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Вступ 

Україна здобула статус країни з ринковою економікою. Це означає, що 

економіка України повинна бути здатною динамічно розвиватися на основі 

її особистих внутрішніх ресурсів та активної взаємодії з навколишнім 

світом, застосовувати досягнення науки, посилювати господарські зв’язки 

на базі техногенної та екологічної безпеки. Сучасна ринкова модель 

економіки базується на інноваційному типі розвитку, для якої характерно: 

інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих 

інформаційних технологій, екологічність, творчість кадрів, добробут 

населення. Відомо, що в розвинених країнах на долю інноваційних 

продуктів та технологій припадає біля 70% загального приросту ВВП, в 

більшості країн СНД ця доля менше 20% від загального випуску при дуже 

обмеженій номенклатурі. Доля інноваційної продукції в структурі 

промислового виробництва України менше 4% проти 30-35% в технологічно 

розвинених країнах. Загальна доля наукоємної продукції країн СНД на 

світовому ринку складає 0,3% (США – 39%) та продовжує зменшуватися.  

Для реалізації інноваційного розвитку України необхідно вирішити 

проблеми та здолати перепони, що заважають досягненню високого рівня 

інноваційності, а саме:  

• нерозвиненість інфраструктури та механізмів розповсюдження 

передових технологій, відстороненість від виробничого процесу результатів 

науково-технічної та інтелектуальної діяльності суб'єктів малого і 

середнього підприємництва;  

• недостатня орієнтація наукових досліджень на потреби економіки та 

суспільства. Ідеї, технології, розробки українських вчених з ряду причин 

слабо використовуються підприємницьким середовищем та вітчизняною 

промисловістю;  

• пріоритетне фінансування прикладних розробок, що не мають попиту 

на внутрішньому та зовнішньому ринку (лобіювання певними олігархічними 
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кланами). Наявність розривів в інноваційному циклі при переході від 

фундаментальних досліджень через НДДКР до комерційних технологій; 

 • недосконалість правової, нормативної та податкової бази, інституцій 

інноваційного розвитку, інвестування та страхування, використання та 

захист прав інтелектуальної власності, економічних механізмів 

впровадження результатів інтелектуальної діяльності у виробництво; 

• фактична відсутність приватного науково-технічного та венчурного 

секторів; інерційність у використанні існуючого науково-технічного 

потенціалу галузевих НДІ та підприємств; 

• слабке використання механізмів впровадження та передачі технологій 

високої доданої вартості, форм та структур інноваційного розвитку, що 

підтвердили свою ефективність у розвинених країнах.  

Як свідчить зарубіжний досвід, найбільш вдалою організаційно-

управлінською формою по застосуванню інноваційних технологій є 

технопарки та технополіси. Як правило, технопарки мають у своєму складі 

бізнес-інкубатор для підтримки підприємців - початківців з числа науковців, 

інженерів, викладачів і студентів, новаторів, винахідників. 

Розпоряджаючись землею, вони залучають на свою територію науково-

дослідні підрозділи потужних, в тому числі і іноземних, корпорацій, які 

взаємодіють в науково-технологічному плані з адміністрацією технопарку та 

його засновниками - університетами та НДІ. Технопарки формують 

середовище, сприятливе для прискореної комерціалізації наукових 

досліджень, перетворення їх в товари та послуги, котрі сприймає ринок. 

Більшість відомих технопарків починались з бізнес-інкубаторів, та 

поступово розвивались, при безпосередній участі місцевої та центральної 

влади, активній підтримці засновників, громадських організацій, фінансових 

та ділових структур.  

Мета навчального посібника – дати знання з теорії становлення та 

розвитку інновацій, про сучасні світові тенденції застосування інноваційних 

процесів у системі господарювання, допомогти студентам оволодіти 
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інструментарієм інноваційного менеджменту, основами управління 

інноваційною діяльністю і основними питаннями щодо фінансування, 

державного регулювання, стимулювання інноваційної діяльності, 

розглянути організаційні форми реалізації інновацій. 

 

 

 

 



10 
 

ТЕМА 1. ІННОВАЦІЇ І ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПЛАН 

1.1. Становлення та розвиток теорії інновацій  

1.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання  

1.3. Інноваційний тип розвитку як мета економічної політики держави 

1.4. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій 

 

1.1. Становлення та розвиток теорії інновацій 

На сьогоднішній день у дослідників соціально-економічного розвитку 

людства не виникає сумнів з того приводу, що науково-технічний прогрес є 

головним чинником історичної трансформації суспільства. Але так було не 

завжди. Парадокс полягає в тому, що «економічна теорія технологічних 

змін» як окрема галузь науки налічує лише 50 років. Велика кількість 

дослідників вивчала питання про те, яку роль відіграє науково-технічний 

прогрес у соціально-економічному розвитку людства. У свій час ще Адам 

Сміт визнавав особливу роль технологічних змін як чинника економічного 

прогресу. В багатьох працях західноєвропейських вчених розглянуті 

питання, що пов’язані з науково-технічним прогресом та його впливом на 

економічний розвиток суспільства та держави в цілому. Розглянемо, яке ж 

місце посідав науково-технічний прогрес в економічних теоріях різних 

науковців. 

Адам Сміт ( 1723-1790) у своєму трактаті «Дослідження природи та 

чинників багатства націй» стверджує, що прогрес в розвитку продуктивної 

сили праці є наслідком процесу поділу праці, який у свою чергу дає поштовх 

до винаходів машин. Він пояснює це тим, що коли робітник виконує якусь 

одну спеціалізовану операцію, його увага сконцентрована на цій операції і 

він знаходить більш простий та скоріший спосіб виконання цієї операції. 

Історичні факти дійсно про це свідчать – більшість винаходів того часу були 

зроблені простими робітниками. Наприклад: ткацький «човник» (Дж. Кей, 

1733 р.), прядильні машини (Дж. Харгрівс, Р.Аркрайт, 1768 р. ), механічний 
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ткацький верстат (Е. Картрайт, 1785 р.), токарний верстат (Г.Модслі, 1797 

р.) і т.д. Хоча згодом технічний прогрес дедалі більше пов’язується вже з 

розвитком науки та освіти, все ж основним висновком Сміта стало, що 

технічний прогрес зумовлюється характером розвитку і потребами 

виробництва.  

Карл Маркс (1818-1883) визнавав висновок зроблений Смітом 

правильним і вважав науково-технічний прогрес наслідком, а не причиною 

розвитку виробництва. Він розглядав технологічні зміни як «надбудову», а 

не базис суспільства. Факторами виробництва визнавалася праця і капітал, а 

не науково-технічний прогрес. Таким чином можна зробити висновок, що 

класики не визнавали технологічні зміни як окремий фактор виробництва 

поряд з працею та капіталом, що призводять до економічного розвитку 

суспільства. 

Неокласична школа зробила головний внесок в економічну думку у 

період від 1870 по 1930 рр. та залишається однією з найвпливовіших течій 

до наших днів. Фундамент цієї школи склали праці В.Джевонса (1871), 

К.Мангера (1871), А.Маршалла (1890), Л. Вальраса (1874). Представники 

цієї школи досліджували умови загальної рівноваги ринкової економічної 

системи, за яких найефективніше використовуються наявні ресурси, в тому 

числі і технологія. Питання динаміки довгострокових змін ними не 

розглядалися. При дослідженні умов рівноваги неокласики вважали фактор 

технології як заданий. 

Кейнсіанська теорія, заснована Джоном Кейнсом (1883-1945) у 30-50 

роках. Кейнс поставив під сумнів здатність ринкової системи економіки до 

саморегулювання і вважав за необхідним державне втручання в процес 

регулювання економікою. Кейнсіанство головну увагу приділяло 

інструментам макроекономічного регулювання процесів інфляції, 

безробіття, циклу ділової активності. Кейнсіанська теорія розглядала 

економічні процеси у короткостроковому періоді при фіксовану рівні цін і 

тому вона не могла дослідити як технологічні зміни впливають 
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довгостроковий розвиток суспільства. Тому технологічний процес 

залишався в положенні «за інших рівних умов». Дж.Кейнс в своїх розробках 

широко використовував дослідження М.І.Туган-Барановського (1865-1919 

рр.), посилаючись на працю «Періодичні промислові кризи». З цього можна 

зробити висновок, що протягом першої половини ХХ ст. інтереси 

економістів відвернулися від технологічних змін.  

Неокласичний ренесанс.(Друга половина 50-х років ХХ століття). 

Дослідження довгострокових змін в економіці США, показали, що валовий 

національний продукт Сполучених Штатів зростає темпами більшими ніж 

сумарні темпи росту обсягу використаних ресурсів праці та капіталу. 

Дослідники цього феномену , а саме М.Абрамовиц, Е.Денісон, Д. Кендрік, 

висунули гіпотезу, за якою додатковий темп зростання економіки 

обумовлений науково-технічним прогресом.  

Підтвердженням та узагальненням цієї ідеї стала робота Р.Солоу 

“Технічні зміни та функція сукупного виробництва” (1957). Він підрахував, 

що збільшення удвічі валової продукції на одну витрачену людино-годину в 

США за період 1909-1949 рр. відбулося на 12,5% за рахунок зростання 

капіталоозброєності праці і на 87,5% за рахунок технологічних змін. За цю 

роботу Солоу отримав у 1987р. Нобелівську премію.  

