 22

1

2   


nxI
n

i
iHH . 

Оскільки для аналізу використовуються відносні ринкові частки, 
то тоді для обчислення індексу Херфіндаля-Хіршмана остаточно 
отримаємо 

n
nIHH

12   .                                          (3) 

Тобто, HHI  прямо пропорційно залежить від дисперсії відносних 
ринкових часток операторів. Нагадаємо, що один з перших підходів 
щодо визначення меж ринку ґрунтувався на тому факті, що між 
субститутами, які утворюють товарну групу, існує кореляційний 
зв'язок. Наприклад, при спробі монопольного підвищення ціни на 
якийсь певний товар попит на нього може зменшитись, за рахунок 
того, що споживачі почнуть купувати більш дешевший субститут. Ці 
кореляційні зв’язки можна встановити розрахувавши відповідні 
кореляційні моменти та коефіцієнти кореляції. 

Ринок телекомунікацій також відображає ці зв'язки між цінами 
(тарифами) на послуги та попитом. При цьому зв'язок між ціною та 
попитом визначає ринкові частки операторів, які можуть змінюватись 
в залежності від змін у тарифній політиці окремих операторів.  

Враховуючи вище наведене, пропонується комплексний метод 
аналізу ринку телекомунікацій та визначення оператора зі значною 
ринковою владою.  

2.2. Метод визначення комплексного показника концентрації 
ринку та комплексної ринкової частки. Для визначеності будемо 
вважати, що на стадії розгляду методу аналіз ринку здійснюється з 
використанням відносних ринкових часток операторів для заданої 
кількості послуг m . 

Середні ринкові частки для кожної послуги, згідно з (2) будуть 
однаковими, тоді елементи коваріаційної матриці   обчислимо за 
формулою [7]: 
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Слід зазначити, діагональні елементи   – це дисперсії, а 
недіагональні – коваріації [7], або кореляційні моменти другого 
порядку між послугами ix  та jx  для всіх операторів . 

Коваріаційна матриця   є симетричною – 22
jiij    та має різні 

дійсний власні значення [7]. Знайдемо їх з розв’язку 
характеристичного рівняння [7]: 

  0det  I ,                                          (5) 

де    – власні значення, а I  – одинична матриця.  
В результаті отримаємо діагональну матрицю власних значень  , 

яка є подібною коваріаційній матриці, оскільки виконується рівність 
[7]: 

VV T ,                                              (6) 

де  V  – матриця власних векторів, які для кожного власного 
значення знаходять з розв’язку системи  

  0 vI . 

При цьому власні значення це є дисперсії максимально 
декорельованих (незалежних), в результаті виконаного перетворення 
[8], ринкових часток операторів для кожної послуги. Найбільше власне 
значення max

i  свідчить про те, що ринок послуги ix  має найбільшу 
концентрацію, оскільки при цьому 

n
nI iHH

1max                                                (7). 

буде максимальним. 
Використовуючи співвідношення (7) можна також встановити 

підмножину ринків послуг з критичною концентрацією у відповідності 
до нормативних документів АМК України. 

Встановлення оператора зі значною ринковою владою можна 
здійснити декількома способами. Перший, найпростіший, полягає у 
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визначені оператора який має найбільшу частку в межах ринку однієї 
послуги ix  з максимальним значенням max

i . 
Другий, більш об’єктивний – комплексне визначення оператора 

зі значною ринковою владою на всій множині обраних для аналізу 
ринку послуг, або на підмножині послуг які мають критичні значення 

HHI . 
Для того щоб встановити оператора зі значною ринковою владою 

множину власних значень m ,,,, 321   відсортуємо у порядку 

спадання: m ~~~~
321   . 

Припустімо, що для визначення оператора зі значною ринковою 
владою обрано деяку підмножину власних значень p ~

,,
~

,
~

,
~

321  , 

mp  . Слід підкреслити, що в межах цього методу, помилка у 
визначенні оператора зі значною ринковою владою не 
перевищуватиме 1

~
p , де mp   [8]. Обчислимо для обраної 

підмножини нормовані значення власних чисел 





p

j
j

i
i

1

~

~



 ,                                                (8) 

що забезпечує виконання рівності 1
1




p

j
j . 

Для визначення інтегральної ринкової частки оператора 
скористаємося нормою виду 

i
iyy [8], тоді інтегральний показник 

розміру k -го оператора буде визначатись зі співвідношення 





p

j

k
jjk xR

1

 .                                             (9) 

Таке визначення є нормою виду 
i

iyy  

При цьому оператор, у якого значення інтегрального показника 
розміру максимальне, є оператором зі значною ринковою владою.  

Слід наголосити, що при такому визначенні розміру оператора, за 
умови що kp  , буде виконуватись рівність 
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n

k

n

k

m

j

k
jjk xR

1 1 1

1 ,                                      (10) 

тобто інтегральний показник розміру оператора має такі самі 
властивості, як і визначення розміру оператора за його відносною 
ринковою часткою в межах ринку однієї послуги. 

Цей метод без змін може використовуватись для аналізу і 
роздрібного, і оптового ринків телекомунікації. 

В межах запропонованого методу є можливість провести аналіз 
не відокремлюючи ринок телекомунікації від технологічних аспектів 
сфери телекомунікації, для цього необхідно лише визначити 
сукупність показників, що їх характеризують. 

Такою комплексною сукупністю показників може бути така: 
– обсяги надання послуг за видами (одиниці вимірювання: хв., 

Мбіт/с); 
– кількість абонентів що отримують послуги за видами послуг 

(тис. осіб); 
– поточна собівартість за видами послуг (грн); 
– обсяг інвестицій (за рахунок власних та запозичених коштів 

окремо) в розвиток мережі у розрізі видів послуг (тис. грн); 
– частка вартості активів оператора (за рахунок власних та 

запозичених коштів окремо) у вартості активів усіх операторів, що 
діють на ринку  

Слід наголосити, що запропонований метод не суперечить 
положенням тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення 
основних типів товарних ринків АМК України. 

3. Алгоритм комплексного аналізу ринку телекомунікації. 
Наведемо послідовність комплексного аналізу ринку телекомунікації. 

1. Обрати для аналізу оптовий або роздрібний 
телекомунікаційний ринок. 

2. Зібрати дані згідно запропонованої сукупності показників 
для обраної множини телекомунікаційних операторів. Слід 
наголосити, що оскільки є можливість здійснювати аналіз конкуренції 
за всім переліком послуг, то немає потреби встановлювати товарні 
межі ринку. Можна обмежитись вибором лише географічних меж в 
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залежності від того, на якій території виконується аналіз: в межах 
держави чи конкретного регіону. 

3. Розрахувати відносні ринкові чистки операторів за 
запропонованими показниками 





n

j
j

i
i

x

x
x

1

. 

4. Розрахувати елементи коваріаційної матриці   за 
формулою 

  



n

k

k
j

k
iij xx

n 1

2 1  , 

де n1 . 
5. Знайти власні значення з розв’язку характеристичного 

рівняння  

  0det  I . 

6. Множину власних значень m ,,,, 321   відсортувати у 

порядку спадання: m ~~~~
321   . 

7. Обчислити, для всіх власних чисел значення індексу  

n
nI i

i
HH

1
   

8. Згідно з передбаченими Тимчасовою методикою АМКУ 
граничними значеннями концентрації, відібрати множину показників 
та відповідних власних значень p ~~~

21   , для яких значення i
HHI  

свідчать про високу концентрацію.  
9. Для отриманої множини показників розрахувати нормовані 

значення власних чисел за формулою  





p

j
j

i
i

1

~

~



 . 

10. Обчислити інтегральний розмір кожного оператора  
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p

j

k
jjk xR

1

 . 

11.  Згідно з передбаченими Тимчасовою методикою 
граничними значеннями gR  щодо визначення суб’єктів 

господарювання, які мають домінуючу ринкову частку визначити 
операторів, що мають істотну ринкову владу з умови  

gk RR   

При цьому оператор у якого найбільша інтегральна ринкова 
частка (розмір) має найбільше ринкову владу. 

4.Приклад аналізу телекомунікаційного ринку. Для того, щоб 
проілюструвати використання запропонованого методу, розглянемо 
спрощену задачу. Будемо вважати, що ринок складається з трьох 
послуг, а надають ці послуги десять операторів. Розподіл ринкових 
часток операторів io для кожної з послуг jx наведено в табл. 1. 

Знайдемо середні значення ринкових часток для кожної послуги 

1x =0.1, 2x =0.1, 3x =0.1, тобто у відповідністю з формулою (2) середні 
ринкові частки однакові та дорівнюють n1 , де n  кількість операторів. 

Таблиця 1 – Відносні ринкові частки операторів 

 1x 2x 3x

1o 0,05 0,05 0,05 

2o 0,05 0,05 0,2 

3o 0,05 0,05 0,05 

4o 0,55 0,3 0,2 

5o 0,05 0,05 0,05 

6o 0,05 0,05 0,05 

7o 0,05 0,3 0,25 

8o 0,05 0,05 0,05 

9o 0,05 0,05 0,05 

10o 0,05 0,05 0,05 
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Обчислимо елементи коваріаційної матриці згідно формули (4) за 
умови що n =10: 

  



10

1

2 1.01.0
10

1

k

k
j

k
iij xx . 

Тоді дисперсія для послуги 1x  буде дорівнювати: 

2
11 =9·(0.05-0.1)2+(0.55-0.1)2=9·0.025+0.2025=0.225, 

а коваріація між першою та другою послугами: 
2
21

2
12   =8·(0.05-0.1) (0.05-0.1)+(0.55-0.1) (0.3-0.1)+ 

+(0.05-01) (0.3-0.1)=0.1. 

Аналогічним чином, враховуючи що коваріаційна матриця є 
симетричною, обчислюються інші елементи: 

2
31

2
13   =0.05; 2

32
2
23   =0.0625; 2

22 0.1; 2
33 0.06. 

У кінцевому рахунку коваріаційна матриця буде мати вигляд: 


















06.00625.005.0

0625.01.01.0

05.01.0225.0

10

1  

Визначимо ринкову концентрацію для кожної послуги окремо 
згідно з (3): 

325.01.0
10

1
10 111  HHI . 

Аналогічним чином для двох інших послуг отримаємо, що 
2.02 HHI  та 16.03 HHI . Такі самі результати отримаємо, якщо 

обчислимо суму квадратів ринкових часток для кожної послуги 
окремо. 

Отримаємо характеристичне рівняння, згідно з (5): 

 












06.00625.005.0

0625.01.01.0

05.01.0225.0

10

1
det I . 

Якщо обчислити детермінант, то у результаті отримаємо кубічне 
рівняння вигляду: 

095.029.004.1 23   , 
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корені якого 303.01  , 07.02  , 012.01  . 
Оскільки максимальне власне значення відповідає першій 

послузі, то тоді комплексні показники концентрації, що враховують 
кореляції (взаємозв’язки) між ринками послуг, будуть дорівнювати 

403.01 
ком
HHI , аналогічно: 17.02 

ком
HHI  та 112.03 

ком
HHI .  

Порівняємо комплексні показники концентрації з показниками 
розрахованими незалежно для кожної послуги. Нагадаємо, що 
комплексні показники концентрації враховують кореляції між 
ринковими частками операторів кожної з послуг. Виходячи з цього, 

11 HH
ком
HH II  , тому що для першої послуги лише четвертий оператор має 
істотні ринкові частки для всіх послуг. В свою чергу, це призводить до 
того, що комплексні показники концентрації для другої та третьої 
послуг зменшуються: 22 HH

ком
HH II  , 33 HH

ком
HH II  .  

Визначимо комплексні ринкові частки операторів. Знайдемо 
спочатку нормовані значення власних чисел коваріаційної матриці: 

385.0321    

787.0
385.0

303.0~
1  , 182.0

385.0

07.0~
2  , 031.0

385.0

012.0
3   

Тоді комплексна ринкова частка четвертого оператора буде 
дорівнювати: 

494.02.0031.03.0182.055.0787.04 R  

Аналогічним чином обчислимо комплексні ринкові частки для 
всіх операторів. При цьому для другого та сьомого операторів 
тримаємо, що 055.02 R , 102.07 R , а для всіх інших операторів – 0.05. 
Слід наголосити, що сума комплексних ринкових часток всіх 
операторів буде дорівнювати одиниці. 

Таким чином, на ринку трьох послуг найбільшу комплексну 
ринкову частку  та відповідно значну ринкову владу має лише 
четвертий оператор. 

Розглянемо інші варіанти концентрації ринків трьох послуг. 
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Таблиця 2 – Розподіл ринкових часток (варіант 2) 

 1x 2x 3x

1o  0,05 0,08 0,05 

2o  0,01 0,075 0,3 

3o  0 0,075 0,05 

4o  0,4 0,1 0,2 

5o  0,05 0,09 0,05 

6o  0 0,05 0,05 

7o  0,35 0,3 0,1 

8o  0,09 0,2 0,07 

9o  0,04 0,01 0,07 

10o  0,01 0,02 0,06 
 

У цьому випадку коваріаційна матриця буде мати вигляд: 


















0634.00315.00327.0

0315.006875.007285.0

0327.007285.01974.0

10

1  

Знайдемо власні значення 
241.01  , 062.02  , 027.01   

З урахуванням цих власних значень знайдемо комплексні ринкові 
частки операторів: 

Таблиця 3 – Комплексні ринкові частки (варіант 2) 

 1x  2x 3x kR

1o  0,05 0,08 0,05 0,056 

2o  0,01 0,075 0,3 0,046 

3o  0 0,075 0,05 0,018 

4o  0,4 0,1 0,2 0,327 

5o  0,05 0,09 0,05 0,058 

6o  0 0,05 0,05 0,013 

7o  0,35 0,3 0,1 0,320 

8o  0,09 0,2 0,07 0,109 

9o  0,04 0,01 0,07 0,037 

10o 0,01 0,02 0,06 0,016 
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У цьому варіанті суттєву ринкову владу мають два оператори 4o  

та 7o  
Нехай ринкові частки операторів розподілені так, як у табл. 4. 

Таблиця 4 – Розподіл ринкових часток (варіант 3) 

 1x 2x 3x

1o  0,05 0,08 0,05 

2o  0,01 0 0,3 

3o  0,4 0,1 0,2 

4o  0 0 0,05 

5o  0,05 0,09 0,05 

6o  0 0,05 0,05 

7o  0,35 0,3 0,1 

8o  0,09 0,35 0,07 

9o  0,04 0,01 0,07 

10o  0,01 0,02 0,06 
 
Для цього випадку коваріаційна матриця буде мати вигляд: 




















0634.00126.00327.0

0126.014.00856.0

0327.00856.01974.0

10

1
, 

а власні значення 261.01  , 1.02  , 04.01   
Відповідно з цим отримаємо комплексні ринкові частки які 

наведені у табл. 5. 

Таблиця 5 – Комплексні ринкові частки (варіант 3) 

 1x 2x 3x kR  

1o  0,05 0,08 0,05 0,057 

2o  0,01 0 0,3 0,036 

3o  0,4 0,1 0,2 0,305 

4o  0 0 0,05 0,0002 

5o  0,05 0,09 0,05 0,060 

6o  0 0,05 0,05 0,017 
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7o  0,35 0,3 0,1 0,313 

8o  0,09 0,35 0,07 0,153 

9o  0,04 0,01 0,07 0,036 

10o 0,01 0,02 0,06 0,017 
 
Виходячи з отриманих результатів, можна констатувати, що 

розроблена Методика визначення операторів зі значною ринковою має 
такі переваги: 

– визначення товарних меж ринку не є критичним для 
використання запропонованої методики, оскільки за рахунок 
попереднього аналізу для практично всієї сукупності показників, 
можна відібрати лише р найбільш суттєвих для подальшого аналізу, за 
цієї умови точність отриманих результатів буде не гіршою, ніж 

11 p ; 

– аналіз конкуренції у сфері телекомунікації може здійснюватися 
з урахуванням і ринкових показників, і технологічних; 

– запропонований метод може використовуватись для аналізу і 
оптового, і роздрібного ринків телекомунікації; 

– враховуються кореляції між попитом та пропозицією, що 
встановилися на ринку телекомунікації; 

– ринкова частка оператора може визначатись за кожним 
показником окремо;  

– на підґрунті аналізу власних значень можна встановити область 
сфери телекомунікацій з критичною концентрацією; 

– інтегральний розмір оператора kR розраховується за умови 

максимальної декореляції зважених показників k
jj x та згідно з 

визначенням норми, на множині kR  виконується відношення порядку, 
що дає змогу обґрунтовано визначити оператора (або їх групу) зі 
значною ринковою владою. 
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Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Татарчук І.В. 

У сучасному конкурентному світі підприємство має бути 
максимально ефективним, а для цього слід прагнути оптимального 
використання всіх ресурсів, яким воно володіє. Ефективність – система 
показників. Показник ефективності – відносний показник ефективності 
операції, проекту або процесу. Визначається як частка від ділення 
потенційного ефекту до її ресурсоємності. За величиною значень 
показників ефективності можна судити про успіх підприємства, який 
веде до високого ринкового курсу його акцій і відносної легкості 
залучення нових капіталів для його розвитку. У цьому випадку 
підприємству легше збільшувати масштаби, а також підвищувати якість 
своєї діяльності, що в результаті призводить до зростання прибутку. 

Вивченню питань, пов’язаних з оцінкою ефективності 
підприємств та використанням системного підходу до аналізу 
підприємств певної галузі, присвятили велику кількість наукових 
праць закордонні та вітчизняні економісти: Дж. Блек, Солоу Р.П., 
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Хейне  С.Г., Дзюба П.В., Косянчук Т.Ф., Дж.М. Іванцевич, 
Олександренко І.В., Лапаев Д.М., Масленніков Є.І., Рак М.Г., Скударь 
Г.М., Томпсон А.А., Кудренко Н.В. та ін. Незважаючи на широкий 
спектр досліджень щодо сучасних проблем і заходів забезпечення 
ефективної діяльності суб’єктів господарювання, існує низка 
дискусійних питань, зокрема це стосується розробок щодо аналізу 
ефективності підприємств за сукупністю показників 
(багаточинниковий підхід). 

Ефективність діяльності промислового підприємства дуже 
складне поняття, яке потрібно аналізувати на основі системного 
аналізу (поєднання статистичних та економіко-математичних методів). 
Автори погоджується з точкою зору Мейер, Маршал В.: «За 
відсутності ідеальних показників всі показники оцінки економічної 
ефективності по своїй важливості стають не повністю досконалими. 
Деякі із таких показників можуть бути кращими чим інші, але  всі  
показники  ефективності,  якщо  ми  намагаємось  оцінити  економічну 
ефективність  або  подібне,  мають  свої  недоліки». Щоб  повноцінно 
проаналізувати діяльність підприємства, зробити якісні висновки про 
його економічне становище, необхідно аналізувати систему показників 
в сукупності, застосовувати багаточинниковий підхід. 

Для вирішення цієї проблеми  пропонуємо використовувати 
методику вибору економічно ефективних підприємств за трьома і 
більше коефіцієнтами. Показники, що найбільш якісно характеризують 
підприємство, необхідно аналізувати як порівняльну динаміку 
(оптимальний період для порівняння показників – 3 роки).  У методиці 
передбачена можливість коригування показників. Методика доступна 
для практичного застосування. 

Необхідність вибору ефективних альтернатив за трьома і більше 
показниками виникає при вирішенні таких цілей: 

 Стратегічне планування за допомогою методів 
інвестиційного аналізу; 

 Оцінка інвестиційної привабливості підприємств, оцінка 
конкурентоспроможності підприємств; 

 Оптимізація організаційної структури підприємства, 
вдосконалення менеджменту на підприємстві; 
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 Оцінка потенціалу розвитку, визначення економічного 
стану підприємств; 

 Реструктуризація, злиття і поглинання підприємств; 
 Оцінка економічного стану бізнес-одиниць підприємства, 

оптимізація мультибрендової стратегії; 
 Оцінка можливого банкрутства промислових підприємств. 
Алгоритм вибору економічно ефективних підприємств наведено 

на рис.1.  

 
Рисонок 1 –  Алгоритм вибору економічно ефективних підприємств. 
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Цей алгоритм полягає в послідовному визначенні ефективних 
підприємств, що мають оптимальні значення показників П1, П2, П3, 
Пn і формуванні області допустимих значень. На першому етапі 
ефективні альтернативи відбираються із загального числа підприємств, 
обраних для порівняння. Формуємо область допустимих значень по 
кожному показнику. Усередині отриманої області визначаємо 
ефективні альтернативи, які мають оптимальні значення по кожному 
показнику. Далі формується наступна область допустимих значень. 
Процес вважається завершеним, коли на деякому етапі всередині 
області допустимих значень залишиться одне єдине підприємство. 
Ефективне рішення складуть альтернативи, виявлені на всіх етапах 
аналізу (це група ефективних підприємств). 

Методика включає такі дії.  
1. Визначається вихідна безліч підприємств. Відбираються і 

обчислюються показники (П1, П2, П3, Пn) для кожної альтернативи. 
Задаються переважні напрями зміни показників (min, max); 

Варіант порівняльної оцінки – потрібно максимізувати показники 
П1 і П2 та мінімізувати показник ПЗ. Вісь Х – значення показника 1, 
вісь Y – значення показника 2, діаметр кола відповідає значенням 
показника 3 (рис. 2). 

2. Визначаються ефективні підприємства за кожним показником 
(найкраще значення за певним коефіцієнтом серед всіх). Випадки 
повного домінування досить рідкісні, особливо при використанні 
багатьох показників. Як правило, потрібно проводити додатковий 
аналіз. 

3. Формується область допустимих значень показників. Для 
цього попередньо виділяються доміновані області щодо всіх 
ефективних підприємств (рис. 2). 

Перша домінована область підприємств щодо першої ефективної 
альтернативи (по найкращому значенню показника П1), позначимо цю 
альтернативу – (1.Е.А.), має вигляд: 

• П2<П2 (1.Е.А.) – це значення показника П2 першої ефективної 
альтернативи; 

• П3<П3 (1.Е.А.) – це значення показника П3 першої ефективної 
альтернативи; 
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• Пn<Пn (1.Е.А.) – це значення показника Пn першої ефективної 
альтернативи. 

Друга домінована область підприємств щодо другої ефективної 
альтернативи (по найкращому значенню показника П2), позначимо цю 
альтернативу – (2.Е.А.), визначається таким чином: 

• П1<П1(2.Е.А.) – це значення показника П1 другої ефективної 
альтернативи; 

• П3<П3 (2.Е.А.) – це значення показника П3 другої ефективної 
альтернативи; 

• Пn<Пn (2.Е.А.) – це значення показника Пn другої ефективної 
альтернативи. 

За аналогією визначаємо інші доміновані області. Далі формуємо 
ОДЗ показників шляхом виключення з початкової області домінованих 
областей. 

4. Здійснюється перевірка підприємств на предмет приналежності 
області допустимих значень. Альтернативи, що входять в отриману 
область, підлягають додатковому аналізу.  

 

 
Рисунок 2 –  Визначення ефективних промислових підприємств за трьома 

показниками. 
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5. Повторення дій етапів 2–4. Відмінність в тому, що оптимальні 
значення показників Пn визначаються серед недомінованих 
альтернатив, отриманих на попередніх етапах аналізу. Етап вважається 
завершеним, коли всередині області допустимих значень залишиться 
тільки одна альтернатива. 

6. Формується ефективне рішення за допомогою об'єднання 
ефективних альтернатив, виявлених на всіх етапах аналізу. На другому 
етапі аналізу виділяємо  ефективні підприємства, які мають оптимальні 
значення показників. Формуємо відповідні їм доміновані області. 
Перша область включає альтернативу. У підсумку безліч ефективних 
промислових підприємств увійдуть до групи. 

7. Здійснюється перевірка виявлених ефективних підприємств на 
предмет відповідності якісним вимогам, що пред'являються стороною, 
яка проводить аналіз (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Група ефективних підприємств. 
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Проілюструємо вищевказану методику вибору економічно 
ефективних промислових підприємств на реальному практичному 
прикладі. Об'єктом для розрахунків є 7 провідних підприємств галузі 
рітейлу в Україні. Критерій вибору саме цих підприємств обумовлений 
доступністю даних їх фінансової звітності. Після цього, слід 
визначитися з чотирма показниками, які ми повинні вибрати для 
проведення міні фінансового аналізу за цими підприємствам. 

Перші два показники – ROA і ROE, інші два показники відберемо 
на підставі аналізу чутливості ефективності діяльності підприємств 
рітейлу (по відношенню до рівня використання ресурсного потенціалу 
цих підприємств). Вартість ресурсного потенціалу слід представляти 
як суму його локальних потенціалів (фінансового потенціалу, 
потенціалу нематеріальних ресурсів, товарного, технічного, 
просторового потенціалів). Завдяки відбору показників за цією 
методикою ми зможемо забезпечити більш високу надійність 
отриманих результатів. 

Для дослідження чутливості ефективності підприємства по 
відношенню до змін його ресурсного потенціалу була використана 
інформація за 2009 – 2013 роки. За вибірковою групою підприємств 
галузі рітейлу, в яку включені торгівельні мережі національного та 
регіонального рівнів  і підприємства, що не входять до складу 
холдингових структур, були визначені наступні закономірності. 

Всі показники групуються за зменшенням модуля значень 
коефіцієнтів чутливості (або коефіцієнтів кореляції). За абсолютним 
значенням коефіцієнтів чутливості будуємо ієрархію всіх показників і 
виділяємо з них ті, які потрапляють у високу зону ризику. До високої 
зони ризику належать ті показники, значення коефіцієнта чутливості у 
яких більше ніж 1 (кореляція в діапазоні 0,7–0,99, дуже висока і висока 
сила зв'язку за шкалою Чеддока); середня зона ризику – від 0,5 до 1 
(кореляція 0,5–0,7, відчутна сила зв'язку); чутливість показників у 
низькій зоні ризику становить менше 0,5 (кореляція менше 0,5, 
помірна і слабка сила зв'язку) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Коефіцієнти чутливості ефективності діяльності 
підприємств рітейлу вибіркової групи по відношенню  

до зміни обсягів потенціалу підприємств 

Група 
підприємств 

Складові потенціалу підприємства та значення коефіцієнтів кореляції 

Товарний Технічний
Нематеріальних 

ресурсів 
Просторовий Кадровий Фінансовий

Група 
великих 

підприємств 
рітейлу (наш 

об’єкт 
дослідження) 

0,18 
(слабкий 
зв'язок) 

0,03  
(дуже 
слабкий 
зв'язок)  

0,07   
(дуже слабкий 

зв'язок) 

0,01 
(дуже 
слабкий 
зв'язок) 

0,03 
(дуже 
слабкий 
зв'язок) 

0,52 
(відчутний 
зв'язок) 

Група 
середніх та 
малих 

підприємств 
рітейлу 

0,12 
(слабкий 
зв'язок) 

0,05 
(дуже 
слабкий 
зв'язок) 

0,01 
(дуже слабкий 

зв'язок) 

21,1  
(дуже 
сильний 
зв'язок) 

24,0 
(дуже 
сильний 
зв'язок) 

0,11 
(слабкий 
зв'язок) 

 
На підставі виконаних розрахунків визначено показники високої 

зони ризику для великих підприємств рітейлу (підприємства, обрані 
нами для розрахунків) – це зміна обсягу та якісного складу їх 
фінансового потенціалу. Іншими словами на ефективність діяльності 
великих компаній рітейлу значно впливають фінансові показники. 
Відповідно доцільно використовувати показники фінансової стійкості 
підприємства, наприклад, коефіцієнт автономії і коефіцієнт поточної 
заборгованості. 

Узагальнюючи сказане ми пропонуємо використати такі 4 
показники для методики вибору економічно ефективних  підприємств 
галузі рітейлу (табл. 2), а саме:  

 Показник 1 – Коефіцієнт поточної заборгованості 
 Показник 2 – Коефіціент автономії 
 Показник 3 – ROE (зворотність капіталу) 
 Показник 4 – ROA (зворотність актівів) 
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Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнтів для методики вибору 
економічно ефективних підприємств за трьома  

та більше показниками 

Підприємства: Роки 

Коефіцієнт 
поточної 

заборгованості
рядок 1695 – 
баланс / рядок 
1900 – баланс, 
нормативне 

обмеження ≤ 0,7

Коефіцієнт 
автономії 
рядок 1495 –
баланс / 

рядок 1900 –
баланс  

нормативне 
обмеження   

≥ 0,2 

ROE 
(зворотність 
капіталу) 
рядок 2350 – 
звіт про фін. 
результат) / 
рядок 1495 – 
баланс *100% 

ROA 
(зворотність 
активів) 

рядок 2350 – 
звіт про фін. 
результат / 
рядок 1300 – 
баланс * 100%

№1 – ПАТ «Фоззі 
Груп» 

2012 0,297 0,701 35,3% 26,3% 

2013 0,196 0,575 32,9% 23,1% 
2014 0,168 0,791 2,6% 1,7% 

Середнє значення 0,220 0,689 23,6% 17,0% 

№2 – ТОВ 
«Таврія В» 

2012 0,110 0,463 0,8% 0,4% 
2013 0,128 0,454 2,9% 1,3% 
2014 0,170 0,445 3,1% 1,4% 

Середнє значення 0,136 0,454 2,3% 1,0% 

№3 – ПАТ 
«Фуршет» 

2012 0,400 0,198 2,1% 1,4% 
2013 0,767 0,034 0,5% 0,3% 
2014 1,407 – – – 

Середнє значення 0,858 0,077 0,9% 0,6% 

№4 – ПАТ 
«Рітейл Груп» 

2012 0,728 0,123 12,2% 10,6% 
2013 0,694 – – – 
2014 0,933 – – – 

Середнє значення 0,785 0,041 4,1% 3,5% 
№5 – ТОВ «Metro 

Cash & Carry 
Україна» 

 

2012 0,692 0,296 17,1% 5,1% 

2013 0,735 0,249 6,4% 1,6% 

2014 0,794 0,191 11,8% 2,7% 

Середнє значення 0,740 0,245 11,8% 3,1% 

№6 – ПАТ «Нова 
Лінія» 

2012 0,482 0,483 – – 
2013 0,540 0,421 – – 
2014 0,593 0,397 3,2% 1,3% 

Середнє значення 0,538 0,434 1,1% 0,4% 

№7 – ТОВ 
«Епіцентр К» 

2012 0,532 0,579 5,7% 2,9% 
2013 0,498 0,522 8,9% 4,6% 
2014 0,441 0,550 3,2% 1,4% 

Середнє значення 0,490 0,550 5,9% 3,0% 
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Тепер, використовуючи дані по 4 коефіцієнтам 7 підприємств 
нашої групи порівняння, побудуємо такий графік. Вісь Х – значення 
показника 1 (коефіцієнт поточної заборгованості), вісь Y – значення 
показника 2 (коефіцієнт автономії), діаметр більшого кола відповідає 
значенням показника 3 (ROE), діаметр меншого кола відповідає 
значенням показника 4 (ROA) (рис. 4). 

Варіант порівняльної оцінки економічного стану рітейл-
підприємств: 

 Мінімізація показника 1; 
 Максимізація показників 2,3,4. 
 

 
Рисунок 4 –  Визначення ефективних підприємств галузі рітейлу України. 

Введемо обмеження на область допустимих значень перших двох 
показників. Нормативне обмеження по першому показнику 
(коефіцієнт поточної заборгованості) ≤ 0,3, однак враховуючи 
специфіку торгівельної галузі його слід збільшити до ≤ 0,7. 
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Нормативне обмеження за другим показником (коефіцієнт автономії) ≥ 
0,5, з урахуванням специфіки галузі ≥ 0,2. 

Після введення нормативних обмежень за першими 2 
показниками проводимо такі коригування. За рівнем коефіцієнта 
поточної заборгованості та коефіцієнта автономії з подальшого 
розгляду виключаємо альтернативи 3,4,5. Тоді в нову область 
допустимих значень входять 4 альтернативи: 1,2,6,7. 

На цьому етапі ефективні альтернативи відбираємо з загального 
числа підприємств, значення коефіцієнтів по яким відповідають 
нормативним обмеженням. Формуємо область допустимих значень 
показників (табл. 3). 

Таблиця 3 – Визначення ефективних підприємств  
галузі рітейлу (з урахуванням коригування) 

Показники Підприємства в порядку зростання показників  
П1 (КПТ) 2 1 7 6 
П2 (КА) 6 2 7 1 
П3 (ROE) 6 2 7 1 
П4 (ROA) 6 2 7 1 

 
Визначаємо ефективні альтернативи. Підприємство 2 по 

оптимальному значенню показника 1, підприємство 1 по 
оптимальному значенню показника 1. Домінує альтернатива 1, 
додатковий аналіз не потрібен. Група ефективних підприємств – 
підприємства 1 і 2. 

Таким чином, нами запропоновано у процесі оцінки ефективності 
діяльності підприємств використовувати методики, що базуються на 
застосування сукупності показників. Визначення економічно 
ефективних підприємств якісно проводити за трьома та чотирма 
коефіцієнтами, це забезпечить об'єктивність та практичне застосування 
результатів аналізу. Однією з основних інноваційних відмінностей 
запропонованої методики є не обсяг показників, а якість їх відбору та 
виявлення найбільш ефективних підприємств з позицій системного 
підходу.  
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РОЗДІЛ 27 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО 

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ  

В УСТАНОВІ СОЦІАЛЬНОГО 

СПРЯМУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

здобувач 
кафедри макроекономіки і державного управління,  

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Патинська М.М. 

Процес утвердження ринкової економіки в Україні обумовив 
удосконалення методичних підходів щодо оцінювання управління 
фінансовими ресурсами в бюджетних установах, реформування 
бухгалтерського обліку, введення нового плану розрахунків та 
укладання фінансової звітності відповідно до вимог національних та 
міжнародних стандартів. Це, відповідно, потребує всебічного вивчення 
індикаторів оцінювання ефективності управління ресурсним 
потенціалом установ, підвищення ролі оцінки бюджетних видатків 
соціального призначення з метою досягнення запланованих 
економічних і соціальних показників. Від об’єктивності, своєчасності 
та комплексності оцінювання фінансового стану установ залежить 
ефективність управлінських рішень у сфері соціальних послуг. Разом 
із тим проблема оцінки результативності та ефективності 
використання коштів в установах соціальної сфери залишається 
недостатньо вивченою. Тому дедалі більшої актуальності набувають 
дослідження теоретичних засад оцінювання управління фінансовими 
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ресурсами в соціальних установах. 
Питанням розробки методичних підходів щодо оцінювання 

фінансових ресурсів підприємств, установ присвятили свої праці 
зарубіжні вчені Н. В. Войтоловський, А. П. Калініна, О. В. Ковальова, 
В. Г. Когденко, І. І. Мазурова, В. С. Михайлов, Є. В. Стоянова, О. Д. 
Шеремет та інші. У висвітленні проблеми методики оцінки 
ефективності управління фінансами вагомими є дослідження відомих 
українських учених Г. І. Андрєєвої, М. Д. Білик, Т. М. Бойчак, Л. Д. 
Буряка, О. Д. Василика, В. М. Гейця, С. О. Іщук, А. М. Поддєрьогіна, І. 
М. Сафронської, Ю. С. Цал-Цалка та інших. Їх теоретико-практичні 
доробки стали ґрунтовною базою для визначення методології 
оцінювання фінансових ресурсів підприємств та установ. 

Російські економісти здійснили значний внесок у теорію аналізу 
фінансового стану організації. Зокрема Н. В. Войтоловський, А. П. 
Калініна, І. І. Мазурова – у розробку таких методів, як система 
аналітичних показників, порівняння, деталізація, групування, факторне 
моделювання, узагальнення результатів аналізу; Є. В. Стоянова, О. Д. 
Шеремет глибоко дослідили методи горизонтального, вертикального, 
трендового, коефіцієнтного, факторного аналізів.  

Цінні напрацювання для вдосконалення теоретико-методичної 
бази оцінювання фінансових ресурсів підприємств мають вітчизняні 
фахівці М. Д. Білик, Т. М. Боголіб, Л. Д. Буряк, Н. І. Верхоглядова,  
К. В. Ізмайлова, В. А. Міщенко, М. В. Петренко, А. М. Поддєрьогін,  
С. Я. Салига, Н. П. Шморгун та інші; пошуки методичних підходів 
щодо оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, нові 
моделі оцінювання резервів фінансово-господарської діяльності 
промислових підприємств викладено в роботах І. М. Сафронської,  
Ю. С. Пеняк, С. О. Іщук.  

Проблема ефективності оцінювання управління фінансовими 
ресурсами бюджетних установ посідає значне місце в дослідженнях 
багатьох українських учених. Питанню використання бюджетних 
коштів та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни 
присвячені наукові доробки О. Д. Василика, В. В. Глущенка, І. В. 
Опаріна, О. О. Сунцової, С. І. Юрія та інших. Проблеми 
запровадження в бюджетному процесі України програмно-цільового 
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методу стали об’єктом наукових пошуків В. О. Журавки, А. Ю. 
Жулавського, І. В. Запатріної, Н. В. Овчарової, О. О. Сунцової, Н. В. 
Ткаченко; теоретичні аспекти оцінювання ефективності видатків 
місцевих бюджетів соціального призначення дослідили В. М. 
Булавинець, Ф. Ф. Бутинець, А. В. Мамишев, С. В. Панасюк; питання 
фінансового аналізу діяльності бюджетної установи висвітлили у своїх 
роботах Н. Ю. Єршова, І. Ф. Лобачева, І. Т. Ткаченко, О. В. Яришко.  

Однак, ураховуючи наукову і практичну цінність опублікованих 
праць, ряд питань, що стосуються сучасних методичних підходів до 
оцінювання управління фінансовими ресурсами в соціальних 
установах, у вітчизняній науковій літературі, на нашу думку, 
недостатньо розроблені. 

Метою оцінювання управління фінансовими ресурсами в 
установі соціального спрямування є, на наш погляд, отримання 
інформаційного забезпечення (обґрунтованої, виваженої оцінки 
фінансового стану установи) для прийняття управлінських рішень у 
сфері фінансування соціальних програм, для ефективнішого 
використання коштів в інтересах громадян, які потребують соціальної 
допомоги.  

Проведений аналіз економічної літератури засвідчив, що 
публікації з питання методичних підходів до оцінювання фінансових 
ресурсів підприємств та установ мають дискусійний характер, що 
зумовлено авторськими концепціями, які констатують поточні факти 
без урахування сучасних умов (економічна криза, військовий конфлікт 
на Сході, фінансова нестабільність), змін пріоритетів економічного 
розвитку на даному етапі, нагальних проблем функціонування різних 
галузей господарства та соціальної сфери, механізму залучення 
альтернативних джерел фінансування та проведення контролю за їх 
видатками, міжнародних стандартів тощо.  

Важливою умовою успішного оцінювання ефективності 
управління фінансовими ресурсами установ соціального спрямування 
є насамперед належна організація цього процесу, до якої, на думку 
економістів, потрібно підходити зважено як з наукової, так і з 
практичної точки зору, а також з урахуванням передового 
міжнародного досвіду [1, с. 35]. Як свідчать джерела, в Україні ще не 
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завершено формування цілісної методики його проведення. 
Відповідно до проведеного аналізу, можна зробити висновок про 

основні принципи оцінки управління фінансовими ресурсами 
підприємств та установ, зокрема комплексний підхід, системність, 
етапність, послідовність, взаємозв’язок, орієнтація на суспільно 
значущі результати, урахування відповідності між фактичними 
соціальними результатами й поставленими завданнями (доцільність, 
результативність), об’єктивність. 

Окреслимо основні методи оцінювання фінансового стану 
підприємств та установ. У вітчизняній науково-практичній літературі з 
фінансового аналізу та фінансового менеджменту використовуються 
такі терміни, як інтегральна оцінка, інтегральний фінансовий аналіз та 
комплексний фінансовий аналіз. 

Проведення фінансового аналізу бюджетних установ спрямоване 
на вирішення основних завдань: максимізацію доходів, активізацію 
структури капіталу та забезпечення його фінансової діяльності, 
побудову ефективного механізму управління бюджетною 
організацією, використання бюджетною установою ринкових 
механізмів залучення фінансових коштів [13, с. 174]. 

Держава виконує вагому роль у визначенні фінансових ресурсів, 
спрямованих на виконання функцій соціальних установ. Тож держава 
й регулює ефективність виконання бюджетів у цій сфері. «Чи надані 
послуги, чи вартість відповідає бюджетові, чи ефективно використані 
бюджетні кошти, чи відповідають послуги програмним цілям, – це все 
набуває особливого значення» [11, с. 308]. 

Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки 
передбачено вдосконалення системи моніторингу й оцінювання 
використання бюджетних коштів [12, с. 82]. 

Зважаючи на те, що в Україні здійснення значної частки видатків 
на соціальну сферу реалізується на основі бюджетного фінансування, 
розглянемо найбільш ефективні методи оцінювання управління 
фінансовими ресурсами в бюджетних установах. В останні роки набув 
поширення програмно-цільовий метод планування й виконання 
бюджетів. Згідно з Концепцією реформування місцевих бюджетів, 
прийнятою на період із 2007 до 2014 року, передбачено впровадження 
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програмно-цільового методу планування й виконання місцевих 
бюджетів, одним із завдань якого є проведення аналізу ефективності 
видатків за бюджетними програмами, у тому числі й соціального 
спрямування [1, с. 35].  

Запровадження програмно-цільового методу в бюджетних 
установах спрямоване на забезпечення прозорості бюджетного 
процесу, підвищення рівня контролю за результатами виконання 
бюджетих програм; здійснення оцінки діяльності учасників 
бюджетного процесу, значущості, економічної й соціальної 
ефективності тих чи інших видів діяльності, що фінансуються з 
бюджету; виявлення причин їх неефективного виконання; посилення 
відповідальності за фінансове забезпечення бюджетих програм і 
результати їх реалізації, доцільності розподілу та використання 
бюджетних коштів.  

Українські фахівці розглядають програмно-цільовий метод 
складання й виконання бюджетів найбільш дієвим, оскільки він робить 
акцент на результати, яких необхідно досягти в ході виконання 
бюджетної програми, що сприяє вдосконаленню всіх стадій управління 
фінансами; дає змогу оцінювати різні варіанти витрачання бюджетних 
коштів, порівнювати фактичні результати із запланованими для 
забезпечення ефективнішого використання державних коштів в 
інтересах громадян; передбачає можливість залучення альтернативних 
джерел фінансування. 

Головним компонентом програмно-цільового методу є бюджетна 
програма, яка складається з тісно пов’язаних між собою дій, 
спрямованих на досягнення середньострокових чи довгострокових 
цілей. Кожна програма формується відповідно до визначених вимог і 
включає такі компоненти, як назву, мету, завдання, напрямки, а також 
результативні показники виконання – кількісні та якісні параметри, за 
якими здійснюється оцінювання виконання програми та ступінь 
досягнення цілей.  

Мета бюджетної програми – досягнення основних позицій, 
пріоритетних напрямків, визначених відповідно до положень чинного 
законодавства (у галузевих програмах мета визначається 
нормативними документами, що регламентують діяльність установи). 
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Одним із важливих компонентів програмно-цільового методу є 
оцінка програм. «Оцінка програм – це процес розгляду результатів 
програмної діяльності і визначення, наскільки ефективною була 
програма в досягненні своїх цілей» [11, с. 309 – 310]. Оцінка програм 
має важливе значення для надання інформації з метою уточнення 
програм, прийняття рішень для виділення ресурсів. Науковець О. О. 
Сунцова слушно зауважує, що «існує певний важливий зв'язок між 
принципами і методами виконання бюджету та принципами і 
методами виконання програм» [11, с. 309]. 

Відповідно до п. 2.2.5 Методичних рекомендацій, розробник 
бюджетної програми має визначити очікувані результативні 
показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку 
її виконання.  

Наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 №679 
затверджено правила складання паспортів бюджетних програм та 
звітів про їх виконання:  

  за підсумками півріччя (визначають фактичні результативні 
показники бюджетних програм та є підставою для врегулювання 
проблемних питань, що виникають у процесі їх виконання, а також 
використовуються при прийнятті рішень про внесення змін до 
паспортів бюджетних програм); 

 річні звіти (визначають фактичні результативні показники 
бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, 
фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний 
бюджетний період, а також висновками про результати контрольних 
заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, 
використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм).  

Для прикладу проаналізуємо Програму соціальної підтримки 
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території на 
територію Житомирської області та громадян області (за 2014, 2015 
роки). 

Програма затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 
11. 09. 2014 №1276, внесено зміни рішенням від 16. 01. 2015 №1381 
соціальної підтримки громадян, які прибувають із тимчасово 
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окупованої території, районів проведення антитерористичної операції 
на територію Житомирської області, та військовослужбовців, 
працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, 
Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали 
участь в антитерористичній операції, у 2014, 2015 рр. зі змінами.  

Метою Програми є:  
 надання громадянам, змушеним виїхати із тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції, військовослужбовцям грошової допомоги як таким, що 
потрапили у важкі життєві обставини (2014 р. – 505,0 тис. грн; 2015 р. 
– 500,0 тис. грн);  

 забезпечення переселених з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції громадян умовами 
тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях 
області, харчуванням за необхідністю, здійснення оздоровлення дітей, 
безпечне і регулярне перевезення учнів до місця навчання в сільській 
місцевості (2014 р. – 3995,0 тис. грн; 2015 р. – 7023,1 тис. грн);  

 забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації 
військовослужбовців, працівників Збройних сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших 
силових структур області, що брали участь в антитерористичній 
операції (2014 р. – 2000,0 тис. грн, 2015 р. – 4777,1 тис. грн); 

 надання військовослужбовцям та іншим особам, які беруть 
(брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, разової 
грошової допомоги на проведення лікування та проходження 
реабілітації за кордоном, виділені кошти в сумі 500,0 тис. грн (2015 р.). 

У Програмі вказано обсяги фінансування кожного із заходів, що 
дозволяє проаналізувати повноцінність ресурсного забезпечення, 
спрямованого на виконання програмних заходів, а відтак – дати оцінку 
корисному результату фінансування. 

Розглянемо показники виконання Програми. У 2014 році на 
реалізацію зазначеної Програми передбачено кошти в сумі 6,5 млн. 
грн, однак виникла необхідність у внесенні змін до паспортів 
бюджетних програм для виділення додаткових коштів із метою 
створення та забезпечення умов функціонування центрів соціальної 
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допомоги та реабілітації для переселенців із зони АТО. Так, станом на 
31 грудня 2014 року 388 громадянам, змушеним виїхати із тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, надано 
грошову допомогу на загальну суму 175,5 тис. грн. Окрім того, 
перераховано грошову допомогу з обласного бюджету установам, 
підприємствам та організаціям за проживання, харчування зазначеної 
категорії громадян та здійснення оздоровлення дітей на суму 
1187721,38 грн. У 2015 році на реалізацію зазначеної Програми 
виділено кошти в сумі 12,8 млн. грн. Станом на 17. 11. 2015 року 
перераховано грошову допомогу підприємствам, установам, 
організаціям, які приймають на тимчасове проживання внутрішньо 
переміщених осіб за поданими та невідшкодованими розрахунками за 
минулий рік та січень – вересень поточного року в загальній сумі 
4844660,99 грн. Також перераховано грошову допомогу на проведення 
лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, працівників 
Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки 
України, інших силових структур області, що брали участь в 
антитерористичній операції, у загальній сумі 2492045,35 грн.  

У процесі виконання Програми проводиться її оцінка з метою 
внесення змін, прийняття рішень для виділення додаткових 
фінансових ресурсів. Так, відповідно до розпоряджень голови 
Житомирської обласної державної адміністрації грошова допомога в 
сумі 47400,00 грн надана 69 внутрішньо переміщеним особам із 
тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції як таким, що потрапили у важкі життєві 
обставини. Рішенням обласної ради від 20. 12. 2012 №764 (зі змінами) 
затверджено обласну комплексну Програму соціального захисту 
інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 
населення Житомирської області на 2013 – 2017 роки, за якою 
проводиться виплата грошової допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО. 
Зокрема, станом на 12. 11. 2015 р. виплачено 46 сім’ям грошову 
допомогу в розмірі 30000,00 грн на загальну суму 1380000,00 грн. 
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Таблиця 1 – Про фінансування видатків, передбачених  
в обласному бюджеті на виконання обласних галузевих програм  

по ДПСЗН ЖОДА станом на 17.11.2015 року 

Назва програми 

Враховано в 
бюджеті на 
2015 р. (тис. 

грн) 

Перераховано 
за січень – 

вересень 2014 
р. (тис. грн) 

Залишок 
невикористаних 
коштів станом на 

17. 11. 2015 р. 
Програма соціальної підтримки 
внутрішньо переміщених осіб з 
тимчасово окупованої території на 
територію Житомирської області 
та громадян області  

12800,2 7384,2 5416,0 

Видатки відповідно до мети 
програми: 

   

а) на надання громадянам, змушеним 
виїхати з тимчасово окупованої 
території та районів проведення 
антитерористичної операції, та 
військовослужбовцям грошової 
допомоги як таким, що потрапили у 
важкі життєві обставини 

500,0 47,4 452,6 

б) на забезпечення переселених із 
тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористич-
ної операції громадян умовами 
тимчасового проживання в установах, 
підприємствах, організаціях області, 
харчуванням за необхідністю, здійсне-
ння оздоровлення дітей, безпечне і 
регулярне перевезення учнів, дітей до 
місця навчання в сільській місцевості 

7023,1 4844,7 2178,4 

в) на забезпечення проведення 
лікування та медичної реабілітації 
військовослужбовців, працівників 
Збройних сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки 
України, інших силових структур 
області, що брали участь у 
антитерористичній операції 

4777,1 2492,1 2285,0 

Обласна комплексна Програма 
соціального захисту інвалідів, 
ветеранів війни та праці, пенсіо-
нерів та незахищених верств 
населення Житомирської області 
на 2013 – 2017 роки 

5600,0 2590, 0 3010,0 

*Джерело: фінансова звітність ДПСЗН Житомирської обласної державної адміністрації 
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На основі аналізу виконання вищезазначеної програми можна 
зробити висновки: залишок невикористаних коштів за Програмою 
соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із тимчасово 
окупованої території на територію Житомирської області та громадян 
області становить 42,31%; найбільшу його частину (90,52 %) 
складають кошти для надання громадянам, змушеним виїхати із 
тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції. Отже, можна констатувати факт 
недотримання термінів бюджетного процесу. Необхідно, щоб 
протягом усього періоду фінансування цільових програм 
узгоджувалися обсяги отриманих коштів зі строками їх використання, 
що забезпечить ефективність реалізації програм. 

Незважаючи на позитивні риси, програмно-цільовий метод має 
обмежене застосування у вітчизняній практиці. На думку фахівців, це 
викликано зменшенням обсягів фінансування та складністю 
здійснення видатків місцевих бюджетів соціального призначення. 
Зокрема, лише частина видатків місцевих бюджетів виконується 
відповідно до бюджетних програм, що пов’язано з нестабільністю 
політичної ситуації в країні, недотриманням термінів бюджетного 
процесу (виділенням фінансових ресурсів наприкінці бюджетного 
року), низьким рівнем самостійності місцевих бюджетів, прогалинами 
бюджетного законодавства в частині середньо- та довгострокового 
планування тощо [1, с. 35]. Наразі недостатньо розроблені нові 
(недержавні) джерела фінансування соціальної сфери. Не сформовані 
фінансові механізми укладання й реалізації програм, важелі 
управління їх виконанням; планування та використання бюджетних 
коштів на соціальні потреби здійснюється без визначення реальної 
вартості реалізації бюджетних програм соціальної спрямованості, без 
урахування потреб в соціальних послугах, демографічних коливань, із 
порушенням вимог складання кошторисів тощо [7]. Відсутні єдині 
підходи щодо критеріїв оцінки результативності та ефективності 
використання фінансових ресурсів. Як зазначає Н. В. Ткаченко, 
«удосконалення та розширення сфери застосування програмно-
цільового методу передбачає формування та включення до 
бюджетного процесу процедури оцінки ефективності бюджетних 
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програм. Донині не створено систему моніторингу бюджетних 
асигнувань, не розроблено та не затверджено оціночні показники» [12, 
с. 80]. 

Запровадження програмно-цільового методу управління 
фінансами не потребує цілковитої відмови від інших методів, зокрема 
аналізу кошторису − основного планового документа бюджетної 
установи, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 
здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для 
виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік 
відповідно до бюджетних призначень [5; 13].  

Основними завданнями аналізу кошторису бюджетної установи 
є: оцінка виконання кошторисних призначень; контроль правильності 
утворення дохідної та видаткової частин кошторису; перевірка 
своєчасності й повноти нарахування та перерахування податків у 
державний бюджет; оцінка виконання плану за основними 
показниками кожного виду надходжень за загальним і спеціальним 
фондом, розрахунок впливу факторів на відхилення основних 
результативних показників; розробка заходів щодо усунення 
виявлених недоліків і заходів щодо пошуку джерел утворення й 
ефективного використання коштів за загальним і спеціальним фондом 
[13, с. 174].  

Провідним джерелом інформації для аналізу є звіт про виконання 
кошторису доходів і видатків як загального, так і спеціального фонду 
[13]. Предметом такого аналізу є фінансові ресурси установ, їх 
формування та використання [13, с. 175].  

Зміст аналізу виконання кошторису видатків становить: 
оцінювання ефективності використання виділених установі 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; виявлення відхилень 
фактичних видатків від кошторисних і кількісне оцінювання − 
оцінювання впливу факторів, що викликали таке відхилення; якісне 
оцінювання тенденцій розвитку установи [4, с. 19].  

Етапи аналізу:  
 оцінка складу, структури та динаміки за показниками залишків, 

надходжень і видатків, що здійснюється за методиками 
горизонтального (дає змогу визначити роль бюджетного фінансування 
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за загальним і спеціальним фондом) і вертикального (дозволяє 
виділити складові доходів і витрат кошторису бюджетних установ) 
аналізів; 

 аналіз виконання плану надходжень спеціального фонду 
передбачає зіставлення планових (кошторисних) показників із 
реальним надходженням коштів до бюджетної установи;  

 аналіз виконання плану видатків, спрямований на дослідження 
планових показників із реально використаними коштами;  

 аналіз руху коштів спеціального фонду, який здійснюється 
балансовим методом на основі такої моделі: Зп + Н = В + Зк, де Зп – 
залишок коштів спеціального фонду на початок року; Н – надходження 
коштів за рік; В – використання коштів спеціального фонду за рік; Зк – 
залишок коштів спеціального фонду на кінець року [5]. 
Проілюструємо на прикладі руху коштів спеціального фонду 
Коростишівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 
Житомирської обласної ради.  

Таблиця 2 – Рух коштів, отриманих за іншими  
джерелами власних надходжень 

№ 
п/п 

Показники 
2014 
(грн) 

2015 
(грн) 

Відхилення 
(+,-) 

1. Надходження коштів усього, грн 70200,26 105495,44 35295,18 
2. Від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
70200,26 105495,44 35295,18 

3. Залишок коштів на початок року, грн. 64894,47 40895,47 23999,00 
4. Залишок коштів на кінець року, грн. 40895,47 2950,67 37944,80 
5. Видатки 94199,26 143440,44 49241,18 

*Джерело: фінансова звітність Коростишівської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату Житомирської обласної ради  

На основі аналізу статистичних даних можна зробити такі 
висновки: у звітний період за спеціальним фондом відсутні відхилення 
у співвідношенні видатків до надходжень; збільшилася частка доходів 
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (на 50,27 %), 
що свідчить про активне залучення установою позабюджетних джерел 
фінансування. 

Крім динамічного та структурного аналізів, застосовується 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

697 

параметричний аналіз, який дає можливість бюджетним установам 
обґрунтовано планувати статті кошторису. Параметричний аналіз 
передбачає обчислення таких коефіцієнтів, як коефіцієнт 
співвідношення касових видатків і фактичних (за фінансуванням 
певними фондами), коефіцієнт (обсяг) фактичних видатків загального 
фонду на 1 працюючого, відношення планових надходжень коштів за 
звітний період за певними фондами, відношення видатків до доходів за 
певними фондами [4, с. 20]. 

У таблиці 3 представлено розрахунок касових і фактичних 
показників Коростишівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-
інтернату Житомирської обласної ради за 2013 – 2014 рр. та їх 
динаміка.  

Таблиця 3 – Аналіз динаміки співвідношення  
касових і фактичних видатків 

Показники 
2013 рік 

(грн) 
2014 рік 

(грн) 
Відхилення 

(+,-) 
Касові 5964655,66  6208276,16  243620,5 
Фактичні 5951660,44  6211456,35  259795,91 

*Джерело: фінансова звітність Коростишівської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату Житомирської обласної ради  

Аналіз зіставлення касових та фактичних видатків показав, що 
порівняно з 2013 р. у 2014 р. обсяг видатків зріс. Відхилення між 
касовими і фактичними видатками незначні: у 2013 р. – 12995,22 грн 
(КВ перевищують ФВ на 1,1%) унаслідок попередньої оплати за 
малоцінні зношувані предмети; у 2014 р. – 3180,19 грн (КВ 
перевищують ФВ на 0,02%) унаслідок списання товарно-матеріальних 
цінностей, придбаних у 2014 році. Отже, можна говорити про 
задовільний стан управління фінансовими ресурсами установи. 

Завдяки аналізу кошторису здійснюється кількісна та якісна 
характеристика змін і відхилень від планових показників, що має 
важливе значення для ефективного контролю, планування та 
вдосконалення діяльності установ. Однак слід зважити, що «при 
постатейному підході не відстежується та не оцінюється 
продуктивність / ефективність як співвідношення вартості наданих 
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послуг до суми бюджетних коштів, що були витрачені для надання цих 
послуг» [12, с. 79]. Не розроблено механізму проведення моніторингу 
оцінки ефективності недержавних механізмів фінансування соціальної 
сфери, яка б ураховувала відповідальність за надані послуги й 
одержані результати.  

Тому одним із важливих аспектів оцінювання управління 
фінансовими ресурсами соціальних установ є впровадження науково 
обґрунтованої системи оцінки результативності та ефективності 
використання бюджетних коштів, яка стане дієвим інструментом 
підвищення ефективності фінансового механізму управління 
соціальною сферою в цілому [1; 7].  

На нашу думку, доцільно надати можливість соціальним 
установам самостійно визначати обсяги надходжень фінансових 
ресурсів від надання платних послуг та напрями їх використання. На 
сьогодні в соціальній сфері, як і в інших бюджетних установах, 
фінансуються лише захищені статті, питома вага яких припадає на 
оплату праці та нарахування на заробітну плату, на використання 
товарів і послуг, зокрема на предмети, обладнання та інвентар, оплату 
комунальних послуг та електроносіїв. У кошторисах відсутні 
капітальні видатки. Міністерством соціальної політики України (наказ 
№129 від 19. 03. 2013) внесено зміни щодо переліку товарів, робіт та 
послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають 
перерахуванню Пенсійним фондом України та органами праці й 
соціального захисту населення установам, де особи перебувають на 
повному державному утриманні. Однак, на нашу думку, окреслені 
зміни потребують роз’яснення щодо окремих пунктів; необхідно 
розширити перелік робіт та послуг, спрямованих на потреби 
капітального ремонту житлового фонду, на придбання техніки, украй 
необхідної для обслуговування соціальних установ.  

Дослідження методичних підходів щодо вдосконалення системи 
оцінювання управління фінансовим ресурсами в соціальних установах 
дає змогу сформулювати загальні вимоги та пропозиції щодо 
організації цього процесу: 

 необхідно розробити ефективну модель оцінювання 
управління фінансовими ресурсами шляхом розширення чинної 
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системи показників індикаторами результативності; 
 оцінка ефективності використання коштів має передбачати, з 

однієї сторони, чи відповідають обсяги видатків досягнутим 
результатам, і з другої – чи враховано соціальне замовлення на 
відповідні послуги; 

 необхідно вдосконалити чинну правову базу; чітко визначити 
та на законодавчому рівні закріпити права соціальних установ на 
ведення фінансово-господарської діяльності; 

 розширити автономію місцевих органів влади щодо 
визначення напрямів використання фінансових ресурсів;  

 забезпечити зв'язок між бюджетними програмами; 
 удосконалити систему планування на наступний рік, 

підґрунтям якого є не фактичні видатки за попереднйі рік, а 
результативність програм; 

 посилити відповідальність розпорядників бюджетних коштів 
за надані послуги; 

 удосконалити форми дієвого контролю за використанням 
фінансових ресурсів;  

 проводити моніторинг громадської думки про надання 
соціальних послуг; 

 із метою цільового використання коштів забезпечити 
рівномірне фінансування соціальних установ; 

 активізувати роботу в напрямі залучення грантів, 
спонсорської допомоги, інших не заборонених законодавством джерел 
фінансування; 

 ефективне впровадження програмно-цільового методу 
управління фінансами як одного з найбільш прогресивних методів 
забезпечить корисний результат фінансування соціальних установ. 

Підсумовуючи результати дослідження теоретичних і 
методологічних засад оцінювання ефективності управління 
фінансовими ресурсами на сучасному етапі економічних перетворень, 
можемо констатувати, що оцінка процесів використання фінансових 
ресурсів установ соціальної сфери перебуває на етапі становлення.  

Наведені в статті аргументи дають підстави стверджувати, що 
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дотепер в Україні відсутня цілісна методика проведення об’єктивної 
оцінки управління фінансами в установах соціального спрямування, 
оскільки вона не враховує важливих чинників, зокрема особливостей 
функціонування українських бюджетних установ, недосконалість 
бюджетного планування, відсутність зв’язку між бюджетними 
програмами, підходів до фінансування установ. Тому важливою має 
стати вдосконалення методів, розробка ефективних методичних 
підходів до оцінки бюджетної соціальної політики, оскільки 
успішність реформ у соціальній сфері залежить від того, наскільки 
раціонально здійснюється управління фінансовими ресурсами. 

Узагальнення методичних підходів щодо оцінювання управління 
фінансовими ресурсами слугує інструментом для подальшого 
вдосконалення теоретико-методичної бази оцінки ефективності 
використання ресурсного потенціалу соціальних установ.  
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РОЗДІЛ 28 

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СПОЖИВЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ ДО УМОВ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

д.е.н., професор, 
Полтавська державна аграрна академія,  

Маркіна І. А. 

Неефективний розвиток національного ринку інновацій, 
відсутність умов для використання сучасного інноваційного 
інструментарію, перманентний дефіцит коштів на системний 
інноваційний розвиток підприємств споживчої кооперації, – все це є 
тими чинниками, які не дають змоги ефективно використовувати в 
українській економіці позитивний іноземний досвід проведення 
інноваційної політики.  Перехід підприємств Укоопспілки на 
інноваційних шлях розвитку, підтверджений у Стратегії розвитку 
споживчої кооперації України (2004–2015) [13], потребує детального 
планування та розробки моделі інноваційної стратегії. За умов 
поглиблення співпраці системи споживчої кооперації України та Euro 
Coop [9–10], актуальним залишається адаптація міжнародних 
інноваційних підходів діяльності до реалій української економіки та 
вітчизняних особливостей функціонування. 

Трансформаційний період розвитку сучасної української 
економіки обумовив негативні тенденції розвитку споживчої 
кооперації, що призвело до значного руйнування економічного і 
ресурсного потенціалу кооперації в умовах глобальної кризи 
перехідного періоду  [11]. Зокрема відбулося поступове зменшення 
кількості підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації, що 
відповідно і вплинуло на зменшення доходів. Так, за період з 2009–
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2015 рр. мережа роздрібної торгівлі знизилась на 21,6%. Це вплинуло і 
на основний економічний показник діяльності підприємств споживчої 
кооперації – чистий прибуток, сума якого знизилась на 62,1% у  2015 р, 
порівняно із 2008 р. Це зумовило, відповідно, зменшення кількості 
прибуткових підприємств споживчої кооперації.  

В  умовах, що склалися, нагально необхідним вбачається 
вирішення проблеми теоретичного обґрунтування пріоритетів 
стратегічного розвитку споживчої кооперації, адаптації її діяльності до 
інноваційного середовища,  в якому протікають  економічні процеси.  

У сучасних умовах економічної кризи, яку сьогодні переживає 
українська економіка і зокрема споживча кооперація, господарство 
якої глибоко інтегроване в економіку держави і є її складовою 
частиною, досить актуальною є проблема  управління споживчою 
кооперацією. Саме цю проблему на якісно новий рівень піднімають 
тенденції встановлення ринкової економіки [14]. На основі 
дослідження сучасної сутності управління споживчою кооперацією 
доцільно відзначити, що тенденції розвитку споживчої кооперації 
України мають двоякий характер.  

З одного боку, споживча кооперація за своєю природою є 
соціально-економічною організацією, яка діє з самого початку на 
принципах  повного госпрозрахунку і самофінансування, і, відповідно, 
сприятлива до ринкових відносин. Будучи проявом ринковості під час 
адміністративно-планової економіки, вона продемонструвала високу 
життєздатність, переживши за довгі десятиліття господарювання 
адміністративно-командної системи управління більше 20-ти 
реорганізацій. З усього розмаїття української кооперації лише 
споживча кооперація витримала експансію командної системи, що 
свідчить не тільки про її витривалість, а й про здатність до суттєвих 
трансформацій. У процесі трансформації посттоталітарної економічної 
системи споживчій кооперації відведено важливу роль, проте вона 
повинна самотужки позбуватися ознак одержавлення та всіх тих 
бюрократичних рис, що виробилися протягом дії тоталітарного ринку. 

З іншого боку, враховуючи принципову сутність кооперації та 
характер ринкових перетворень в Україні, об’єктивно і суб’єктивно 
невиправдано, що споживча кооперація повільно адаптується до нових 
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умов господарювання, особливостей періоду інноваційної 
трансформації економіки і суспільства. 

Проведене дослідження тенденцій та передумов якісного 
розвитку споживчої кооперації України дало змогу сутність проблем у 
системі розглядати у кількох взаємопов’язаних вимірах [4]: 

- ринкова за самим своїм генезисом система споживчої 
кооперації стала прискорено втрачати свій конкурентний потенціал 
якраз у зв’язку з переходом до ринку; 

- пайова природа кооперації стала дедалі більше виявляти свою 
обмеженість і програвати у змаганні з приватною торгівлею і особливо 
приватним малим бізнесом.  Форми та практика господарювання, 
базовані на колективній, а отже, знеособленій власності, зіткнулися на 
ринку з більш активним, напористим, інколи навіть агресивним 
приватним сектором і явно перед ним пасують; 

- надто фондомістка інфраструктура споживчої кооперації, 
розміщена переважно в сільській місцевості, зазнала такого ж цінового 
тиску, як і сільське господарство. Звичайно, низька платоспроможність 
сільських товаровиробників та населення є не кращим чинником для 
прискорення окупності об’єктів цієї інфраструктури.  

Із зазначеними та іншими реаліями не можна не рахуватися. Але 
їх слід було передбачити і врахувати ще з самого початку входження 
системи споживчої кооперації України в ринкову систему. Саме тому 
ситуація в економіці України потребувала нагального вирішення 
наболілих проблем. З цією метою було прийнято ряд програм і указів 
на рівні держави стосовно споживчої кооперації.  

Динаміка розвитку за останнє десятиріччя засвідчує, що ознаки 
припинення спаду максимально очевидні і реальні у торгівлі, харчовій 
промисловості, виробництві товарів народного споживання та сфері 
послуг, тобто в галузях, до яких споживча кооперація безпосередньо 
відноситься. 

Міжнародна практика ринкових інноваційних перетворень 
свідчить про те, що головною умовою виходу з кризового становища і 
стабілізації народного господарства є удосконалення існуючої системи 
управління [2].  

З урахуванням сучасних реалій чинні проблеми управління в 
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споживчій кооперації доцільно поділити на три групи: 
1. проблеми управлінського сприяння ринковоадаптованості  

системи; 
2. проблеми професіоналізації та науково-методичного 

забезпечення ринковоструктурованого управління; 
3. проблеми управлінського забезпечення дотримання 

ринковоактуалізованих кооперативних принципів управління. 
До проблем управлінського сприяння ринковоадаптованості  

системи належать [6–7]: 
 недостатня спрямованість управління на створення 

конкурентних переваг споживчої кооперації в цінах, витратах, якості 
та асортименті товарів та послуг на державному, регіональному і 
галузевому рівнях;  

 неефективний стратегічний альянс споживчої кооперації з 
іншими видами кооперації в Україні; 

 недостатній розвиток нових видів діяльності системи; 
 несвоєчасна та неповна ринкова адаптованість споживчих 

товариств (спілок) до більш конкурентоспроможних форм; 
 несвоєчасне реагування на вплив факторів зовнішнього 

середовища; 
 неадекватність організаційних форм управління ринковим 

умовам господарювання; 
 недостатня відповідність організаційної структури управління 

ринковим перетворенням; 
 недостатнє використання економічних методів у практиці 

кооперативного управління; 
 застаріла організація виробництва, техніки і обладнання, 

відсутнє поглиблення спеціалізації і кооперації виробництва; 
 недостатня реалізація спільних соціально-економічних 

програм з підприємствами інших форм власності. 
 неефективно розвинуті горизонтальні та вертикальні зв’язки 

між споживчими товариствами та споживчими спілками, не досить 
успішне застосування стратегій диверсифікації, горизонтальної та 
вертикальної інтеграції кооперативних підприємств та організацій; 
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 недостатня ринковоадаптованість функціонального та 
цільового характеру управління споживчою кооперацією [12]. 

До проблем професіоналізації та науково-методичного 
забезпечення ринковоструктурованого управління відносяться: 

 недостатнє використання наукових підходів для практичного 
впливу суб’єктів управління на об’єкти, органічного поєднання форм, 
структур, принципів і методів у єдиній цілісній системі 
кооперативного господарства; 

 неадекватність професійного управління, детермінованість 
ринковоадаптованого якісного складу персоналу та фахової підготовки 
керівників з менеджменту; несвоєчасне оновлення апарату управління 
в напрямі професіоналізації; 

 неефективна зміна системи мотивації працівників, 
невідповідність результатів праці апарату управління з конкретними 
прибутками, які одержані кооперативними організаціями, 
невикористання ринкових аспектів управління трудовим персоналом; 

 відсутність якісних та нормативно забезпечених 
організаційних структур, що реалізують наукове та інформаційно-
методичне забезпечення управління; 

 відсутність чіткого розмежування (або невизначеність) 
функцій і делегування повноважень за ступенями управління 
(Укоопспілка, облспоживспілка, райспоживспілка 
(райспоживтовариство), споживче товариство), відсутність чіткого 
правового та нормативного забезпечення їхньої взаємодії; 

 затримка в перетворенні Облспоживспілок у господарсько–
координаційні центри споживчої кооперації; 

 відсутність змін в організаційній структурі, формах взаємодії, 
функціях районної та сільської ланок споживчої кооперації [8]. 

До проблем управлінського забезпечення дотримання 
ринково актуалізованих кооперативних принципів управління 
доцільно віднести: 

 неузгодженість мети та інтересів органів управління різних 
галузей системи споживчої кооперації; 

 недостатня роль пайовиків у процесі управління та контролю; 
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 неефективна підпорядкованість апарату управління 
відповідним органам громадського управління; 

 недостатнє залучення молоді до активізації кооперативних 
комітетів і кооперативних дільниць; 

 неповне розмежування функцій виробничого і найманого 
персоналу з наданням першим представницьких і контролюючих 
функцій, а другим – виконавчих; 

 відсутність концентрації в одному органі управління всієї 
повноти відповідальності за наслідки господарської діяльності, 
обов’язкового поєднання в кожному органі управління прав прийняття 
рішень з відповідальністю і контролем за їх виконанням; 

 нескоординованість численності рівнів управління, на яких 
приймаються рішення, що стосуються кінцевого результату; 

 дублювання різними органами управління однакових 
функцій; 

 невитриманість наукових норм керованості; 
 невідповідність чисельності працівників споживчої кооперації 

та обсягів виробництва виробничим потребам підприємств та 
організацій. 

Сучасні умови становлення вітчизняного ринку ставлять перед 
науковцями системи задачу обґрунтування теоретичних основ процесу 
управління споживчою кооперацією, розгляду стосовно до вимог 
сьогодення сутності управління, організаційних форм і структур, що 
змінюються [15].  

У споживчій кооперації необхідний послідовний перехід, який 
відповідає сучасним вимогам, від адміністративно-командної системи 
управління до моделі інноваційно-економічної, заснованої на реальних 
фінансових інтересах учасників відтворювального процесу. Якісні 
зміни в економіці, з одного боку, перетворюють управління в діючий 
інструмент формування ринкової структури, а з іншого боку, – 
викликають необхідність перетворення як системи управління в 
цілому, так і окремих її елементів [3]. 

Саме тому адаптація споживчої кооперації до нових умов 
життєдіяльності потребує перебудови системи управління нею. 
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Головними пріоритетами при цьому повинні стати: 
 реформування організаційної побудови системи; 
 відновлення в повному обсязі ролі та значення пайовиків у 

процесі управління та контролю;  
 перехід до професійного управління; 
 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 

управління; 
 забезпечення реалізації кадрової політики; 
 досягнення суттєвих змін у якісному складі персоналу;  
 розмежування функцій органів самоуправління і професійного 

апарату управління;  
 розширення фахової підготовки керівників з менеджменту;  
 приведення чисельності працівників споживчої кооперації у 

відповідність з обсягами діяльності та  виробничими потребами 
підприємств і організацій. 

Вирішення зазначених проблем можливе тільки за умови 
формування системи ефективного динамічного управління виробничо-
господарською діяльністю організацій в умовах ринку. 