Таким чином, протягом 60-70-х років були проведені дослідження, 

присвячені феномену технологічних змін як фактору економічного 

зростання.  

Період після Другої світової війни. В цей час народився новий напрям 

економічної теорії, спрямований на вивчення закономірностей науково-

технічного прогресу. Саме цей проміжок часу і отримав назву науково-

технічної революції.  

Визначення інновацій за Й. Шумпетером. Але головною постаттю 

серед фундаторів інноваційних теорій економічного розвитку, безперечно, є 

австрійський економіст Йозеф Шумпетер (1883—1950). Ще в 30-ті роки він 

ввів поняття інновації, трактуючи його, як зміну з метою впровадження і 
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використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і 

транспортних засобів, ринків і форм організації промисловості. Поняття 

«інновація» вперше було введено Й. Шумпетером в його книзі «Теорія 

економічного розвитку» (1912), де цей термін називався «нова комбінація». 

Під цим поняттям він розумів іншу якість засобів виробництва, яка 

досягається не шляхом дрібних поліпшень старого устаткування чи наявної 

організаційної системи, а з’являється поруч з ними, через введення нових 

засобів виробництва чи систем його організації. В подальших роботах 

Шумпетер замінює термін «нова комбінація» на «інновація».  

Теорія «довгих хвиль» М. Кондратьєва. Економічні категорії 

«інновація», «інноваційний процес» Йозеф Шумпетер поєднав з теорією 

довгострокових циклічних коливань — теорією «довгих хвиль» М.Д. 

Кондратьєва (1892—1938). Для обгрунтування своєї теорії М.Д. Кондратьєв 

здійснив аналіз статистичних даних 4 провідних капіталістичних країн — 

Англії, Франції, США, Німеччини. Вивчення цих даних дало Кондратьєву 

підстави для висновку, що існують цикли економічної кон'юнктури — 

«довгі хвилі» з середньою тривалістю 54 роки (пожвавлення виробництва, 

потім його бурхливий підйом, криза перевиробництва, яка переходить у 

стадію депресії). В 20-х роках ХХ ст. Кондратьєв довів, що економічний 

розвиток здійснюється нерівномірно, а хвилеподібно, і вперше статистично 

обґрунтував цю думку. „Довгі хвилі” складаються з двох фаз – висхідної та 

нисхідної, яка припадає на період кризи та депресій.  

М.Д. Кондратьєв з'ясував причини знайдених закономірностей 

(хвильових коливань у виробництві) та помітив, що «довгі хвилі» виникають 

не від дії чинників економічного розвитку, які визнавались головними на ті 

часи. Кондратьєв звернув увагу, що протягом двох десятиріч, які передують 

підйомові хвилі довгого циклу, спостерігається пожвавлення в галузі 

технічних винаходів, а початок підйому збігається з широким застосуванням 

винаходів у промисловості. Це підтверджувало інноваційну теорію Й. 

Шумпетера, який побачив можливість подолання кризи та спадів у 
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виробництві за допомогою інноваційного оновлення капіталу завдяки 

технічним, організаційним, економічним та управлінським нововведенням. 

Висхідні фази значно багатші на соціальні потрясіння, ніж фази низхідні.  

Теорія “довгих хвиль” М.Д. Кондратьєва активно використовується в 

розвинутих країнах, які сьогодні відпрацьовують перспективи свого 

технологічного розвитку до 2020-2030 рр. За теорією М.Д. Кондратьєва 

історія НТП починаючи з промислової революції другої половини XVIII 

століття, налічує 5 хвиль з циклами 50-60 років, в результаті яких 

утворилося 5 технологічних укладів. 

І хвиля (1785—1835) — механізація праці у ткацтві;  

ІІ хвиля (1830—1890, середина XIX ст.) — вуглевидобуток та паровий 

двигун;  

IIІ хвиля (1880—1940, кінець XIX — початок XX ст.) — чорна 

металургія;  

IV хвиля (1930—1990) — нафта разом з продуктами органічної хімії;  

V хвиля (1985—2035) — мікроелектроніка.  

Перша хвиля (1770-1830 рр.) сформувала уклад, лідерами якого були 

Великобританія, Франція, Бельгія, Німечина, США. Ядро укладу складали 

текстильна промисловість та текстильне машинобудування, виплавка 

чавуну, обробка заліза, будівництво каналів.  

Друга хвиля (1830-1880 рр.) пов'язана з відкриттям парового двигуна 

та виникненням верстатів. Лідерами другого технологічного укладу були 

залізничний транспорт та залізничне будівництво, машино- і пароплаво 

будування, вугільна і верстато-інструментальна промисловість, чорна 

металургія, відбувалася механізація виробництва практично усіх видів 

продукції на базі парового двигуна.  

Третя хвиля (1880-1930 рр.) базувалась на відкритті електродвигуна та 

розвитку виробництва сталі. Лідерами третього технологічного укладу були 

такі країни, як Великобританія. Німеччина, США, Франція, Бельгія, 

Швейцарія, Нідерланди. Цей уклад характеризувався використанням 
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електроенергії у промисловості, створенням мереж електропостачання, 

розвитком важкого машинобудування і електротехнічної промисловості, 

виробництвом стального прокату, розвитком досліджень в області 

неорганічної хімії.  

Четверта хвиля (1930-1980 рр.) створила уклад, ключовим фактором 

якого були відкриття двигуна внутрішнього згоряння і розвиток нафтохімії. 

Лідерами четвертого технологічного укладу виступили провідні країни 

Європи. США, Канада. Австралія, Японія, Швеція, Швейцарія. Ядро 

складали: автомобілебудування, тракторобудування, літакобудування, 

виробництво зброї, кольорова металургія, виробництво товарів тривалого 

користування, виробництво нових синтетичних матеріалів, видобуток та 

переробка нафти, енергетика, яка базувалася, в основному, на використанні 

нафти та нафтопродуктів, розвиток засобів зв'язку тощо.  

П'ята хвиля започаткована у середині 80-х років XX століття. 

Базисні напрямки п'ятого циклу: мікроелектроніка, програмне забезпечення, 

робототехніка та гнучкі системи, оптиковолоконна техніка, біотехнологія, 

генна інженерія, інформатика; нетрадиційна енергетика, нові матеріали, 

принципово нові технологічні процеси; електронна техніка у сфері послуг, 

освіти, охорони здоров'я, науки, управління, в особистому господарстві; 

освоєння космічного простору та супутникові технології. Лідерами п'ятого 

технологічного укладу стали Японія, Німеччина, Швеція, ЄЕС, Тайвань, 

Південна Корея, США. В процесі формування та розвитку цього 

технологічного укладу з'явилися якісно нові галузі: електронна 

промисловість, інформатика, телекомунікації, атомна енергетика, газова 

промисловість.  

В 10-20 рр. XXI століття в розвинутих країнах очікується перехід до 

шостого технологічного укладу, тобто перехід від індустріального до 

постіндустріального технологічного способу виробництва. Головною 

відмінною рисою шостого технологічного укладу є інтелектуалізація 

людської діяльності, яка спричиняє якісні перетворення не лише у 
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виробництві, але й в інших складових суспільного життя. В межах цього 

технологічного укладу значення інтелектуального потенціалу країни 

переважатиме наявність у ній традиційних виробничих ресурсів. 

 

1.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання 

Кожна країна одночасно використовує всі джерела розвитку. 

Конкурентоспроможність і ефективність економіки визначаються 

структурою джерел її фінансування. Якщо для функціонування і розвитку 

народного господарства використовується в основному валюта від експорту 

природних ресурсів, то рівень економічного розвитку такої країни буде 

низьким.  

Звертаємо вашу увагу ще на кілька аспектів сучасного економічного 

розвитку на основі інноваційного компонента. З погляду рівня розвитку 

країн, міжнародної кооперації та інтеграції світове співтовариство 

поділяють на такі групи:  

1. Технологічне ядро: США, Японія, Німеччина, Великобританія.  

2. Країни першого технологічного кола: Італія, Канада, Швеція, 

Голландія, Австрія, Південна Корея та ін.  

3. Країни другого технологічного кола: найрозвиненіші країни з 

точки зору інноваційної складової. 

4. Постсоціалістичні країни Східної Європи.  

5. Країни СНД.  

6. Країни, що розвиваються.  

Ці властивості створюють невпевненість і нерівномірність поширення 

інноваційного продукту, постійно виникають «ніші», у які можуть 

вбудуватися аутсайдери; складно зберігати позиції лідерства і монополізму 

в технологічній сфері.  

Проте узагальнення історичного досвіду різних країн переконливо 

доводить, що чинники ефективного відторгнення економічних реформ 

передусім пов'язані з неспроможністю суспільства забезпечити потік 
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науково-технічних інновацій, опанування та поширення нових технологій. 

Водночас саме спрямованість суспільства на досягнення технологічного 

лідерства самоорганізовує його і створює економічні моделі розвинутих 

країн. Тому ефективний перехід до ринку і реалізація в Україні відомих 

принципів функціонування розвинутих економік майже неможливі без 

вирішення проблеми забезпечення умов для технологічних змін та 

прискорення інноваційного процесу. Такий висновок підтверджується усім 

попереднім розвитком України у складі колишнього СРСР.  

У світовий інноваційний процес колишній СРСР інтегрувався шляхом 

змагання у воєнному протистоянні двох систем. Завдяки природній 

обдарованості нашого народу довгі роки вдавалося тримати військовий 

паритет зі Сполученими Штатами. Але інноваційний процес в СРСР 

супроводжувався великим перевитрачанням ресурсів у виробництві. Тому 

він не виконував головної своєї функції — не прискорював зростання 

добробуту народу. Як такий, що направляється згори централізованими 

командами він позбавлявся головної своєї опори і носіїв — маси новаторів-

підприємців. Тому на низовому рівні управління сформувалося 

індиферентне інноваційне економічне середовище, яке не сприймало чергові 

нововведення ініціативних винахідників.  

Відомий американський соціолог І. Валерстайн дійшов висновку, що 

повоєнна гегемонія США у світі пов'язана насамперед з поступовою 

концентрацією енергії нації на удосконаленнях процесу виробництва і 

технологічних нововведеннях. І, відповідно, у майбутньому гегемонія 

належатиме тій країні, яка здобуде технологічну перевагу. Підтвердженням 

цієї тези є успішний розвиток Японії, Південної Кореї, Тайваню та інших 

"нових індустріальних країн", де науково-технічний прогрес був з самого 

початку покладений у фундамент соціоструктурної трансформації.  

У 1870 р. Британія була країною — технологічним лідером, яка за 

рівнем продуктивності праці на 20 % випереджала США та ще більше 

країни Європи і Японію. Через 20 років Сполучені Штати наздогнали її за 
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рівнем продуктивності та обсягом економіки, але до першої світової війни 

Британія залишалася найбільшим експортером товарів обробної 

промисловості і першим постачальником технологічних інновацій для 

Європи. Ця роль перейшла до США тільки після другої світової війни і, як 

результат, у 1960 р. їх валовий національний продукт на душу населення 

перевищував такий показник у Британії, франції та Німеччині приблизно в 2 

рази, СРСР і Італії — в 4 рази, а Північної Кореї та Нігерії —у 40 разів.  

Відомо, що в 60-80-х роках виклик світовому лідеру кинула Японія, яка 

у 1960 р. відставала за показником ВНП на душу населення від США майже 

у 5 разів, а нині вже зрівнялася з ними. Вирішальну роль в економічному 

динамізмі Японії відіграла свідома ставка на максимальні технологічні зміни 

як фактор виробництва. З табл. 1 добре видно, який вклад мав технологічний 

фактор у темпи зростання виробництва. Жоден з інших зазначених факторів 

не може конкурувати з технологічними змінами. Але досягти такого 

становища стихійним шляхом неможливо. Це сталося завдяки свідомій 

цілеспрямованій науково-технічній політиці уряду. Між іншим, саме японці 

одними з перших оцінили, переклали і популяризували інноваційну 

концепцію Й. Шумпетера. 

 

Таблиця 1 

Індекси обсягів виробництва та окремих його факторів японської 

обробної промисловості в 1970-1987 рр., реальний вимір (1970=100)* 

Рік Виробництво Праця Капітал Матеріали Енергія Технологія

1975 116,57 88,05 125,56 110,58 110,31 260,07 

1980 158,22 91,39 193,64 145,09 110,92 398,39 

1985 201,67 96,22 263,95 175,16 99,32 576,60 

1987 211,31 94,86 297,14 177,08 96,72 686,75 

*Складено за: Watanabe C. Substitution of Production Factors to Technology // Research 
Policy. Уо1.21. № 6, 1992. 
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Чи був японський експеримент випадковістю? Ні, протореним шляхом 

пішли й інші країни і досягли вражаючих успіхів. Яскравим прикладом 

інноваційного шляху розвитку стала Південна Корея. Обсяги 

«забезпечення» корейського «дива» представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Головні показники наукової сфери Південної Кореї 

Показник 1971 1976 1981 1986 1988 

1988 
до 
1971 

(разів)
Валовий національний 

продукт, млн вон 
3376 13881 45126 83833 123576 36,6 

Видатки на науку, млн вон 10,67 60,90 293,13 1523,28 2347,4 220,0
Видатки на науку відносно 

до ВНП 
0,32 0,44 0,65 1,82 1,90 — 

Державні видатки на 
науку, млн вон 

7,29 39,18 121,73 289,44 416,2 57,0 

Приватні видатки на науку, 
млн вон 

3,38 21,72 171,4 1233,84 1931,2 571,4 

Кількість дослідників, чол. 2477 11661 20718 47042 56545 22,8 
Кількість дослідників на 

1000 населення, чол. 
0,08 0,33 0,54 1,33 1,35 — 

* Складено за: Kim L., Dahlman C.J. Technology Policy for Industrialization // Research 
Policy. Vol .21. № 5. 1992. 

Як бачимо, зростанню ВНП за 17 років у 36,6 разів відповідає 

зростання витрат на науку у 220 разів, причому такі витрати в 

приватному секторі економіки за цей час збільшилися в 571,4, рази. 

Показник зростання кількості дослідників не піддається інфляції, як 

гроші, тому його збільшення у 22,8 рази вражає. Таким чином, досвід 

Південної Кореї переконливо доводить, що економічне "диво" має 

потужне інноваційне підґрунтя, тобто теорія ендогенного науково-

технічного прогресу повністю підтверджується практикою. 

Технічний прогрес кардинально змінив склад світової торгівлі. В ній 

сьогодні пріоритет належить промисловим виробам, виготовленим за 

допомогою інтенсивного застосування науково-технічних знань. 
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Змінився також зміст концепції порівняльного зиску. 

Конкурентоспроможність країни на світовому ринку багато в чому стала 

залежати від її здатності генерувати чи швидко опановувати інновації. 

 

1.3. Інноваційний тип розвитку як мета економічної політики держави 

Економічний розвиток будь-яких систем, у тому числу й соціально-

економічної, неможливий без всебічного і безперервного використання 

продуктів науково-технічної діяльності. Нововведення здатні суттєво 

вплинути на перебіг економічних процесів і значно прискорити їх. Про це 

свідчить досвід Японії, Південної Кореї, Китаю, які, зробивши ставку на 

інтенсивні технологічні зміни, за короткий період забезпечили своє 

потужне економічне зростання. 

Досліджуючи структурні джерела економічного розвитку, 

американський вчений Майкл Портер (нар. 1947) виділив серед них три 

основні: 

– розвиток на основі виробничих чинників;  

– розвиток на основі інвестицій; 

– розвиток на основі інноваційної діяльності. 

Він вказував, що ефективність і конкурентоспроможність економіки 

визначаються співвідношенням цих джерел, яке на різних етапах 

економічного розвитку було різним. Так, в умовах індустріального 

суспільства важливу роль у забезпеченні економічного зростання 

відігравали виробничі чинники, що дало змогу розширювати обсяги 

виробництва і збуту продукції переважно на екстенсивній основі. 

Екстенсивний тип розвитку – спосіб економічного зростання, 

досягнення основних цілей шляхом кількісної зміни виробничих чинників 

(залучення додаткових ресурсів, створення нових виробництв) на основі 

існуючого науково-технічного рівня. 

За відсутності гострої конкуренції й у відносно стабільному 

середовищі такий шлях був результативним і для окремих господарюючих 
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суб’єктів, і для економічних систем загалом. Однак він має суттєві 

ресурсні обмеження і не придатний для використання в умовах 

конкуренції за ресурси. Тому в процесі зростання конкурентної боротьби 

найважливішими є інтенсивні чинники економічного розвитку. 

Інтенсивний тип розвитку – спосіб економічного зростання, що 

передбачає використання передових науково-технічних досягнень для 

підвищення продуктивності та результативності соціально-економічної 

системи. 

В основі інтенсивного типу розвитку – застосування найефективніших 

виробничих чинників (вища кваліфікація робочої сили, досконаліша 

технологія виготовлення продукції, нових матеріалів із заздалегідь 

заданими властивостями тощо) для вирішення основних соціально-

економічних та екологічних завдань. 

Інтенсифікація буває різною. Можна інтенсифікувати (змінювати) 

виробництво традиційних або частково модернізованих продуктів, 

забезпечуючи їх конкурентоспроможність на ринку. Можна 

інтенсифікувати виробництво нового товару, використовуючи 

раціональнішу організацію і мотивацію праці на базі існуючого 

технологічного процесу. У цьому разі конкурентоспроможність товару 

забезпечується його новими споживчими характеристиками (нижчою 

ціною чи вищою якістю). В обох випадках ідеться про часткову 

інтенсифікацію процесів у системі, яка дає змогу вирішувати здебільшого 

тактичні завдання, формувати тимчасові конкурентні переваги. Якщо ж на 

підприємстві здійснюється комплексна інтенсифікація виробництва і праці, 

що підвищує ефективність використання усіх видів ресурсів, залучених у 

виробничі процеси, воно отримує довготривалі конкурентні переваги. 

Інноваційний тип розвитку – спосіб економічного зростання, 

заснований на постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на 

суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності господарської системи, 

періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП, цілями і 
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завданнями розвитку системи, можливістю використання певних 

ресурсних чинників для створення іннова-ційних товарів і формування 

конкурентних переваг. 