Нині необхідні заходи з пошуку конкретних і реальних шляхів 
органічного поєднання форм, структур, принципів і методів 
управління в єдиній цілісній системі господарства. На цьому шляху 
актуальними є радикальні та вирішальні кроки, свідома сміливість 
керівників у практичному застосуванні менеджменту на підприємствах 
споживчої кооперації України. 

В умовах обмеженості матеріальних і фінансових ресурсів 
управління стає одним із головних чинників розвитку споживчої 
кооперації. Як в умовах сьогодення, так і в майбутньому, рівень 
соціального розвитку кооперативного руху все  більше буде 
визначатися рівнем управління. Специфіка управління, як джерела 
розвитку кооперації, полягає в тому, що на відміну від завжди 
обмежених матеріальних і фінансових ресурсів, удосконалювання 
управління, по суті, безмежне. 

У сучасних умовах управління повинно забезпечувати рішення 
не тільки задач внутрішнього розвитку кооперації, а й задач її 
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виживання в умовах конкуренції з приватнопідприємницькими 
структурами. Це визначає спрямованість управління на створення 
конкурентних переваг кооперації в цінах, витратах, якості товарів, 
їхньому асортименті перед іншими господарюючими суб’єктами, які 
діють на ринку. 

Конкурентні переваги і, відповідно, висока ефективність 
управління повинні забезпечуватися на державному, регіональному та 
галузевому рівні споживчої кооперації [7]. 

За останні роки в Україні створені основи нової системи 
кооперативного управління: 

 у регіонах розробляються заходи підтримки розвитку 
споживчої кооперації; 

 реформується організаційна структура споживчої кооперації в 
напрямку адаптації споживчих товариств (спілок) до більш 
конкурентоспроможних форм; 

 розвиваються горизонтальні і вертикальні зв’язки між 
споживчими товариствами і спілками; 

 зміцнюються органи фахового управління; 
 змінюється структура апарату управління в напрямку його 

професіоналізації;  
 відповідно до вимог ринкового господарювання підвищується 

частка фахівців із маркетингу, податкового планування, аудиту, 
управління нерухомістю, цінними паперами, а також робітників 
юридичної служби. 

Доцільним та позитивним є процес упровадження стратегічного 
підходу в управлінні, у зв’язку з цим актуальними є: 

 застосування стратегії диверсифікації, горизонтальної і 
вертикальної інтеграції кооперативних підприємств і організацій, 
наступальних та оборонних стратегій;  

 створення стратегічного альянсу споживчої кооперації з 
іншими видами кооперації в Україні; 

 зміна системи мотивації працівників управління;  
 ув’язка оцінки праці апарату управління з конкретними 

прибутками, що одержуються кооперативними організаціями.  
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Саме тому актуальним завданням є удосконалення інформаційно-
методичного забезпечення управління системою споживчої кооперації, 
що дозволить зусилля пайовиків, наукових і практичних робітників 
споживчої кооперації спрямувати на: 

  поглиблення соціально-економічних реформ; 
  зростання кількості пайовиків і забезпечення їхньої участі в 

управлінні; 
 підтримку організаційної і фінансової усталеності 

кооперативів; 
 зміцнення відносин кооперації з державними і місцевими 

органами влади. 
Попередній розгляд проблематики розвитку споживчої 

кооперації України, проблем управління в системі, оцінка впливу 
факторів зовнішнього середовища на результати кооперативного 
господарювання дозволили на рівні споживчої кооперації України 
взагалі та регіонів зокрема доцільним вважати комплексний розгляд 
проблем удосконалення системи управління споживчою кооперацією 
за таким напрямками [1]:  

 перебудова функціонального та цільового характеру 
управління споживчою кооперацією в ринкових умовах;  

 аналіз та удосконалення організаційних форм і структур 
управління; 

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 
управління; 

 застосування ринкових аспектів управління трудовим 
персоналом підприємств споживчої кооперації. 

Щоб їх впровадити,  необхідно здійснити конкретні заходи 
економічного, соціального і правового характеру, що відображено в 
процесі реалізації Концепції удосконалення системи управління 
споживчої кооперації України, спрямованої на відтворення соціально-
економічної місії споживчої кооперації, яка відображає інноваційні 
особливості застосування відносин, закономірностей та принципів 
управління [13]. 

Концепція удосконалення системи управління зумовлена тим, що 
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розвиток управління потребує удосконалення як кооперативної 
ідеології, тобто принципів, так і фахового менеджменту. Кооперативна 
ідеологія і фаховий менеджмент повинні бути взаємоузгоджені. Це 
важливо тому, що кооперативна ідеологія пов’язана з традиціями, а 
фаховий менеджмент – із сучасністю.  

Концепція удосконалення системи управління передбачає 
реалізацію мети системи з урахуванням забезпечувальних підсистем та 
передумов удосконалення, напрямів реалізації концепції та розвитку 
системи.  

Враховуючи вищезазначене, Концепція вдосконалення системи 
управління споживчої кооперації України, яка згідно з метою 
дослідження визначалась автором при розробці теоретичних засад та 
практичних рекомендацій щодо розвитку кооперативної системи, 
представлена на рис. 1.  

У Концепції зазначено, що мета споживчої кооперації України в 
результаті інноваційних перетворень у системі повинна бути 
відображена як результат удосконалення системи споживчої 
кооперації України, що полягає у всебічному задоволенні потреб 
населення товарами і послугами при високій якості обслуговування і 
мінімальних витратах; збільшенні внеску в соціальний розвиток села; 
забезпеченні на цій основі росту добробуту кооперативних організацій, 
підприємств і їхніх членів. 

Передумови вдосконалення мають як позитивний, так і 
негативний характер та зумовлені [6]: 

- місією споживчої кооперації; 
- соціально–економічною характеристикою системи, якості 

середовища, рис управління; 
- особливостями управління споживчою кооперацією як 

адаптованою соціально–економічною системою; 
- загальною некерованістю, пов’язаною з кризами макрорівня 

управління; 
- використанням наукових підходів до реформування системи; 
- специфічними закономірностями управління системою;  
- демократичними принципами управління системою; 
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Рисунок 1 – Концепція вдосконалення системи  управління споживчою  

кооперацією  України  

Мета системи споживчої кооперації України 
всебічне задоволення потреб населення в товарах і послугах при високій якості обслуговування і 
мінімальних витратах; збільшення внеску в соціальний розвиток села; забезпечення на цій основі росту
добробуту кооперативних організацій, підприємств і їхніх членів 

Забезпечуючі підсистеми 

 
- інформаційно-методичне 
забезпечення; 
- наукове забезпечення; 
- правове забезпечення; 
- організаційно-технічне 
забезпечення; 
- ресурсне забезпечення (трудові, 
матеріальні та фінансові ресурси). 
 

Передумови удосконалення 
1. місія споживчої кооперації; 
2. соціально-економічна характеристика системи, якості 
середовища, рис управління; 
3. особливості управління споживчою кооперацією як 
адаптованою соціально-економічною системою; 
4. загальна некерованість, пов’язана з кризами макрорівня 
управління; 
5. використання наукових підходів до реформування системи;
6. специфічні закономірності управління системою; 
7. демократичні принципи управління системою; 
8. професійні пріоритети перебудови системи, 
професіоналізація управління; 
9.  спрямованість управління на створення конкурентних 
переваг системи; 
10. упровадження стратегічного підходу в управлінні; 
11. комплексний підхід до проблем удосконалення управління.

Напрями реалізації концепції 
- у принципах управління; 
- у функціях управління; 
- у організаційній структурі; 
- у галузевій структурі; 
- у господарсько-технологічній діяльності; 
- у зв’язках із зовнішнім середовищем. 

Напрями розвитку системи 
1. Реалізація різноманіття форм управління, заснованих на переважному розвитку економічних методів, спрямованих
на ріст матеріальної зацікавленості учасників цього процесу, відповідно до вимог регіонального ринку, особливостей
виробництва товарів народного споживання; інтеграція підприємств різних форм власності, оптимізація зв’язків із
зовнішнім середовищем. 
2. Перетворення організаційних структур відповідно до потреб ринку та створення адекватних ринкових підрозділів,
оптимізація керованості. 
3. Розвиток ринкової управлінської структури шляхом переходу на горизонтальні управлінські зв’язки, дотримання
єдності територіального і галузевого управління. 
4. Перехід до самоуправління суб’єктів господарювання (самоуправління власника, трудового колективу та
професійне управління; забезпечення їхньої взаємодії та розподілу функцій управління між ними). 
5. Докорінна зміна взаємозв’язків основної ланки і центру, децентралізація функцій управління окремих підприємств,
їхня комерційна відособленість від кооперативної спілки. 
6. Істотне доповнення в комплекс функцій управління згідно з потребами ринку та реалізація адекватних ринкових
завдань (маркетинг як  цільова організація управління; управління персоналом; інформаційне обслуговування процесу
управління; соціологічне дослідження тощо). 
7. Розвиток людського фактора та творчої ініціативи, залучення пайовиків і працівників до управління, підвищення
зацікавленості працівників результатами своєї праці. 
8. Втілення новинок науково-технічного прогресу, розвиток автоматизованих систем управління, засобів
автоматизації та механізації праці. 
9. Розвиток міждержавних кооперативних зв’язків. 

Всебічне задоволення потреб населення товарами і послугами при високій якості 
обслуговування і мінімальних витратах; збільшення внеску в соціальний розвиток країни. 
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- професійними пріоритетами перебудови системи, 
професіоналізацією управління; 

-  спрямованістю управління на створення конкурентних переваг 
системи; 

- впровадженням стратегічного підходу в управлінні; 
- комплексним підходом до проблем удосконалення управління. 
Враховуючи сучасний стан розвитку системи управління 

споживчої кооперації та тенденції перебудови, доцільно виділити 
основні напрями реалізації концепції вдосконалення кооперативного 
менеджменту: 

 в принципах управління: потрібна періодична зміна 
співвідношення між централізацією і децентралізацією в управлінні, 
що є наслідком змін стратегічних напрямів діяльності системи, 
активізації ефективності взаємодії підрозділів; перехід до адаптованих 
взаємозв’язків із зовнішнім середовищем; 

 у функціях управління є потреба в: необхідності стратегічного 
планування і прогнозування; зміні характеру зв’язків шляхом участі в 
акціонуванні підприємств інших форм власності; поліпшенні якості 
продукції і контролю за нею; наданні пріоритетного значення 
інформатиці і економічному аналізу; пріоритеті управління 
персоналом системи; поліпшенні маркетингової діяльності; 

 в організаційній структурі потрібні: перегрупування 
підрозділів або створення нових та зміна взаємовідносин між ними; 
реорганізація структури, виділення самостійних підрозділів, які діють 
на комерційних засадах; 

 у галузевій структурі: при широкому розвитку нових видів 
діяльності у споживчій кооперації України (кредитно-банківській, 
страховій, інвестиційній, зовнішньоекономічній) ринкові відносини 
потребують освоєння нових галузей діяльності (туризм, готельна 
справа тощо); 

 у господарсько-технологічній діяльності необхідні: зміна 
технологічного процесу шляхом модернізації виробництва; 
поглиблення спеціалізації і кооперації виробництва; реалізація 
спільних виробничих програм економічного і соціального розвитку з 
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підприємствами і організаціями різних форм власності; створення 
спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій; 

 у зв’язках із зовнішнім середовищем: актуалізоване 
визначення впливу факторів зовнішнього середовища на результати 
діяльності системи, своєчасна розробка підходів до їх оптимізації та 
превентивне реагування на мінливість зовнішнього середовища [4–5]. 

Основні напрямки реалізації Концепції з урахуванням 
практичних реалій функціонування споживчої кооперації визначили 
напрями розвитку системи споживчої кооперації, які передбачають: 

 реалізацію різноманіття форм управління, заснованих на 
переважному розвитку економічних методів, спрямованих на ріст 
матеріальної зацікавленості учасників цього процесу, відповідно до 
вимог регіонального ринку, особливостей виробництва товарів 
народного споживання; інтеграція підприємств різних форм власності, 
оптимізація зв’язків із зовнішнім середовищем; 

 перетворення організаційних структур відповідно до потреб 
ринку та створення адекватних ринкових підрозділів, оптимізація 
керованості; 

 розвиток ринкової управлінської структури шляхом переходу 
на горизонтальні управлінські зв’язки, дотримання єдності 
територіального і галузевого управління; 

 перехід до самоуправління суб’єктів господарювання 
(самоуправління власника, трудового колективу та професійне 
управління; забезпечення їхньої взаємодії та розподілу функцій 
управління між ними); 

 докорінну зміну взаємозв’язків основної ланки і центру, 
децентралізація функцій управління окремих підприємств, їхня 
комерційна відособленість від кооперативної спілки; 

 істотне доповнення до комплексу функцій управління згідно з 
потребами ринку та реалізація адекватних ринкових завдань 
(маркетинг як  цільова організація управління; управління персоналом; 
інформаційне обслуговування процесу управління; соціологічне 
дослідження тощо); 

 розвиток людського фактора та творчої ініціативи, залучення 
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пайовиків та робітників до управління, підвищення зацікавленості 
робітників результатами своєї праці; 

 втілення новинок науково-технічного прогресу, розвиток 
автоматизованих систем управління, засобів автоматизації та 
механізації праці; 

 розвиток міждержавних кооперативних зв’язків. 
Основні напрямки реалізації Концепції та  напрями розвитку 

системи зумовили практичні завдання, що є одночасно передумовою 
та результатами удосконалення системи управління споживчої 
кооперації України, а саме: 

 реформування принципів та організаційних структур 
управління передбачає застосування нових підходів до критерію 
керованості в організації управління споживчою кооперацією; 

 сучасний характер прояву функцій управління вимагає якісно 
нових підходів до інформаційно-методичного забезпечення управління 
в системі; 

 потреба перетворень у процесі застосування принципів, 
функцій та організаційних структур управління зумовлює необхідність 
реформування системи управління персоналом у споживчій 
кооперації; 

 потреби адаптації організаційних форм та структур 
управління споживчою кооперацією, освоєння нових видів діяльності 
вимагають переходу системи до адаптованих взаємозв’язків із 
зовнішнім середовищем. 

Таким чином, тенденції та проблеми розвитку споживчої 
кооперації України зумовили необхідність розробки моделі 
кооперативного управління, яка адаптована до сучасних умов розвитку 
українського суспільства, що є метою наукового дослідження.  

З урахуванням теоретичних наопрацювань науковців-
кооператорів, законодавчих та нормативних документів, а також 
власних практичних напрацювань доцільно представити на рис. 2 
модель системи управління споживчої кооперації України, яка 
спирається на системне дослідження відносин, закономірностей та 
принципів управління. 
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Модель враховує характер споживчої кооперації України як 
соціально-економічної системи за функціональною та структурною 
ознакою, видами діяльності, відносинами управління, яка є 
ринковоадаптованою системою за визначенням суб’єктів, функцій та 
спрямованості розвитку системи. 

Зазначена модель свідчить про те, що відновлення і розвиток 
споживчої кооперації на кооперативних засадах неможливе без 
кардинальної перебудови системи управління, створення в 
кооперативних організаціях і підприємствах відповідних 
організаційних умов, які ґрунтуються на принципах ринкової 
економіки. 

Вищенаведене свідчить про необхідність прискореної 
реконструкції, технічного та технологічного оновлення кооперативних 
підприємств. Ці питання потребують не лише законодавчої підтримки 
з боку держави, а й значних інвестицій. З іншого боку, для залучення 
необхідних інвестицій у систему, слід сформувати відповідну 
інвестиційну привабливість підприємств споживчої кооперації, 
основними критеріями якої повинні стати: структурна перебудова, 
оновлення методів ведення господарювання та кваліфіковані кадри 
[11]. 

Основною передумовою формування інвестиційної 
привабливості вітчизняних підприємств споживчої кооперації повинно 
стати відповідне інформаційне забезпечення їхньої діяльності, що є 
важливим особливо для іноземного інвестора. 

 При цьому, необхідно здійснити такі кроки [7]:   
–  визначення пріоритетних напрямів інвестування, забезпечення 

якісної розробки бізнес-проектів та експертної оцінки об´єктів 
інвестування підприємств споживчої кооперації;  

–  дослідження можливих джерела інвестування і надання оцінки 
їх ефективності;  

– здійснення побудови механізму залучення інвестицій через 
проведення гнучкої податкової політики, перетворення 
амортизаційних відрахувань у інвестиційне джерело, створення 
конкурентного ринкового середовища, сприяння інвестиційній 
спрямованості процесу приватизації, створення системи гарантій 
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захисту прав іноземних інвесторів;  
–  створення умов для розвитку кооперативних галузей 

третинного сектора, тобто міжнародний туризм, фінансові та кредитні 
інституції, маркетингові та консалтингові організації, а також лізингові 
та франчайзингові операції в системі споживчої кооперації України; 

–  створення для споживчої кооперації спеціального режиму 
найбільшого сприяння, насамперед, шляхом часткової компенсації 
об'єктивно високих витрат обігу, субсидіювання діяльності, пов'язаної 
з обслуговуванням незахищених верств населення;  

–  надання державної підтримки в розвитку системи споживчої 
кооперації, розширенні стійкої зайнятості, підвищенні 
конкурентоздатності, полегшення доступу до ринків і джерел 
фінансування;  

–  проведення масштабних наукових досліджень з проблем 
розвитку кооперативів всіх типів, їх взаємодії між собою. 

Отримані результати переконують, що інноваційну 
спрямованість управління  торговельними підприємствами споживчої 
кооперації слід вважати пріоритетним напрямком технічного і 
соціально-економічного прогресу, базовою умовою нарощування 
конкурентних переваг і підвищення ефективності функціонування. 

Таким чином, перед вітчизняними господарськими 
підприємствами споживчої кооперації постали проблеми перегляду 
власних ціннісних орієнтацій, перебудови способу мислення, 
пов’язаного з переходом від детермінованої економічної поведінки 
підприємств споживчої кооперації в адміністративно-командній 
економіці до конкурентного ринкового середовища, інноваційної 
перебудови виробництва і управління за прикладом інноваційно та 
економічно розвинених країн.  
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Одеський національний політехнічний університет 
Черкасова С.О. 

В сучасних умовах для вітчизняних підприємств загострено 
питання забезпечення їхньої економічної безпеки, зокрема для 
інноваційно-активних підприємств. Їхнє успішне функціонування в 
умовах конкурентної боротьби обумовлюється здійсненням постійного 
моніторингу позицій на ринку, дослідженням сильних та слабких 
сторін власної господарської діяльності та конкурентів, здатністю 
пристосовуватись до змін ринкових ситуацій, оскільки інноваційна 
активність відкриває перед підприємствами і нові перспективи, і певні 
складнощі. До перспектив можна віднести сприяння проведенню 
досліджень в рамках розробок новаторських ідей, створення нових 
конкурентоспроможних інновацій та отримання прибутку від їх 
реалізації. Складнощі полягають у тому, що відповідні інноваційні 
зміни в діяльності підприємства вимагають від системи управління 
розробки та впровадження нестандартних організаційних рішень щодо 
управління науково-дослідними роботами, вдосконалення 
інноваційних процесів, постійного оновлення виробництва, здійснення 
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трансферу технологій, безперервного навчання та розвитку персоналу 
й тощо.  

Відповідно до цього, системі управління інноваційно-активних 
підприємств потрібно володіти оперативною інформацією стосовно 
власної економічної безпеки, а моніторинг та подальше оцінювання її 
рівня з метою управління процесом її забезпечення стає інструментом, 
що дає змогу своєчасно отримувати інформацію та коригувати 
управлінські дії при відхиленні її від визначеного рівня. 

Таким чином, в сучасних у мовах підвищення агресивності 
зовнішнього й, частково, внутрішнього середовища запобігання 
негативному впливу комплексу зовнішніх і внутрішніх загроз можливо 
лише шляхом забезпечення своєчасної реакції на них і створення умов 
для безпечного розвитку через ефективне управління економічною 
безпекою підприємств в рамках загальної системи їх управління. 
Прийняття оптимальних рішень в області управління й забезпечення 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств  потребує 
вирішення ряду проблемних питань, пов’язаних з оцінюванням рівня 
їх економічної безпеки, розробкою та практичним впровадженням 
відповідного економічного інструментарію управління процесом її 
забезпечення в рамках формування ефективного механізму управління 
цим процесом. 

В сучасних умовах для ефективного господарювання головним є 
визначення цілей створення та функціонування підприємства. Тому 
виникає необхідність постійного дотримання економічної безпеки 
підприємства, як гаранта його стабільного та максимально 
ефективного функціонування, починаючи з моменту створення до 
розвитку високого потенціалу у майбутньому. Становлення 
економічної безпеки підприємства, як правило, відбувається шляхом 
формування та реалізації механізму управління процесом її 
забезпеченням.  

Слід зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових 
праць таких російських вчених, як Л.Абалкіна, М.Бендікова, 
В.Богомолова, В.Тамбовцева, В.Гусєва та вітчизняних вчених – 
В.Гейця, Г.Козаченка, А.Сухорукова, В.Мунтіяна, Т.Васильціва,  
І.Отенко, Я.Жаліла, Б.Мізюка В. Пономаренка, А. Сухорукова, 
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Є. Бельтюкова, Б. Буркинського, С. Філиппової, С. Харічкова, 
М. Чумаченка, О. Яременка та багатьох інших,  що присвячені 
дослідженню різних проблемних питань управління економічною 
безпекою  на різних рівнях господарської системи, дотепер 
залишається невирішеним коло питань, пов’язаних з розробкою 
ефективного організаційно-економічного механізму управління 
процесом її забезпечення,  формуванням відповідного інструментарію 
щодо моніторингу й подальшого оцінювання її рівня з метою 
прийняття відповідних управлінських рішень. Це потребує 
удосконалення існуючих методик оцінювання й аналізу рівня 
економічної безпеки підприємств, зокрема інноваційно-активних, 
формування ефективного постійно діючого механізму моніторингу та 
управління процесом її забезпечення у структурно-функціональному 
аспекті в рамках здійснення стратегічної взаємодії зі суб’єктами 
зовнішнього середовища, що робить обраний напрям наукового 
дослідження актуальним й перспективним.  

Отже, підприємства, що бажають розвиватися та працювати на 
ринку тривалий час, прагнуть досягти стабільного функціонування і 
максимально можливої ефективності використання та формування 
наявного потенціалу в довгостроковій перспективі. Таке становище 
характеризує поняття економічної безпеки підприємства, рівень якої 
забезпечує праця управлінського персоналу підприємства в напрямку 
уникнення можливих загроз зовнішнього і внутрішнього середовища і 
ліквідації шкідливих наслідків відповідних негативних чинників [1].  

Слід зауважити, що поняття безпека підприємства є похідним від 
поняття безпеки взагалі.  

Серед існуючих в економічній науці підходів щодо дослідження 
безпеки можна виділити дві групи. Перша – це вузько спеціалізований 
підхід, який передбачає аналіз окремих сторін безпеки суб’єктів 
господарювання або окремих видів безпеки у відриві від інших, 
наприклад безпека праці, екологічна, та ін., тобто спрощене 
тлумачення безпеки, розгляд її тільки в якомусь одному аспекті. 
Автори, досліджуючи вибраний тип безпеки, дають часто суперечливі, 
не узгоджені між собою визначення даного поняття, що 
вибудовуються лише на підставі авторської позиції.  
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Друга – розширювальне трактування, що розмивають межі 
поняття. Економічна безпека розглядається, по-перше, як діяльність 
певних соціальних суб’єктів, як сфера відносин, що виникають між 
ними, і сфера, в якій функціонує і розвивається суспільна, групова та 
індивідуальна свідомість, по-друге, як предмет теоретичного і 
емпіричного пізнання і, по-третє, як об’єкт аналізу з позицій політики, 
права, моралі [2]. Нині активізація досліджень з проблем безпеки 
призвела до появи безлічі підходів, серед яких виділяються як базові 
такі: нормативно-правовий, системний, функціональний і 
синергетичний. 

В самому загальному розумінні, безпека визначається як стан 
складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не 
призводить до погіршення системи або до неможливості її 
функціонування та розвитку,  та відповідно процес її забезпечення 
розглядається як певна діяльність з попередження будь-яких загроз, 
небезпек [3]. Відповідно до цього, економічна безпека являє собою 
захищеність підприємства від негативного впливу сукупності 
соціальних, економічних, екологічних, правових та силових 
внутрішніх і зовнішніх чинників і фактично відображає їхню здатність 
до захисту власного конкурентоспроможного потенціалу від 
внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих чинників [4].  

Деякі науковці відзначають, що загроза економічній безпеці 
підприємства може виявлятись у вигляді втрати рівня його 
конкурентного статусу, та пропонують розглядати її в якості 
універсальної категорії, яка віддзеркалює захищеність діяльності 
підприємств від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а також спонукає систему управління швидко реагувати й 
усувати різноваріантні загрози, що можуть негативно вплинути на 
конкурентоспроможність і економічну стабільність [4, 5, 7]. 

Однак більшість науковці вважають, що економічна безпека 
підприємства  являється формуючим елементом структури управління 
процесом формування та забезпечення конкурентоспроможності та 
покликана виконувати ряд функцій, в переліку яких можна відзначити 
прогнозування, оцінку фінансового ризику, виявлення загроз, 
збереження конкурентних переваг та інші [2,3,6,8,9]. При цьому вона 
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розглядається як певний стан корпоративних ресурсів (капіталу, 
персоналу, інформації, техніки, технологій й тощо) і підприємницьких 
можливостей, за умови існування якого гарантується найбільш 
ефективне їх використання з метою забезпечення стабільного 
функціонування та динамічного науково-технічного та соціального 
розвитку підприємства, запобігання внутрішнім та зовнішнім 
негативним впливам (загрозам) [10,11]. 

Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що економічну 
безпеку підприємства необхідно розглядати як практичне 
використання таких принципів сучасного управління, як своєчасну 
реакцію на зміни в зовнішньому середовищі, бачення підприємства, 
тобто чітке уявлення про те, яким воно повинно бути, а також одного з 
основних положень сучасної теорії управління – ситуаційного підходу 
до управління, яким визнається важливість швидкості й адекватності 
реакції, що забезпечують адаптацію підприємства до умов його 
існування. Отже, економічна безпека підприємства має властивості 
еволюційного розвитку ситуаційного підходу до управління [12]. 

Враховуючи дані положення, пропонується економічну безпеку 
підприємств розглядати універсальну та комплексну категорію, в 
основі якої закладено систему забезпечення та захисту їх економічних 
інтересів  від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, досягання 
захищеності їх потенціалу розвитку від негативного впливу загроз та 
небезпек, створення відповідних умов щодо набуття здатності 
відновлюватись та постійно розвиватись в умовах високо динамічних 
змін ринкового середовища [13].  

Відповідно до цього, для ефективного забезпечення економічної 
безпеки підприємств необхідне використання системного та 
комплексного підходів, що визначають необхідність розробки в рамках 
формування та реалізації організаційно-економічного механізму 
управління процесом її забезпечення. При цьому системний підхід 
щодо формування відповідного механізму припускає, що системі 
управління необхідно враховувати всі умови діяльності підприємства, 
а сам механізм повинен мати чітко окреслені елементи, схему їх дії і 
взаємодії, а комплексний підхід – передбачає дії щодо створення 
ефективної системи управління процесом забезпечення економічної 
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безпеки підприємства на засадах розробки комплексу заходів щодо 
забезпечення його стабільного стратегічного розвитку через створення 
сприятливих умов, а також нейтралізацію та ліквідацію зовнішніх та 
внутрішніх загроз. 

При цьому механізм управління процесом забезпечення 
економічної безпеки підприємств, зокрема інноваційно-активних, 
базується на завданнях і принципах загального управління, що 
передбачає комплексну та системну сукупність відповідних методів, 
інструментів та конкретних практичних заходів. При цьому 
забезпечення економічної безпеки підприємств являє собою певний 
вид управлінської діяльності, спрямованої на формування, розвиток та 
реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності 
підприємства як суб’єкта економічної конкуренції [13].  

Таким чином, управління процесом забезпечення економічної 
безпеки підприємств має ґрунтуватися на базових положеннях теорії 
управління, відповідно до яких до основних елементів системи 
управління можна віднести мету, об’єкт і суб’єкт, методологію, 
принципи, процес та функції управління, а формування ефективного 
організаційно-економічного механізму управління має відбуватися 
одночасно з формуванням відповідного аналітичного інструментарію 
управлінського моніторингу. 

Управлінський моніторинг у будь-який функціональній сфері 
управління передбачає збирання та узагальнення інформації за 
певними показниками для вивчення конкретної проблеми та 
вироблення відповідних рекомендацій щодо формування  стратегії і 
тактики управлінської діяльності з метою прийняття відповідних 
управлінських рішень [14]. 

Враховуючи ці положення, пропонується під моніторингом 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств розуміти 
систему збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації 
про етапи забезпечення економічної безпеки підприємств, 
прогнозування на основі об’єктивних даних динаміки і основних 
тенденцій їх ринковому розвитку та розроблення наукового 
обґрунтування рекомендацій для прийняття відповідних управлінських 
рішень. 
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При цьому моніторинг  економічної безпеки підприємств не слід 
ототожнювати з її аналізом і контролем, оскільки він являє собою 
безперервне спостереження за результатами господарської діяльності 
підприємства та його бізнес-процесів, за станом та зміною чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що вливають як на рівень 
економічної безпеки так і на процес її організаційно-економічного 
забезпечення з метою попередження небажаних відхилень по 
найважливіших параметрах. Систематичне відстеження та відповідне 
коректування конкурентних дій за рахунок прийняття відповідних 
управлінських рішень обумовлюють сутність та особливості 
управлінського моніторингу процесу забезпечення економічної 
безпеки підприємств, що вказує на його характеристики як методу 
контролю, але контролю не результату, а процесу, направленого на 
виявлення основних тенденцій динаміки змін з метою внесення 
необхідних коректив в стратегію довгострокового розвитку 
підприємства та його конкурентну поведінку на ринку. 

Таким чином, управлінський моніторинг процесу забезпечення 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств спрямований 
на забезпечення системи управління  та інших зацікавлених 
користувачів (власників підприємства, інвесторів й тощо) 
оперативною й об’єктивною інформацією, необхідною та достатньою 
для формування ефективних управлінських рішень, пов’язаних з 
процесом організаційно-економічного забезпечення економічної 
безпеки підприємств. 

Відповідно моніторинг економічної безпеки інноваційно-
активних підприємств пропонується проводити на підставі визнання 
таких вимог, умов і обмежень: 

 відстежуватися та оцінюватися має не лише власне економічна 
безпека підприємства, але й процес її забезпечення; 

 відношення між процесом і механізмом організаційно-
економічного забезпечення економічної безпеки підприємств – це:  

а) відношення між двома взаємопов’язаними процесами, коли 
перший з них є загальним, а другий – специфічним, призначеним для 
його реалізації;  

б) поняття “процес” і “механізм” співвідносяться таким чином як 
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етапи перетворення матеріалу з діями, завдяки яким воно робиться; 
 результативність не співпадає з ефективністю: 

результативність системи управління процесом організаційно-
економічного забезпечення економічної безпеки підприємств полягає у 
досягненні його цілей, а ефективність – у співвідношенні 
результативності та витрачених ресурсів; 

 існує два основних види критеріїв ефективності систем 
управління: ступінь досягнення мети системою та ефективність 
траєкторії руху системи до мети; 

 управлінські компетенції стають одним з основних об’єктів 
моніторингу та оцінювання, що характеризують економічну безпеку 
підприємств. 

Механізм врахування зазначених обмежень та вимог такий: 
1. Під моніторинг має підпадати не лише власне економічна 

безпека підприємства, але й процес її забезпечення. Оцінка 
організаційно-економічного забезпечення має здійснюватися 
комплексно, охоплюючи такі складові як:  

а) процес (його тривалість, послідовність етапів, їх витратність);  
б) його механізм (зворотній зв’язок, обґрунтованість, вплив на 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства);  

в) систему (мету, об’єкт і суб’єкт, методологію, принципи, 
процес та функції управління). 

2. Врахування особливостей відношення між процесом і 
механізмом організаційно-економічного забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Пріоритетність механізму як об’єкту 
моніторингу залишається. 

3. Розрізняння результативності від ефективності відбувається 
шляхом розбіжностей застосування математичного апарату. 
Результативність може мати альтернативний апарат внаслідок 
розбіжностей цілей, а ефективність розраховується завжди як 
співвідношення результативності та ресурсів. 

4. Розрізняння двох основних видів критеріїв ефективності 
систем управління (ступінь досягнення мети системою та ефективність 
траєкторії руху системи до мети) відбувається шляхом 
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двохвекторності моніторингу – перший вектор – ступінь досягнення 
мети, другий – обрана траєкторія руху. 

5. Управлінські компетенції стають одним з основних у колі 
об’єктів моніторингу, що характеризують економічну безпеку 
інноваційно-активного підприємства. Подальше оцінювання повного 
спектру управлінських компетенцій набуває постійного характеру. 
Профіль компетенцій описує знання (загальні базові відомості, якими 
необхідно володіти для виконання даної роботи, спеціальні знання з 
конкретного питання, суміжні знання, які формують спеціальні й 
контекстуальні знання певної роботи); уміння (навички, що 
доповнюють загальні базові знання); цінності (набір якостей або 
поведінкових навичок, наприклад, робота в команді, які приводять до 
необхідних результатів). 

Саме особливі відмінності інноваційно-активних підприємств 
визначають механізм врахування зазначених обмежень та вимог щодо 
моніторингу   їх економічної безпеки в рамках формування 
ефективного процесу її організаційно-економічного забезпечення. Слід 
зауважити, що саме інноваційна діяльність дає змогу інноваційно-
активним підприємствам оновляти свою продукцію, підвищувати її 
технічний рівень і конкурентоспроможність, збільшувати обсяги  
виробництва та реалізації продукції, розширювати ринки збуту, 
знижувати матеріало- та енергомісткість виробничого процесу, а 
використання інновацій – реалізовувати інноваційну продукцію в 
обов’язковому порядку [15].  

В результаті проведених досліджень слід визначити, що для 
інноваційно-активних підприємств характерні наступні особливі 
відмінності: 

– акцент на реалізацію інновацій;  
– залучення наукового персоналу;  
– інвестування в НДДКР та співробітників;  
– рухома організаційна структура;  
– гнучка робоча сила та графік роботи кадрів;  
– безперервний процес навчання; 
– вільний доступ до інформації;  
– розгалужена система прийняття рішень; 
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– високий рівень ризику діяльності підприємств та їх соціальна 
спрямованість [16,17,18].  

Саме визначені особливості дають змогу інноваційно-активним 
підприємствам підвищувати темпи реалізації новаторських ідей,  
створювати та впроваджувати результати науково-дослідної роботи, 
більш швидко орієнтуватися на використання і розвиток ключових 
управлінських компетенцій, підвищувати ефективність управління та 
набувати конкурентні переваги на ринку. Крім того,  слід зазначити 
обов’язкову наявність у даних підприємств інноваційної компоненти у 
складі інтелектуального капіталу. Коли у традиційних підприємств 
інноваційна компонента знаходиться в пасивному стані та 
відбуваються зміни адаптивного характеру, у інноваційно-активних 
підприємств інноваційна складова являється динамічною та активною, 
що впливає на кардинальні перетворення в системі управління 
підприємством. Всі ці перераховані особливі відмінності обов’язково 
слід враховувати при формуванні інструментарію управлінського 
моніторингу процесу забезпечення економічної безпеки інноваційно-
активних підприємств в рамках розробки та впровадження 
організаційно-економічного механізму управління процесом 
забезпечення їх економічної безпеки.  

Таким чином, в рамках визначення підходу до моніторингу 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств слід 
використовувати базові принципи оцінювання її рівня: 

 комплексність – результати дослідження економічної безпеки 
підприємства повинні сполучати і оцінку результативності процесу 
його адаптації до змін умов функціонування, ступінь використання  
можливостей (потенціалу) стратегічного розвитку підприємства і його 
управлінських компетенцій; 

 системність – основою оцінювання економічної безпеки і 
розробки відповідних рекомендацій можуть виступати лише 
результати системного аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх 
чинників підприємства з урахуванням взаємозв’язків і синергії; 

 об’єктивність – результати дослідження та оцінювання 
економічної безпеки підприємства повинні базуватися на повній та 
достовірній реальній інформації про стан та умови його 
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функціонування, відображаючи фактичні результати; 
 динамічність – основним завданням дослідження економічної 

безпеки підприємства є не статична оцінка його реальних позицій  на 
певний момент часу, а прогнозування їх змінювання з розробкою 
управлінських рішень; 

 безперервність – процес дослідження та оцінювання 
економічної безпеки підприємства та змін її рівня має носити 
безперервний характер (шляхом створення системи моніторингу її 
рівня, чинників економічної безпеки та ринкових позицій 
підприємства), оскільки дискретні оцінки не дають можливість 
своєчасно зафіксувати зміни чинників економічної безпеки 
підприємства, оцінити тенденції динаміки його ринкових позицій та 
своєчасно прийняти відповідні управлінські рішення; 

 оптимальність – у відповідності з цим принципом об’єктом 
дослідження є не лише сам рівень економічної безпеки підприємства, 
але і ступінь ефективності його досягнення, саме тому необхідною є 
комплексна оцінка шляхів досягнення певних ринкових позицій 
підприємства з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з 
реалізацією заходів по регулюванню конкретного чинника, так і 
потенційних витрат на розвиток та забезпечення економічної безпеки 
підприємства в майбутньому. 