Перехід господарських систем до інноваційного типу розвитку 

обумовлений об’єктивними причинами: – переповненістю світового ринку 

товарами і послугами, знайти місце у якому можна, лише сформувавши 

власну ринкову нішу якісно нового товару; – здатністю інноваційного 

товару створювати конкурентні переваги, що є складовою 

конкурентоспроможності та економічної стійкості суб’єкта 

господарювання в умовах невизначеного і мінливого ринкового 

середовища; – світовою тенденцією індивідуалізації потреб, а значить, 

споживчих характеристик товару; – прагненням транснаціональних 

корпорацій монополізувати ринки, що вимагає від дрібніших 

товаровиробників інноваційної стратегії поведінки на ринку для 

забезпечення стійкості свого існування. 

На сучасному етапі рівень конкурентоспроможності економіки країни 

забезпечують насамперед науково-технічні інновації. Тому 

найважливішою економічною метою передових компаній і країн є 

підтримання здатності національної економіки до інноваційного розвитку, 

створення і використання сучасних високих технологій. 

Високі технології – сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології, 

що є визначальними у постіндустріальному суспільстві (інформаційні, 

біотехнології, штучний інтелект тощо). 

Процес розвитку економіки країни та окремих підприємств на 

інноваційній основі характеризується динамікою показника наукомісткості 

виробництва. 

Показник наукомісткості виробництва – відношення витрат на 

науково-технічні дослідження і науково-технічні розробки до обсягу 

продажу продукції. 

У розвинутих державах створюються найсприятливіші умови для 
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розвитку інновацій: на загальнодержавних рівнях розробляються 

програми, покликані стимулювати НДДКР, зближувати наукову та 

економічну політику; відбувається перехід від традиційної науково-

технічної політики до інноваційної науково-технологічної, яка дає змогу 

значно збільшити темпи економічного зростання країн, які її 

використовують. 

В Україні проблема прискорення економічного розвитку на 

інноваційній основі є надзвичайно актуальною. Наявний ресурсно-

технологічний потенціал українських підприємств не відповідає вимогам 

сьогодення. У рейтингу країн за рівнем досягнутої продуктивності праці 

Україна посідає 75 місце серед 142 країн. 

Низька інноваційна активність вітчизняних підприємств обумовлене 

різними причинами. Серед них: – фрагментарність, непослідовність і 

незавершеність економічної трансформації; – орієнтація економіки на 

інвестування розвитку виробництв, а не на активізацію інноваційної 

діяльності; – відсутність розвинутої інноваційної інфраструктури; – 

орієнтація на імпорт високотехнологічного устаткування, недостатня увага 

до розвитку власного науково-технічного потенціалу; – відсутність 

кваліфікованого управління інноваційними процесами, спрямованого на 

підвищення якості продукції, отримання конкурентних переваг; – 

недосконалість інструментів правового регулювання інноваційної 

діяльності, особливо у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

Наслідком цього є неспроможність державних органів управління 

своєчасно здійснювати необхідні структурні зміни в економіці, 

господарському комплексі країни, що поглиблює технологічне відставання 

України від розвинутих країн. Несприйнятливість вітчизняного 

інституційного середовища до інновацій спричиняє також недостатні 

темпи розвитку підприємництва. 

Необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні очевидна. 

Перехід до інноваційного типу розвитку є для неї неодмінною умовою 
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входження на рівних у світову економічну систему, і для цього необхідні 

цілеспрямовані зусилля держави на формування сприйнятливої до 

інновацій економічної системи, створення такого механізму економічної 

взаємодії суб'єктів господарювання, за якого б конкурентні переваги 

здобувалися лише завдяки активній інноваційній діяльності та ефективним 

інноваційним рішенням. 

 

1.4. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій 

Сучасна ринкова модель економіки базується на інноваційному типі 

розвитку, для якої характерні: 

• інтелектуалізація виробничої діяльності; 

• використання високих інформаційних технологій; 

• екологічність; 

• творчість кадрів; 

• добробут населення. 

Сьогодні світовий ринок високих технологій становить приблизно 2 

трильйони доларів, з яких на США припадає 39 %, Японію — 30 %, 

Німеччину — 16 %. У світі на одного вченого припадає 10 менеджерів, які 

відбирають перспективні науково-технічні досягнення, своєчасно 

патентують винаходи, займаються просуванням наукомістких товарів на 

ринок. У нашій країні на 10 вчених припадає лише один менеджер. 

Результатом інноваційної діяльності є інтелектуальний продукт, без 

якого неможливо створити конкурентоспроможне виробництво та 

продукцію. Тому найважливішою економічною метою передових компаній 

і країн є підтримання здатності національної економіки до інноваційного 

розвитку й ефективного використання найновіших технологій. Цей процес 

відображається динамікою показника наукомісткості виробництва. 

Необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні 

надзвичайно актуальна. Основними причинами цього, на думку більшості 

вчених, є: 
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— незавершеність і нелогічність проведених економічних 

перетворень; 

— слабкість ринкових інструментів економіки; 

— збереження економічних відносин із зовнішнім світом, що 

базуються на імпорті високотехнологічного устаткування, машин, товарів 

народного споживання. 

Цей перелік ми можемо доповнити такими обставинами: 

• відсутність на всіх рівнях управління систем менеджменту, 

орієнтованих на підвищення якості продукції, соціальний розвиток, 

конкурентоспроможність підприємств; 

• орієнтація розвитку української економіки не на активізацію 

інноваційної діяльності, а на чинники виробництва та інвестиції. 

При цьому не враховується, що чинники виробництва та інвестиції 

мають бути не метою функціонування соціально-економічних систем, а 

засобом активізації інноваційної діяльності та підвищення за рахунок 

цього темпів економічного зростання. 

Заглиблення в проблематику курсу зумовлює необхідність хоча б 

стислого огляду літературних джерел, що дає можливість визначитися в 

понятійному апараті щодо інноваційного процесу. Це тим більше важливо, 

що в даний час ще чітко не сформувалась термінологія в галузі 

інноваційної діяльності. 

Так, рекомендується під науково-технічним прогресом розуміти 

розвиток науки і техніки, що проявляється, з одного боку, у впливі науки 

на рівень техніки і технології, а з іншого — у застосуванні новітніх 

приладів у наукових дослідженнях (Л.І. Абалкін). 

Початкова фаза науково-технічного прогресу відноситься до пізнього 

Відродження, і особливо суттєвий імпульс він одержав у XVI—XVII ст., 

коли потреби зростаючого мануфактурного виробництва, розширення 

мореплавання, торгівлі поклали початок спілці наукової, технічної, 

винахідницької діяльності. 
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Основні терміни і поняття: науково-технічний прогрес, теорія 

«довгих хвиль» М. Кондратьєва, інтелектуальний продукт, 

наукомісткість виробництва. 

 

Питання до теми 1: 

1) Які теорії становлення інновацій вам відомі? 

2) Яке місце посідає НТП в теоріях науковців; 

3) В чому полягає суть теорії циклічних криз? Ким вона була 

сформована? 

4) Як визначає інновації Й.Шумпетер; 

5) Поясніть суть теорії «довгих хвиль» М. Кондратьєва; 

6) Що таке екстенсивний та інтенсивний технічний прогрес? 

7) Які основні структурні джерела економічного розвитку виділив 

американський вчений Майкл Портер? 

8) Якими об’єктивними причинами обумовлений перехід господарських 

систем до інноваційного типу розвитку? 

9) Назвіть основні характеристики сучасної ринкової моделі економіки, 

яка базується на інноваційному типі розвитку; 

10) Вкажіть причини необхідності активізації інноваційної діяльності в 

Україні. 

11) . Особливості інноваційного розвитку в Україні. 
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ТЕМА 2. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЛАН 

2.1. Сутність поняття «інноваційний розвиток підприємства» 

2.2. Принципи та можливості інноваційного розвитку підприємств 

2.3. Особливості інноваційного шляху розвитку у перехідній економіці 

2.4. Управління інноваційним розвитком 

 

2.1.Сутність поняття «інноваційний розвиток підприємства» 

Останнім часом багато країн (у т.ч. Україна) оголосили про 

пріоритетність їх стратегічного курсу на інноваційний розвиток економіки. 

Усвідомлення того, що невід’ємною складовою інноваційного розвитку 

економіки країни передусім є інноваційний розвиток підприємств різних 

сфер економічної діяльності та організаційно-правових форм, обумовлюють 

актуальність проведення досліджень, присвячених проблематиці 

інноваційного розвитку як на макро-, так і на мікрорівні. 

З метою уточнення сутності будь-якого поняття, передусім доцільно 

провести аналіз уже наявних його дефініцій, а також розглянути усталене 

значення та / або етимологію слова чи слів, що утворюють поняття. 

Вивчення численних наукових джерел, у яких так чи інакше йдеться про 

інноваційний розвиток, дозволили встановити, що нині сформувалося два 

основних підходи до розуміння цього терміна:  

1) предметно-технологічний, або орієнтований на науковий результат, 

який, зокрема, простежується у працях Й. Шумпетера, П. Завліна, 

І. Балабанов та ін. та при якому інноваційний розвиток розглядається як 

кінцевий результат наукової чи науково-технічної діяльності;  

2) функціональний, що зустрічається у працях Б. Санто, Б. Твісса та ін., 

у яких інноваційний розвиток пов’язують із функціями створення, 

впровадження, поширення нововведень, реалізації інноваційних проектів 

тощо.  

Водночас варто наголосити, що в більшості випадків нині як у 
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дослідженнях вітчизняних, так і іноземних науковців термін «інноваційний 

розвиток» використовується, коли йдеться про відповідний тип розвитку на 

макрорівні і проводяться дослідження щодо механізму реалізації науково-

технічного прогресу в процесі економічного розвитку країни, регіону, 

формування так званої знаннєвої економіки, пошуку нових джерел 

економічного зростання, побудови державної інноваційної моделі розвитку 

тощо. При цьому під інноваційним типом розвитку, як правило, розуміють 

«спосіб економічного зростання, заснований на постійних і систематичних 

нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності 

господарської системи, на періодичному перегрупуванні сил, обумовленому 

логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю 

використання певних ресурсних факторів у створенні інноваційних товарів і 

формуванні конкурентних переваг» ,а «інноваційною вважають таку модель 

розвитку, яка безпосередньо ґрунтується на отриманні нових наукових 

результатів та їх технологічному впровадженні у виробництво, 

забезпечуючи приріст ВВП головним чином за рахунок виробництва і 

реалізації наукоємної продукції та послуг». 

Як правило, термін «інноваційний розвиток» вже тривалий час 

використовується і на мікрорівні (тобто на рівні підприємств та компаній), 

але часто без будь-яких ґрунтовних пояснень того, що під цим має сенс 

розуміти. Як свідчить проведений аналіз літературних джерел, що 

опубліковані протягом дванадцяти останніх років та присвячені проблемним 

аспектам упровадження інновацій у процесі розвитку підприємств, 

формуванню їх інноваційного потенціалу і т.п., аспект визначення сутності 

поняття «інноваційний розвиток підприємства» не досліджувався в жодному 

з них. І це незважаючи на те, що в них ідеться і про процес інноваційного 

розвитку (англ. processes of innovation development), і про розвиток 

інноваційних підприємств (англ. development of innovative enterprises), і про 

розроблення інноваційного потенціалу в організаціях (англ. developing 

innovation capability in organisations), і про підходи до інноваційного 
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розвитку (англ. approaches for innovative development), і про інновації на 

підприємствах (англ. innovations in enterprises) тощо. Наявні ж дефініції 

поняття «інноваційний розвиток підприємства», що представлені в наукових 

працях вчених із країн СНД представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Порівняння дефініцій поняття «інноваційний розвиток підприємства» 

Автори Інноваційний розвиток 
підприємства – це 

Відмітні характеристики 
дефініції 

1 2 3 
А. Кібіткін, М. Чечуріна розгортання інноваційного 

процесу впровадження 
нововведень (частіше за все 
технічного, технологічного 
характеру) 

Процес упровадження 
нововведень 

Х. Гумба  не тільки основний 
інноваційний процес, але і 
розвиток системи факторів та 
умов, необхідних для його 
здійснення, тобто 
інноваційного потенціалу 

Інноваційний процес; 
інноваційний потенціал 

С. Ілляшенко процес господарювання, що 
спирається на безупинні 
пошук і використання нових 
способів і сфер реалізації 
потенціалу підприємств у 
мінливих умовах зовнішнього 
середовища у рамках обраної 
місії та прийнятої мотивації 
діяльності і пов'язаний з 
модифікацією існуючих і 
формуванням нових ринків 
збуту 

Процес господарювання; 
реалізація потенціалу; 
модифікація діяльності; 
ринки збуту 

М. Касс 1) складний та довготривалий 
процес інноваційних 
перетворень на підприємстві, 
що включає набір цілей, 
заходів, які плануються, 
систему мотивації та способи 
фінансування; 2) закономірно 
та послідовно здійснюваний 
процес конкретних заходів 
щодо проведення наукових 
досліджень і розробок, 
створення новинок та 
освоєння їх у виробництві з 
метою отримання нової або 
покращеної продукції, нової 

Інноваційні перетворення; 
процес проведення 
наукових досліджень і 
розробок, створення 
новинок та освоєння їх у 
виробництві 
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або удосконаленої технології 
виробництва 

С. Поляков, І. Степнов, 
І. Федулова, Ю. Погорелов 

такий розвиток підприємства, 
де джерелом розвитку є 
інновації 

Розвиток за рахунок 
інновацій 

І. Підкамінний, В. 
Ціпуринда 

шлях, який базується на 
поглибленні поєднання цілей 
підприємства, його підсистем, 
цілей кожної особистості, яка 
працює в колективі, 
вдосконаленні її діяльності, 
вдосконаленні бізнес-
процесів для досягнення 
загальних стратегічних цілей 

Поглиблення поєднання 
цілей підприємства та 
кожного його працівника; 
удосконалення діяльності 
та бізнес-процесів 

І. Борисова  створення на фондовому 
ринку привабливості з точки 
зору дохідності 
інвестиційного ризику, тобто 
підвищення вартості бізнесу 
шляхом управління 
інноваціями 

Дохідність інвестиційного 
ризику; вартість бізнесу 

Н. Заглуміна  сукупність відносин, що 
виникають у ході 
цілеспрямованого підвищення 
економічної ефективності та 
конкурентоспроможності 
організації на основі 
інновацій 

Сукупність відносин; 
підвищення ефективності та 
конкурентоспромож-ності 
через інновації 

О. Адаменко  1) діяльність підприємства, 
що спирається на постійний 
пошук нових методів та 
засобів задоволення 
споживацьких потреб та 
підвищення ефективності 
господарювання; 2) розвиток, 
що передбачає розширення 
меж інноваційної діяльності 
та впровадження інновацій в 
усі сфери діяльності 
підприємства 

Нові методи і засоби 
задоволення потреб 
споживачів, підвищення 
ефективності; 
впровадження інновацій у 
різні сфери діяльності 

Т. Пілявоз  процес цілеспрямованого, 
послідовного руху 
підприємства до 
збалансованого інноваційного 
стану під впливом 
синергетичної дії зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що 
визначають стійкість 
організаційно-функціональної 
системи підприємства в 
умовах ринкової економіки, 
який характеризується 

Цілеспрямований, послі-
довний рух до збалан-
сованого інноваційного 
стану; результат якості, що 
залежить від інтенсивності 
та швидкості інноваційних 
процесів 
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результатом якості, 
досягнутим залежно від 
інтенсивності та швидкості 
інноваційних процесів на 
підприємстві 

О. Мороз процес пошуку та створення 
нової продукції та процесів на 
основі використання 
сукупності всіх наявних 
засобів та можливостей 
підприємства, що веде до 
якісних змін (підвищення 
конкурентоспроможності, 
збільшення стійкості в 
мінливих зовнішніх умовах, 
формування нових ринків 
збуту тощо) 

Пошук та створення нової 
продукції і процесів; якісні 
зміни 

 

Критичний аналіз наведених у табл. 1 дефініцій показав, що, по-перше, 

ряд науковців (А. Кібіткін, М. Чечуріна, Х. Гумба, М. Касс, Т. Пілявоз) 

пов’язують інноваційний розвиток із розгортанням інноваційного процесу. 

А це, на наш погляд, не зовсім правильно, оскільки в загальноприйнятому 

розумінні інноваційний процес являє собою «сукупність науково-технічних, 

технологічних і організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізації 

інновацій», тоді як інноваційний розвиток на підприємстві, як правило, 

пов’язаний не тільки з реалізацією інновацій та цілком може вийти за межі 

вищеназваних змін і стосуватися економічних, маркетингових, 

управлінських, торговельних та / або виробничих і т.п. інноваційних 

перетворень.  

По-друге, деякі науковці (С. Ілляшенко, Х. Гумба) цілком слушно 

наголошують на тісному взаємозв’язку між інноваційним розвитком та 

потенціалом підприємства (передусім інноваційним).  

По-третє, є науковці (С. Поляков, І. Степнов, І. Федулова, Ю. 

Погорелов), які дуже вузько визначають це поняття і фактично акцентують 

увагу лише на джерелі цього розвитку – інноваціях. Інші ж, наполягаючи, 

що основою інноваційного розвитку підприємства є інновації або 

управління ними, на нашу думку, необґрунтовано ототожнюють цей 
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розвиток із сукупністю відносин, що виникають у ході цілеспрямованого 

підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності (Н. 

Заглуміна), чи наполягають на тому, що він спрямований на підвищення 

вартості бізнесу, тобто на створення привабливості з точки зору дохідності 

інвестиційного ризику (І. Борисова). Останнє вступає у певне протиріччя з 

тим, що інноваційний розвиток може бути притаманний як комерційним 

(тобто таким, що займаються підприємництвом), так і некомерційним 

підприємствам, основною функцією яких є виконання соціально значущих 

завдань (наприклад, це може стосуватись і підприємств ресторанного 

господарства, які організовують харчування школярів, основною цільовою 

установкою яких є максимальне забезпечення якісним харчуванням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах).  