Відповідно, в основі побудови системи моніторингу управління 
процесом забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств має бути науково обґрунтована концепція, що вивчає, з 
одного боку, ефективність використання можливостей  реалізації 
стратегічних економічних інтересів підприємств (прискорення 
освоєння нововведень, розширення ринків збуту й тощо), а з іншого – 
вплив зовнішнього середовища, зовнішніх можливостей та загроз, що 
грають ключову роль  в процесі формування стійких конкурентних 
переваг. 

Це обумовлено тим, що рівень економічної безпеки підприємства 
залежить від того, наскільки ефективно керівництво і спеціалісти 
(менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і 
ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Відповідно до цього, зміст 
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економічної безпеки підприємств буде розкриватися через 
забезпечення реалізації їх стратегічних інтересів на основі 
використання можливостей зовнішнього середовища із застосуванням 
продуктивної взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Взаємозв’язок між стратегічними економічними інтересами 

підприємства та забезпеченням його економічної безпеки [19] 

Відповідно, економічна безпека підприємств фактично являє 
характеристику підприємства, яка відображає його здатність 
реалізувати власні стратегічні економічні інтереси при певних 
зовнішніх умовах завдяки захисту від існуючих і потенційних загроз та 
використанню можливостей, що надає зовнішнє середовище. 

При цьому економічна безпека підприємств є характеристикою 
системи, що сама організується, і сама розвивається, тобто це стан, при 
якому економічні параметри дозволяють зберегти головні властивості 
системи – рівновагу та стійкість при мінімізації загроз.  

Таким чином, це стан економічної діяльності, при якому 
забезпечується дотримання економічних інтересів підприємства на 
підставі його стійкості та властивостей системи, що сама розвивається, 
за умови попередження негативного впливу будь-яких загроз. 
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Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть 
бути: 

– свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів 
господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, 
підприємств-конкурентів; 

–   збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на 
ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні 
розробки, форс-мажорні обставини тощо) [1].  

Залежно від суб’єктної обумовленості негативні впливи на 
економічну безпеку можуть мати об’єктивний і суб’єктивний характер.  

Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають 
не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників.  

Суб’єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи 
підприємства в цілому або окремих його працівників (передовсім 
керівників і функціональних менеджерів).  

Таким чином, головна мета забезпечення  економічної безпеки 
підприємств, зокрема інноваційно-активних, полягає у тому, щоб 
гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування 
тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних 
функціональних цілей економічної безпеки можна віднести: 

–  забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 
фінансової стійкості та незалежності підприємства; 

–  забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб’єкта 
господарювання;  

–  досягнення високої ефективності управління, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством; 

–   досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу;  

–  мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища; 

–  якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності 
підприємства; 

–  забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної 
таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення 
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роботи всіх підрозділів підприємства; 
–  ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 

капіталу та майна, а також комерційних інтересів [13]. 
Тобто концепція побудови системи моніторингу управління 

процесом забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств має орієнтуватися на дослідження оптимального 
використання  потенціалу стратегічного розвитку підприємств і 
розвитку їх управлінських компетенцій, а її реалізація – спиратися на 
такі принципи: 

 принцип збереження вихідних конкурентних позицій через 
розвиток, який визначає пріоритетність довгострокових (стратегічних) 
цілей для  забезпечення бажаного рівня економічної безпеки 
підприємства перед короткостроковими (поточними); 

 принцип побудови стратегічної траєкторії, що пропонує підхід 
до формування процесу забезпечення економічної безпеки 
підприємств як до безперервного процесу, а не як до одноразової дії; 

 принцип збалансованості управління процесом забезпечення 
економічної безпеки підприємств, який відображує необхідність 
узгодження зовнішніх і внутрішніх керуючих впливів, спрямованих на 
досягнення стратегічних економічних інтересів підприємств на основі 
ефективного використання зовнішніх можливостей і внутрішніх 
ресурсів підприємств з метою підвищення потенціалу розвитку; 

 принцип результативності знань, який визначає необхідність 
оцінки й формування управлінських компетенцій з урахуванням 
результатів їхнього впливу саме на стратегічні економічні результати  
діяльності підприємств. 

Отже, в рамках вирішення проблем формування стійких 
конкурентних переваг, а також адаптації інноваційно-активних 
підприємств до змін зовнішнього та внутрішнього середовища в 
рамках формування та реалізації організаційно-економічного 
механізму управління процесом забезпечення їх економічної безпеки 
особливого значення набувають управлінські знання та управлінські 
компетенції, що лежать в основі здатностей до здійснення певного 
виду діяльності.  
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В самому загальному розумінні поняття компетенція (лат. 
соmpetentia – належність за правом) означає обізнаність та досвід 
індивідуума в певному питанні або колі питань і охоплює універсальні 
та вузько специфічні предметні сфери [20].  Таким чином, поняття 
“компетенція” не є тотожним поняттю “кваліфікація”, найпоширенішої 
у вітчизняній теорії й практиці управління персоналом. 

Також одним з дискусійних у літературі є застосування й 
співвідношення понять компетентності та компетенції, які широко 
використовуються як синоніми. Однак слід зауважити, що поняття 
“компетентність” слід використовувати як для характеристики 
здатності персоналу компетентно виконувати якусь роботу або її 
частину, так і сукупності його вчинків. Традиційне поняття 
компетентність означає поінформованість та авторитетність 
персоналу, а також коло питань, у яких вони мають пізнання та досвід 
[20]. 

Ряд авторів пропонує розглядати управлінські компетенції як 
раціональну комбінацію знань і здатностей розглянутих на невеликому 
проміжку часу, які мають працівники підприємства та які періодично 
треба обновляти. Інші автори зауважують, що компетенція являє 
собою  здатність персоналу, що демонструється, виконувати певні 
функції та включає в себе здатності та мотивацію, а відповідно й 
описують поведінку персоналу при виконані конкретних завдань [23, 
27].  

Отже, це дає змогу визначити компетенції управлінського 
персоналу в якості не просто його знань, а в якості це знань, що 
застосовувані на практиці та лежать в основі корпоративної культури 
управління.  

Ряд авторів пропонує розглядати управлінські компетенції 
підприємств в якості невід’ємної складової його стратегічних активів, 
що віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здатностей 
підприємства, що в поєднанні з унікальною технологією дає змогу 
створювати (підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати 
неповторну відмітність підприємства у певному ринковому оточенні 
[22, 24, 25, 26].  

Інші автори пропонують під компетенціями підприємств 
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розуміти особливий інформаційний ресурс, що містить досвід, знання 
та навички про спосіб організації, управління ресурсами і бізнес-
процесами (здатностями) для досягнення встановлених цілей [21].   

Іноді поняття “компетенція” також трактують як здатність 
об’єкта ефективно взаємодіяти зі своїм оточенням. Звідси випливає, 
що саме компетенції управлінського персоналу забезпечують 
ефективність конкурентної взаємодії підприємства з оточенням, 
доцільну раціональність його поводження в конкурентному 
середовищі, що сприяє формуванню  конкурентних переваг та 
забезпеченню економічної безпеки.  

В системі стратегічного управління управлінські компетенції 
досліджуються через призму стратегічного потенціалу, що формується 
на ресурсному, організаційному та управлінському рівні та становить 
сукупність ресурсів та компетенцій з унікальними властивостями для 
створення та нарощування нових можливостей ефективного 
функціонування та розвитку підприємства. Таким чином, управлінські 
компетенції вже не можна розглядати як ресурси чи активи – вони є 
наслідком координаційних, інтеграційних та управлінських процесів, 
спрямованих, перш за все, на досягнення стратегічних цілей [20]. 

При цьому складність урахування значимості саме управлінських 
компетенцій у процесі забезпечення економічної безпеки інноваційно-
активного підприємства полягає в тому, що з погляду цінності 
сприйняття споживачів і навіть самої системи управління 
підприємства в рамках оцінки ефективності конкурентних дій 
(конкурентної раціональності) вони залишаються недоступними, 
оскільки знаходять непряме вираження в споживчій вартості кінцевої 
продукції через ефективність використання внутрішніх здатностей і 
наявних ресурсів. Отже, саме розвиток “ключових” управлінських 
компетенцій підприємства є підставою для одержання тривалої стійкої 
конкурентної переваги. Розвиток враховується в процесі формування 
конкурентної стратегії й реалізації конкурентної поведінки, що 
найчастіше знаходить своє відображення у виконанні двох дій – 
пошуку можливостей відмінності від конкурентів (стратегія 
диференціації) і/або досягнення конкурентного лідерства за рахунок 
більш ефективного використання наявних ресурсів (як правило, 
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лідерства по витратах).  
Ключові управлінські компетенції надають можливість 

одержання в конкурентній боротьбі як якісних переваг, відносно 
характеристик виготовленої продукції, так і кількісних, відповідно 
підвищення ефективності потенційних можливостей (внутрішніх 
здатностей і ресурсів). Саме цей вплив підпадає під управлінський 
моніторинг оцінювання економічної безпеки підприємств. При цьому 
основну мету моніторингу та оцінювання управлінських компетенцій 
слід визначити як умову формування конкурентної стратегії 
забезпечення бажаного рівня економічної безпеки й конкурентної 
позиції стратегічного розвитку підприємства на ринку, виконання дій 
якої обумовлює розвиток (підтримку) стійких конкурентних переваг, а 
також дає змогу оцінити внутрішні можливості підприємства 
(конкурентоспроможний потенціал) і його здатності. В рамках цього 
управлінські компетенції підприємства визначаються як  здатність 
інноваційно-активного підприємства створювати більш високу в 
порівнянні з конкурентами споживчу цінність у результаті 
використання комбінації накопичених знань, умінь, навичок, досвіду, 
технологій і т.п. при реалізації ключових бізнес-процесів.  

Якщо ж розглядати інноваційно-активне підприємство як 
ієрархічну систему прийняття управлінських рішень необхідно 
визначити, що для кожного управлінського рівня можна виокремити 
специфічні компетенції персоналу, що забезпечують появу чи 
підсилення конкурентних переваг підприємства у цілому [21]. В рамках 
цього компетентність  визначається наявністю у персоналу певного 
переліку компетенцій, кожна з них має необхідний рівень розвитку, 
характеризує глибоке та доскональне знання персоналом своєї справи, 
способів і засобів досягнення намічених цілей управління. 

Таким чином, ключові управлінські компетенції надають 
можливість одержання в конкурентній боротьбі якісних та кількісних 
переваг з метою підвищення ефективності потенційних можливостей 
(внутрішніх здатностей і ресурсів). Саме цей вплив підпадає під 
управлінський моніторинг економічної безпеки інноваційно-активного 
підприємства, основною метою якого є моніторинг і подальше 
оцінювання компетентності управлінського персоналу, що задіяний в 
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управлінні процесом забезпечення економічної безпеки інноваційно-
активних підприємств.  При цьому управлінські компетенції 
відповідного персоналу слід визначити як чинник формування 
конкурентної стратегії забезпечення економічної безпеки інноваційно-
активних підприємств в рамках зміцнення їх конкурентної позиції на 
ринку, виконання дій якої обумовлює розвиток (підтримку) стійких 
конкурентних переваг, а також дає змогу оцінити внутрішні можливості 
підприємств і їх здатності до подальшого стратегічного розвитку.  

Отже, в сучасних умовах господарювання управлінські 
компетенції стають одним з основних елементів у колі об’єктів 
моніторингу, що характеризують конкурентоспроможність та 
економічну безпеку інноваційно-активних підприємств. Управлінські 
компетенції треба вивчати як особливий внутрішній ресурс, що 
охоплює знання, уміння, навички та досвід про спосіб ефективної 
організації й управління наявними ресурсами й бізнес-процесами 
інноваційно-активного підприємства з метою досягнення поставлених 
завдань, пов’язаних з досягненням перемоги в конкурентній боротьбі, 
носієм якого індивідуально або колективно являються працівники 
підприємства.  

При цьому слід зазначити, що сучасна парадигма управління 
повинна забезпечувати підпорядкування всіх аспектів управлінської 
діяльності з досягнення стратегічних конкурентних переваг  
інноваційно-активних підприємств  за рахунок формування й 
використання компетенції їх управлінського персоналу в найкращий 
спосіб. При цьому висока ефективність діяльності управлінського 
персоналу, що задіяний в процесі забезпечення економічної безпеки  
інноваційно-активних підприємств, досягається створенням 
раціонального процесу  управління потенціалом розвитку їх 
управлінських компетенцій та удосконаленням існуючого  
інструментарію щодо оцінювання їх компетентності. 

В рамках цього пропонується класифікацію управлінських 
компетенцій визначати за такими ознаками: 

 функціональними, тобто за роллю у формуванні змісту бізнес-
процесів і процедур виконання функцій. Функціональний підхід 
пов’язаний зі змістом та процедурами етапів процесу забезпечення 
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економічної безпеки інноваційно-активних підприємств. Його основні 
завдання: аналіз ринку та споживачів, розробка, виробництво, 
просування, доставка, обслуговування реалізованої інноваційної 
продукції й тощо; 

 структурними, тобто з урахуванням їхньої спрямованості на 
підтримку та розвиток інфраструктури бізнес-процесів. Структурний 
підхід пов’язаний з управлінням процесом забезпечення економічної 
безпеки інноваційно-активних підприємств. Його основні завдання: 
управління матеріальними, фінансовими, трудовими, інформаційними 
та іншими ресурсами підприємства, прогнозування і стимулювання 
підвищення рівня економічної безпеки, мотивація та регулювання 
управління процесом її забезпечення, оцінка, аналіз та діагностика 
поточного рівня економічної безпеки й тощо. 

Доцільно об’єднати функціональні та структурні класифікаційні 
ознаки та здійснити оцінку управлінських компетенцій персоналу, що 
задіяний в процесі забезпечення економічної безпеки  інноваційно-
активних підприємств підприємств на засадах розгляду їхніх 
складових (табл. 1). Пропонується класифікувати їх в якості 
професійних знань (професійних компетенцій), функціональних, 
інформаційно-методичних, інтелектуальних та соціальних компетенції, 
та компетенції, пов’язаних з прийняттям рішень.  

Для забезпечення довгострокового стратегічного розвитку 
підприємства та його стійких конкурентних переваг на ринку 
найбільше значення мають професійні знання (або професійна 
компетенція), які представлені такими складовими: 

1. Знання про інформаційні ресурси, зовнішні чинники, 
формування потреб споживачів, обмеження потенціалу стратегічного 
розвитку (конкурентоспроможного потенціалу), використання 
інструментів стратегічного управління при різних умовах зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

2. Знання про основні завдання формування, організації та 
управління  системи забезпечення економічної безпеки підприємства. 

3. Знання про методики аналізу та контролю, оцінки 
ефективності заходів щодо забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 
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Таблиця 1 – Признаки класифікації компетенцій підприємств 
(джерело: власна розробка) 

Признаки класифікації  Види компетенцій 
1. Об’єкт (носій) 
компетенцій  

 компетенції підприємства (корпоративні); групові; 
“індивідуальні” компетенції (індивідуумів)  

2. Тип джерела 
компетенцій   

 внутрішні (матеріальні та нематеріальні активи, НДДКР, 
технології, бізнес-процеси, персонал, оргструктура та 
корпоративна культура, інформаційні системи); 
 зовнішні (відносини з мікросередовищем (з 
постачальниками, споживачами, конкурентами, контактними 
аудиторіями)) 

3. Рівень формування  ресурсні; комплементарні (взаємодоповнюючі); 
стратегічні; 

4. База (основа) 
формування 

 засновані на технологіях; засновані на відносинах;  
засновані на знаннях;  засновані на вміннях і навичках (ноу-
хау); засновані на досвіді 

5. Можливість імітації  компетенції, що піддаються імітації;  унікальні компетенції 
6. Стадія життєвого 
циклу підприємства 

 відпрацьовані  компетенції (стандарти діяльності галузі, 
ринку); 
 стійкі компетенції (ключові компетенції, що не піддаються 
імітації зі сторони конкурентів); 
 компетенції, що зберігають свою силу в даний момент, але 
в майбутньому можуть бути імітованими конкурентами 

7. Сфера проявлення   пов’язані з доступом на ринок (відносини з конкурентами); 
 пов’язані з довірою з боку споживачів; 
  засновані на внутрішніх ресурсах і навичках 

8. Мета оцінювання  
компетентності  
(закладені в основі 
цілісної моделі 
професійної 
компетентності) 

 когнітивні (використання знань з теорії та знання з 
досвіду); 
 функціональні (уміння та ноу-хау); особистісні 
(поведінкові); 
 етичні (особиста думка та професійні цінності, здатність 
приймати засновані на них рішення в робочих ситуаціях); 
  мета-компетенції ( здатність справлятися з непевністю) 

9. Вплив на процес 
забезпечення економічної 
безпеки підприємств 

 професійні; функціональні; інформаційно-методичні; 
інтелектуальні; соціальні; компетенції прийняття рішень 

 
Функціональна компетенція – це ключові функції управління 

конкурентною взаємодією, що розкривають основні напрямки 
прийняття управлінських рішень та визначається можливостями 
(здатностями) підсистем підприємства здійснювати функції 
максимально ефективним способом.  
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Інформаційно-методична компетенція – це знання та вміння 
щодо використання сукупності методів, інформаційних технологій, 
програмного забезпечення, відповідних методичних підходів та 
розробок для реалізації функцій управління конкурентною взаємодією. 

Інтелектуальна компетентність – це сформована база знань та 
вмінь, що дає можливість ефективно їх використовувати в професійній 
діяльності,  формуючи інтелектуальний досвід діяльності людини.  

Соціальна компетенція – це здатність на відповідальність в 
ухваленні професійних рішень, яка характеризує здібності до 
взаємодії. 

Компетенція прийняття рішень – це здібність  вирішувати 
проблеми, яка характеризує алгоритм розробки та прийняття 
відповідних рішень, зміст процедур його прийняття, інформаційне 
забезпечення, відповідальність за прийняття рішень. 

Відтак, в процесі побудови системи моніторингу управління 
процесом забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств особливого значення набуває формалізація технології 
ідентифікації, моніторингу й оцінки саме управлінських компетенцій у 
рамках формування та реалізації механізму організаційно-
економічного забезпечення їх економічної безпеки.  

Саме процес моніторингу й подальшого стратегічного розвитку 
управлінських компетенцій забезпечується та спрямовується на 
сприяння досягненню стратегічних цілей інноваційно-активних 
підприємств. Відповідно, управлінські компетенції враховуються при 
розробці стратегії розвитку з метою забезпечення економічної безпеки 
підприємств в довгостроковій перспективі, під якою варто розуміти 
комбінацію методів ведення конкурентної боротьби й організації 
бізнесу, спрямовану на створення стійких конкурентних переваг і 
досягнення стратегічних організаційно-економічних цілей розвитку 
підприємств. 

При цьому управління процесом забезпечення економічної 
безпеки підприємств потребує створення специфічного організаційно-
економічного механізму управління, спрямованого на попередження та 
мінімізацію дії загроз.  

Отже, метою формування та практичної реалізації організаційно-
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економічного механізму управління процесом забезпечення 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств являється 
забезпечення її необхідного рівня задля досягнення підприємством 
своїх тактичних і стратегічних цілей. Досягнення поставленої мети 
здійснюється завдяки вирішенню основних організаційно-економічних 
заходів: 

– організація служби економічної безпеки на підприємстві; 
– планування мети, завдань, функцій, принципів управління 

процесом забезпечення економічної безпеки підприємства; 
– формування бюджету служби економічної безпеки 

підприємства; 
– фінансове забезпечення функціонування системи управління 

процесом забезпечення економічної безпеки підприємства; 
– контроль за дотриманням планових показників і аналіз 

відхилень рівня економічної безпеки підприємства від заданих 
нормативів; 

– діагностика стану рівня економічної безпеки підприємства й 
тощо. 

Відповідно, під організаційно-економічним механізмом 
управління процесом забезпечення економічної безпеки інноваційно-
активного підприємства доцільно розуміти взаємозалежну сукупність: 

– форм і методів економічного управління, у т.ч. системи 
мотивації; 

– форм і методів тактичного й оперативного управління; 
– важелів і методів формування системи керуючих параметрів; 
– системи обґрунтованих фінансових й адміністративних 

обмежень; 
– інформаційної системи формування законодавчо-правової та 

нормативної бази управлінських рішень [13]. 
При аналізі й оцінюванні механізму доцільно використовувати 

методи спостереження, експерименту, імітаційного й економіко-
математичного моделювання та інші. Відповідно до цього, необхідно 
послідовно вивчити механізм обліково-аналітично забезпечення 
економічної безпеки підприємств, фактори, важелі та методи, 
закладені в його основу.  
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Враховуючи ці положення, пропонується організаційно-
економічний  механізм управління процесом забезпечення економічної 
безпеки інноваційно-активних підприємств визначити як сукупність 
взаємозалежних організаційних, економічних і адміністративно-
правових важелів і методів цілеспрямованого впливу на об’єкт 
управління (підприємство), які у взаємодії забезпечують реалізацію 
комплексних цільових програм і планів досягнення певного рівня його 
економічної безпеки. Він повинен забезпечувати моніторинг, аналіз, 
удосконалення, прогнозування та планування рівня економічної 
безпеки, який досягло підприємство за певний час [13].  

На рис. 2 наведена структура сформованого організаційно-
економічного механізму управління процесом забезпечення 
економічної безпеки інноваційно-активних підприємств. Відповідно до 
наведеної запропонованої структури, умовно механізм управління 
можна поділити на два блоки: до першого блоку віднесені економічні 
та організаційні складові, до другого – його тактичне і стратегічне 
забезпечення.  

Набір засобів, методів, принципів і функцій управління та 
відповідних заходів щодо його забезпечення, що формують 
організаційно-економічний блок механізму управління, дозволяють 
підвищити (забезпечити) рівень економічної безпеки інноваційно-
активного підприємства в довгостроковій перспективі. 

В свою чергу, тактичне забезпечення управління процесом 
забезпечення економічної безпеки  інноваційно-активного 
підприємства полягає у ефективному та раціональному використанні 
потенціалу його подальшого розвитку за визначеними напрямками, 
забезпеченні стійкості стану його економічної безпеки та адаптація до 
поточних нововведень.   

Стратегічне ж забезпечення управління процесом забезпечення 
економічної безпеки  інноваційно-активного підприємства полягає у 
формуванні  здатностей  підприємства реалізувати власні стратегічні 
економічні інтереси при певних зовнішніх умовах завдяки захисту від 
існуючих і потенційних загроз та використанні можливостей, що надає 
зовнішнє середовище. 
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Відповідно, моніторинг реалізації організаційно-економічного 
механізму управління процесом забезпечення економічної безпеки  
інноваційно-активних підприємств також необхідно здійснювати у 
двох площинах: відносно його організаційної та економічної 
складових, які практично пронизують механізм, виступаючи 
платформою для інших складових.  

Самостійній моніторинг та оцінка складових спрямований на 
пошук приватних ресурсів, але вони не надають цілісної 
характеристики механізму. Тому їх повинна завершувати інтегрована 
оцінка ефективності організаційно-економічного забезпечення 
економічної безпеки  інноваційно-активного підприємства, яка 
спирається на ряд індикаторів (розвиток управлінських компетенцій, 
ефективне використання потенціалу розвитку підприємства та 
підвищення ефективності управління підприємством). 

В якості основних етапи моніторингу та оцінювання складових 
організаційно-економічного механізму управління процесом 
забезпеченя економічної безпеки  інноваційно-активних підприємств 
запропоновані: 

 визначення об’єктів моніторингу та подальшого оцінювання з 
врахування обмежень у часі, ресурсах та інше; 

 вибір критеріїв та системи показників щодо оцінювання рівня  
економічної безпеки підприємства; 

 вибір методу оцінювання; 
 безпосередній моніторинг; 
 безпосередня оцінка (розрахунки, порівняння, висновки та 

рекомендації).  
В рамках удосконалення існуючої методики моніторингу й 

подальшого оцінювання  рівня економічної безпеки інноваційно-
активних підприємств до сукупності показників треба додати: 

− синхронність формування системи забезпечення  економічної 
безпеки інноваційно-активних підприємств та механізму управління 
процесом її забезпечення й управлінських рішень і динаміки дії 
чинників впливу на рівень економічної безпеки підприємств; 

− кількість нейтралізованих негативних чинників впливу на 
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економічну безпеку підприємств. 
В рамках визначеної послідовності моніторинг та оцінювання 

рівня економічної безпеки інноваційно-активних підприємств 
інтегрований з комплексною оцінкою потенціалу їх стратегічного 
розвитку  та пропонується здійснювати його на основі поєднання 
статичного та динамічного підходів, визначення пріоритетності 
використання кількісних показників, створення системи показників і 
критеріїв як єдиної інформаційної бази для формування системи 
забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних підприємств. 
Пропонується всі показники в рамках формування удосконаленого 
аналітичного інструментарію, розподілити між двома відокремленими, 
але послідовно взаємопов’язаними етапами, що сформують структурну 
модель організаційно-економічного забезпечення економічної безпеки 
інноваційно-активних підприємств: 

– формування механізму управління процесом обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств, що здійснюється в зовнішньому середовищі, тобто з 
урахуванням дії зовнішніх чинників впливу на економічну безпеку; 

–  реалізація механізму управління процесом обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних 
підприємств, пов’язаної з побудовою ефективної системи з 
урахуванням дії внутрішніх чинників впливу на економічну безпеку 
[1]. 

Таким чином, аналізуючи зовнішні та внутрішні загрози, 
управлінський персонал  інноваційно-активного підприємства повинен 
спрогнозувати найбільш небезпечні з них та розробити систему 
відповідних заходів щодо їх своєчасного виявлення, попередження або 
послаблення їх впливу на систему забезпечення економічної безпеки  
підприємств.  

Підводячи підсумки, слід зазначити, що управління процесом 
забезпечення економічної безпеки інноваційно-активних підприємств 
здійснюється в умовах невизначеності впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища на ефективність прийняття управлінських 
рішень, що обумовлює необхідність застосування комплексного та 
системного підходів.  
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При цьому економічну безпеку інноваційно-активних 
підприємств слід розглядати як універсальну та комплексну категорію, 
в основі якої закладено систему забезпечення та захисту економічних 
інтересів підприємств від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, 
досягання захищеності їх потенціалу розвитку від негативного впливу 
загроз та небезпек, створення відповідних умов щодо набуття 
здатності відновлюватись та постійно розвиватись в умовах високо 
динамічних змін ринкового середовища. 

В рамках формування й реалізації організаційно-економічного 
механізму управління процесом забезпечення економічної безпеки 
інноваційно-активних підприємств забезпечення економічної безпеки 
підприємства слід розглядати як вид управлінської діяльності щодо 
формування, розвитку та реалізації конкурентних переваг і 
забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економічної 
конкуренції. При цьому створення системи обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки підприємства та організаційно-
економічний механізм управління процесом її забезпечення мають 
відбуватись одночасно: завдання першої полягає в підтримці 
оптимального рівня економічної безпеки підприємства, завданням 
другого являється забезпечення її необхідного рівня задля досягнення 
підприємством своїх тактичних і стратегічних цілей розвитку.  

Таким чином, визначення співвідношення обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки  інноваційно-активних підприємств 
та управління процесом її забезпечення дозволить врахувати 
синхронність формування системи обліково-аналітичного 
забезпечення та відповідного організаційно-економічного механізму 
управління, оцінити вплив управлінських рішень і динаміки дії 
чинників впливу на рівень економічної безпеки в рамках 
удосконалення існуючих методик її моніторингу й оцінювання, що 
можна визначити в якості перспектив подальших досліджень з 
визначеної наукової тематики.     
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РОЗДІЛ 30 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ 

КОНТРОЛЮВАННЯ 

старший викладач  
кафедри обліку, аналізу і аудиту 

Одеський національний політехнічний університет 
Варчук О.А. 

В сучасних умовах розвитку економіки України для кожного 
підприємства важливе значення має забезпечення 
конкурентоспроможності своєї продукції, що можливо завдяки 
впровадження в свою діяльність – інновацій.  

Поняття «інновація» вперше було введено австрійським ученим-
економістом Й. Шумпетером, який у своїх працях «Теорія 
економічного розвитку» та «Цикли ділової активності» під інновацією 
розумів процеси науково-технічних змін з метою створення й 
використання нових видів споживчих товарів, виробничих і 
транспортних засобів, нових ринків і форм організації промисловості 
[1, 2]. 

Згідно з Закoном Укpаїни  «Пpo іннoваційну діяльність», 
інновації – 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 [3]. 

Державна служба статистики України під інновацією розуміє 
введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого 
продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи 
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нового організаційного методу в діяльності підприємства (організації), 
організації робочих місць або зовнішніх зв’язків [4]. 

Вивчення сучасних літературних джерел [5, 6, 7, 8, 9] показало, 
що кожен з авторів по-своєму тлумачить поняття «інновації» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Трактування поняття «інновації» (джерело: 
систематизовано автором на основі [5, 6, 7, 8, 9]) 

Визначення поняття «інновація» Джерело 

Це результат інноваційної діяльності, відображений у вигляді 
наукових, технічних, організаційних чи соціально-економічних 
новинок, котрий може бути отриманий на будь-якому етапі 
інноваційного процесу 

Харів С. 
[5] 

Введений у практичну діяльність результат інноваційного процесу, 
втілений у новому чи модернізованому продукті, методі, підході, 
принципі,  що створюється для вирішення певного завдання. 

Пересунько З. М. [6] 

Це кінцева мета (результат) інноваційної діяльності, яка 
досягається шляхом впровадження в організаційну систему чогось 
нового 

Ніронович Н.І. 
[7] 

 
Зміни у всіх сферах життєдіяльності підприємства: виробничій, 
маркетинговій, фінансовій, організаційній, соціальній за 
допомогою впровадження, освоєння і використання нових або 
вдосконалених рішень, заснованих на науково-технічних 
досягненнях, з метою задоволення постійно зростаючих потреб 
суспільства та підвищення конкурентоспроможності самого 
підприємства 

Дідченко О. І., 
Бибочкіна О. Ю. [8] 

 

Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені, відмінні від 
існуючої практики, 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, виступають результатом досягнень науково-технічного 
прогресу та забезпечують його подальший розвиток 

Богашко О.Л. 
[9] 

 

 
Отже, аналіз трактування поняття «інновації» сучасними 

науковцями показав, що автори Харів С., Пересунько З. М., Ніронович 
Н.І. [5, 6, 7] вважають, що інновація це результат інноваційної 
діяльності (процесу). 

Дідченко О. І., Бибочкіна О. Ю. [8], вважають, що це зміни у 
діяльності підприємства, які відбуваються за допомогою 
впровадження, освоєння і використання нових або вдосконалених 
рішень, заснованих на науково-технічних досягненнях. 
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Богашко О.Л. [9] дотримується думки, що це новостворені,  
вдосконалені, відмінні від чинної практики, конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги. 

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., 
Скочиляс С. М. [10] виділяють риси, які характерні для інновацій:  

 інновація є доцільною і корисною зміною в попередньому стані 
якого-небудь об’єкту, процесу;  

 ця зміна повинна отримати практичне застосування і мати 
корисний результат;  

 предметом цих змін можуть бути вироби, технології організація 
виробництва, управління;  

 інновації вважаються найважливішим засобом реалізації цілей 
розвитку суб’єкта, результатом чого є підвищення ефективності його 
діяльності [10]. 

Автор підтримує думку авторів Харів С.[5], Пересунько З. М.[6], 
Ніронович Н.І.[7], та вважає, що інновації є кінцевим результатом 
інноваційної діяльності, та надає своє тлумачення цього поняття. 
Отже, інновації є кінцевим результатом інноваційної діяльності 
підприємства, який здійснюється шляхом впровадження в його 
діяльність нових (або вдосконалених, модернізованих) продуктів 
(методів, рішень, технології), від застосування яких в майбутньому 
можливі позитивні наслідки в його виробничий, організаційній та 
комерційній діяльності. 

Законом України про «Пpoіннoваційну діяльність» [3] також 
визначені такі терміни, як «інноваційний продукт» та «інноваційна 
продукція». 

Державна служба статистики України [4] надає визначення 
тільки поняттю  «інноваційний продукт».   

Аналіз теоретичних джерел [3, 4, 11, 12, 13] свідчить про 
узгодженість між науковцями понять «інноваційний продукт» та 
«інноваційна продукція» та про їхню відповідність діючому 
законодавству (табл. 2).  

Хоча, слід зазначити, що Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан 
А.П. [13] при наданні поняття «інноваційний продукт» надають 
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уточнення та вважають що «інноваційний продукт являє собою 
науковий або науково-технічний результат науково-дослідної, 
дослідно-конструкторської розробки, що містить нові знання та 
рішення і зафіксований на будь-якому інформаційному носії» [13]. 

Яшкіна О. І. [14] розглядає поняття «інноваційний продукт» та 
«інноваційна продукція» у розрізі машинобудівних підприємств, та 
вважає, що: 

– інноваційний продукт – це «нові технології виробництва (нові 
засоби виробництва; нові технологічні процеси; нові машини та 
механізми у виробництві; нове устаткування та обладнання для 
виробництва; нове або вдосконалене програмне забезпечення для 
автоматичних машин), які планується розробити або придбати для 
впровадження на машинобудівному підприємстві» [14];  

– інноваційна продукція – це «нові товари або послуги, які 
виробляються або надаються машинобудівним підприємством за 
допомогою інноваційних технологій виробництва»[14] 

Також, Яшкіна О. І. [14], визначає «головну відмінність 
інноваційного продукту від інноваційної продукції», а саме: 
«можливість отримання охоронних документів на результати науково-
дослідних або дослідно-конструкторських робіт, за якими отримано 
інноваційний продукт».  

Як бачимо, думки Волкова О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. 
[13] та Яшкіної О. І. [14] збігаються. З цією ж думкою погоджується 
автор та вважає, що для впровадження інноваційного продукту 
промисловому підприємству необхідно отримати або купувати 
документи на дозвіл (права промислової власності та інші науково-
технічних нематеріальні активи). 

Отже, проведене теоретичне дослідження дає змогу визначити, 
що поняття «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція» є 
результатом здійснення промисловим підприємством інноваційної 
діяльності та об’єднуються в більш «ширше» поняття «інновація».  

Інноваційний продукт може мати різні стадії готовності 
(наприклад, винахід, технічна документація, корисна модель, 
промисловий зразок, торгова марка), тобто потребує доведення до 
стадії готовності.  
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Таблиця 2 – Трактування понять «інноваційний продукт»  
та «інноваційна продукція» (джерело: систематизовано автором  

на основі [3, 4, 11, 12, 13]) 

Визначення понять 
Джерело 

«інноваційний продукт» «інноваційна продукція» 
1 2 3 

Є результатом виконання інноваційного 
проекту і науково-дослідною і (або) 
дослідно-конструкторською розробкою 
нової технології (в тому числі –
інформаційної) чи продукції з 
виготовленням експериментального 
зразка чи дослідної партії і відповідає 
таким вимогам: 
а) він є реалізацією (впровадженням) 
об'єкта інтелектуальної власності 
(винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка, топографії 
інтегральної мікросхеми, селекційного 
досягнення тощо), на які виробник 
продукту має державні охоронні 
документи (патенти, свідоцтва)  чи 
одержані від власників цих об'єктів 
інтелектуальної власності ліцензії,  або 
реалізацією (впровадженням) відкриттів. 
При цьому використаний об'єкт 
інтелектуальної власності має бути 
визначальним для даного продукту; 
б) розробка продукту підвищує 
вітчизняний науково-технічний і 
технологічний рівень; 
в) в Україні цей продукт вироблено (буде 
вироблено) вперше, або якщо не вперше, 
то порівняно з іншим аналогічним 
продуктом, представленим на ринку, він 
є конкурентоздатним і має суттєво вищі 
техніко-економічні показники  

Нові конкурентоздатні товари   чи 
послуги, що відповідають 
вимогам: 
а) вона є результатом виконання 
інноваційного проекту; 
б) така продукція виробляється 
(буде вироблена) в Україні 
вперше, або якщо не вперше, то 
порівняно з іншою аналогічною 
продукцією, представленою на 
ринку, є конкурентоздатною і має 
суттєво вищі техніко-економічні 
показники. 
Інноваційна продукція може бути 
результатом тиражування чи 
застосування інноваційного 
продукту. Інноваційною 
продукцією  може  бути  визнано 
інноваційний продукт, якщо він не 
призначений для тиражування. 
 