По-четверте, дехто з науковців (зокрема, О. Адаменко) чомусь 

фактично ставить знак рівності між розвитком та діяльністю. І хоча, з нашої 

точки зору, інноваційна діяльність підприємства впливає на його 

інноваційний розвиток – це нетотожні поняття.  

По-п’яте, невдалим вважаємо трактування І. Підкамінного та 

В. Ціпуринди, у якому інноваційний розвиток підприємства визначається як 

шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей підприємства, 

вдосконаленні бізнес-процесів і т.п. з метою досягнення загальних 

стратегічних цілей, оскільки ці науковці нічим не підтверджують той факт, 

що лише при інноваційному розвитку може бути забезпечене поглиблене 

поєднання цілей підприємства.  

Вважаємо також, що інноваційний розвиток підприємства може бути 

спрямований не тільки на досягнення загальних стратегічних цілей.  

По-шосте, підтримуємо позицію тих науковців (зокрема, О. Мороза), 

які наголошують, що інноваційний розвиток підприємства веде до якісних 

змін. По-сьоме, недоцільним вважаємо без будь-яких попередніх пояснень 

та обґрунтувань введення в остаточне визначення термінів і понять, які до 

нині ще не використовувалися у теорії інноваційного розвитку та 
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інноваційному менеджменті підприємств. Це, зокрема, стосується поняття 

«збалансований інноваційний стан», яке застосувала Т. Пілявоз. При цьому 

незрозуміло не тільки те, що саме являє зазначений стан, але й те, яким 

чином його взагалі можна досягти, якщо він знаходиться «під впливом 

синергетичної дії зовнішніх та внутрішніх факторів», перші з яких у 

сучасних умовах господарювання практично постійно змінюються. Робити 

остаточний висновок щодо сутності поняття «інноваційний розвиток 

підприємства», покладаючись виключно на результати критичного аналізу 

дефініцій інших науковців, немає сенсу. Більш науково обґрунтовано буде, 

якщо перед остаточним уточненням дефініції буде чітко з’ясовано змістове 

наповнення та / або етимологія слів «інноваційний», «розвиток» та 

«підприємство». 

Слово «інноваційний» є похідним від терміна «інновація» (нім. 

іnnovation), що у науковий лексикон вперше увів Й. Шумпетер, і який у 

буквальному перекладі означає втілення наукового відкриття, 

технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу.  

У вільній енциклопедії наводяться два значення поняття «інновація»: 1) 

вкладення коштів в економіку, що забезпечує зміну техніки та технології; 2) 

нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного 

прогресу. Поряд із таким техніко-технологічним трактуванням у наукових 

дослідженнях та нормативно-правовій базі трапляються й дещо інші підходи 

до визначення змісту інновації. Так, П. Друкер  вважає, що інновація – це 

особливий інструмент, який дозволяє підприємцю використовувати зміни та 

перетворювати їх у нові можливості для, наприклад, відкриття нового 

бізнесу або надання нової послуги. Таким чином, П. Друкер трактує зміст 

інновації з позицій інструменталізму. Б. Санто ототожнює інновацію із 

загальним техніко-економічним процесом, у ході якого завдяки 

впровадженню ідей і відкриттів створюють досконаліші за якісними 

характеристиками товари, технології, що приносять прибуток; Б. Твісс 

запропонував під нововведеннями розуміти процес від зародження винаходу 
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до його комерціалізації, що поєднує в єдине ціле науку, техніку, економіку 

та управління. Отже, і Б. Санто, і Б. Твісс застосували функціональний 

підхід при визначенні змістового наповнення цього поняття. У свою чергу, 

М. Хучек взагалі окреслив зміст інновації з трьох боків: функціональної 

(інновації – це процес зумисних змін у техніці, технології, організації 

виробництва); атрибутивної (виникненню інновацій сприяють потреби 

суспільства); предметної (інновації полягають у впровадженні нових засобів 

чи предметів праці). В українському законодавстві інноваціями названо 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 

сфери, тобто при визначенні інновацій акцент робиться на кінцевому 

результаті наукового або науково-технічного процесу, що спрямований на 

удосконалення у тій чи іншій сфері. Спираючись на представлені вище, а 

також наведені у інших джерелах трактування змісту поняття 

«інновація» робимо висновок, що всі їх умовно можна об’єднати у три 

групи, в яких інновації – це: 1) результат винахідництва; 2) процес якісних 

змін; 3) інструмент для створення нових можливостей. «Інноваційний» – це 

той, що характеризує результат винахідництва, а також пов’язаний із 

процесом якісних змін та спрямований на створення нових можливостей.  

Слово «розвиток» походить від дієслів «розвивати», «розвинути», що є 

калькою німецького «entwicklung», що, у свою чергу, калькулює латинське 

«evolutio» – еволюція (від evolvo – розгортання). Дослідження змістового 

наповнення поняття «розвиток» на рівні економічних систем та організацій 

достатньо глибоко були проведені в монографіях С. Мочерного та 

Г. П’ятницької. У подальшому будемо виходити з того, що: 1) зміст 

розвитку в цілому пов’язаний як із якісними, так і з кількісними змінами; 2) 

етимологія розвитку найкраще розкривається через поняття «процес» (лат. 

рrocessus – просування); 3) зміни, що відбуваються внаслідок розвитку в 
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стані підсистем (підрозділів) підприємства і / або системи (підприємства) в 

цілому зумовлені дією основних законів діалектики (взаємного переходу 

кількісних і якісних змін; заперечення заперечення, єдності і боротьби 

протилежностей). 

Зупинятися на етимології слова «підприємство» у межах даного 

дослідження не бачимо сенсу. Вважаємо за доцільне скористатися 

визначенням, що наведене у Господарському кодексі України, і розуміти під 

підприємством самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 

передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. 

Отже, пропонуємо визначати інноваційний розвиток підприємства як 

процес спрямованої закономірної зміни стану підприємства, що 

залежить від інноваційного потенціалу цього підприємства та джерелом 

якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої 

діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації уміння знаходити 

нові рішення, ідеї та у результаті винаходів.  

 

2.2. Принципи та можливості інноваційного розвитку підприємств 

Інноваційним є розвиток, що спирається на безупинні пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в 

змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої 

мотивації діяльності, пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням 

нових ринків збуту. 

Підприємство, що вступило на інноваційний шлях розвитку, повинне 

функціонувати у відповідності з наступними принципами: 

- адаптивності - прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і 

внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів 
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діяльності господарюючого суб'єкта, і зовнішніх, що генеруються ринковим 

середовищем); 

- динамічності - динамічне приведення у відповідність цілей і 

спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (включаючи його 

власників, менеджерів, фахівців, працівників);  

- самоорганізації - самостійне забезпечення підтримки умов 

функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами 

(інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-

збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім 

середовищем; 

- саморегуляції - коректування системи управління виробничо-

збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування; 

- саморозвитку - самостійне забезпечення умов тривалого виживання і 

розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації 

діяльності). 

Інноваційна діяльність і інноваційний розвиток у загальному випадку 

відбувається в результаті виявлення і реалізації ринкових можливостей - 

напрямків діяльності, що відкриваються перед підприємством, виходячи, 

насамперед, із зовнішніх умов у яких воно функціонує, і особливостей самого 

підприємства.  

Можливі варіанти розвитку ринкових можливостей, виділені 

стосовно до умов України, подані нижче у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Варіанти розвитку ринкових можливостей 

Більш глибоке 
проникнення 
на ринок 

Розширення 
границь 
ринку

Розробка і 
реалізація нового 

товару

Диверсифікація 
виробництва і 

збуту
Агресивні цінові 
стратегії 

Вихід на інші 
регіони 

Нові модифікації 
традиційно 
виробленого товару 

Пропозиція на нових 
ринках нових 
товарів, що 
розвивають 
традиційні напрямки 
діяльності 
підприємства 

Заходу щодо 
стимулювання збуту 

Охоплення нових 
сегментів 

Нові товари, що 
заміняють ті, які 
випускалися раніше 

Пропозиція на нових 
ринках нових 
товарів, не 
пов'язаних з 
традиційними 
видами діяльності 

Розширення 
(реформування) 
збутової мережі 

Нові способи 
використання 
традиційного товару 

Нові товари, що 
задовольняють 
існуючі потреби 
іншим способом 

Орієнтація 
діяльності на ніші 
ринку 

Використання 
багаторівневого  
маркетингу 

Принципово нові 
товари 

Комбіновані 
варіанти 

Розвиток комплексу 
супутніх послуг 
Кредитування 
споживачів, надання 
продукції в оренду, 
лізинг і т.п. 
Продаж товару з 
гарантією прийняти 
його назад 

 

Як випливає з таблиці 2, розвиток підприємств може бути забезпеченим 

за допомогою інновацій різного виду. Цілями можуть бути: підвищення 

ефективності виробництва, розширення частки ринку, збільшення прибутку 

і т.п., однак основною метою є забезпечення умов тривалого виживання і 

стійкого розвитку підприємства на ринку. 

Джерелами для формування ідей інновацій є: результати аналізу 

тенденцій розвитку соціально-економічних процесів які відбуваються у 
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суспільстві, у тому числі під дією факторів НТП; потреби і запити 

споживачів (як існуючі, так і потенційні); розробки вчених, винахідників і 

раціоналізаторів; діяльність конкурентів; розробки фахівців структурних 

підрозділів підприємства (служби маркетингу, виробничих, торгових і 

збутових підрозділів, науково-дослідних, конструкторських, технологічних 

та інших відділів і служб).  

Інновації повинні задовольняти наступним основним вимогам: мати 

елементи новизни; відповідати вимогам ринку (потребам і запитам 

споживачів); приносити прибуток її розробнику, виробнику, продавцю, а в 

ідеалі, суспільству в цілому. 

Аналіз і добір альтернативних варіантів інноваційного розвитку 

доцільно вести в системі: етапи прийняття рішень про вибір варіантів 

розвитку; напрямки, а в їх рамках варіанти розвитку; суб'єкти інноваційної 

діяльності. 

Це дозволяє розкрити реально існуючі проблеми кожного з розглянутих 

напрямків і варіантів інноваційного розвитку на кожнім з етапів робіт, 

намітити шляху їх ефективного рішення.  

Інноваційний шлях розвитку пов'язаний з багатьма проблемами, у числі 

головних з яких слід зазначити дуже високий рівень ризику і викликані ним 

ускладнення з пошуком джерел фінансування інновацій, особливо при 

існуючому дефіциті фінансових ресурсів.  

Так за статистичними даними із загальної кількості інноваційних 

проектів зазнають невдачі 40% проектів, пов’язаних з виробництвом товарів 

широкого вжитку, 20% - товарів промислового призначення, 18% - послуг. 

При цьому, близько 50% витрат на створення і просування новинок 

припадає на вироби, які так і не знайшли попиту, а 30% нововведень, що 

одержали визнання на ринку, швидко виходять з його.  

Комерційні невдачі нових товарів пояснюються наступними 

причинами: невірна оцінка вимог ринку (32%); неправильна збутова 

політика (13%); висока ціна (14%); несвоєчасний вихід на ринок (10%); 
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жорстка конкуренція (8%); технічна недосконалість нових виробів (23%).  

Високий ступінь ринкової невизначеності різко збільшує можливість 

припуститися помилки в оцінках альтернативних варіантів розвитку на базі 

інновацій. Ціна ж можливої помилки є занадто високою, оскільки 

багаторазово зростаючи на наступних етапах прийняття рішень вона може 

привести до абсолютно неадекватної реакції на ситуацію на ринку, із усіма 

наслідками, що звідси випливають. 

 

2.3. Особливості інноваційного шляху розвитку у перехідній економіці 

Попередження можливих негативних наслідків при обґрунтуванні 

варіантів інноваційного розвитку потребує урахування ряду особливостей, 

серед яких особливо слід виділити наступні:  

1. Специфіка методів ринкових досліджень, що передують розробці 

інновацій. Вона полягає в тім, що розробка інновацій (особливо тих, котрі 

базуються на новітніх досягненнях науки і техніки, результатах 

фундаментальних досліджень і відкриттів) у багатьох випадках пов'язана зі 

створенням товарів, аналогів яким раніше просто не існувало в силу 

наступних причин: 

- потреби і запити споживачів, для задоволення яких призначені нові 

товари, раніше задовольнялися зовсім іншим способом (перший вид 

принципово нових інновацій);  

- потреб, для задоволення яких призначені нові товари, раніше просто 

не існувало (другий вид принципово нових інновацій).  

Приклад. 

Прикладами інновацій першого виду можуть служити: для товарів 

промислового призначення - устаткування для електрохімічної, 

електрофізичної, електроерозійної і т.п. обробки матеріалів, яке замінює 

устаткування для механічної обробки лезовим чи абразивним інструментом 

(наприклад, при виготовленні штампів, пресформ тощо); для товарів 

широкого попиту - чорнильні, кулькові, гельові й інші авторучки, які 
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задовольняють потреби ручного запису текстової і графічної інформації на 

папері різними способами.  

Прикладами інновацій другого виду можуть служити: для товарів 

промислового призначення - мультимедійні комп'ютерні технології, вироби 

з металів з ефектом пам'яті й ін.; для товарів широкого попиту - пейджери, 

відеомагнітофони тощо.  

У цих випадках використовуються такі специфічні методи ринкових 

досліджень, як: прогнозування майбутніх потреб і запитів споживачів, 

моделювання їх поведінки; аналіз тенденцій розвитку НТП, тенденцій зміни 

соціальної, політичної, екологічної, культурної й інших складових 

середовища господарювання. Відмінною рисою цих методів є те, що вони 

оперують можливими (ймовірнісними) оцінками можливої реакції 

споживачів на інновації, і імовірність припуститися помилки в оцінках дуже 

висока.  

2. Збільшення глибини прогнозування майбутнього розвитку подій 

як результату інноваційної діяльності. Характерною рисою інновації є те, 

що рішення про її розробку найчастіше приймається на основі аналізу ідеї, 

при цьому період часу від формулювання ідеї до її реалізації може бути 

досить тривалим. У той же час помилки, допущені на цьому етапі, можуть 

привести до величезних втрат і навіть банкрутства. Тому необхідно 

прогнозувати майбутній розвиток подій на всіх етапах розробки і виведення 

інновації на ринок, що є дуже трудомістким і дорогим, і в той же час 

гарантії позитивного результату дати не можна. Єдино прийнятним виходом 

у цій ситуації уявляється розробка скелетного прогнозу, який постійно 

уточнюється і коректується по ходу розробки інновації. При цьому на будь-

якому етапі можливе одержання результату, який свідчить про необхідність 

припинення робіт з даної інновації і проробку інших ідей.  

3. Різке збільшення обсягів інформації, що переробляється. 

Прагнення до підвищення точності оцінки ситуації, пов’язаної з розробкою 

інновації і її виведенням на ринок, приводить до різкого лавиноподібного 
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збільшення обсягів інформації, яка аналізується і приймається до уваги, що 

вимагає точної економічної оцінки при визначенні необхідного і 

достатнього обсягу її накопичення.  

4. Багатоваріантний характер прогнозів (як мінімум, оптимістичний, 

песимістичний і найбільш ймовірний сценарії розвитку), оскільки прийняття 

рішень в умовах дефіциту інформації унеможливлює однозначну оцінку 

результатів впровадження інновації, тим більше, коли наслідки прийнятих 

рішень віддалені в часі.  

5. Здатність підприємства сприймати інновації, що потребує 

наявності певного інноваційного потенціалу, достатнього для реалізації 

інноваційного шляху розвитку.  

Як критерії оцінки інноваційного потенціалу варто виділити 

наступні: 

- енергійне, гнучке керівництво, здатне йти на ризик; прогресивна 

організаційна структура управління, орієнтована на роботу в ринкових 

умовах; наявність інформації про тенденції зміни потреб і запитів 

споживачів, уміння виявляти і прогнозувати приховані (майбутні) потреби і 

запити;  

- добре знання можливостей і потенціалу конкурентів;  

- наявність досвіду в розробці новацій і їх просуванні на ринку, у тому 

числі досвіду формування збутової мережі;  

- наявність патентів на технічні рішення і технології в обраній галузі 

діяльності; доступ до останніх досягнень науки і техніки в обраній галузі; 

- кадровий потенціал (науковий, інженерний і робітничий); 

конкурентноздатні технології і прогресивне устаткування;  

- висока якість продукції і висока культура виробництва; резерви 

виробничих площ і потужностей.  

Оцінку інноваційного потенціалу слід вести за складовими: 

- ринкова. Відображає ступінь відповідності внутрішніх можливостей 

розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем;  
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- інтелектуальна. Визначає можливості генерації і сприйняття ідей і 

задумів новацій і доведення їхній до рівня нових технологій, конструкцій, 

організаційних і управлінських рішень (ідея це найбільш загальне 

представлення про новацію, а задум – варіант ідеї, виражений у зрозумілій 

для споживачів формі);  

- кадрова (у ряді випадків її об’єднують з інтелектуальної). 

Характеризує можливості персоналу підприємства застосувати нові 

технології, реалізувати нові організаційні й управлінські рішення, розробити 

і виготовити нові товари;  

- технологічна. Відображає здатність оперативно перебудуватися, 

переорієнтувати виробничі потужності і налагодити економічно ефективне 

виробництво нових продуктів, що відповідають запитам споживачів;  

- інформаційна. Відображає інформаційну оснащеність 

(забезпеченість) підприємства, ступінь повноти, точності і суперечливості 

інформації необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень;  

- інтерфейсна. Характеризує можливість приведення у відповідність і 

узгодження різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного процесу: 

розробників інновацій; виробників нових товарів; інвесторів, постачальників 

вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих; торгових і збутових 

посередників; споживачів; суспільство у цілому тощо;  

- науково-дослідна. Характеризує наявність заділу результатів 

науково-дослідних робіт достатнього для генерації нових знань, здатність 

проведення досліджень з метою перевірки ідей новацій і можливості 

використання новацій у виробництві нової продукції.  

6. Високий ризик інноваційної діяльності вимагає детального 

аналізу факторів ризику і кількісної оцінки їхнього впливу з метою 

розробки заходів, спрямованих на його запобігання, зниження чи 

компенсацію.  