Закoн 
Укpаїни  

«Пpo 
іннoваційну 
діяльність» 

 [3] 

 Це продукція, яка є новою або 
значно удосконаленою в частині її 
властивостей або способів 
використання. Новими 
продуктами вважаються товари та 
послуги, що суттєво відрізняються 
своїми характеристиками або 
призначенням від продуктів, що 

Наукова та 
інноваційна 
діяльність в 
Україні: 

Статистичний 
збірник [4] 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

757 

1 2 3 
 виготовлялися підприємством 

(організацією) раніше. Значні 
покращення можуть 
здійснюватися за рахунок змін в 
матеріалах, компонентах та інших 
характеристиках виробів, що 
покращують їх властивості. Сюди 
включаються значні 
вдосконалення в технічних 
характеристиках, компонентах та 
матеріалах, у вбудованому 
програмному забезпеченню та 
інших функціональних 
характеристиках.  
До обсягу інноваційної продукції 
віднесена вищезазначена 
продукція, що впроваджувалася у 
виробництво протягом останніх 
трьох років і реалізована на 
вітчизняному ринку. 

 

Це результат науково-дослідної і/або/ 
дослідно-конструкторської розробки, що 
відповідає вимогам до інноваційної 
діяльності 

Це нові конкурентноздатні товари 
чи послуги, що відповідають 
вимогам до інноваційної 
діяльності 

Бутнік-
Сіверський О. 

Б.[11] 

Це результат науково-дослідної і (або) 
дослідно-конструкторської розробки, що 
відповідає вимогам, встановленим 
Законом України «Про інноваційну 
діяльність» 

Це нові конкурентоспроможні 
товари чи послуги, що 
відповідають вимогам, 
установленим Законом України 
«Про інноваційну діяльність» 

Чернадчук 
В.Д., Сухонос 

В.В., 
Чернадчук 
Т.О. [12] 

Являє собою науковий або науково-
технічний результат науково-дослідної, 
дослідно-конструкторської розробки, що 
містить нові знання та рішення і 
зафіксований на будь-якому 
інформаційному носії 

Нові конкурентоспроможні товари 
чи послуги, що відповідають 
вимогам, які висуваються що до 
інноваційної діяльності 

Волков О.І., 
Денисенко 
М.П.,  

Гречан А.П. 
[13] 

 
Інноваційна продукція, навпаки, характеризується завершеністю 

одного циклу інноваційного процесу.  
Дослідження інновації не можливо без їхньої науково 

обґрунтованої класифікації, тобто групування залежно від обраних 
класифікаційних ознак. 

Державна служба статистики України [4] виділяє технологічні 
інновації та не технологічні інновації, які в свою чергу розрізняє на 
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чотири типи інновацій: продуктові, процесові, маркетингові й 
організаційні (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Класифікація інновацій згідно з Державною службою 

статистики України (джерело: [4]) 

Ілляшенко С.М. [15, 16] дуже детально розглядає інновації та їхні 
особливості, характеризує їх за рівнем новизни, показує взаємозв’язки, 
надає схеми класифікації інновацій та виділяє такі класифікаційні 
ознаки  (табл. 3). 
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Продуктові інновації – це впровадження товару або послуги, що є 
новими або значно поліпшеними за його властивостями або 
способами використання (тобто значні вдосконалення в технічних 
характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому 
програмному забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або в 
інших функціональних характеристиках) 

Процесові інновації – це впровадженням нового або значно 
поліпшеного способу виробництва або доставки продукту (тобто 
значні зміни в технології, виробничому устаткуванні й/або 
програмному забезпеченні) 
 

Організаційні інновації – це впровадженням нового організаційного 
методу в діяльності підприємства (організації), в організації робочих 
місць або зовнішніх зв'язків 

Маркетингові інновації – це впровадженням нового методу 
продажу, уключаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, 
його складуванні, просуванні на ринок або в призначенні продажної 
ціни, що націлені на краще задоволення потреб споживача, відкриття 
нових ринків або завоювання нових позицій для продукції 
підприємства на ринку з метою збільшення обсягу продажу 
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Таблиця 3 – Класифікації інновацій за Ілляшенко С.М.  
(джерело: [15, с. 13-15; [16], с. 29, с.36]) 

Класифікаційна ознака Вид інновації 
Предметний зміст 
інноваційної діяльності 

Продуктові, технологічні, управлінські, ринкові 

Сфера діяльності (характер 
застосування) 

Виробничі, економічні, маркетингові, соціальні, 
екологічні, правові  

Рівень новизни Радикальні (піонерні),  ординарні, модифікуючи 
Масштаб новизни 
 

Нові для підприємства, нові для галузі, нові для 
країни, світової новизни 

Адресат інновацій Виробник, споживач, суспільство  
Вид одержуваного ефекту Науково-технічний ефект, економічний ефект, 

соціальний ефект, екологічний ефект, 
інтегральний ефект 

Ступінь матеріальної 
відчутності 

Продуктові, процесні, об’єкти інтелектуальної 
власності  

Залежно від типу створення 
блага 

Інновація-продукт, інновація послуга, інновація 
технологія 

Залежно від подальшого 
використання 

Інновація для подальшого використання в 
виробництві, споживча інновація 

 
Федулова Л.І. [17] розглядає інновації з точки зору підприємства, 

яке активно займається інноваційною діяльністю та виділяє п’ять 
класифікаційних ознак (табл. 4). 

Таблиця 4 – Класифікація інновацій за Федуловою Л.І.  
(джерело: [17, с. 40-41]) 

Класифікаційна ознака Вид інновації 
За видом об’єкта інноваційної 
діяльності 

Інновації-продукти, інновації-процеси, ринкові 
(маркетингові) інновації  

За роллю в реалізації цілей 
організації 

Поліпшувальні, стратегічні  
 

За значенням для реального 
напряму діяльності 

Базисні (фундаментальні), модифікувальні, 
псевдоінновації 

За сферою діяльності 
підприємства 

Інновації «на вході в підприємство»,  інновації «на 
виході з підприємства», інновації структури 
підприємства  

За змістом діяльності Технологічні,  виробничі,  економічні, торгівельні, 
соціальні,  управлінські  
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Як бачимо, розглянуті класифікації мають тільки одну спільну 
класифікаційну ознаку за змістом (сферою) діяльності або характером 
застосування та доповнюють одна одну: технологічні,  виробничі,  
економічні, торгівельні, соціальні, управлінські маркетингові, 
екологічні, правові. 

На нашу думку, для дослідження формування інноваційних 
витрат промислових підприємств доцільно виділити такі 
класифікаційні ознаки інновацій (табл. 5). 

Таблиця 5 – Класифікація інновацій для формування інноваційних 
витрат промислових підприємств (джерело: систематизовано 

автором на основі [4, 15-19])  

Класифікаційна ознака Вид інновації 
За видом об’єкта 
інноваційної діяльності 

Інноваційний продукт, інноваційна продукція, 
інноваційна послуга, організаційна інновація, 
маркетингова інновація  

За масштабом новизни Нові для підприємства, нові для галузі 
За відношенням до 
власності 

Власні, залучені  

За способом впровадження 
 

Створені для власного виробництва, створені 
для реалізації, придбані для власного 
виробництва, придбані для реалізації 

За джерелом фінансування Власні кошти, залучені кошти, бюджетне 
фінансування 

 
Отже, аналіз наукових джерел свідчить про різноманітність 

підходів до вибору класифікаційних ознак інновацій, тому для 
побудови досконалої класифікації інновації потрібно перш за все 
визначити її мету та обрати класифікаційні ознаки таким чином, щоб 
можливо було дати якісну та кількісну оцінку інновації, визначити 
ефективність їх впровадження, визначити їх перспективність, 
оптимально організувати інноваційний процес на промисловому 
підприємстві.  

Впровадження підприємством інновації може займати тривалий 
час бо передбачає проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень, дослідно-конструкторських та дослідно-
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експериментальних розробок, організаційно-економічну роботу, 
виробництво нових продуктів (товарів, технологій) що в сукупності 
визначається як здійснення інноваційної діяльності. 

Згідно з Закoном Укpаїни  «Пpo іннoваційну діяльність», 
інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання 
і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг 
[3]. 

Аналіз наукових джерел [6, 16, 20-27] визначив, що знайдені 
означення поняття «інноваційна діяльність» можна згрупувати та 
розглядати у трьох аспектах (табл. 6).  

Таблиця 6 – Трактування поняття «інноваційна діяльність» 
(джерело: систематизовано автором на основі [6, 16, 20-27]) 

Визначення поняття  Джерело 
1 2 
1. Як вид діяльності 

Діяльність з доведення науково-технічних винаходів, розробок до 
результату, придатного до практичного використання 

Лапко О. 
[20] 

Діяльність колективу, що спрямована на доведення науково-
технічних ідей, винаходів до результату, придатного до 
практичного застосування та реалізації на ринку з метою 
задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних 
товарах і послугах 

Краснокутська Н.
[21] 

Це діяльність, що спрямована на використання та 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та 
послуг 

Майорова Т.  
[22] 

Діяльність підприємства спрямована на створення і залучення із 
зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли 
підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових 
позицій, забезпечували б перспективу розвитку. Це не лише 
розв’язання технічних завдань щодо створення нового продукту, 
нової технології чи удосконалення наявних, а й відбір 
перспективних науково-технічних досягнень, своєчасне 
патентування винаходів, просування наукомістких товарів на 
ринок. 

Васильєв О.  
[23] 

Це діяльність, в результаті якої народжується щось нове 
(новація), яке відзначається неповторністю та оригінальністю і 
якого до того не існувало в природі, суспільстві. 

Чумак О. 
[24] 
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1 2 
2. Як процес  

Процес створення, впровадження і поширення інновацій Ілляшенко С. [16]
Процес, спрямований на реалізацію результатів завершених 
наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних 
досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується 
на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що 
використовується у практичній діяльності, а також супутні 
наукові дослідження і розробки 

Скрипко Т. 
[25] 

Процес стратегічного маркетингу, НДДКР, організаційно-
технічної підготовки виробництва, виробництва й оформлення 
нововведень, їх 

Фатхутдинов Р.  
[26] 

впровадження (або перетворення на інновацію) і поширення в 
інші сфери 

 

3. Як сукупність процесів або заходів  
Це сукупність інноваційних процесів, а інноваційний процес, в 
свою чергу, – це процес якісної зміни (модернізації) існуючих 
продуктів, методів, підходів, принципів або створення якісно 
нового продукту, методу, підходу, принципу у всіх сферах 
діяльності людини, що базується на використанні нових знань. 
Інноваційний процес створення (модернізації) певного продукту, 
методу підходу, принципу починається з моменту зародження 
ідеї й закінчується введенням новації в практичну діяльність, що 
й породжує інновацію 

Пересунько З. 
[6] 

Цілий комплекс взаємопов’язаних між собою фінансових, 
виробничих, технологічних, наукових, організаційних та 
комерційних заходів, сукупність яких приводить до інновацій у 
вигляді нового чи удосконаленого продукту або технології його 

Амоша О., 
Антонюк В., 
Землянкін А., 
Захаркін О.[27] 

 
Отже, існує декілька підходів до трактування поняття 

«інноваційна діяльність», в одних джерелах інноваційна діяльність 
розглядається як вид діяльності [20-24], у других – як процес [16, 25, 
26], у третіх – як сукупність інноваційних процесів [6] або комплекс 
взаємопов’язаних заходів  [27].  

Також між науковцями йдуть суперечки щодо тотожності понять 
«інноваційна діяльність» та «інноваційний процес». Одні науковці 
вважають, що поняття «інноваційний процес» більш ширше чим 
поняття «інноваційна діяльність», інші навпаки. 

Харів С. [5] використовує поняття інноваційний процес, та 
вважає, що це «сукупність комплексних, постійно здійснюваних у 
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просторі та часі, прогресивних, науково-технічних, організаційних і 
соціально-економічних змін, що ведуть до підвищення ефективності  
суспільного виробництва та вирішення соціальних проблем (екологія, 
умови праці)» [5]. 

Йохна М. А., Стадник В. В., Горбачова Ю.І., Голуб О.І., О.В. 
Васильєв, Н.М. Богдан  [28, 29, 23] надають таке визначення 
інноваційному процесу – це «процес перетворення наукового знання в 
інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний 
ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її 
впровадження у практику» [28, 29, 23]. 

Федулова Л.І. [17] вважає що «інноваційний процес – 
комплексний процес створення, поширення та використання нового 
практичного засобу (нововведення) для нової або для поліпшення 
задоволення уже відомої потреби людей; водночас цей процес 
пов’язаних із запровадженням нововведення змін у тому або тому 
соціальному й речовому середовищі, де здійснюється його життєвий 
цикл; здійснення повного життєвого циклу інновацій» [17].  

Американський науковець Твисс Б. [30] тлумачить інноваційний 
процес як «перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів 
на фізичну реальність (нововведення), яка змінює суспільство» [30]. 

Йохна М.А., Стадник В.В., Горбачова Ю.І., Голуб О.І., О.В. 
Васильєв, Н.М. Богдан [28, 29, 23] вважають, що «інноваційна 
діяльність та інноваційний процес за своїм змістом дещо різняться. 
Інноваційний процес є ширшим поняттям, ніж інноваційна діяльність. 
Він охоплює всі стадії створення новинки» щодо інноваційної 
діяльності то вона «полягає в діях людей, спрямованих на створення 
чи впровадження інновації на певній стадії інноваційного процесу» 
[28, 29, 23]. 

М. В. Чорна, С. В. Глухова [31, 32] вважають навпаки, що 
«поняття «інноваційна діяльність» є ширшим за поняття процес, 
оскільки воно має безперервний та необмежений характер. Однак дані 
поняття є взаємопов’язаними, оскільки процес за своєю сутністю може 
виступати засобом здійснення діяльності» [31, 32], тому вони надають 
такого означення: «інноваційний процес виступає стадією здійснення 
інноваційної діяльності і являє собою сукупність певних послідовних 
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змін стану наукової розробки від зародження ідеї до набуття нею 
форми готового продукту» [31, 32]. 

Автор погоджується з думкою Ковтуненко К. В. [33], яка вважає, 
що «інноваційною діяльністю може бути як інноваційний процес, так і 
його окремі етапи або їх певна комбінація» [33], тобто «інноваційна 
діяльність може включати і повний інноваційний процес, і його окремі 
етапи або їх певну комбінацію» [33]. Але ствердження «що 
інноваційна діяльність є частиною інноваційного процесу, або 
дорівнює йому» суперечливе, бо, на думку автора, інноваційна 
діяльність може дорівнювати інноваційному процесу, якщо на 
підприємстві відбувається один інноваційний процес, а якщо їх 
відбувається декілька, то тоді інноваційна діяльність охоплює декілька 
інноваційних процесів та є більш ширшим поняттям. 

Проведене теоретичне дослідження дає змогу скласти власну 
думку автора щодо тлумачення понять «інноваційна діяльність» та 
«інноваційний процес» та їх взаємозв’язку, отже: 

– поняття «інноваційна діяльність» є  ширшим, ніж поняття 
«інноваційний процес», та може охоплювати декілька інноваційних 
процесів, наприклад, одночасно на підприємстві може створюватися 
декілька інновацій, тобто одночасно буде відбуватися декілька 
інноваційних процесів, крім цього, зміст інноваційних процесів може 
бути різним, залежно від того, чи підприємство власними засобами 
створює інновацію чи її купує; 

– інноваційна діяльність – це комплекс взаємопов’язаних між 
собою фінансових, виробничих, технологічних, наукових, 
організаційних та комерційних заходів підприємства, сукупність яких 
призводить до створення інновацій у вигляді нового (чи 
удосконаленого, модернізованого) продукту (або методу, рішення, 
технології); 

– інноваційний процес – це процес створення інновацій у вигляді 
нового (чи удосконаленого, модернізованого) продукту (або методу, 
рішення, технології), який відбувається на підприємстві за певними 
послідовними етапами, які, в свою чергу, поділяються на стадії. 

Слід зазначити, що інноваційну діяльність слід розглядати на 
мікрорівні, тобто у розрізі одного промислового підприємства, що 
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створює, виробляє та реалізує інновації. 
Інноваційний процес на підприємстві відбувається за 

послідовними етапами, які, в свою чергу, поділяються на стадії. 
Класичний варіант моделі інноваційного процесу представляють 
науковці Йохна М.А., Стадник В.В., Горбачова Ю.І., Голуб О.І., О.В. 
Васильєв, Н.М. Богдан, Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов 
М.М. [27, 28, 23, 34]. Він передбачає три основних послідовних етапу 
інноваційного процесу: «наука – техніка (технологія) – виробництво» 
[27, 28, 23, 34], а кожен з цих етапів поділяється на стадії:  

– наука: фундаментальні і прикладні дослідження; 
– техніка (технологія): дослідно-конструкторські та проектно-

конструкторські роботи; 
– виробництво: дослідження ринку, конструювання, ринкове 

планування, дослідне виробництво, ринкове випробування [27, 28, 23, 
34]. 

Аналіз наукових джерел [16, 26-28, 17, 30, 32-41] дав підстави 
виділити такі етапи та стадії інноваційного процесу, а також результат, 
що очікується на промисловому підприємстві після їх завершення (рис. 
2).  
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Отже, інноваційний процес на промисловому підприємстві може  
складатися з чотирьох етапів, які, в свою чергу, поділяються на стадії:     

– науково-дослідницький етап: фундаментальні (теоретичні) 
дослідження, прикладні дослідження,  маркетингові  дослідження 
доцільності впровадження інновації;  

– організаційний етап: визначення джерел фінансування та їх 
структури, придбання прав промислової власності та інших науково-
технічних нематеріальних активів; 

– технічний етап: дослідно-конструкторські роботи, 
експериментальні роботи, підготовка до виробництва, технологічні 
роботи (промислове виробництво);  

– комерційний етап: маркетингові  дослідження, комерціалізація 
інновації, дифузія інновації. 

Саме на кожної з цих стадій відбувається формування 
інноваційних витрат.  

Для здійснення інноваційного процесу підприємству необхідно 
придбати основні засоби, нематеріальні активи, виробничі запаси 
тощо, тобто здійснити витрати.   

Витрати – дуже важливий елемент господарської діяльності будь 
якого промислового підприємства.  Витрати є базою для формування 
ціни на продукцію, впливають на формування фінансового результату 
діяльності і визначення чистого прибутку. 

Поняття «витрати» зустрічається у наукових працях з економіки, 
бухгалтерського та податкового обліку, аудиту, а також у чинному 
законодавстві, значній кількості нормативних документів. 

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати», «витрати відображаються в бухгалтерському обліку 
одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. 
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати 
можуть бути достовірно оцінені» [43]. 

Згідно з Податковим кодексом України, «витрати – це сума будь-
яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній та 
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нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської 
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань, унаслідок чого відбувається зменшення 
власного капіталу» [44]. 

Незважаючи на законодавче визначення поняття «витрати» між 
вченими і досі тривають суперечки щодо тлумачення поняття. Це 
пов’язано з багатьма факторами:  

– по-перше, по-різному тлумачать поняття в економіці, 
управлінському, бухгалтерському та податковому обліку;  

– по-друге, має місце некоректний переклад з російської мови 
українською власне поняття «витрати»;  

– по-третє, розповсюджене використання поняття «витрати» як 
синоніму понять «затрати», «видатки» [45]. 

Узагальнюючи дослідження [46-57], можливо виділити такі 
підходи до визначення змісту поняття «витрати» (табл. 7). 

Таблиця 7 – Сучасні підходи до визначення змісту поняття 
«витрати» (джерело: систематизовано автором на основі [46-57]) 

Визначення витрат як Джерело 
1 2 

Тлумачення поняття «витрати» як економічної категорії 
Використання або споживання матеріалів, товарів і послуг у 
процесі отримання доходу 

Бойко Ж.  
[46, с. 238] 

Вартість усіх ресурсів, що використовуються в процесі 
діяльності підприємства для досягнення основної мети 

Грінченко А. 
[47, с. 5]  

Повністю або частково використані у процесі господарсько-
фінансової діяльності підприємства запаси, необоротні активи, 
трудові й інтелектуальні ресурси, а також зменшення 
(погашення) зобов’язань підприємства перед бюджетом, 
кредиторами й іншими юридичними та фізичними особами. 

Дерій В. 
[48, с. 158]  

Економічна категорія, яка відображає грошово-матеріальні 
ресурси, використані підприємством для здійснення його 
виробничо-господарської діяльності й досягнення поставленої 
мети за умови застосування найефективнішого варіанта їх 
використання 

Ростовська Г. 
[49, с. 268]  

Грошові та матеріальні ресурси, які використані протягом 
певного періоду в господарському процесі підприємства, а 
також показник ефективності діяльності господарюючого 
суб’єкта 

Скрипник М. 
[50, с. 164]  
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1 2 
Грошове вираження величини економічних ресурсів 
підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних 
для здійснення його виробничо-господарської діяльності й 
досягнення поставленої мети 

Турило А., 
Кравчук Ю., 
Цуцурук Н. 
[51, с. 86] 

Тлумачення поняття «витрати» як об’єкт бухгалтерського обліку 
Елемент фінансової звітності, який визначається П(С)БО та 
МСБО для складання фінансової звітності 

Безверхий К. 
[52 , с. 222] 

Платежі грошовими засобами або іншими активами, 
пов’язаними з діяльністю даного підприємства та зменшення 
доходів або власного капіталу їх власників за період 

Зонова А.  
[53, с. 36]  

 
Сума вартостей використаних ресурсів, що зменшує суму 
отриманого від реалізації продукції доходу, а отже, і розмір 
власного капіталу 

Ільченко Л.  
[54, с. 19]  

Використання (відтік) грошових коштів і одночасно – це 
зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або 
збільшення зобов’язань підприємства, що призводить до 
зменшення капіталу 

Нападовська Л. 
[55, с. 241]  

 

Частина використаних ресурсів, яка при визначенні прибутку 
підприємства за звітний період ставиться у відповідність з 
визначеними доходами 

Скрипник М. 
[56, с. 312]  

 
Виражена в грошовому вимірнику сума спожитих в процесі 
господарської діяльності економічних ресурсів підприємства 
або збільшення його зобов’язань 

Філіп (Попович) 
Л. [57, с. 210] 

 
Отже, частина науковців [46-51], а друга частина – як об’єкт 

бухгалтерського обліку [52-57] при визначенні змісту поняття 
«витрати» розглядає його як економічну категорію. 

У працях Скрипник М. [50, 56] наведено поняття «витрат» і як 
економічної категорії, і як елемента бухгалтерського обліку.  

Більшість науковців  вважає [46, 48, 54-57], що витрати – це 
активи (або економічні ресурси, грошові кошти, майно та інше), які 
використані частково (або повністю). Тлумачення поняття «витрати» 
Нападовська Л. [55] пов’язує ще й з періодом їх виникнення.  

Проведене дослідження дає змогу сформувати правильне, на наш 
погляд, визначення поняття «витрати». Отже, витрати – це зменшення 
активів (необоротних активів, запасів, грошових коштів та іншого 
майна) або збільшення зобов’язань підприємства (перед 
постачальниками, бюджетом та іншими кредиторами), що 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

770 

призводить до зменшення економічних вигод та власного капіталу у 
звітному періоді в результаті здійснення господарської діяльності 
[45]. 

Визначення змісту та сутності витрат, які виникають при 
здійсненні підприємством інноваційної діяльності також потребує 
уточнення, бо огляд законодавчих актів та наукових джерел не дав 
чіткого тлумачення цієї категорії.  

На законодавчому рівні поняття «інноваційні витрати» надано 
лише у Методиці приведення механізму аналітично-статистичного 
спостереження стану інноваційного розвитку економіки у 
відповідність із стандартами ОЕС і розвитку та ЄС [58] та має такий 
зміст: «інноваційні витрати включають усі витрати, пов'язані з 
інноваційною діяльністю, а саме:  

– внутрішні дослідження та розробки;  
– зовнішні дослідження та розробки;  
– придбання машин та обладнання, пов'язаних з виробництвом 

інноваційних продуктів та процесів;  
– придбання патентів та ліцензій, промислових зразків;  
– навчання та маркетингові дослідження» [58].  
У методологічних поясненнях до Статистичного збірника 

«Наукова та інноваційна діяльність в Україні» [4] поняття «витрати на 
інновації» визначено так: «до загальної суми витрат на інновації 
віднесено витрати які здійснили підприємства (організації) на 
впровадження інновацій як нових для підприємства (організації) так і 
нових для ринку, у тому числі на: внутрішні науково-дослідні роботи 
(НДР), придбання результатів НДР, машин, обладнання та 
програмного забезпечення, інших зовнішніх знань та інші витрати» [4].  

Вчені використовують різні терміни: «інноваційні витрати», 
«витрати на інновації», «витрати на інноваційні процеси», «витрати на 
інноваційну діяльність», але не завжди надають їх чітке тлумачення та 
використовують їх як синоніми.  

Аналіз досліджених наукових джерел [59-63] щодо трактування 
понять «інноваційні витрати», «витрати на інновації», «витрати на 
інноваційні процеси», «витрати на інноваційну діяльність» у сучасних 
наукових джерелах свідчить про те, що всі науковці [59-63] 
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використовують поняття інноваційні витрати залежно від того, який 
зміст вони вкладають у поняття «інноваційна діяльність» (тобто 
вважають її видом діяльності чи процесом), але спільним є те, що це 
витрати пов’язані з впровадженням інновації (табл. 8). 

Таблиця 8 – Трактування понять «інноваційні витрати»,  
«витрати на інновації», «витрати на інноваційні процеси», 

«витрати на інноваційну діяльність»  
(джерело: систематизовано автором на основі [59-63]) 

Поняття  Джерело 
інноваційні витрати 

Інноваційні витрати – це виражені в грошовій формі фактичні 
витрати, пов’язані із здійсненням різних видів інноваційної 
діяльності 

Авилкіна М. 
[59] 

витрати на інновації 
Витрати на інновації, включають всі фактичні витрати в 
грошовій формі, пов'язані із здійсненням різних видів 
інноваційної діяльності та упущеної вигоди від 
недовикористання природної енергії 

Ільченко О.  
 [60] 

витрати на інноваційну діяльність
Витрати на інноваційну діяльність – це визначення вартості 
ресурсів, які придбані чи створені та використовуються на всіх 
стадіях інноваційного процесу, для досягнення цілей 
інноваційної діяльності, а також для визначення ступеня їх 
радикальності, співвіднесених з доходами суб’єкта інноваційної 
діяльності 

Костирко Л.   
[61] 

Витрати на інноваційну діяльність включають в себе як всі 
витрати, пов’язані з інноваційною діяльністю, так і позитивний 
ефект, який 

Гвоздю С.  
[62] 

підприємство могло отримати в результаті здійснення 
інноваційної діяльності 

 

витрати на інноваційні процеси 
Витрати на інноваційні процеси – витрати пов’язані з ініціацією 
інновацій, їх розробкою, реалізацією на ринку та подальшим 
поширенням 

Грицай О. 
[63] 

 
Також слід наголосити, що суперечки виникають щодо 

коректності використання словосполучення «інноваційні витрати». 
Наприклад, О.І. Грицай [63] вважає використання поняття «інноваційні 
витрати» некоректним, бо «інноваційними можуть бути зовсім нові 
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для підприємства чи галузі витрати, які до цього ніколи не 
здійснювались, але це не такі витрати, що пов’язані з проведенням 
інноваційних процесів підприємства» тому, на його думку, логічніше 
вживати термін «витрати на інноваційні процеси» [63]. 

Аналіз досліджених наукових джерел [4, 59-63] дає змогу скласти 
власну думку автора щодо тлумачення поняття «інноваційні витрати»: 
інноваційні витрати – це витрати, що виникають на всіх стадіях 
інноваційного процесу при здійсненні підприємством інноваційної 
діяльності. 

Інноваційні витрати є одним з індикаторів для визначення рівня 
ефективності здійснення підприємством інноваційної діяльності.  

Інноваційні витрати вникають на кожному етапі інноваційного 
процесу та є базою для формування ціни нового продукту, тому кожне 
підприємство прагне до їх прогнозування, планування та оптимізації, 
що не можливо без їхньої раціональної науково обґрунтованої 
класифікації та правильної оцінки. 

Науково обґрунтована класифікація інноваційних витрат є 
основою їхнього планування, обліку, аналізу та контролю на 
підприємстві, тому обрані класифікаційні ознаки повинні задовольняти 
інтереси не тільки в науці, а й в практиці. 

Різноманітність інноваційних витрат, тривалість інноваційних 
процесів та недосконалість існуючої системи їхнього обліку, зумовлює 
появу великої кількості класифікаційних ознак. 

Державний комітет статистики України надає таку класифікацію 
інноваційних витрат: 

– внутрішні науково-дослідні роботи (НДР); 
– придбання результатів НДР; 
– придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; 
– придбання інших зовнішніх знань;  
– інші витрати [4]. 
Грицай О. І. [64] вважає, що інноваційні витрати можливо 

класифікувати «не тільки за напрямками використання та на поточні та 
капітальні, трансформаційні (або виробничо-технологічні) і 
організаційні та трансакційні витрати, але і на прямі (безпосередньо 
пов’язані з розробкою нововведення і налагодженням його 
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промислового виробництва) та непрямі витрати (витрати на ринкове 
просування та подальшу його експлуатацію), на регульовані 
(контрольовані) і нерегульовані (неконтрольовані) а також за типами 
інновацій»[64]. 

Сичук С.М. [65] вважає, що «діючу класифікацію витрат 
необхідно доповнити групуванням витрат, які враховують 
інноваційний процес» та виділяє такі класифікаційні ознаки: 

– за стадіями життєвого циклу продукці: підготовка виробництва, 
виробництво, експлуатація, утилізаці; 

– за характером витрат: поточні, капітальні; 
– за періодичністю виникнення: періодичні, поточні, одноразові; 
– за джерелами фінансування: власні, залучені; 
– за способом групування: за економічними елементами, за 

статтями калькуляції; 
– за цільовим направленням: впровадження нового обладнання, 

технології, створення нової продукції [65]. 
Черешнюк О.М. [66] розглядає інноваційні витрати як елемент 

формування собівартості інноваційної продукції та пропонує більш 
детально їх класифікувати, виділивши такі класифікаційні ознаки: 

– за носіями: витрати на інноваційний продукт, витрати періоду;  
– за учасниками створення: витрати окремих юридичних осіб 

(придбання); власні витрати; 
– спосіб фінансування: поточні, капітальні; 
– за економічними елементами: матеріальні витрати; витрати 

людських ресурсів; відрахування на соціальні заходи; амортизація; 
інші витрати; 

– порівняння з аналогами: нормативні, додаткові [66]. 
Сирцева С. В. [67] вважає, що класифікація інноваційних витрат 

потребує деталізації та пропонує застосування «цільового принципу 
класифікації витрат» [67], а саме «виділяти при формуванні об’єктів 
нематеріальних активів і результатів НДР етап досліджень та етап 
розробок» [67]та «усередині кожного етапу витрати класифікувати за 
цілями, які суб’єкт господарювання може очікувати, здійснюючи 
НДР» [67]:  

– етап дослідження (передінвестиційний етап); 
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– формування науково-технічної бази інноваційного проекту; 
– вибір альтернативи реалізації загального технічного напряму 
– розробка технічних рішень, що забезпечують створення 

технологій 
– поліпшення морально застарілих активів [67]. 
Гвоздю С.Ю [68], пропонує доповнити існуючу класифікацію 

інноваційних витрат наступними класифікаційними ознаками:  
– за джерелами фінансування: за власні кошти підприємства, за 

кошти бюджету, кошти позпбюджетних фондів, кошти організацій 
підприємницького сектору; 

– за стадіями життєвого циклу: витрати на проведення 
маркетингових досліджень, трансформація інноваційної ідеї в готову 
продукцію, виробництво інноваційної продукції, збут інноваційної 
продукції, удосконалення продукції, продаж об’єктів інтелектуальної 
власності; 

– за типами трансакцій: витрати, які виникають при обміні 
правами власності, через існування комунікативних бар’єрів та 
психологічне несприйняття нововведень; витрати на оцінку 
індивідуального вкладу працівника в інноваційну діяльність [68]. 

Автори Грицай О.І.[64], Сичук С.М.[65], Черешнюк О.М. [66] 
виділяють такі класифікаційні ознаки інноваційних витрат: 

– за способом включення до собівартості інновації: прямі, 
непрямі; 

– за способом  економічного обміну: трансформаційні, 
трансакційні, організаційні; 

– за значимістю щодо здійснення контролю: регульовані 
(контрольовані), не регульовані; 

– за терміном обчислення: поточні, капітальні; 
– за типами інновацій: НДДКР, продуктові, процесові, 

маркетингові, організаційно-управлінські [64, 65, 66]. 
Автори Грицай О.І. [64], Черешнюк О.М. [66], Гришко Н.В., 

Скубак Ю.А.  [69] також вважають, що інноваційні витрати слід 
групувати за напрямками використання: внутрішні НДР, зовнішні 
НДР, придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, 
придбання інших зовнішніх знань, інші витрати [64, 66, 69]. 
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Гришко Н.В., Скубак Ю.А. [59] вважають недоцільним 
класифікувати інноваційні витрати за ознакою економічного обміну та 
виділяють класифікаційні ознаки: термін обчислення, за способом 
включення до собівартості інновацій, за значимістю щодо здійснення 
контролю, типи і напрямки інновацій та показують взаємозв’язок між 
ними [69].  

Як бачимо, існує багато думок щодо побудови класифікації 
інноваційних витрат, тому погоджуємося з Черешнюк О.М. [66], яка 
вважає, що «класифікація для різних цілей не може бути однаковою, а 
повинна діяти за принципом: різна класифікація – для різних цілей» [66]. 

Аналізуючи думки дослідників [4, 64-69] щодо класифікації 
інноваційних витрат визначено три основних мети класифікації 
інноваційних витрат: 

– для визначення собівартості інновації; 
– для здійснення обліку, аналізу та контролю; 
– для прийняття управлінських рішень (рис. 3). 
На основі проведеного теоретичного дослідження [4, 64-69] 

автором визначено, що класифікацію інноваційних витрат необхідно 
будувати залежно від напрямку дослідження, від завдань котрі 
необхідно вирішити, від змісту інформації що потрібно отримати, 
тобто залежно від мети класифікації.  

Отже, з рис. 3 видно, що: 
– якщо метою класифікації є визначення собівартості інновації, 

то потрібна класифікація інноваційних витрат за способом групування 
(за економічними елементами, за статтями калькуляції), за способом 
включення до собівартості інновацій (прямі, не прямі), за 
економічними елементами (матеріальні витрати, витрати людських 
ресурсів, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати);  

– якщо метою класифікації є здійснення обліку, аналізу та 
контролю, то інноваційні витрати потрібно класифікувати за такими 
ознаками: за економічними елементами, за періодичністю виникнення, 
за терміном обчислення, за напрямками інновації, за стадіями 
інноваційного процесу, за цільовим направленням, за типами 
інновацій, за значимістю щодо здійснення контролю, за способом  
економічного обміну, за порівнянням з аналогами; 
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Рисунок 3 – Класифікація інноваційних витрат (джерело:узагальнено 

автором на основі [4, 64-69]) 

Класифікаційні ознаки 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ 

ВИТРАТ 

Мета 
класифікації 

3) Для прийняття управлінських рішень 

2) Для здійснення обліку, аналізу та контролю 

1) Для визначення собівартості інновації

Вид витрат 

За економічними елементами 

 За цільовим направленням 

 За способом включення до 
собівартості інновацій

прямі;не прямі(накладні) 

матеріальнівитрати; витратилюдськихресурсів;  
відрахування на соціальні заходи; амортизація; іншівитрати

за економічнимиелементами; за статтямикалькуляції За способом групування  

 За терміном обчислення 

 За періодичністю виникнення 

поточні; капітальні 

постійні; одноразові 

на впровадження нового обладнання; на 
впровадженняновоїтехнології; на створенняновоїпродукції; 

на поліпшення морально застарілихактивів

За напрямками інновації 
внутрішні НДР; зовнішні НДР; придбання машин, 

обладнання та програмногозабезпечення; 
придбанняіншихзовнішніхзнань;  іншівитрати

фундаментальні (теоретичні) дослідження, прикладні 
дослідження,  маркетингові  дослідження доцільності 

впровадження інновації, визначення джерел фінансування 
та їх структури, придбання прав промислової власності та 

інших науково-технічних нематеріальних активів, 
дослідно-конструкторські роботи, експериментальні 

роботи, підготовка до виробництва, технологічні роботи 
(промислове виробництво), маркетингові  дослідження, 

комерціалізація інновації, дифузія інновації

За стадіями інноваційного процесу 

 власні, залучені За джерелами фінансування 

За типами інновацій 

За особливостями інноваційного 
процесу  

НДДКР; продуктові; процесові; маркетингові; 
організаційно-управлінські 

внутрішньоорганізаційні; міжорганізаційні

За значимістю щодо здійснення 
контролю 

регульовані (контрольовані); не регульовані

За способом  економічногообміну  трансформаційні; трансакційні; організаційні

За порівнянням з аналогами нормативні; додаткові 

1)

1)

1), 2)

2)

2)

2), 3)

2), 3)

2), 3)

3)

2), 3)

3)

2)

2), 3)

2), 3)
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– для прийняття управлінських рішень інноваційні витрати слід 
класифікувати: за напрямками інновації, за стадіями інноваційного 
процесу, за цільовим направленням, за типами інновацій, за способом  
економічного обміну, за порівнянням з аналогами. 

Згідно з рис. 3, деякі класифікаційні ознаки можливо 
використовувати для різних цілей, наприклад, класифікація 
інноваційних витрат за економічними елементами необхідна для 
визначення собівартості інновації та для їхнього бліку, аналізу та 
контролю; інформація щодо витрат за напрямками та типами інновації, 
за стадіями інноваційного процесу, сума витрат  за способом  
економічного обміну та за порівнянням з аналогами може бути 
потрібна для здійснення обліку, аналізу та контролю та прийняття 
управлінських рішень. 

Також на основі визначених на рис. 2 етапів інноваційного 
процесу запропонована класифікація витрат за стадіями інноваційного 
процесу, яка деталізує та дає змогу оцінити інноваційні витрати на 
кожній стадії інноваційного процесу, тобто витрати на: 
фундаментальні та прикладні дослідження, дослідно-конструкторські, 
експериментальні та  технологічні роботи (промислове виробництво) 
роботи, комерціалізацію інновації, дифузію інновації. Запропонована 
класифікація інноваційних витрат за стадіями інноваційного процесу є 
доцільною, бо створює інформаційну базу, яка необхідна для 
планування, обліку, аналізу, контролювання та прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо оптимізації інноваційних 
витрат. 

На нашу думку, запропонована класифікація інноваційних витрат 
доповнює та удосконалює існуючу і дасть змогу розмежувати витрати 
звичайної діяльності та витрати інноваційної діяльності, а також 
отримати різнобічну інформацію щодо суми інноваційних витрат, яку 
можливо буде використовувати для різних цілей та задовольнить 
потреби багатьох користувачів цією інформацією, як внутрішніх так і 
зовнішніх. 

Автором, для промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю визначені три етапи інноваційного процесу 
(рис. 2), котрі, в свою чергу, поділяються на 8 стадії:
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– науковий етап, який включає дві стадії – фундаментальні та 
прикладні дослідження; 

– технічний етап, включає три стадії: дослідно-конструкторські 
роботи, експериментальні роботи; технологічні роботи (промислове 
виробництво);   

– комерційний етап, що включає дві стадії – комерціалізацію 
та дифузію інновації. 

На кожній стадії інноваційного процесу виникають різні витрати, 
які мають свою специфіку та залежать від типу інновації. 

Формування інноваційних витрат промислових підприємств на 
стадіях інноваційного процесу представлено на рис. 4. 

Як бачимо, на стадіях «Фундаментальні дослідження» та 
«Прикладні дослідження» виникають витрати пов’язані зі створенням 
інновації (зазвичай на цих стадіях великі витрати на оплату праці, на 
соціальні відрахування, інші витрати (оплата послуг зв'язку, 
відряджень, оренди, витрати на придбання наукового обладнання, на 
амортизацію), а матеріальні витрати не значні). 

На стадіях «Дослідно-конструкторські роботи», 
«Експериментальні роботи», «Технологічні роботи (промислове 
виробництво)» формуються витрати на виробництво інновації 
(збільшуються матеріальні витрати (сировина, матеріали, паливо, 
енергія), значну частку можуть складати інші витрати, зменшуються 
витрати на оплату праці,  нарахування на ФОП). 

На двох останніх стадіях «Комерціалізація інновації» та «Дифузія 
інновації» пов’язані з реалізацією інновації (збільшуються витрати на 
маркетингові дослідження, рекламу, PR,  юридичні послуги).  

У складі перерахованих вище інноваційних витрат виділяють 
поточні витрати (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 
заходи, витрати на відрядження, оплата послуг зв'язку) та капітальні 
витрати (придбання машин, обладнання, споруд, земельних ділянок, 
об'єктів природокористування, витрати на придбання прав 
промислової власності та інших науково-технічних нематеріальних 
активів (патенти, дозволи, ліцензії)). 

Формування інноваційних витрат за стадіями інноваційного 
процесу дозволить оперативно отримувати необхідну інформацію для 
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здійснення планування, обліку, аналізу та контролювання 
інноваційних витрат.  

Інноваційні витрати є базою для розрахунку ціни нового 
продукту, тому кожне підприємство прагне до їх оптимізації, що не 
можливо без їх  контролювання.  

Аналізуючи сучасні наукові [70-74] джерела щодо визначення 
поняття   «контролювання», можливо визначити декілька 
особливостей: 

– по-перше, деякі автори вважають, що поняття «контроль» та 
«контролювання» синоніми, тому слід дати чітке визначення цих 
понять; 

– по-друге, не узгоджені поняття, мета, завдання, класифікація, 
складові категорії «контроль» та «контролювання»; 

– по-третє, зміст поняття «контролювання» не розкрито, тобто 
автори використовують цей термін, а його зміст не розкривають. 

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. вважають, що «контролювання – це 
вид управлінської діяльності щодо забезпечення процесу, за 
допомогою якого керівництво організації визначає, наскільки 
правильні його управлінські рішення, а також потребу у здійсненні 
певних коректив» [70, с. 108].  

Балан А.А. Філиппова С.В. розкривають поняття 
«контролювання» як: «вид управлінської діяльності, орієнтований на 
досягнення цілей підприємства, який здійснюється шляхом 
застосування низки методичних інструментів, з метою а) визначення 
факторів, що негативно впливають на діяльність підприємства або 
перешкоджають досягненню ним його цілей та б) розробки 
корегуючих і попереджуючих заходів щодо їх усунення (або появи у 
майбутньому)» [71, с. 23]. 

Отже, вважаємо, що контролювання ‒ це безперервний процес 
дослідження діяльності підприємства з метою виявлення дій, які не 
відповідають цілям та завданням підприємства, тягнуть за собою 
помилки та порушення, призводять до збитків, впливають на 
достовірність даних, а також розробка заходів щодо підвищення 
ефективності управлінських рішень.  

Поняття «контроль» більш досліджене науковцями. 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

781 

На думку Бутинця Ф.Ф., «контроль є важливим інструментом 
управління, оскільки дає змогу надавати керівництву інформацію, 
зібрану на основі аналізу та оцінки об’єктів, що перевіряються, а також 
рекомендації, поради стосовно цих об’єктів, допомагає ретельно 
оцінити діяльність з багатьох сторін, визначає напрями майбутнього 
розвитку, сприяє прийняттю правильних управлінських рішень» [72, с. 
304]. 

Наприклад, Балан А.А. Філиппова С.В. надають таке означення 
поняттю «контроль» (на рівні підприємства) – це: по-перше, складова 
системи управління процесами різної природи, що відбуваються на 
підприємстві, по-друге, – чинник, що забезпечує провадження 
діяльності підприємства згідно чинного законодавства і сприяє його 
розвитку шляхом досягнення визначених цілей» [71, с. 26-27]. 

Науковці Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. вважають, що 
«контроль – це окрема функція управління, що полягає в 
систематизованому спостереженні за об’єктом контролю, виявленні 
відхилень від заданих параметрів, яка здійснюється з метою 
забезпечення ефективної діяльності господарського суб’єкта через 
виконання завдань, які стоять перед системою управління таким 
суб’єктом» [73]. 

Павлюк В.В, Сердюк В.М визначають, що «контроль – елемент 
управління являє собою складний процес, спрямований на перевірку 
відповідності контрольованих об’єктів пропонованим до них вимогам і 
заданим параметрам» [74]. 

Отже, на нашу думку, контроль – це складова процесу 
контролювання, яка має свої методи і способи оцінки та аналізу 
обраних об’єктів щодо відповідності цілям та завданням 
підприємства. 

Розмежування понять «контроль» та «контролювання» має 
велике значення, бо наявність різних підходів, тлумачень та 
застосування синонімів створюють плутанину у розумінні та стають 
проблемами не лише в теорії, а й у практиці. 

Контролювання інноваційних витрат слід здійснювати на всіх 
стадії інноваційного процесу (рис. 5). 

Контролювання інноваційних витрат передбачає три етапи їх 
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контролю на кожній стадії інноваційного процесу: попередній, 
поточний (оперативний) та заключний.  

На попередньому етапі здійснюється перевірка складу, 
структури, обсягів інноваційних витрат на кожній стадії інноваційного 
процесу на етапі їх планування.  

На етапі поточного (оперативного) контролю перевіряється 
формування та накопичення інноваційних витрат на кожній стадії 
інноваційного процесу. 

Заключний етап передбачає перевірку усіх фактично здійснених 
інноваційних витрат на кожній стадії інноваційного процесу та їх 
порівняння з плановими.    

Попередній
контроль

Поточний
контроль

Заключний
контроль

Інноваційні
витрати

Контролювання

Стадії
інноваційного

процесу

Інноваційний
процес

1

7

2
3

6

5

4

Стадії інноваційного процесу
1 – фундаментальні дослідження;                  
2 – прикладні дослідження;                               
3 – дослідно-конструкторські роботи;              
4 – експериментальні роботи;

5 – технологічні роботи (промислове виробництво);     
6 – комерціалізація інновації;
7 – дифузія інновації                 

 
Рисунок 5 – Контролювання інноваційних витрат за стадіями 

інноваційного процесу (джерело: розроблено автором на основі [71, 75-76]) 

На основі [75] визначено, що для контролювання інноваційних 
витрат на кожній стадії інноваційного процесу використовують 
прийоми документального контролю:  

– арифметична перевірка – визначення правильності та 
нарахування та списання інноваційних витрат на фінансові результати;  
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– формальна перевірка – перевірка правильності оформлення 
первинних документів, на основі яких робились облікові записи;  

– нормативно-правова перевірка – встановлення законності 
здійснення господарських операцій;  

– взаємна перевірка – перевірка різних за характером документів, 
у яких знаходить своє відображення одна й та сама операція, на 
предмет їх достовірності й відповідності;  

– експертна перевірка – виявлення фактів підробок та 
дописування в первинних документах, які підтверджують понесення 
інноваційних витрат.  

Контролювання інноваційних витрат, в першу чергу, передбачає 
перевірку документування та обліку, тобто за даними первинних 
документів перевіряється законність, доцільність та правильність 
проведених господарських операції, достовірність їх відображення в 
зведених документах та регістрах обліку на кожній стадії 
інноваційного процесу.  

Отже, ефективне контролювання інноваційних витрат неможливе 
без їх своєчасного, повного та достовірного бухгалтерського обліку. 
Нажаль сучасна система бухгалтерського обліку інноваційних витрат в 
Україні недосконала, що пов’язано з відсутністю відповідного 
законодавчого, методичного та нормативного забезпечення. «Відсутня 
єдина система бухгалтерських рахунків та облікових реєстрів для 
відображення витрат на інноваційні процеси» [76], що ускладнює 
оперативне отримання достовірної та повної інформації про обсяг та 
структуру інноваційних витрат. Тому підприємства повинні 
паралельно вести управлінський облік інноваційних витрат та саме 
його данні найчастіше є інформаційною базою для проведення 
контролювання. 
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Торгівля є одним з основних і традиційних напрямів діяльності 
системи споживчої кооперації України, а роздрібні торговельні 
підприємства,  які входять до складу її організацій (ОСС, РайСС, 
РайСТ, ССТ), незважаючи на кризовий стан економіки країни у цілому 
і cкладне господарське становище, в якому перебуває система, усе ще 
мають значний потенціал для розвитку. Серед різноманітних підходів, 
які знайшли відображення і у теорії, і практиці  розвитку, 
функціонування і управління даними підприємствами,  особливу увагу 
слід приділяти  вирішенню завдань щодо розробки практичних 
рекомендацій для переходу підприємств роздрібної торгівлі споживчої 
кооперації України саме на інноваційний напрям розвитку.  

Доцільність цього підтверджується тим, що серед успішних 
сучасних  торговельних підприємств різних форм власності частина 
використовує окремі технології інноваційного розвитку, зокрема АТБ– 
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Маркет (супермаркети і магазини біля дому); «Фоззі» (мережа 
«Сільпо», «Фора», «Фоззі»), «Фуршет» («Фуршет», «Фуршет гурман»), 
«Амстер» (супермаркети), «Вопак» (супермаркети), інші  навіть 
отримали статус «інноваційних», наприклад «Фокстрот», «Ельдорадо», 
«Епіцентр», «Мега– Макс», MetroCash@Carry (Німеччина), Billa 
(Австрія), AushanNovus (Франція– Англія) [1, 2, 4, 18, 19, 21, 22]. 
Зумовлено це, у першу чергу, впливом зовнішнього середовища, його 
невизначеністю, непередбачуваністю і нестабільністю, постійним 
зростанням швидкості і збільшенням глибини змін, які у ньому 
відбуваються. Відповідно до цього, підприємства вимушені 
адаптуватися не лише до нинішніх умов, а й забезпечувати таку 
здатність на довготривалий період. Саме інноваційний розвиток  дає 
змогу будь– якому підприємству, у тому числі і торговельному,  краще 
за інших адаптуватися до постійних змін зовнішнього середовища.  

Обґрунтовуючи напрями інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств споживчої кооперації України ми, у першу 
чергу, зосереджували увагу на тому, що традиційно інноваторство 
частіше пов’язують з виробничою діяльністю, а інноватором 
називають людину, яка має здібності генерувати нові ідеї, створювати 
нове, вишукувати можливості для створення нового, використовувати 
нетрадиційні шляхи і методи роботи, брати на себе ризик і 
відповідальність щодо реалізації цих ідей. Але, як доводить практика, 
такі люди є не лише на виробництві. Лише для обмеженого кола людей 
інноватика є самоціллю, у першу чергу, для тих, хто є авторами ідеї, 
або вони настільки поєдналися з нею, вклали у її реалізацію всі сили, 
знання, досвід, що фактично стали повноправними її співавторами. 
Для таких людей інновація є самоціллю і засобом самоствердження, 
доказом їх творчої активності і самостійності у професійному плані. 
Для більшості ж інших людей важливими є лише наслідки інновацій 
[15–17]. Зауважимо, що низка корисних для суспільства ідей 
виявилися нереалізованими лише через те, що їх потенціал не був 
належним чином  розкритий. Продуктивна ідея має значно більше 
шансів для виживання, ніж ідея в яку вірить лише одна людина. Тому 
автор ідеї зацікавлений, перш за усе, у збільшенні прихильників такої 
ідеї. Це винахідник може бути один, а інноваторів, які реалізують його 
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винахід, перетворюють його у інновацію, має бути багато [16]. 
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає 

інноваторство як  наново створені, застосовані або удосконалені 
технології, продукти або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, комерційного або іншого характеру, які суттєво 
покращують структуру і якість виробництва і соціальної сфери [20]. 
Отже,  завдання інноватора полягає і у впровадженні винаходу (ідеї) у 
практичну діяльність людей. Відповідно, інноватором можна вважати: 
винахідника, який долає перепони, що пов’язані з впровадженням його 
винаходу (ідеї); посередника (консультанта), який орієнтує громадську 
думку чи підприємницькі структури на використання інновацій; 
керівника  (власника) підприємницької структури (бізнесу), який 
отримав на законних підставах права використання винаходу (ідеї) і 
впроваджує його у господарську діяльність;  державного службовця, 
громадського діяча, які просувають винахід (ідею) з метою підвищення 
його практичного значення і впровадження у практику державного 
управління та суспільного життя. 

Таким чином, інноватором можна бути у будь-якій сфері 
діяльності, якщо проявляти ініціативу, пропонувати нові ідеї, 
самостійно приймати нестандартні рішення, знаходити можливості для 
їх здійснення тощо. Це означає, що інноваторство, крім виробництва,  
розповсюджується і на інші сфери діяльності, у тому числі і на 
торгівлю, послуги, освіту, науку, культуру, охорону здоров’я тощо. Це 
може бути підприємство, яке лише створюється, чи традиційно існує, 
будь-якої форми власності. Важливими тут є не продукти і послуги, які 
пропонує підприємство, не технології і організаційна структура, а 
стиль діяльності, який здійснюється для підтримки інноваторства. 
Саме таке розуміння інноваторства, на нашу думку, має бути 
покладено в основу  інноваційного розвитку підприємств сфери 
торгівлі, зокрема, роздрібних торговельних підприємств, які належать 
до системи споживчої кооперації України. 

Інноваційний, як і будь-який інший тип розвитку, має 
здійснюватися у відповідних напрямах. Досліджуючи дану проблему,  
ми звернули увагу на те, що існують певні особливості у 
функціонуванні роздрібних торговельних підприємств споживчої 
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кооперації, які слід враховувати при визначенні основних напрямів їх 
інноваційного розвитку. 

По-перше, слід відзначити ті переваги та особливості, які 
відрізняють кооперативні роздрібні торговельні підприємства від 
аналогічних підприємств інших форм власності [9]. Наприклад, є 
власна гуртова торгівля; існують можливості для часткового 
забезпечення потреб торгівлі за рахунок власного виробництва; з 
соціально-культурної точки зору,  магазини споживчої кооперації у 
сільській місцевості є центрами суспільного життя для багатьох 
віддалених населених пунктів; як правило, роздрібні торговельні 
підприємства об’єднані на рівні адміністративних районів у межах 
відповідних організацій (РайСС, ССТ, ОСС) і практично відсутні 
торговельні мережі; більшість магазинів має невелику площу; у 
системі споживчої кооперації Україні  існує значна кількість збиткових 
магазинів, у першу чергу ті, що розташовані у населених пунктах з 
чисельністю мешканців менше 100 осіб; такі магазини здебільшого 
мають виключно соціальний характер і є комерційно неефективними; 
більшість магазинів знаходиться на значному віддаленні від можливих 
логістичних розподільчих центрів. 

Викладене дає підстави говорити про певні складнощі, які  
виникають при виборі роздрібними  торговельними підприємствами 
споживчої кооперації інноваційного напряму розвитку. Проте, без 
активного використання інновацій неможливо створити конкурентні 
переваги і тим самим підвищити конкурентоздатність як торговельної 
галузі, так і споживчої кооперації України у цілому, забезпечити 
інвестиційну привабливість і створити умови для ефективного 
розвитку існуючих і формування нових суб’єктів торговельної 
діяльності. Тому, на нашу думку, доцільно виділити п’ять найбільш 
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку торговельних 
підприємств [11, 13, 14], які зображені на рис. 1. 

Перші два напрями створюють основу для переходу роздрібної 
торгівлі споживчої кооперації області до інноваційного типу розвитку. 
Третій, четвертий і п’ятий визначають цільові групи впливу. Проте, усі 
п’ять напрямів мають розглядатися у взаємозв’язку і бути спрямовані 
на реалізацію основної мети – інноваційний розвиток роздрібних 
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торговельних підприємств споживчої кооперації України. Більш 
детально мета, основні завдання, підготовчі роботи та результати 
реалізації вищеозначених напрямів інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств споживчої кооперації України представлені 
у таблиці 1.  

 

 
Рисунок  1 – Пріоритетні напрями інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств  споживчої кооперації України  [авторська 

розробка] 

На нашу думку, основними завданнями першого напряму, 
зокрема, з питань формування інноваційної культури у системі 
споживчої кооперації України, у тому числі і  у сфері роздрібної 
торгівлі мають бути: організація на базі вищих навчальних закладів 
Укркоопспілки цільової підготовки персоналу для переходу до 
інноваційного типу розвитку роздрібних торговельних підприємств;  
формування у ВНЗ Укркоопспілки наукових шкіл інноваційного 
розвитку [9, 10].

Пріоритетні напрями інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств споживчої кооперації України 
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ин
ах
ід
ни
ць
ко
ї 

ді
ял
ьн
ос
ті

, з
ал
уч
ен
ня

 у
 т
во
рч
ий

 п
ро
це
с 

ст
уд
ен
ті
в 
і м

ол
од
их

 с
пе
ці
ал
іс
ті
в.

 

1.
 
П
ід
ви
щ
ен
ня

 
еф
ек
ти
вн
ос
ті

 
вз
ає
м
од
ії 
м
іж

 
рі
зн
им

и 
ці
ль
ов
им

и 
гр
уп
ам
и,

 я
кі

 
за
лу
че
ні

 д
о 
пр
оц
ес
у 

пе
ре
хо
ду

 д
о 

ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
ти
пу

 
ро
зв
ит
ку

.  
2.

 П
ід
ви
щ
ен
ня

 
кв
ал
іф
ік
ац
ії 

пе
рс
он
ал
у 
до

 р
ів
ня

 
м
іж
на
ро
дн
их

 
ст
ан
да
рт
ів
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4 
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Н
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ря
м

 2
. 

С
тв
ор
ен
ня

 
еф
ек
ти
вн
ої

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 

 
та

 с
ис
те
м
и 

ін
но
ва
ці
йн
ог
о 

м
ен
ед
ж
м
ен
ту

 
дл
я 
пі
дт
ри
м
ки

 
та

 у
пр
ав
лі
нн
я 

ін
но
ва
ці
йн
им

 
ро
зв
ит
ко
м

 у
 

сф
ер
і р
оз
др
іб
но
ї 

то
рг
ів
лі

 
сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії 

С
тв
ор
ен
ня

 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 

як
а 
бу
де

 е
ф
ек
ти
вн
о 

пр
ац
ю
ва
ти

 і 
сп
ри
ят
и 

ш
ви
дк
ом
у 
ро
зв
ит
ку

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і у

 
сф
ер
і р
оз
др
іб
но
ї т
ор
гі
вл
і. 

Ф
ор
м
ув
ан
ня

 о
сн
ов
и 

ко
м
пл
ек
сн
ої

 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 

 
і з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ум
ов

 д
ля

 її
 

са
м
ор
оз
ви
тк
у;

 в
ид
іл
ен
ня

 
ск
ла
до
ви
х 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 

(в
за
єм
оп
ов

’я
за
ні

 с
ис
те
м
и)

: 
си
ст
ем
а 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
го

 
за
бе
зп
еч
ен
ня

; е
кс
пе
рт
из
и 

ін
но
ва
ці
йн
их

 п
ро
гр
ам

 і 
пр
ое
кт
ів

; ф
ін
ан
со
во

- 
ек
он
ом
іч
но
го

 з
аб
ез
пе
че
нн
я;

 
ви
ро
бн
ич
о-
те
хн
іч
но
ї 

пі
дт
ри
м
ки

; к
оо
рд
ин
ац
ії 
і 

ре
гу
лю

ва
нн
я 
ро
зв
ит
ку

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і; 

ви
зн
ач
ен
ня

 с
ис
те
м
о-

 
ут
во
рю

ю
чи
х 

 е
ле
м
ен
ті
в 

ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и:

 н
ау
ко
во

-
ви
ро
бн
ич
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва

 
(д
ер
ж
ав
ні

 і 
ко
оп
ер
ат
ив
ні

);
 

ви
щ
і н
ав
ча
ль
ні

 з
ак
ла
ди

 
У
ко
оп
сп
іл
ки

, н
ау
ко
ві

 ц
ен
тр
и 

то
щ
о 

1.
 
А
на
лі
з 
по
сл
уг

 і 
ре
ал
ьн
их

 
м
ож

ли
во
ст
ей

 
ко
ж
но
го

 с
уб

’є
кт
а 

ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

. 
П
ід
го
то
вк
а 

«к
ар
ти

 
ко
м
пе
те
нц
ії»

 ц
их

 
ор
га
ні
за
ці
й.

  
2.

 А
на
лі
з 
по
тр
еб

 і 
по
пи
ту

 н
а 
по
сл
уг
и 

су
б’
єк
ті
в 

ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

.  
3.

 С
сп
ів
ст
ав
ле
нн
я 

по
пи
ту

 і 
пр
оп
оз
иц
ії 

по
сл
уг

.  
4.

 В
из
на
че
нн
я 

ел
ем
ен
ті
в 

ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и,

 
як
их

 н
е 
ви
ст
ач
ає

.  
5.

 Ф
ор
м
ув
ан
ня

 
м
ер
еж
і о
рг
ан
із
ац
ій

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и.

  
   

1.
О
рг
ан
із
ац
ія

 з
ах
од
ів

, я
кі

 с
пр
ия
ю
ть

 
ро
зв
ит
ку

 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
но
ї м
ер
еж
і 

(п
ро
ве
де
нн
я 
се
м
ін
ар
ів

, 
ко
нф

ер
ен
ці
й,

 в
ис
та
во
к 
і т

.ін
.)

.  
2.

 С
пр
ия
нн
я 
ро
зв
ит
ку

 з
ов
ні
ш
ні
х 

 
зв

’я
зк
ів

 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
та

 о
рг
ан
із
ац
ій

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и.

  
5.

 П
ро
по
зи
ці
я 
пе
ре
лі
ку

 к
ри
те
рі
їв

 
щ
ор
іч
но
ї о
ці
нк
и 
еф
ек
ти
вн
ос
ті

 
ро
зв
ит
ку

 ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 
то
рг
ов
ел
ьн
ої

 с
ф
ер
и 

сп
ож

ив
чо
ї к
оо
пе
ра
ці
ї 

1.
 Н
ая
вн
іс
ть

 
пр
оф
ес
іо
на
лі
в,

 я
кі

 з
да
тн
і 

на
да
ти

 п
ід
тр
им

ку
, я
ка

 б
 

ві
дп
ов
ід
ал
а 
по
тр
еб
ам

 
рі
зн
их

 ц
іл
ьо
ви
х 
гр
уп

 
су
б’
єк
ті
в 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

. 
2.

 Р
еа
ль
ни
й 
па
ке
т 
по
сл
уг

, 
як
ий

 з
аб
ез
пе
чу
є 
ро
зв
ит
ок

 
рі
зн
их

 ц
іл
ьо
ви
х 
гр
уп

 
су
б’
єк
ті
в 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті
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. 

С
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 

іс
ну
ю
чи
х 
у 
си
ст
ем
і 

сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії 
У
кр
аї
ни

 
ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
до

 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 
ін
но
ва
ці
й.

 

С
пр
ия
нн
я 
ро
зд
рі
бн
им

 
то
рг
ов
ел
ьн
им

 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
м

 
сп
ож

ив
чо
ї к
оо
пе
ра
ці
ї в

 
ак
ти
вн
ом
у 
ви
ко
ри
ст
ан
ні

 
рі
зн
ом
ан
іт
ни
х 
ін
но
ва
ці
й 

– 
ор
га
ні
за
ці
йн
их

, 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х,

 т
ех
но
ло
гі
чн
их

 
то
щ
о,

 ґ
ру
нт
ую

чи
сь

 н
а 
то
м
у,

 
щ
о:

 а
кт
ив
не

 в
ик
ор
ис
та
нн
я 

ін
но
ва
ці
й 
за
бе
зп
еч
ит
ь 

пі
дв
ищ

ен
ня

 їх
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті

 і 
ко
нк
ур
ен
то
зд
ат
но
ст
і, 

до
по
м
ож

е 
пр
ис
ко
ри
ти

 
зр
ос
та
нн
я,

 с
тв
ор
ит
и 
но
ві

 
ро
бо
чі

 м
іс
ця

, п
ри
ве
рн
ут
и 

ув
аг
у 
но
ви
х 
сп
ож

ив
ач
ів

, 
па
йо
ви
кі
в,

 щ
о,

 у
 к
ін
це
во
м
у 

ра
ху
нк
у,

 в
из
на
ча
є 

ек
он
ом
іч
ни
й 
ро
зв
ит
ок

 
то
рг
ов
ел
ьн
ої

 г
ал
уз
і, 

по
да
тк
ов
ої

 б
аз
и 
і п
ід
ви
щ
ен
ня

 
як
ос
ті

 ж
ит
тя

; д
ан
ий

 н
ап
ря
м

, 
да
є 
зм
ог
у 
за

 д
ос
ит
ь 
ко
ро
тк
ий

 
те
рм
ін

 о
тр
им

ат
и 
ре
зу
ль
та
ти

, 
ос
кі
ль
ки

 в
ик
ор
ис
то
ву
є 
ре
су
рс

 
ді
ю
чи
х 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
і н
е 
ви
м
аг
ає

 
ви
тр
ат

 н
а 
ст
во
ре
нн
я 
но
ви
х.

 

1.
 
А
на
лі
з 

по
тр
еб

, 
пр
об
ле
м

, 
ос
но
вн
их

 
пр
ич
ин

, я
кі

 
за
ва
ж
аю

ть
 

ро
зв
ит
ку

 
ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 

сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії.

 
2.

 
 

Ро
зр
об
ка

 
м
од
ел
ей

 і 
м
ех
ан
із
м
ів

, я
кі

 
до
зв
ол
яю

ть
 

ст
им

ул
ю
ва
ти

 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
о 

м
іж

 
ро
зд
рі
бн
им

и 
то
рг
ов
ел
ьн
им

и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 

сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії 

 і 
на
ук
ов
им

и 
ор
га
ні
за
ці
ям
и,

 
ро
зр
об
ни
ка
м
и 

ін
но
ва
ці
й.

  

1.
 
С
пр
ия
нн
я 
у 
за
бе
зп
еч
ен
ні

 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
ї п
ід
тр
им

ки
 с
уб

’є
кт
ів

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і щ

од
о 

на
яв
но
ст
і к
ва
лі
ф
ік
ов
ан
их

 к
ад
рі
в,

 
бі
зн
ес

- 
па
рт
не
рі
в 
і т

.ін
.  

2.
 

П
ід
тр
им

ка
 у

 ф
ор
м
ув
ан
ні

 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ни
х 
ст
ру
кт
ур

, я
кі

 
за
бе
зп
еч
ую

ть
 з
в’
яз
ок

 р
оз
др
іб
ни
х 

то
рг
ов
ел
ьн
их

 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
з 

на
ук
ов
им

и 
ор
га
ні
за
ці
ям
и.

  
3.

 З
ді
йс
не
нн
я 
пі
дт
ри
м
ки

 
пе
рс
пе
кт
ив
ни
х 
ін
но
ва
ці
йн
их

 
пр
ое
кт
ів

, я
кі

 р
еа
лі
зу
ю
ть
ся

 в
 

ін
те
ре
са
х 
то
рг
ов
ел
ьн
ої

 г
ал
уз
і 

сп
ож

ив
чо
ї к
оо
пе
ра
ці
ї. 

 
4.

 П
ід
го
то
вк
а 
пр
оп
оз
иц
ій

 щ
од
о 

те
хн
ол
ог
іч
но
ї е
кс
пе
рт
из
и 

ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
пр
ое
кт
ів

, о
ці
нк
и 
рі
вн
я 

їх
 н
ов
из
ни

 і 
ко
нк
ур
ен
то
зд
ат
но
ст
і. 

 
5.

 Н
ад
ан
ня

 п
ід
тр
им

ки
 р
об
от
і 

ро
зд
рі
бн
их

 т
ор
го
ве
ль
ни
х 

пі
дп
ри
єм
ст
в,

 я
кі

 з
ал
уч
аю

ть
 

ст
уд
ен
ті
в,

 а
с п
ір
ан
ті
в 
і м
ол
од
их

 
сп
ец
іа
лі
ст
ів

 д
ля

 с
тв
ор
ен
ня

 ін
но
ва
ці
й.

 
6.

 З
аб
ез
пе
че
нн
я 
по
ст
ій
но
го

 
не
за
ле
ж
но
го

 м
он
іт
ор
ин
гу

 р
ез
ул
ьт
ат
ів

 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
ро
зв
ит
ку

 р
оз
др
іб
ни
х 

то
рг
ов
ел
ьн
их

 п
ід
пр
иє
м
ст
в.

  

1.
 
П
ід
ви
щ
ен
ня

 
еф
ек
ти
вн
ос
ті

 і 
ці
ле
сп
ря
м
ов
ан
ос
ті

 
пі
дт
ри
м
ки

 ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 р
оз
др
іб
ни
х 

то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії.

 
2.

 
П
ри
дб
ан
ня

 і 
ро
зв
ит
ок

 н
ав
ич
ок

 т
а 

до
св
ід
у 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 

м
ен
ед
ж
м
ен
ту

 у
 

ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
х.

 
3.

 
С
тв
ор
ен
ня

 н
ов
их

 
зв

’я
зк
ів

 м
іж

 В
Н
З,

 
на
у к
ов
о-

 д
ос
лі
дн
им

и 
ор
га
ні
за
ці
ям
и 
і 

ро
зд
рі
бн
им

и 
то
рг
ов
ел
ьн
им

и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и.

  
4.

 З
ро
ст
ан
ня

 
ко
нк
ур
ен
то
зд
ат
но
ст
і і

 
пр
иб
ут
ку

 ін
но
ва
ці
йн
их

 
ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії.
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м

  4
. 

С
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 

зб
іл
ьш

ен
ня

 
кі
ль
ко
ст
і с
уб

’є
кт
ів

 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 у
 с
ф
ер
і 

ро
зд
рі
бн
ої

 т
ор
гі
вл
і 

сп
ож

ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії.

 
 

С
тв
ор
ен
ня

 у
м
ов

 д
ля

 
зр
ос
та
нн
я 
і р
оз
ви
тк
у 

су
б’
єк
ті
в 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 у
 с
ф
ер
і р
оз
др
іб
но
ї 

то
рг
ів
лі

 с
по
ж
ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії,

 ґ
ру
нт
ую

чи
сь

 н
а 

то
м
у,

 щ
о:

 р
оз
ви
то
к 
но
ви
х 

ін
но
ва
ці
йн
о-

 о
рі
єн
то
ва
ни
х 

ро
зд
рі
бн
их

 т
ор
го
ве
ль
ни
х 

пі
дп
ри
єм
ст
в,

 ц
е 
ре
ал
ьн
а 

м
ож

ли
ві
ст
ь 
дл
я 

ко
м
ер
ці
ал
із
ац
ії 
ро
зр
об
ок

 
на
ук
ов
их

 о
рг
ан
із
ац
ій

; н
ов
і 

ін
но
ва
ці
йн
і р
оз
др
іб
ні

 
то
рг
ов
ел
ьн
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва

 
ст
во
рю

ю
ть

 б
аз
у 
дл
я 

м
ай
бу
тн
ьо
го

 е
ко
но
м
іч
но
го

 
по
те
нц
іа
лу

 с
по
ж
ив
чо
ї 

ко
оп
ер
ац
ії;

 з
ро
ст
ан
ня

 
кі
ль
ко
ст
і і
нн
ов
ац
ій
но

- 
ор
іє
нт
ов
ан
их

 р
оз
др
іб
ни
х 

то
рг
ов
ел
ьн
их

 п
ід
пр
иє
м
ст
в 

ст
во
рю

є 
ім
ід
ж

 д
ля

 
сп
ож

ив
чо
ї к
оо
пе
ра
ці
ї, 

ек
он
ом
іч
ни
й 
ро
зв
ит
ок

 я
ко
ї 

ві
дб
ув
ає
ть
ся

 з
а 
ра
ху
но
к 

ви
ко
ри
ст
ан
ня

 з
на
нь

, к
рі
м

 
то
го

, ц
е 
сп
ри
яє

 з
ро
ст
ан
ню

 
по
да
тк
ов
ої

 б
аз
и,

 с
тв
ор
ен
ню

 
но
ви
х 
ро
бо
чи
х 
м
іс
ць

. 

1.
 А
на
лі
з 
пр
об
ле
м

, 
як
і в
ин
ик
аю

ть
 п
ри

 
ст
во
ре
нн
і і

 
ро
зв
ит
ку

 
ін
но
ва
ці
йн
о-

 
ор
іє
нт
ов
ан
их

 
ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в.

  
2.

 Д
ос
яг
не
нн
я 

зг
од
и 
з 

ке
рі
вн
ик
ам
и 

на
ук
ов
их

 
ор
га
ні
за
ці
й 
і 

ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
з 

пи
та
нь

 с
тв
ор
ен
ня

 
на

 їх
 б
аз
і ц
ен
тр
ів

 
ко
м
ер
ці
ал
із
ац
ії 

ін
но
ва
ці
йн
их

 
ро
зр
об
ок

.  
3.

 С
тв
ор
ен
ня

 у
м
ов

 
дл
я 
ст
ан
ов
ле
нн
я 
і 

ро
зв
ит
ку

 н
ов
их

 
ін
но
ва
ці
йн
о-

 
ор
іє
нт
ов
ан
их

 
ро
зд
рі
бн
их

 
то
рг
ов
ел
ьн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в.

  

1.
 П
ро
по
зи
ці
я 
В
Н
З 
У
ко
оп
сп
іл
ки

 
пр
ов
од
ит
и 
ро
бо
ту

 з
 п
ід
го
то
вк
и 

ф
ах
ів
ці
в 
у 
сф
ер
і і
нн
ов
ац
ій
но
го

 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту

 і 
м
ар
ке
ти
нг
у 
з 

за
лу
че
нн
ям

 к
ер
ів
ни
кі
в 
ус
пі
ш
ни
х 

су
б’
єк
ті
в 
ін
но
ва
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

то
рг
ов
ел
ьн
ої

 с
ф
ер
и 
рі
зн
их

 ф
ор
м

 
вл
ас
но
ст
і. 

 
2.

 П
ро
по
зи
ці
я 
пе
ре
лі
ку

 з
ах
од
ів

 з
 

ф
ор
м
ув
ан
ня

 с
ис
те
м
и 
пі
дг
от
ов
ки

 і 
ре
ал
із
ац
ії 
ін
но
ва
ці
йн
их

 п
ро
ек
ті
в 

– 
пр
ов
ед
ен
ню

 н
ау
ко
во

- 
до
сл
ід
ни
х 
і 

ро
бі
т 
на

 п
ло
щ
ах

 р
оз
др
іб
ни
х 

то
рг
ов
ел
ьн
их

 п
ід
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Щодо другого напряму, а саме, створення ефективної 
інноваційної інфраструктури та системи інноваційного менеджменту 
для підтримки та управління інноваційним розвитком у сфері 
роздрібної торгівлі споживчої кооперації України, то основну увагу 
слід приділяти організації заходів, які сприятимуть розвитку 
інфраструктурної мережі, зовнішніх  зв’язків підприємств та 
організацій інноваційної інфраструктури, проведенню щорічної оцінки 
ефективності розвитку інноваційної інфраструктури торговельної 
сфери споживчої кооперації. 

Третій напрям, щодо стимулювання існуючих у системі 
споживчої кооперації України роздрібних торговельних підприємств 
до використання інновацій, може бути реалізованим за рахунок  
забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів інноваційної 
діяльності щодо інновацій, наявності кваліфікованих кадрів, бізнес-
партнерів тощо; підтримки у формуванні спеціалізованих структур та 
перспективних інноваційних проектів, які забезпечують зв’язок 
роздрібних торговельних підприємств з науковими організаціями та 
постійного незалежного моніторингу результатів інноваційного 
розвитку роздрібних торговельних підприємств. 

Четвертий напрям інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств, а саме, стимулювання збільшення суб’єктів 
інноваційної діяльності у сфері роздрібної торгівлі споживчої 
кооперації України, потребує, на нашу думку, організації відповідної 
підготовки фахівців у сфері інноваційного менеджменту і маркетингу 
та проведення науково-дослідних робіт з питань інноваційного 
розвитку, а також формування системи, яка б сприяла впровадженню 
інноваційних розробок у діяльність кооперативних роздрібних 
торговельних підприємств.  

П’ятий напрям, який пов’язаний з необхідністю залучення 
зовнішніх інвестицій для переходу до  інноваційного типу розвитку у 
сфері роздрібної торгівлі споживчої кооперації України, може бути 
реалізованим за умов організаційної підтримки у просуненні 
інвестиційної привабливості споживчої кооперації і сфери роздрібної 
торгівлі зокрема; у створенні торговельних мереж і  сертифікації 
персоналу відповідно до стандартів системи менеджменту якості ISO 
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9001:2000 та впровадженні на кооперативних роздрібних торговельних 
підприємствах міжнародних стандартів якості обслуговування. 

Крім того, що стосується першого напряму, то,  на нашу думку, в 
основі інноваційного розвитку кооперативних роздрібних 
торговельних підприємств має бути інноваторство  як спосіб мислення, 
стиль поведінки і образ дій. Головне, що  відрізнятиме таке 
підприємство, – це пошук нових можливостей, які існують не лише у 
зовнішньому оточенні, а й у внутрішньому середовищі самого 
торговельного підприємства, наприклад, формування відповідної 
системи управління інноваційним розвитком, інноваційної культури, 
інноваційної атмосфери,  інноваційного менталітету, розвитку  і 
поведінки персоналу тощо.  

Вибір інноваційного типу розвитку передбачає, що кооперативне 
роздрібне торговельне підприємство перетворюється на спільноту 
інноваторів, що, у свою чергу, потребує фундаментальних змін у 
мисленні усіх, хто у ньому працює,  особливо менеджерів. 
Організаційна культура кооперативного роздрібного торговельного 
підприємства, що обирає інноваційний тип розвитку, її цінності будуть 
відрізнятися від традиційної. Для такого підприємства характерною є  
відповідна інноваційна атмосфера, яка має ґрунтуватися на 
самостійності і креативності, довірі і повазі та підкріплюватися 
терпимістю до невдач, а система контролю має підтримувати високий 
ступінь довіри до працівників. Вирішуючи питання щодо реалізації 
інших напрямів, а саме, стимулювання існуючих у системі споживчої 
кооперації України роздрібних торговельних підприємств до 
використання інновацій, збільшення кількості суб’єктів інноваційної 
діяльності, залучення зовнішніх інвестицій, створення ефективної 
інноваційної інфраструктури  і системи інноваційного менеджменту 
для підтримки та управління інноваційним розвитком, керівництву 
кооперативних організацій слід, у першу чергу, пам’ятати, що в їх 
основу мають бути покладені сформовані нами принципи  успіху, а 
саме: формування підґрунтя  інноваційного розвитку; циклічності; 
спектральності; стратегічної спрямованості; формування 
інноваційного портфелю; нового бачення ринку; 
конкурентозахищеності; керованості і системності [12]. 
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Рисунок 2 – Стратегії інноваційного розвитку  роздрібних торговельних 
підприємств споживчої кооперації залежно від рівня їх інноваційного 

потенціалу[авторська розробка] 
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формують необхідні для цього управлінські механізми; організаційні 
інновації, тобто створення відповідних організаційних форм 
(підприємств, систем, мереж тощо), які, у свою чергу, мають достатнє 
ресурсне забезпечення  для пошуку і впровадження інновацій;  
інноваційна атмосфера –  побудована відповідним чином система 
економічної і емоційної мотивації, яка стимулює процес генерування 
ідей, впровадження і оцінки їх ефективності. При цьому важливими 
внутрішніми умовами успіху інноваційного розвитку  кооперативних 
роздрібних торговельних підприємств мають виступати позиція, 
поведінка керівників, кадрова політика, організація, інформація і 
комунікація, фінансування. До зовнішніх умов успіху належать 
фінансове стимулювання, стимулювання трансферу, інфраструктурні 
послуги, кредити і кредитна допомога. 

Сутність принципу циклічності проявляється у тому, що 
інновації з’являються  у результаті реалізації на підприємстві циклу 
формування нових пропозицій, який поєднує декілька стадій 
(генерація ідей, обробка ідей, збір і спільне використання ідей, 
інновація), а його відсутність,  або відсутність хоча б однієї стадії, 
призводить до унеможливлення чи помилок у формуванні і 
впровадженні інновацій у діяльність кооперативного роздрібного 
торговельного підприємства, і, відповідно, до недосяжності успіху 
інноваційної діяльності і відсутності інноваційного розвитку. 

Принцип спектральності проявляється у тому, що одиничні 
інновації, як правило, не є життєздатними, а успіх інноваційної 
діяльності  роздрібного торговельного підприємства може забезпечити 
лише інноваційний портфель, який і стане відображенням спектру його 
інноваційних дій [12].  

Принцип стратегічної спрямованості інноваційного розвитку 
проявляється у тому, що при формуванні портфелю стратегій окремо, 
серед корпоративних стратегій, виокремлюють стратегію 
інноваційного розвитку, вибір і ефективність якої залежатиме, у першу 
чергу, від рівня інноваційного потенціалу підприємства (рис. 2) і 
ґрунтуватиметься на удосконаленому і запропонованому нами процесі 
її формування та реалізації відповідно до представленого на рис. 3 
алгоритму. 
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Рисунок 3 – Алгоритм формування і реалізації інноваційної стратегії 
розвитку кооперативного роздрібного торговельного підприємства 

[авторська розробка] 
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Сутність принципу формування інноваційного портфелю 
проявляється у тому, що при виборі і включенні інновацій до 
інноваційного портфелю кооперативного роздрібного торговельного 
підприємства недостатньо оцінити їх переваги, ресурсне забезпечення, 
розмір, динаміку ринку тощо, необхідно оцінити еволюційну стадію 
кожного з перерахованих компонентів і їх відповідність один одному.  

Сутність принципу нового бачення ринку полягає у тому, що 
з’являються нові напрями, на які спрямовує  зусилля кооперативне 
роздрібне торговельне підприємство, а саме:  перетворення пасивного 
споживача в активного учасника ринку, що стає важливою частиною 
процесу виробництва послуг роздрібної торгівлі; прозорість пропозиції 
для споживача, який прагне знати, що відбувається поза зоною 
торговельного підприємства; пошук засобів, які дозволяють клієнту 
відчувати задоволення від процесу купівлі, у тому числі створення 
приємної атмосфери у місцях продажу; підвищення уваги до бюджету 
клієнта, часу і важливості покупки; постійний вплив на усі п’ять 
почуттів клієнта; перетворення роздрібної торгівлі у місце,  де 
виникають нові зв’язки і відбувається обмін креативними ідеями. 
Принцип конкурентозахищеності проявляється у тому, що на 
кооперативному роздрібному торговельному підприємстві має бути 
створена система захисту інновацій від конкурентів. 

Принцип керованості і системності передбачає, що пошук нових 
можливостей вимагає організації і здійснення у кооперативному 
роздрібному торговельному підприємстві відповідної інноваційної 
діяльності і формування системи управління інноваційним розвитком. 
Крім того, слід передбачити розвиток самоуправління, сутність якого 
полягатиме не у розвитку традиційних форм демократизації 
управління (колективне прийняття рішення, участь членів трудового 
колективу в управлінні тощо), а у передачі так званих інноваторських 
повноважень.  

У свою чергу, розвиток самоуправління означає можливість 
одержання і інтенсивний обмін інформацією, ефективні комунікації 
між вищим керівництвом і іншими членами колективу. 
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На нашу думку, варто більш детально зупинитись на питаннях 
щодо реалізації принципу формування підґрунтя  інноваційного 
розвитку роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації. 
На нашу думку, одним з важливих моментів, на якому варто 
зосередити увагу керівництва споживчої кооперації України, є 
доцільність створення єдиної загальноукраїнської кооперативної 
торговельної мережі, яка має об’єднувати кооперативні торговельні 
підприємства областей України, що дозволить конкурувати з 
існуючими мережами і об’єднаннями (спілками) мереж, у тому числі у 
містах, для максимального забезпечення населення продовольчими і 
непродовольчими товарами за умов високої ефективності діяльності. 
Крім того, важливою умовою має стати організація централізованого 
збуту під єдиним власним брендом високоякісної продукції у сільській 
місцевості, у містах, а також закупівля за межами України необхідних 
товарів, адже ефективна торговельна система, яка динамічно 
розвивається, дотримуючись при цьому удосконалених і 
запропонованих нами основних принципів брендингу  (табл. 2), може 
стати локомотивом розвитку для інших галузей споживчої кооперації.  

При цьому слід дотримуватися принципу збереження успішних 
торговельних підприємств, які не належатимуть до торговельних 
мереж, проте зможуть розвиватися на регіональному і місцевому рівні 
за наявності економічної доцільності. На нашу думку, оптимізація 
торговельної діяльності споживчої кооперації України за рахунок 
упровадження мережевої торгівлі через надання особливих умов 
немережевим кооперативним магазинам буде сприяти забезпеченню їх 
беззбиткової діяльності. Такий підхід дасть змогу забезпечити 
підтримку і розвиток менш ефективних кооперативних торговельних 
підприємств, які мають соціальне значення для невеликих населених 
пунктів, розвивати інші, вже звичні  форми торгівлі (розвізна торгівля) 
і освоювати нові напрями торгівлі – електронна торгівля, замовлення 
товарів через Інтернет та інші напрями. 
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Таблиця 2 – Принципи брендингу, що підвищують  ефективність  
інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств 

споживчої кооперації України  

Принципи Сутність 
1 2 

1. Принцип лідерства в категорії 
 

Розвинений бренд є одним з лідерів на ринку або 
за кількістю покупців (кількість покупців бренду 
залежить від кількості тих, хто знає бренд), або 
за обсягами прибутку який він отримує (у 
розвиненого бренду споживачів може бути 
менше, ніж у конкурентів, але за рахунок різниці 
у ціні ці споживачі приносять розвиненому 
бренду більше грошей). Розвинений бренд може 
бути лідером і за обома критеріями 

2. Принцип стійкості за відсутності 
комунікаційної підтримки 
 

Споживання розвиненого бренду на тлі 
припинення рекламної кампанії падає дуже 
повільно, на відміну від нерозвинених брендів, 
які за умов припинення рекламної підтримки 
втрачають більшу кількість споживачів. Але 
мова не йде про  традиційні марки, до яких 
споживач привчався впродовж десятиліть в 
умовах практичної відсутності вибору, такі 
марки втрачають споживачів повільніше 

3. Принцип мінімізації питомих витрат 
на масову комунікацію 

Питомі витрати на масову комунікацію (у першу 
чергу на рекламу) для розвиненого бренду, коли 
він уже виведений на ринок, є набагато 
меншими, ніж для нерозвиненого. Абсолютні 
витрати розвиненого бренду можуть бути 
набагато більшими ніж у конкурентів, хоча 
зазвичай для утримання лідируючих позицій 
потрібно менше грошей, ніж на входження на 
ринок 

4. Принцип формування лояльних 
споживачів 
 

Розвинений бренд володіє вираженою 
лояльністю, споживач стає лояльним до марки, 
тобто при необхідності купити в черговий раз 
даний товар, він готовий витратити певний час, 
щоб купити «свій» бренд, а не перший, який 
потрапить на очі, тобто якщо споживач один раз 
спробував даний товар під даною назвою і його 
влаштувала якість, то він буде розраховувати на 
отримання такої ж якості і при наступній 
покупці 

5. Принцип відносності ціни бренду 
 

Бренд завжди коштує у декілька разів дорожче 
не брендових  «ярмаркових» товарів незалежно 
від його реальної собівартості. Ціна розвиненого  
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1 2 
 бренду поняття відносне; споживач визначає 

суб'єктивну «справедливу» ціну на бренд, 
виходячи з вартості базових «ярмаркових» 
товарів, які не мають додаткової цінності, що 
породжується маркетинговими комунікаціями. 
Тобто ціна на розвинений бренд, по суті, є 
функцією комунікації, чим краще споживач буде 
сприймати упаковку, назву, рекламні матеріали, 
тим більшу емоційну вигоду він буде 
отримувати при покупці такого товару, тим 
більше він готовий буде за нього платити. 
Важливо те, що на сьогоднішній день в тому 
інформаційному суспільстві, в якому ми живемо, 
споживач готовий платити за емоційну складову 
його вигоди від товару в кілька разів (а іноді і на 
порядок) більше, ніж за власне ту реальну 
функцію, яку товар покликаний виконувати 

6. Принцип розширення можливостей 
для отримання прибутку 

Розвинений бренд дає змогу отримувати 
додатковий прибуток, не пов'язаний з прямими 
продажами власного товару. Мова йде про такі 
поняття, як ліцензування і франчайзинг 

7. Принцип наявності додаткових 
можливостей для просування 

У розвиненого бренду з'являються додаткові 
можливості по просуненню марки (спонсорство, 
розміщення продукту в кінофільмах, ТВ 
програмах та ін.) розвинений бренд споживач 
помітить скрізь, де б він не був представлений, у 
той час як невідомий бренд має дуже великі 
шанси залишитися непоміченим навіть будучи 
поміщеним в кінофільм, який подивилися кілька 
мил льонів глядачів 

 
Доцільність вищеозначених заходів пояснюється, у першу чергу, 

тим, що в умовах бурхливого розвитку торговельних мереж на 
території України спостерігається постійне усунення кооперативної 
торгівлі з найбільш комерційно ефективних територій на рівень, де 
існування економічно необґрунтованої торгівлі буде неможливим. 
Крім того, як правило, впровадження інновацій потребує серйозного 
ресурсного забезпечення, яке набагато простіше створити саме у 
торговельній мережі, ніж в одиничних роздрібних торговельних 
підприємствах. 

Саме тому одним з аспектів реалізації принципу формування 
підґрунтя інноваційного розвитку  роздрібних торговельних 
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підприємств споживчої кооперації України  має стати створення 
єдиної загальноукраїнської кооперативної мережі, яка, на нашу думку, 
має відповідати таким основним вимогам: єдність торговельної  
мережі, яка ґрунтується на об’єднанні інформаційних і логістичних 
зв’язків, стилістичних і технічних рішень, закупівельної і торговельної 
політики; комерційна ефективність для максимально широкого кола 
торговельних підприємств; комерційно обґрунтована спеціалізація; 
соціальна орієнтація і обслуговування населення у малонаселених і 
віддалених населених пунктах з метою отримання соціального ефекту 
як конкурентної переваги кооперативної торговельної мережі; 
наявність широкого кола лояльних покупців, у першу чергу, 
працівників і пайовиків споживчої кооперації; наявність ніші для збуту 
продукції кооперативного виробництва за умов відповідності її якості 
чинним стандартам. 

Відповідно до вищеозначених вимог, на нашу думку, доцільно 
виділити чотири групи завдань щодо створення такої мережі у 
споживчій кооперації України (рис. 4). 

Щодо завдань з розвитку інших форм торговельної діяльності 
споживчої кооперації, то поряд зі створенням мережевої торгівлі  
необхідно продовжувати підтримку і розвиток соціально значимих 
торговельних підприємств області, розвізної торгівлі (недостатньо 
високий рівень економічної ефективності    таких    підприємств    
може   бути компенсованим за рахунок торговельної мережі  
споживчої кооперації, у тому числі за рахунок зниження витрат при 
єдиних закупках, використанні логістичної системи, додаткових 
доходів організацій споживчої кооперації від її діяльності; створювати 
і розвивати торгівлю у нових формах (електронна торгівля, торгівля 
через Інтернет, торгівля непродовольчими товарами у кредит, за 
зразками і каталогами тощо).  
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Крім того, реалізація принципу формування підґрунтя 
інноваційного розвитку кооперативних роздрібних підприємств 
потребує відповідним чином підготовленого персоналу. Саме тому, 
пропонуємо до впровадження у процес управління персоналом 
Програму короткотермінового підвищення  кваліфікації торговельного 
персоналу за темою «Інновації у сфері торгівлі». 

Реалізуючи принцип керованості і системності, у першу чергу, 
через формування системи інноваційного розвитку і її складових, 
зокрема системи управління інноваційним розвитком, слід 
враховувати, що інноваційний розвиток  як економічна категорія, є 
об’єктом впливу з боку господарського механізму. Останній впливає 
як на процеси створення, реалізації і просування інновацій, так і на 
економічні відносини, які виникають між продуцентами, продавцями, 
покупцями і споживачами інновацій. 

Місце цих відносин – ринок. Вплив господарського механізму на 
інноваційний розвиток здійснюється за допомогою певних прийомів і 
особливої стратегії управління. Сукупність цих прийомів і стратегія 
утворюють своєрідний механізм управління інноваційним розвитком – 
інноваційний менеджмент.  

Що стосується кооперативних роздрібних торговельних 
підприємств, то, на нашу думку, інноваційний менеджмент – це 
система управління інноваціями, інноваційним процесом і 
відносинами, які виникають у процесі  впровадження та використання 
інновацій як при здійсненні торговельної діяльності, так і при 
управлінні торговельним підприємством. 

Формування як загальної системи інноваційного розвитку 
споживчої кооперації України так і на окремих її рівнях,  доцільно 
проводити на ґрунті системного та процесного підходів, які є 
методологічною основою для більшості стандартів на системи 
менеджменту, у тому числі і ті які випускаються Міжнародною 
організацією зі стандартизації (ISO). Основні етапи  даного процесу 
подані на рис. 5.  
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Рисунок  5 – Етапи процесу формування системи інноваційного розвитку 
кооперативних роздрібних торговельних  підприємств [авторська 

розробка] 

Виділення цілей  і завдань інноваційного розвитку роздрібного торговельного 
підприємства 

Визначення способу системного опису інноваційного розвитку роздрібного 
торговельного підприємства 

Формування процесу стратегічного розвитку роздрібного торговельного 
підприємства і опис процесної підсистеми його розвитку 

Визначення структури функціональної підсистеми інноваційного розвитку 
роздрібного торговельного підприємства і її характеристика  

Визначення складу виконавчої підсистеми інноваційного розвитку роздрібного 
торговельного підприємства  і її характеристика 

Опис взаємозв’язків у системі інноваційного розвитку роздрібного 
торговельного підприємства 

Визначення вхідних і вихідних інформаційних потоків системи інноваційного 
розвитку роздрібного торговельного підприємства 

Розробка рекомендацій з впровадження системи інноваційного розвитку 
роздрібного торговельного підприємства 

Опис результатів роботи системи інноваційного розвитку роздрібного 
торговельного підприємства 

Розробка критеріїв для оцінки результатів роботи систем  інноваційного  
розвитку роздрібного торговельного підприємства 
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Однією зі складових системи інноваційного розвитку має бути 
підсистема управління інноваційним розвитком (інноваційний 
менеджмент). Інноваційний менеджмент як система управління має 
складатися з двох підсистем: керуючої (суб’єкт управління) і керованої 
(об’єкт управління), а зв’язок між ними має здійснюватися шляхом 
руху інформації, що, у кінцевому рахунку, і являє собою сам процес 
управління, результатом якого має бути процес розробки і здійснення 
керуючого впливу суб’єкта на об’єкт управління. Як доводить 
практика управління інноваційним розвитком організацій і 
підприємств [3, 5–8] і, ґрунтуючись на системному підході до 
формування системи управління інноваційним розвитком, суб’єктом 
управління може бути або одна особа (менеджер з інноваційного 
розвитку) або група працівників, об’єднаних у відділ чи службу 
інноваційного розвитку, до складу якого можуть входити аналітики, 
експерти, консультанти з інноваційного розвитку, які через 
різноманітні прийоми і способи управління здійснюють 
цілеспрямований вплив на функціонування об’єкту управління. 

Відповідно об’єктом управління в інноваційному менеджменті  
організацій і підприємства є інновації (новий продукт, нова операція, 
нова технологія), інноваційний процес і соціально-економічні 
відносини між учасниками ринку інновацій (продуценти, продавці, 
покупці). 

Крім того, у процесі інноваційного розвитку підприємство, 
зокрема, торговельне, взаємодіє з організацією, якій воно 
підпорядковане, з державою, з постачальниками і споживачами, 
інвесторами тощо, які є складовими його зовнішнього середовища. 
Відповідно до цього, враховуючи ієрархічний тип управління у 
споживчій кооперації України, доцільно сформувати загальну систему 
інноваційного розвитку, складовою якої має стати підсистема 
інноваційного менеджменту, зокрема,  у сфері торгівлі [24].  

Для цього, на нашу думку, доцільно органи управління 
підсистеми інноваційного менеджменту торговельної сфери споживчої 
кооперації України представити таким чином як це зображено на 
рис.6. 

Формуючи органи управління підсистеми інноваційного 
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менеджменту торговельної сфери споживчої кооперації України, 
доцільно, на рівні Укркоопспілки, переглянути функціональний 
розподіл повноважень та відповідальності між заступниками голови 
правління, доповнивши при цьому посадові обов’язки одного з них 
обов’язками щодо управління інноваційним розвитком, а у межах 
Департаменту з маркетингу, внести зміни у посадові обов’язки його 
фахівців щодо управління інноваційним  розвитком за галузями 
діяльності споживчої кооперації, у тому числі і торговельної, що 
дозволить трансформувати даний департамент у Маркетингово- 
інноваційний, а у подальшому, за умов економічної доцільності ввести 
посаду менеджера з інноваційного розвитку. На рівні 
облспоживспілок, через внесення змін у структуру, цілі, завдання та 
функції трансформувати на Управління маркетингу, торгівлі, 
підприємств ресторанного господарства і послугу Маркетингово-
інноваційне управління у сфері торгівлі, підприємств ресторанного 
господарства і послуг і внести зміни до переліку та змісту функцій 
його фахівців щодо управління інноваційним розвитком, зокрема, у 
сфері торгівлі, а у подальшому, за умов економічної доцільності ввести 
посаду менеджера з інноваційного розвитку.  

 

 
 

Рисунок 6 – Органи управління підсистеми інноваційного менеджменту 
торговельної сфери споживчої кооперації України 

На рівні райспоживспілок, райпо, сільського споживчого 
товариства та супермаркету переглянути посадові обов’язки 
маркетолога на предмет  доповнення їх обов’язками щодо пошуку, 
впровадження та оцінки ефективності інновацій у діяльність 
торговельних підприємств, а у подальшому, так само, за умов 

Укркоопспілка Маркетингово-інноваційний  департамент 

Облспоживспілка Маркетингово-інноваційне управління у сфері 
торгівлі, підприємств ресторанного господарства і 
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економічної доцільності, ввести посаду менеджера з інноваційного 
розвитку. Незважаючи на те, що в інноваторстві багато 
непередбачуваного, неочікуваного і незвичного, інноваційний 
розвиток кооперативних роздрібних торговельних підприємств має 
бути керованим. Управління інноваційним розвитком має передбачати 
свідомий і цілеспрямований вплив суб’єкта управління на об’єкт через 
реалізацію відповідних функцій, що дозволить вирішити завдання з 
управління інноваційним розвитком торговельних підприємств. 

 Відповідно, адаптуючи дане положення до діяльності 
кооперативного роздрібного торговельного підприємства, систему 
його інноваційного менеджменту можна представити таким чином 
(рис. 7). 

 
 

Рисунок 7 – Система інноваційного менеджменту кооперативного 
роздрібного торговельного підприємства [авторська розробка] 
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На нашу думку, найбільш важливими завданнями з управління 
інноваційним розвитком кооперативних роздрібних торговельних 
підприємств мають бути:  управління взаємодією з зовнішнім 
середовищем, і, у першу чергу, через механізм фінансування 
інноваційного розвитку підприємства; управління розвитком власне 
системи інноваційного розвитку підприємства через механізм 
управління так званими інноваційними проектами; управління 
взаємодією з постачальниками та споживачами послуг підприємства; 
управління мотивацією персоналу торговельного підприємства та 
управління інноваційним розвитком персоналу торговельного 
підприємства. При цьому особливість реалізації даних завдань, на 
нашу думку, полягатиме у зміні змісту функцій управління 
інноваційним розвитком кооперативних роздрібних торговельних 
підприємств.  

Щодо функції «планування», то тут зростатиме роль 
передбачення, стратегічного планування і зменшуватиметься  роль 
систематичного планування. При реалізації функції «організація» 
більше уваги буде приділятися вирішенню питань, пов’язаних з 
впровадженням нових ідей.  

Функція «мотивація» має спрямовуватися на заохочення 
ініціативи, підприємливості, новаторства. Більшого значення буде 
отримувати функція «контроль», особливо стосовно контролю над 
зовнішнім середовищем  і систематичного аналізу можливостей які у 
ньому з’являються. Змінюватиметься призначення даної функції. 
Основне – інформування щодо змін, які відбуваються як у 
зовнішньому так і у внутрішньому середовищі підприємства, аналіз та 
оцінка стану інноваційного розвитку підприємства. 

Відповідно до вищеозначеного, інноваційний менеджмент 
кооперативного роздрібного торговельного підприємства має 
виконувати два типи функцій: загальні  і специфічні функції 
управління.  

До перших, на нашу думку, належать: прогнозування, 
планування, організація, регулювання, координація, мотивація і 
контроль.  

До специфічних функцій управління  – ризикове вкладення 
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капіталу, організація інноваційного процесу, організація просунення 
(трансферу) інновацій на ринку і їх дифузія. Деталізований зміст 
виокремлених нами функцій інноваційного менеджменту роздрібних 
торговельних підприємств  представлений у табл. 3.  

Таблиця 3 – Зміст загальних і специфічних функцій інноваційного 
менеджменту роздрібних торговельних підприємств споживчої 

кооперації  

Функції  Зміст  
1 2 

Загальні функції інноваційного менеджменту 
Функція прогнозування Охоплює розробку на довготривалу перспективу зміни техніко-

технологічного і економічного стану роздрібного торговельного 
підприємства у цілому і його складових частин. Результат 
прогнозування –  прогнози, тобто передбачення відповідних змін. 
У цьому процесі виключно важливе значення має обґрунтування 
тенденцій науково-технічного прогресу і зміни попиту 
споживачів, а також маркетингові дослідження 

Функція планування Охоплює весь комплекс заходів як з розробки стратегії 
інноваційного розвитку роздрібного торговельного підприємства, 
так і планових завдань в інноваційному процесі, а також з 
упровадження їх у практику діяльності даних підприємств 

Функція організація Охоплює весь комплекс заходів з  об’єднання людей, які спільно 
реалізують інноваційну програму на ґрунті певних принципів і 
процедур. Останні передбачають створення органів управління, 
побудову структури апарату управління, встановлення 
взаємозв’язку між управлінськими підрозділами, розробку 
методичних рекомендацій, інструкцій тощо 

Функція регулювання Здійснюється через вплив на об’єкт управління з метою 
досягнення стану стійкості техніко– технологічної і економічної 
системи роздрібного торговельного підприємства у тому випадку, 
коли така система відхиляється від встановлених параметрів 

Функція координації Означає узгодженість у роботі усіх ланок системи управління 
роздрібним торговельним підприємством. Координація сприяє 
забезпеченню єдності відносин суб’єкту і об’єкту управління 
системи інноваційного менеджменту роздрібного торговельного 
підприємства 

Функція мотивації Полягає у спонуканні персоналу роздрібного торговельного 
підприємства  до створення і реалізації інновацій 

Функція контролю Полягає у перевірці стану організації і реалізації інноваційного 
процесу у роздрібному торговельному підприємстві. За 
допомогою контролю накопичуватиметься інформація щодо 
використання інновацій, їх життєвий цикл, загальний стан 
інноваційного розвитку підприємства, вноситимуться зміни до  
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1 2 
 інвестиційних програм, в організацію інноваційного 

менеджменту. Контроль передбачає аналіз техніко– економічних 
результатів і розглядається як зворотна сторона планування 
інновацій 

Специфічні функції 
Функція ризикового 
вкладення капіталу 

Проявляється в організації венчурного фінансування інвестицій в 
інноваційну діяльність роздрібного торговельного підприємства і 
має здійснюватися через створення і залучення до цього процесу 
інноваційних венчурних фондів 

Функція організації 
інноваційного процесу  

Передбачає раціональну організацію діяльності роздрібного 
торговельного підприємства з придбання і впровадження 
інновацій і охоплює увесь інноваційний процес 

Функція просунення 
(трансферу) і дифузії 

інновацій  

Полягає у створенні ефективної системи заходів у роздрібному 
торговельному підприємстві з подальшого просунення і 
розповсюдження як інформації про торговельні інновації, так і 
безпосередньо нових продуктів (послуг, операцій тощо) через 
обмін досвідом, рекламні заходи, захоплення нових ринків збуту 
тощо 

 
Отже, підводячи підсумки, можна наголосити, що нами 

обґрунтовано основні напрями інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних підприємств споживчої кооперації, зокрема через 
формування інноваційної культури у сфері роздрібної торгівлі 
споживчої кооперації; створення ефективної інноваційної 
інфраструктури  та системи інноваційного менеджменту; 
стимулювання кооперативних роздрібних торговельних підприємств 
до використання інновацій; стимулювання збільшення кількості 
суб’єктів інноваційної діяльності; залучення зовнішніх інвестицій для 
реалізації інноваційного розвитку у сфері роздрібної торгівлі 
споживчої кооперації.  

Деталізовано їх мету, основні завдання, підготовчі роботи та 
результати реалізації, визначено принципи успіху інноваційного 
розвитку і розроблено практичні рекомендації  зі створення підгрунтя 
для переходу роздрібної торгівлі споживчої кооперації України до 
інноваційного типу розвитку за умов удосконалення його 
організаційно-методичного забезпечення. 
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В умовах когнітивної економіки вирішальна роль надається  
інноваційної діяльності, результативність якої стає запорукою 
конкурентних переваг промислового підприємства. Саме 
інноваційний вектор розвитку є головним пріоритетом сучасних 
підприємств, що ускладнює їх конкурентну боротьбу вимагаючи 
постійного пошуку ніш та рішень виконання умов лідерства, зокрема 
за рахунок ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності на 
кожному етапі інноваційної діяльності з метою своєчасної 
комерціалізації в залежності від умов функціонування підприємства. 
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Виходячи з різних підходів до сутності інноваційної діяльності 
можна стверджувати, що інноваційна діяльність може бути як 
частиною інноваційного процесу с певною комбінацією його етапів, 
так й повністю містить усі етапи. На різних етапах можна отримати 
різні результати, які можуть бути ідентифіковані у вигляді різних 
типів об’єктів права інтелектуальної власності. 

Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності 
передбачає виділення охороно спроможних результатів інноваційної 
діяльності та забезпечення їх правого захисту. Процес ідентифікації 
об’єктів права інтелектуальної власності будується виходячи з 
наступних елементів: 

 виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які 
використовуються підприємством, а саме, обстеження і 
встановлення наявності на матеріальних носіях; 

 визначення формальних ознак об’єктів права інтелектуальної 
власності; 

 класифікація виявлених об’єктів права інтелектуальної 
власності за типами, видами матеріального носія  масивами 
відповідно до загальноприйнятої класифікації та ін.; 

 правова експертиза, яка включає виявлення документів, що 
підтверджують правомочне володіння майновими правами або 
використання інтелектуальної власності; 

 оформлення і ведення зведеного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

Дослідження різних типів об’єктів права інтелектуальної 
власності дозволили констатувати, що вони мають свою специфіку, 
яка визначається в залежності від їх масштабу і роли інноваційної 
діяльності промислового підприємства. В зв’язку с цим можна 
виділити наступні типи об’єктів права інтелектуальної власності 
(рис. 1): 
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Рисунок 1  Типи об’єктів права інтелектуальної власності  

Робота з одиночними об’єктами спрямована на отримання 
максимального прибутку від їх реалізації або найбільш ефективного 
використання у господарському обороті промислового підприємства. 
Вони не роблять істотного впливу на стратегію підприємства. 

Робота з портфелем інтелектуальної власності спрямована на 
оволодіння новими технологіями, захоплення і утримання ринкового 
сегменту, отримання конкурентних переваг, для підвищення 
ефективності діяльності підприємства у цілому. 

При формуванні портфеля інтелектуальної власності 
промислового підприємства найвагоміше значення мають власні 
науково-технічні розробки, тому потрібно провести систематизацію 
об’єктів права інтелектуальної власності, яка включає: аналіз 
комерційного потенціалу розробки, визначення виду охорони та 
оформлення прав інтелектуальної власності.  

При управлінні портфелем інтелектуальної власності 
промислового підприємства визначають напрями використання 
інтелектуальної власності, її вартісну оцінку, проводять аналіз 
ефективності використання та розробляють напрями удосконалення 
використання інтелектуальної власності підприємства. 

Найчастіше права інтелектуальної власності передаються не 
окремо, а в поєднанні з іншими правами або послугами, що 
забезпечують в сукупності монополію на виробництво нового продукту 
або на використання нової технології. 

ТИПИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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Відзначено, що сучасні промислові підприємства працюють не з 
одиночними об’єктами інтелектуальної власності, а з портфелем 
інтелектуальної власності, який сформований з масивів об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

Виходячи з класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, 
у портфелі інтелектуальної власності промислового підприємства 
можна виділити наступні масиви (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2 – Портфель інтелектуальної власності промислового 
підприємства  

Правовий захист об’єктів права інтелектуальної власності 
передбачає компроміс між завданням збереження стимулів до 
створення ексклюзивних новаторських рішень і необхідністю їх 
поширення з найменшими витратами. При відсутності ефективної 
системи захисту прав авторів невелика ймовірність того, що 
промислові підприємства вкладатимуть значні кошти в розробку 
інновацій.  

Для кожного об’єкта права інтелектуальної власності існують свої 
ідентифікаційні ознаки правового захисту, які визначені у відповідних 
законах України. На рис. 3 визначено ідентифікаційні ознаки правового 
захисту об’єктів права інтелектуальної власності промислового 
підприємства у розрізі масивів. 
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Охарактеризуємо елементи ідентифікації об’єктів права 
інтелектуальної власності за масивами. 

Розглянемо масив патентного права. Об’єкти патентного права 
створюються не тільки для вдосконалення діючого виробництва та для 
становлення нових виробництв, а й для закріплення правової монополії 
і пригнічення конкуренції.  

За ідентифікаційними ознаками правового захисту патентом на 
винахід може бути захищена технологія виготовлення інноваційного 
продукту або інноваційної продукції, алгоритм роботи комп’ютерної 
програми. Патентний захист технології виготовлення інноваційного 
продукту або інноваційної продукції здійснюється після її кваліфікації 
як винаходу до Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» [8], а саме, бути таким продуктом або способом, який 
повинен мати  винахідницький рівень, бути промислово придатним і 
новим.  

Охорона алгоритму роботи комп’ютерної програми патентна 
поширюється на основоположну ідею програми, втілену в алгоритмі. 
Перевага патентного захисту порівняно з авторським правом, полягає в 
одному їх найбільш принциповому розходженні. Так якщо авторське 
право охороняє об'єктивну форму твору, то патентне право охороняє 
зміст тих принципів, які покладені в його основу. 

Патенти на винаходи видається строком на 20 років за 
процедурою проведення кваліфікаційної експертизи заявки. Вважається 
доцільним захист цього виду об’єктів права інтелектуальної власності, 
якщо є можливість проконтролювати технологію конкурентів.  

За ідентифікаційними ознаками правового захисту патентом на 
корисну модель може бути захищена конструкція оснащення для 
виробництва інноваційного продукту та інноваційної продукції. 
Патентний захист конструкції оснащення для виробництва 
інноваційного продукту та інноваційної продукції здійснюється після її 
кваліфікації як корисної моделі до Закону України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі» [9], а саме, бути таким технічним 
рішенням, який відноситься до пристроїв, є промислово придатним і 
новим. Відмінність корисної моделі від винаходу в тому, що за її 
допомогою можна захистити інноваційну розробку, яка є новою і 
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комерційно цікавою, але не має достатнього винахідницького рівня.  
Патенти на корисні моделі видаються строком на 10 років за 
результатами формальної експертизи заявки. 

За ідентифікаційними ознаками правового захисту патентом на 
промисловий зразок можуть бути захищені: форма коробок для 
упаковки інноваційної продукції, форма, рисунок чи розфарбування 
інноваційної продукції, етикетка, рекламний листок. Патентний захист 
цих видів  об’єктів права інтелектуальної власності визначається 
сукупністю таких суттєвих ознак, визначених Законом України «Про 
охорону прав на промислові зразки» [11], як зовнішній вигляд, 
призначення для задоволення ергономічних та естетичних потреб, 
повинні бути промислово придатними і новими. Відмінність 
промислового зразка від інших об’єктів патентного права полягає у 
тому, що вони захищають зовнішній вигляд, тоді як винахід і корисна 
модель – технічну сутність. Патенти на промислові зразки видаються 
строком на 10 років, при винесенні рішення про видачу патенту 
враховується оригінальність форми, розфарбовування. Патентом 
охороняється композиція, а не написи або слова. Виробники будь-яких 
товарів зацікавлені у правовій охороні створених ними промислових 
зразків, щоб не тільки мати переваги на ринку, але і не дати можливість 
конкурентам безоплатно використовувати свої розробки. 

Для підтримки в силі охоронних документів необхідно регулярно 
сплачувати встановлене мите, в іншому випадку охорона об’єктів 
патентного права призупиняється. 

Розглянемо масив специфічних об’єктів інтелектуальної 
діяльності. Ідентифікаційними ознаками для захисту комерційної 
таємниці (ноу-хау) можна виділити наступні: вона повинна мати 
справді комерційну цінність, бути невідома і до неї немає вільного 
доступу третім особам, власник зазначеної інформації повинен вживати 
необхідні заходи щодо збереження її конфіденційності [7]. З цій метою, 
зазвичай, видається наказ по підприємству, в якому встановлюється, що 
певна інформація є секретною, порядок доступу, терміни збереження 
секретності, встановлюються заходи щодо забезпечення секретності. 
Реєстрація в Україні комерційної таємниці (ноу-хау) не передбачена, 
вона захищається договором між сторонами.  
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Ідентифікаційними ознаками для захисту раціоналізаторських 
пропозицій є промислова придатність, новизна і користь, які можуть 
бути локальними, тобто бути корисними та новими для підприємства, 
якому вони подані. Закону про раціоналізацію в Україні немає, захист 
здійснюється за «Тимчасовим положенням про правову охорону 
об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в 
Україні» [13]. Вони охороняються свідоцтвом, строк дії якого 10 років. 

Ідентифікаційної ознакою для захисту топографії інтегральних 
мікросхем, які визначені Законом України «Про охорону прав на 
топографії інтегральних мікросхем» [12], є оригінальність, тобто, якщо 
вона не створена шляхом прямого відтворення іншої топографії, має 
відмінності від інших топографій і не була відомою в галузі 
мікроелектроніки. Вона охороняється свідоцтвом, строк дії якого 10 
років. Інтегральні мікросхеми є одними з найважливіших об’єктів 
інтелектуальної власності, оскільки вони надзвичайно широко 
використовуються практично в будь-яких сучасних товарах, від товарів 
побутового призначення до автоматизованих систем. 

Розглянемо масив засобів індивідуалізації товарів і послуг. 
Ідентифікаційної ознакою на фірмове найменування можна визначити 
право, яке виникає з моменту державної реєстрації юридичної особи і 
припиняється у разі виключення з Державного реєстру юридичних осіб. 
Не підлягає державній реєстрації найменування схоже з уже 
зареєстрованим, настільки, що їх можна переплутати, якщо воно здатне 
ввести в оману споживачів; не відображає вид діяльності та інші 
важливі елементи. В Україні не передбачено загальнодержавного 
реєстру фірмових найменувань, тому доцільно вибирати і 
використовувати фірмові найменування, які схожі з зареєстрованими 
знаками для товарів і послуг. 

За ідентифікаційними ознаками правового захисту, які визначені  
Законом України  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
[10], свідоцтвом на знак для товарів і послуг можуть бути захищені: 
торгова марка, логотип підприємства, комбінований знак, назва 
товарних груп, назви комп’ютерних програм, доменне ім’я. Реєстрація 
та захист торгової марки як знака для товарів і послуг сприяє 
відмінності від інших, поруч із зображенням знака проставляється 
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міжнародне позначення про державну реєстрацію та наявності 
виняткових прав на знак – латинська буква «R» в колі.  Знак може 
реєструватися і як колективний.  

Логотип підприємства як  товарний знак словесного типу повинен 
відповідати таким умовам: це слово натуральної мови або штучне, 
звичайного або специфічного шрифтового виконання, пов’язане з 
фірмовою назвою. Він повинен володіти відмітними властивостями, 
інформативністю, лаконічністю, асоціативністю, новизною. Поряд зі 
знаком власник має право проставляти попереджувальне маркування у 
вигляді знака «™», яке вказує на те, що цей знак реєструється в 
Патентному відомстві України. 

Об’єднання логотипу та образотворчого знака при наявності 
композиційного і сюжетного зв’язку між логотипом і зображенням 
дозволяє реєстрацію як  комбінованого знаку. При захисту назв 
товарних груп охороняються безпосередньо слова, а виконання назви на 
етикетки може охоронятися як промисловий зразок. Захист прав 
комп’ютерної програми може відбуватися шляхом реєстрації назви 
програми як торгової марки. 

Доменне ім’я не є самостійним об’єктом права інтелектуальної 
власності, єдиним нормативним актом, що визначає умови 
використання доменного імені, є Закон України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг», згідно з яким власник зареєстрованого 
знака володіє правом використовувати цей знак в мережі Інтернету.  

Захист знаку на товари і послуги  здійснюється шляхом його 
реєстрації та отримання свідоцтва, яке дійсне протягом 10 років з 
можливістю продовження щоразу на 10 років.  

За ідентифікаційними ознаками правового захисту, які 
визначаються  Законом України «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів» [9], свідоцтвом на зазначення походження товарів 
можуть бути захищені назва місця походження товару та географічне 
зазначення походження товару. Їх відмінність у тому, що географічне 
зазначення походження товару  це позначення, яке прямо або побічно 
вказує на місце дійсного походження товару, тобто місце його 
виробництва, а назва місця походження товару це позначення, яке 
відображає унікальні властивості товару, характерні для місць його 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

833 

походження, тобто особливі природні, трудові, виробничі умови. Захист 
цього виду об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється 
свідоцтвом, яке відповідає дійсності 10 років з дати подачі заявки на 
реєстрацію з можливістю продовження дії щоразу на 10 років. 

Розглянемо масив об’єктів авторських прав. На відміну від 
об’єктів патентного права, охорона яких починається після їх реєстрації 
в патентних відомствах чи інших організаціях та отримання охоронних 
документів, охорона об’єктів авторського права починається з моменту 
створення. 

За ідентифікаційними ознаками правового захисту, які 
визначаються  Законом України «Про авторське право і суміжні права» 
[5], свідоцтвом на авторське право можуть бути захищені: код 
комп’ютерної програми, бази даних, веб-сайт. Для сповіщення про 
авторські права автор або правовласник мають право проставляти 
відповідне маркування на примірниках твору – знак охорони 
авторського права, який являє собою сукупність трьох елементів: знак - 
латинська буква «С» в колі, ім’я власника авторських прав і рік першої 
публікації твору. Підставою для віднесення коду комп’ютерної 
програми до об’єктів авторського права служить те, що і рядки 
літературного твору, і рядки комп’ютерної програми відображаються 
автором символами-літерами або символами-операторами. 
Законодавство віднесло електронні бази даних до об’єктів авторського 
права і надало їм правову охорону як збірок. Оскільки веб-сайт, по суті, 
є свого роду комп’ютерною програмою (або, принаймні, базою даних), 
його захист здійснюється як об’єкта авторських прав. 

На рис. 4 узагальнені елементи ідентифікації правового захисту 
об’єктів права інтелектуальної власності промислового підприємства у 
розрізі масивів. 

Таким чином, результати інноваційної діяльності, які можна 
зберігати і практично застосувати за допомогою матеріальних носіїв, 
тобто кодифікувати, стають кодифікованим знанням, що входить до 
складу інтелектуальних ресурсів промислового підприємства, які є 
джерелами виникнення витрат, пов’язаних із здійсненням 
інноваційної діяльності.  
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Отримані різні результати інноваційної діяльності, які 
ідентифікуються у вигляді об’єктів права інтелектуальної власності, 
стають новими об’єктами аналізу – витратами інноваційної діяльності.  

На різних етапах процесу управління витратами інноваційної 
діяльності актуальні різні показники витрат, що характеризують 
проблеми і досягнення промислового підприємства, які надані у табл.1: 

Таблиця 1 – Процес управління витратами інноваційної діяльності  
Етап Характеристика 

Планування Зіставлення витрат на різні цілі служить індикатором підприємства і 
вказує на необхідність прийняття певних рішень 

Контроль і 
регулювання 

Загальна картина витрат дозволяє формувати нову стратегію 
функціонування або коригувати колишню з боку власників 
підприємства 

Ведення та 
облік 
фінансової 
діяльності 

Формування собівартості продукції і ведення відповідної звітності: 
коректно складена калькуляція (визначення собівартості) робить 
товар конкурентоспроможним і виключає появу «непридатних» цін 

 
При прийнятті оптимальних управлінських і фінансових рішень 

промисловому підприємству потрібно знати і вміти правильно 
класифікувати свої витрати.  

Держкомстат України класифікує витрати інноваційної діяльності 
за  такими напрямками: внутрішні НДР (виготовлені самостійно); 
зовнішні НДР (придбані на ринку); придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення); придбання інших зовнішніх знань; інші 
витрати (перепідготовка кадрів тощо). 

При дослідженні класифікацій витрат на інноваційну діяльність 
підприємства, які наводяться українськими та зарубіжними науковцями, 
визначено відсутність ієрархічності та різноманіття ознак класифікацій. 
Вибір критеріїв класифікації витрат залежить від багатьох факторів, але, 
найголовніше, він повинен рішати поставлені завдання конкретного 
господарюючого суб'єкта [1].  

Як показує практика більшості промислових підприємств, 
проблеми, які виникають у них при здійсненні інноваційної діяльності, 
пов’язані, насамперед, з такими факторами, як відсутність стабільності 
на ринку, несподівані технічні проблеми, а також зростання витрат. Для 
їх усунення запропоновано розмежувати витрати за такими етапами 
інноваційної діяльності: фундаментальні дослідження; прикладні 
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дослідження; дослідно-конструкторські роботи; підготовка 
виробництва; освоєння промислового виробництва; промислове 
виробництво; комерційна реалізація; після продажне обслуговування. 

Для здійснення облікових процедур інноваційної діяльності 
витрати промислового підприємства групують за економічним змістом, 
способом фінансування, по відношенню до технологічного процесу, 
відношенню до обсягу виробництва, способу і часу включення в 
собівартість продукції, ролі в системі виробництва і управління. 

Для визначення сфер походження використовують  такі поняття, 
як трансформаційні, які характеризують сам процес виробництва і 
відображають процес перетворення ресурсів у готову продукцію, та 
трансакційні витрати, які пов'язані із закріпленням прав власності за 
економічними суб'єктами і з процесом обміну цими правами, що 
виникають як при функціонуванні підприємства на ринку, так і 
всередині нього. 

Для прийняття управлінських рішень використовують  такі 
поняття, як релевантні – значущі, які змінюються в результаті ухвалення 
рішення, та не релевантні – незначущі, які не роблять ніякого впливу на 
прийняте рішення. Ступінь релевантності витрат залежить від специфіки 
конкретних виробництв і підприємств, застосовуваної ними технології, 
особливостей організації та структури управління. На неї впливає 
тривалість періоду часу, за який враховуються витрати, рівень 
повноважень посадових осіб та ін. 

Розподіл витрат на регульовані і нерегульовані передбачено у 
звітах про виконання кошторису за центрами відповідальності. Таке 
рішення дозволяє виділити сферу відповідальності й оцінити роботу в 
частині контролю за витратами підрозділу підприємства. 

Не всі результати інноваційної діяльності, навіть самі унікальні, 
вдається комерціалізувати незалежно від того, скільки було здійснено 
витрат. Тому необхідно, як можна раніше, виявити комерційний 
потенціал розробки або, навпаки, її комерційну безперспективність [4]. 

Узагальнена класифікація витрат інноваційної діяльності 
промислового підприємства надана на рис. 5. Наведена класифікація є 
базою для формування системи класифікації та вибору методів 
управління витрат, які можуть бути використані різними промисловими 
підприємствами з урахуванням особливостей бізнесу.  
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Рисунок 5 – Загальна класифікація витрат інноваційної діяльності  

ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

- внутрішні НДР (виготовлені самостійно); 
- зовнішні НДР (придбані на ринку); 
- придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення; 
- придбання інших зовнішніх знань; 
- інші витрати (перепідготовка кадрів тощо) 

За напрямками 

- фундаментальних досліджень;
- прикладних досліджень; 
- дослідно-конструкторських робіт; 
- підготовки виробництва; 
- освоєння промислового виробництва; 
- промислового виробництва; 
- комерційної реалізації; 
- після продажного обслуговування 

За способом віднесення на 
собівартість продукту 

- виробничі (витрати на продукт);
- невиробничі (витрати періоду) 

За етапами інноваційної 
діяльності 

За економічним змістом 

- оплата праці персоналу;
- відрахування на соціальні потреби від фонду оплати 
праці персоналу; 
- на матеріальні ресурси; 
- амортизація; 
- інші витрати  

За способом фінансування  - поточні;
- капітальні 

По відношенню до 
технологічного процесу 

- змінні;
- постійні (умовно-постійні) 

- прямі;
- непрямі 

За ролі в системі виробництва і 
управління 

За сферою походження 

Для прийняття управлінських 
рішень 

Для контролю і регулювання 

Залежно від окупності 

- трансформаційні;
- трансакційні 

- релевантні;
- нерелевантні 

- регульовані (контрольовані);
- нерегульовані (неконтрольовані) 

- коммерціалізіруемі ( які окупаються);
- некоммерціалізіруемі (які не окупаються) 
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Існує цілий ряд методів управління та розрахунку витрат, 
пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності, але вони, як 
правило, описуються незалежно від масиву об’єктів права 
інтелектуальної власності. При визначенні величини витрат, 
пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності промислового 
підприємства, необхідно визначити та врахувати залежність від цілей 
використання її результатів та специфічні витрати по масивам 
об’єктів права інтелектуальної власності на різних етапах 
інноваційної діяльності. 

Дослідуючи інноваційну діяльність як повний  цикл етапів 
перетворення ідеї в конкретний продукт, технологію або послугу, 
можна виділити дві основні стадії: 

 науково-дослідна діяльність; 
 діяльність з впровадження різних видів інновацій. 
На першій стадії інноваційної діяльності можуть вирішуватися 

різноманітні завдання, які, узагальнивши, можна представити 
наступними етапами: 

 дослідження, які розділяються на фундаментальні і 
прикладні; 

 дослідно-конструкторські роботи. 
Фундаментальні дослідження поділяються на теоретичні, що 

формують нові наукові підходи до проблеми, і пошукові, що 
формують нові принципи створення виробів і технологій. 
Промисловими підприємствами проводяться пошукові 
фундаментальні дослідження, результатами яких є області 
можливого корисного використання наукових знань і принципові 
наукові основи цього використання. 

Прикладні дослідження, у свою чергу, поділяються на 
теоретичні, які пов’язаними зі створенням моделей, і 
експериментальні, які спрямовані на визначення способів 
застосування результатів попереднього етапу для вирішення 
практичних завдань, які мають комерційне значення.  
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Дослідно-конструкторські роботи це перевірка результатів 
прикладних досліджень с метою виготовлення та обробки дослідних 
зразків, нових або удосконалених технологічних процесів. На цьому 
етапі розробляється технічна документація: технічна пропозиція, 
ескізний проект, технічний проект, робоча конструкторська 
документація; виготовляються та випробуються дослідні зразки; 
розробляються технологічні процеси; визначаються найменування 
продукту, товарний знак, маркування, упаковка. 

Діяльність з впровадження різних видів інновацій включає 
наступні етапи: 

 освоєння інновації: підготовка виробництва; освоєння 
промислового виробництва; процес промислового виробництва; 

 впровадження на ринок: комерційна реалізація; 
післяпродажне обслуговування. 

Ця стадія передбачає вивчення і оцінку з точки зору 
задоволення потреб покупців і виробничих можливостей, фінансових 
можливостей, забезпеченості патентного захисту. Промислове 
виробництво підприємство починає тільки в тому випадку, якщо 
нововведення користується попитом, який гарантує стабільні доходи 
в певному проміжку часу.  

На етапі освоєння інновації промислове підприємство 
проводить маркетингове дослідження, виробляючи пробну партію 
продукту. Якщо дослідження ринку проходить успішно, починається 
підготовка до широкомасштабного просування товару на ринок, яка 
ведеться за двома основними напрямками: створення відповідних 
виробничих потужностей для збільшення обсягів виробництва та 
проведення рекламної кампанії нововведення і організації збутової 
мережі. 

Запуск процесу промислового виробництва вимагає значних 
інвестицій для реконструкції або будівництва виробничих 
потужностей, підготовки персоналу, проведення рекламної кампанії. 
На цьому етапі інноваційної діяльності існують ризики відторгнення 
пропонованого товару.  
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На кожному етапі інноваційної діяльності важливе значення має 
прийняття ефективного рішення про правову охорону її результатів, 
що лежать в основі нового інноваційного товару. На рис. 6 
представлені результати інноваційної діяльності за її етапами. 

На початкових етапах інноваційної діяльності в якості 
правового захисту доцільно тільки забезпечення режиму 
конфіденційності. Патентування на цій стадії ведуть лише при появі 
надзвичайно оригінальних рішень, та й то лише для отримання 
пріоритету. Результатом найчастіше виступає технічне рішення 
майбутнього матеріального об'єкта, який отримує своє вираження, як 
правило, у формі винаходу, топографії інтегральних мікросхем, 
комп’ютерних програм, баз даних [2].  

На етапі отримання дослідного зразка виникають вже більш 
реальні рішення. Саме на цій стадії доцільно проведення 
патентування об’єктів права інтелектуальної власності. Однак, при 
активному патентуванні виникає небезпека розкриття секретів. 
Необхідно обережно визначити те, що можна не показувати в описі 
патентів і зберегти як комерційну таємницю. Зазвичай зберігають як 
ноу-хау інформацію, яку досліджуючи зразки продукції виявити 
неможливо. Основними науково-технічними результатами дослідно-
конструкторських робіт можуть бути: винахід, промисловий зразок, 
корисна модель, комп’ютерні програми, бази даних, топографія 
інтегральних мікросхем, науково-технічна документація (ноу-хау).  
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На етапах освоєння виробництва і реалізації товару виходити на 
ринок з новою продукцією без повноцінної правової охорони 
нерозважливо. Якщо є попит, то конкуренти неминуче скопіюють 
нову продукцію і оригінальну ідею просування. Саме на цих етапах 
здійснюються обґрунтований відбір і орієнтація на реалізацію 
результатів, що дають найбільший ефект і забезпечують 
конкурентоспроможність підприємства. Результатом освоєння 
нововведення можуть бути: винахід, промисловий зразок, корисна 
модель, комп’ютерні програми, бази даних, науково-технічна 
документація (ноу-хау), раціоналізаторська пропозиція. Результатом 
комерційної реалізації нововведення можуть бути: винахід, 
промисловий зразок, корисна модель, топографія інтегральних 
мікросхем, комп’ютерні програми, бази даних, науково-технічна 
документація (ноу-хау), раціоналізаторська пропозиція, комерційне 
(фірмове) найменування, торгова марка (знак для товарів і послуг), 
географічне зазначення походження товарів. 

При формування масивів об’єктів права інтелектуальної 
власності і стратегії управління ними важливо не тільки 
ідентифікувати охороноспроможні технічні, комерційні рішення і 
вибрати оптимальну форму, найголовніше, вибрати доцільний 
момент їх правової охорони з урахуванням підвищення комерційної 
цінності від етапу до етапу інноваційної діяльності. 

Розглянемо витрати за етапами інноваційної діяльності 
враховуючи специфіку кожного з всього різноманіття об’єктів права 
інтелектуальної власності, які угрупованні у масиви. Самі етапи 
інноваційної діяльності е центрами відповідальності, які формують 
певні витрати, що мають особливість в перенесенні або у результат 
звітного періоду, або у результат майбутнього періоду, або 
віднесення на собівартість об’єктів права інтелектуальної власності. 

У ході дослідження було узагальнено специфічні витрати за 
масивами об’єктів права інтелектуальної власності на етапах 
дослідження та розробки (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапах дослідження 
та розробки  

СПЕЦИФІЧНІ ВИТРАТИ ЗА МАСИВАМИ ОПІВ НА ЕТАПАХ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

  
М
А
С
И
В

 О
Б

’Є
К
Т
ІВ

 
П
А
Т
Е
Н
Т
Н
О
Г
О

  
П
РА

В
А

  

Витрати на маркетингові дослідження та аналіз: 
- аналіз стратегії компанії, стратегії маркетингу та рекламної стратегії 
підприємства; 
- вивчення торгових марок конкурентів; 
- аналіз ринкової ситуації; 
- аналіз переваги споживачів. 

Витрати на розробку технічної документації: 
- знос комп’ютерів, які використовувалися при дослідженні ринку і 
розробки; 
- матеріальні витрати, пов’язані з розробкою нових секретів 
виробництва, топографії мікросхем, раціоналізаторських пропозицій; 
- зарплата персоналу, який розробляє нові секрети виробництва, 
топографії мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, і відрахування. 

Витрати на проведення науково-дослідних робіт: на  теоретичні 
дослідження;  проведення експериментів;  проведення випробувань; 
послуги сторонніх організацій; - складання та затвердження звіту, 
пошукові роботи, включаючи дослідження ринку. 
Витрати на розробку: ескізного проекту; технічного проекту;  робочого 
проекту; виконання розрахунків; проведення випробувань; послуги 
сторонніх організацій; проведення авторського нагляду. 

Витрати на теоретичні дослідження: 
- формулювання альтернатив: визначення напрямків розробки 
програмного забезпечення, технологій, постачальників і т.д ; 
- оцінка альтернатив; 
- визначення сучасних технологій, необхідних для створення 
програмного забезпечення; 
- вибір альтернатив; 
- побудова інфологічной і даталогічной моделей; 
- нормалізація інфологічной і даталогічной моделей; 
- проектування вхідних і вихідних форм. 
- пошукові роботи, що включають попередню опрацювання проблеми, 
для вирішення якої створюються комп’ютерні програми або бази даних. 
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Структура інноваційних витрат безпосередньо залежить від 
стадії інноваційної діяльності. На стадії досліджень і розробок 
невелика частка матеріальних витрат: сировини, матеріалів, палива, 
енергії, переважають витрати на оплату праці та соціальне 
страхування. Дещо менша частка витрат на амортизацію, придбання 
наукового обладнання. Відносно великі інші витрати: оплата послуг 
зв'язку, відряджень і т.п. Вартість об’єктів права інтелектуальної 
власності на цій стадії зазвичай наближається до розміру понесених 
витрат, якщо доцільність інвестицій в наступну стадію не викличе 
сумнівів [3]. 

Витрати на етапах дослідження та розробки складно не тільки 
оцінити, але й ідентифікувати та виокремити їх капіталізовану 
частину у складі фактичних витрат. Існують дискусійні питання, що 
робити з витратами на етапах дослідження та розробки: 
капіталізувати або визнавати їх витратами поточного періоду. Це 
пов’язано з різноманітністю технологічних процесів, що протікають 
при створенні об’єктів права інтелектуальної власності.  

Тому при виборі методу обліку витрат потрібно враховувати 
галузеві особливості, вид об’єкту, тривалість процесу створення та 
використання об’єкта. 

Згідно п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [5] витрати на 
дослідження та розробки відносяться до витрат того звітного періоду, 
в якому їх здійснено, у складі інших операційних витрат. Але витрати 
на дослідження та розробки можна капіталізувати після того, як буде 
встановлено, що отриманий в результаті розробки нематеріальний 
актив можна буде продати або використати на підприємстві: а саме 
підприємство повинно мати намір, технічну можливість та ресурси 
для доведення нематеріального активу до стану, у якому він 
придатний для реалізації або використання; має можливість отримати 
майбутні економічні вигоди від реалізації або використання 
нематеріального активу; може достовірно підрахувати витрати, 
пов’язаних із розробкою нематеріального активу. Тому вважається 
логічним дослідження і розробки із негативним результатом або, 
коли передбачається результат дослідження і розробки 
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використовувати в діяльності підприємства менше одного року, 
визнавати  витратами поточного періоду, тоді як дослідження і 
розробки із позитивним результатом накопичувати у складі витрат 
майбутніх періодів або безпосередньо відображати у собівартості 
об’єкта права інтелектуальної власності у залежності від тривалості 
процесу створення. 

Далі показано специфічні витрати за масивами об’єктів права 
інтелектуальної власності на етапі освоєння інновації (рис. 8). 

Запуск процесу промислового виробництва вимагає значних 
інвестицій для реконструкції або будівництва виробничих 
потужностей, підготовки персоналу, проведення рекламної кампанії. 
На цьому етапі інноваційної діяльності існують ризики відторгнення 
пропонованого товару. Фінансування робіт, пов’язаних з освоєнням 
промислового виробництва нової продукції і подальшим 
вдосконаленням технології на цьому етапі в 6-8 разів більше, ніж 
витрати на дослідження і розробки. 

Витрати на етапі освоєння інновації підприємство має право 
капіталізувати. Тільки торгові марки, заголовки, назви видань, 
переліки клієнтів та інші подібні за сутністю активи, які створюються 
і реєструються підприємством самостійно, на відміну від тих, які 
купуються на умовах договору про передачу виключних майнових 
прав, згідно з п. 9 П(С)БО 8 не визнаються як нематеріальні активи і 
підлягають відображенню у складі витрат на збут того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені. 

Нижче узагальнено специфічні витрати за масивами об’єктів 
права інтелектуальної власності на етапі комерційної реалізації і 
післяпродажного обслуговування інновації (рис. 9). 

Витрати на етапі комерційної реалізації і післяпродажного 
обслуговування інновації підприємство не має право капіталізувати і 
вони підлягають відображенню у складі витрат на збут того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені. 

Розглянуто специфічні витрати за масивами об’єктів права 
інтелектуальної власності, які виникають при правовій охороні 
результатів інноваційної діяльності (рис. 10). 



Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

846 

 

Рисунок 8 – Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапі освоєння 
інновації  
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Витрати на послуги різних фахівців сторонніх організацій (створені 
самостійно не визнаються нематеріальними активами): вибір імені-
марки, перевірка на охороноздатність (можливість підробки), перевірка 
на рекламоздатність (сприйняття покупцями);  розробка дизайну і вибір 
стилю;  перевірка сприйняття дизайну і стилю покупцями 

Витрати на створення та ведення документації: матеріальні витрати, 
пов’язані зі створенням нових секретів виробництва, раціоналізаторських 
пропозицій, топографії; зарплата технологів і відрахування; знос 
пристроїв та обладнання, зайнятих у створенні; витрати на 
консультаційні послуги, отримані від профільного НДІ; витрати, 
пов’язані з навчанням або перекваліфікацією персоналу пропозицій; 
зарплата персоналу, який розробляє нові секрети виробництва, 
топографії мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, і відрахування. 

СПЕЦИФІЧНІ ВИТРАТИ ЗА МАСИВАМИ ОПІВ НА ЕТАПІ ОСВОЄННЯ 
ІННОВАЦІЇ 

Матеріальні витрати, пов’язані із створенням об’єкта патентного права; 
зарплата технологів і відрахування; знос пристроїв та обладнання, 
зайнятих у створенні об’єкта патентного права; інженерно-
консультаційні послуги з підготовки, забезпечення процесу виробництва; 
витрати, пов’язані з навчанням або перекваліфікацією персоналу 

Витрати на схематичне зображення комп’ютерного ПЗ:  розробка 
обраного шляху, включаючи розробку конфігурації програмного 
забезпечення та інтерфейсу;  написання вихідного коду і перетворення 
його в об’єктивний код (кодування комп’ютерної програми, бази даних); 
установка програми на жорсткий диск; тестування створеної програми, 
включаючи паралельну обробку даних; зарплата основних працівників: 
програмістів, постановників завдань, співробітників, які тестують готову 
програму, формують вихідні бази даних, а також нарахування на 
зарплату; прямі матеріальні витрати: вартість спожитої електроенергії та 
носіїв, на які будуть записані програми; інші витрати: на витратні 
матеріали, відрядження основних працівників (якщо вони пов’язані зі 
створенням програми), послуги сторонніх організацій (якщо вони беруть 
участь у створенні програми); функціональне наповнення програми, БД; 
перевірка на коректність роботи функціонального наповнення системи. 
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Рисунок 9 – Специфічні витрати за масивами ОПІВ на комерційної 
реалізації та після продажного обслуговування інновації 
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Витрати  на розробку рекламної компанії: - просування 
найменування на різних виробах, товарах, що розширюють 
поточний асортимент; просування назви в різних ЗМІ; - послідовне 
використання назви на фірмових бланках, в буклетах, прайс-
листах, купонах, рекламних листівках і т.д ; - ефірна, друкована, 
стендова й інша реклама виробів, споряджені товарним знаком; 
просування «товарів-доповнень» до існуючого асортименту 
виробів, споряджені товарним знаком; 
- спонсорування спортивних, розважальних, культурних заходів з 
використанням найменування 

Витрати на рекламу і просування для підвищення обізнаності 
клієнтів про продукцію, що випускаються на основі виробничого 
секрету; дослідження ринку збуту нового продукту, послуги з 
сертифікації якості нового продукту. 

СПЕЦИФІЧНІ ВИТРАТИ ЗА МАСИВАМИ ОПІВ НА ЕТАПІ 
КОМЕРЦІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ІННОВАЦІЇ

Витрати на рекламу патенту на торгових виставках, у фахових 
журналах, спрямовану на стимулювання його впровадження;  
реклама у всіх ЗМІ, спрямовану на кінцевого споживача. 

Витрати на копіювання електронних даних і програм для 
комп’ютерних систем на нові носії; підтримка в придатному для 
використання стані; маркування примірників КП, БД; 
налагодження ІТ-іфраструктури; послуги хостінга- розміщення на 
чужому сервері, який має постійне підключення до мережі 
Інтернет; послуги колокації - розміщення власного сервера на 
території постачальника послуг, який забезпечує постійне 
підключення до Інтернету; витрати пов’язані з просуванням КП, 
БД в пошукових системах 
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Рисунок 10 – Специфічні витрати за масивами ОПІВ, що виникають при 
правовій охороні результатів інноваційної діяльності  
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Витрати на проведення пошуку по базі зареєстрованих знаків на 
тотожність і схожість; складання комплексу документів для заявки на знак 
та її подачу;  підготовку документів для проведення експертизи по одному 
або декількох класах МКТП; держмито за видачу, продовження терміну 
дії свідоцтва про реєстрацію знака; публікацію про видачу свідоцтва на 
знак; публікацію відомостей про видачу ліцензій на використання знака; 
публікацію відомостей про передачу права власності на знак; оформлення 
заявки на реєстрацію позначення походження товару; держмито за видачу, 
продовження терміну дії свідоцтва про реєстрацію права на позначення 
походження товару;  послуги патентного повіреного;  підготовку 
документів для отримання доменного імені. 

Витрати на забезпечення охорони документації, формул і т.д.; витрати, 
пов’язані з підписанням співробітниками угод про нерозголошення 
таємниці, збереження конфіденційності; на підготовку заявочних 
документів і подача їх на реєстрацію топографії; отримання свідоцтва про 
реєстрацію топографії;  держмито за видачу свідоцтва на топографію; 
оформлення свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію; реєстрація 
ліцензійного договору;  реєстрація договору про передачу прав. 

СПЕЦИФІЧНІ ВИТРАТИ ЗА МАСИВАМИ ОПІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ 
ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Витрати на проведення патентного пошуку, що дозволяє перевірити 
винахід на існуючі аналоги, складання звіту про патентне пошуку; послуги 
зі складання переліку істотних ознак, описи; оформлення документів та 
збір за подачу заявки на патент; проведення експертизи: формальною - 
правильність підготовки пакету документів і основній - перевірка 
унікальності патентується винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 
встановлення рівня техніки для оцінки патентоспроможності винаходу, 
корисної моделі та складанні звіту; реєстрацію винаходу і видачу патенту; 
держмито за видачу патенту; публікація відомостей про патент; збір за 
підтримання чинності патенту; реєстрація ліцензійного договору; 
реєстрація договору про передачу прав. 

 Витрати на забезпечення охорони вихідного коду; підготовку заявочних 
документів і подача їх на реєстрацію; отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права; держмито за видачу свідоцтва; реєстрація ліцензійного 
договору;  реєстрація договору про передачу прав. 
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Комплексна правова охорона здатна забезпечити захист 
інтересів промислового підприємства: винаходи, корисні моделі 
захистять від копіювання технічних досягнень, захист зовнішнього 
вигляду виробу в якості промислового зразка не дозволить 
порушувати дизайнерське рішення, знак на товари дозволить 
індивідуалізувати товар. 

На промисловому підприємстві потрібно оцінювати не тільки 
ефективність юридично захищених об’єктів права інтелектуальної 
власності, а й інших результатів інноваційної діяльності, що 
знаходяться на різних стадіях виконання.  

В основі прийняття рішення про правовий захист результатів 
інноваційної діяльності  потрібно враховувати – чи принесе правовий 
захист вигоду більшу, ніж витрати на її забезпечення. Вибір правової 
охорони конкретного результату інноваційної діяльності пов'язаний з 
планованою формою його використання. 

Витрати, які виникають при правовій охороні результатів 
інноваційної діяльності, підприємство має право капіталізувати. Але 
витрати за підтримку охоронних документів у силі визнаються 
витрати майбутніх періодів. 

Отже, на рис.11 схематично надано узагальнене  визначення 
специфічних витрат за масивами об’єктів права інтелектуальної 
власності на різних етапах інноваційної діяльності, враховуючи 
залежність від цілей використання її результатів. 

Необхідною умовою правильної організації системи управління 
витратами за масивами об’єктів права інтелектуальної власності є 
прийняття рішень на кожному з етапів інноваційної діяльності про 
правовий захист її результатів, оскільки від цього залежить подальша 
доля промислового підприємства.  

Успішна діяльність підприємства безпосередньо пов’язана з 
необхідністю створення ефективної системи управління витратами, в 
рамках якої управління витратами базується на загальній стратегії 
розвитку підприємства. З цих позицій слід підходити і до створення 
на підприємстві механізму управління витратами. 
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Таким чином, у підсумку можна стверджувати, що при 
визначенні повних витрат на інноваційну діяльність промислового 
підприємства необхідно врахувати залежність від цілей використання 
її результатів –  особливості складу витрат на об’єкти права 
інтелектуальної власності та підвищення комерційної цінності 
результатів від етапу до етапу. Практика показує, що застосовувані 
нині методи визначення повних витрат на інноваційну діяльність 
недосконалі, при здійсненні пошуку методичного інструментарію 
щодо формування механізму управління витратами інноваційної 
діяльності необхідно виявити охороно спроможні об’єкти права 
інтелектуальної власності, визначити серед них що домінують, 
вибрати оптимальну форму правової охорони та ефективного 
використання.  
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