7. Ретельний підбор методів і джерел фінансування інновацій, 

включаючи пророблення альтернативних варіантів. 
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Оскільки розвиток подій уже в ході реалізації інноваційного проекту 

може піти за кількома напрямками, то розроблювальна інноваційна стратегія 

з метою мінімізації ризику повинна передбачати поетапне фінансування і 

можливість модифікації структури джерел інвестування у випадку зміни 

умов здійснення проекту, а також зміни умов фінансування. Ця модифікація 

(відмовлення від одних з намічених джерел і залучення інших і/чи зміна 

пропорцій, ресурсів, що мобілізуються з різних джерел) повинна бути 

адекватній новій ситуації, новому сценарію розвитку подій.  

Поетапне фінансування дозволяє не ризикувати всіма коштами відразу, 

дає певну гнучкість у формуванні структури джерел фінансування 

інновацій. Однак тут необхідно підтримувати певний компроміс між 

перевагами і недоліками гнучкого управління формуванням структури 

інноваційних ресурсів і перевагами та недоліками фінансування, наприклад, 

на умовах довгострокового кредитування.  

8. Тісне ув'язування цілей, етапів і термінів інноваційної стратегії з 

прогнозованими параметрами стадій життєвого циклу інновації. Це 

означає, що інноваційна стратегія повинна забезпечувати ефективний 

розподіл і використання ресурсів (у тому числі інвестиційних) та адаптацію 

інноваційного процесу стосовно до змін умов його реалізації на різних 

стадіях життєвого циклу інновації. Оскільки одна інновація з часом повинна 

зміняти іншу, а основу зміни поколінь необхідно готувати заздалегідь, те по 

суті стратегія інноваційної діяльності має циклічний характер, який 

залежить від тривалості життєвого циклу конкретних інновацій. При цьому 

життєвий цикл інновації накладається з деяким зсувом на життєвий цикл 

виробленого виробу. Життєвий цикл інновації звичайно починається з 

моменту її виведення на ринок, у цей час паралельно починається робота 

над наступною інновацією.  

9. Висока мобільність і адаптивність стратегії інноваційного 

розвитку, можливість її оперативної переорієнтації стосовно змін умов 

господарювання, аж до зміни пріоритетів у діяльності підприємства.  
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2.4. Управління інноваційним розвитком 

Інноваційна діяльність і інноваційний розвиток з позицій конкретного 

підприємства орієнтовані на досягнення поставлених його цілей 

(завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку в поточному 

періоді чи перспективі, забезпечення високих темпів стійкого економічного 

розвитку і т.п.) в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших 

підприємств можуть з ними не збігатися (і як правило, не збігаються). Це 

протиріччя цілей слід належним чином враховувати. При цьому оцінка такої 

взаємодії носить імовірнісний характер і не може бути однозначною.  

Інноваційна діяльність підприємств здійснюється під впливом ринкових 

механізмів (механізму рівноваги виробництва і споживання, механізму 

конкуренції і ринкового ціноутворення, механізмів економічних циклів і 

т.д.), а також регулюючих механізмів, у тому числі механізмів державного і 

регіонального регулювання та підтримки.  

Регулювання інноваційних процесів здійснюється наступними 

методами:  

- планування, у т.ч. формування держзамовлень, реструктуризація 

економіки, планування розвитку території;  

- економічного стимулювання, у т.ч. система оподатковування, 

заохочення розвитку науки і техніки, екологічне регулювання, заохочення 

інвестицій і інновацій, система кредитування;  

- правовими, у т.ч. правове регламентування, адміністративні санкції, 

система стандартів;  

- соціального регулювання, у т.ч. суспільні рухи, демократичні 

інститути;  

- політичного регулювання: політичні права і гарантії.  

Дія цих механізмів слід розглядати як макрорівень управління 

інноваційною діяльністю.  

Структура економічного механізму управління інноваційною 

діяльністю й інноваційним розвитком на рівні підприємства (мікрорівень 
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управління) і схема його взаємодії з ринковими і регулюючими механізмами. 

З погляду мікрорівня управління, впливи регулюючих механізмів 

(макрорівень) сприймаються як впливи факторів зовнішнього середовища і 

відповідним чином враховуються.  

Система управління інноваційним розвитком підприємства є відкритою 

системою. Її вхід - інформація про зовнішнє середовище господарювання 

(економічну, політичну, соціальну, демографічну, екологічну й ін. його 

складові), а також про потенційні можливості підприємства. Виходом є 

комплекс впливів на інші функціональні підсистеми підприємства (кадрову, 

технологічну, маркетингову, фінансову і т.п.) і на цільовий ринок, 

об'єднаний у: товар, ціна, система розподілу (збуту), система стимулювання.  

Суб'єктом управління є керівництво підприємства (керівництво його 

структурних підрозділів).  

Об'єктом управління - процес інноваційного розвитку, який реалізують 

працівники підрозділів підприємства, що розглядається.  

Слід зазначити, що споживачі в більшості випадків відносяться до нової 

продукції (нових технологій) з певною настороженістю, проявляють певний 

консерватизм стосовно них. Тому мотивації споживання при переході на 

інноваційний шлях розвитку, слід приділяти особливу увагу. Це означає, що 

приймаючи рішення про розробку інновації, завжди необхідно аналізувати, 

чи існують мотиви, що підштовхують споживачів до споживання даної 

інновації? Якщо таких мотивів немає, то варто всерйоз задуматися про 

доцільність її розробки, слід оцінити ефективність формування 

спонукальних мотивів (стимулювання споживання) шляхом порівняння 

прогнозованих витрат на проведення відповідних заходів і очікуваних 

результатів від упровадження новації. У цьому випадку, порівнюючи 

альтернативні варіанти інноваційного розвитку, перевагу слід віддавати 

тому, у якому споживання інновацій мотивується в більшому ступені. 

Наявність мотивації споживання є первинною стосовно мотивації 

виробництва, оскільки при відсутності дефіциту і наявності гострої 
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конкуренції товаровиробників купуватися буде лише та продукція, яка 

відповідає потребам і запитам споживачів. Можна стимулювати 

виробництво продукції, але якщо її переваг не оцінять споживачі, те всі 

зусилля виявляться даремними.  

Таким чином, узгоджену роботу всіх систем економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю на підприємстві забезпечує система 

мотивації, тобто вона є узгоджуючою і об’єднуючою.  

Взаємодія функціонально-структурних систем механізму одна з одною і 

зовнішнім середовищем здійснюється за допомогою системи 

інформаційного забезпечення, що виступає в ролі свого роду 

інформаційного каналу для обміну необхідної для управління інформацією  

 В підсумку слід відзначити, що в умовах прискорення темпів НТП і 

глобалізації економічних процесів саме інновації повинні стать основою 

забезпечення економічної незалежності і переходу економіки країни до фаз 

економічного пожвавлення і зростання, сприяти інтеграції в співтовариство 

цивілізованих країн. 

 

Основні терміни і поняття: інновація,розвиток, інноваційний 

розвиток, підприємство, інноваційний потенціал, управління, передумови. 

 

Питання до теми 2: 

1) Назвіть два основних підходи до розуміння терміну «інноваційний 

розвиток». 

2) Пригадайте різні дефініції поняття «ІРП», які їх відмінні і спільні 

риси? 

3) Сутність понять «інновація» та «розвиток». 

4) Дайте найбільш повне визначення сутності поняття «інноваційний 

розвиток підприємства». 

5) Підприємство, що вступило на інноваційний шлях розвитку, повинне 

функціонувати у відповідності з наступними принципами. Назвіть їх. 
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6) Що є джерелами для формування ідей інновацій? 

7) Які особливості слід враховувати для попередження можливих 

негативних наслідків при обґрунтуванні варіантів інноваційного розвитку? 

8) Які критерії оцінки інноваційного потенціалу Вам відомі? 

9) За якими складовими слід проводити оцінку інноваційного 

потенціалу? 

10) Назвіть основні методи регулювання інноваційних процесів. 
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ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ І 

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА НИХ 

ПЛАН 

3.1. Умови виникнення попиту на інновації 

3.2. Планування і організація створення нового товару 

3.3. Види попиту на інновацію і чинники, що впливають на нього 

 

3.1. Умови виникнення попиту на інновації 

Виробничо-господарська діяльність підприємств спрямована на 

задоволення потреб наявних і потенційних споживачів відповідного 

сегмента ринку. Незалежно від того, до якої галузі належить підприємство, 

яких споживачів обслуговує, поряд із ним на ринку зазвичай функціонують 

інші підприємства, що займаються аналогічною діяльністю. Чим 

привабливішим з погляду отримання доходів є ринковий сегмент, тим 

щільнішою є на ньому конкуренція. Конкурентна боротьба між суб’єктами 

господарювання змушує їх дбати про поліпшення своєї діяльності, що 

можливо лише за умов систематичних нововведень – як у виробничий 

процес з метою вдосконалення способу виготовлення продукції, так і в саму 

продукцію з метою її модифікації, надання нових властивостей, поліпшення 

дизайну, експлуатаційних характеристик. 

До чинників, які найбільшою мірою стимулюють підприємства до 

залучення інновацій, належать: – зниження рівня стабільності надходжень 

матеріальних і сировинних ресурсів, які підприємства використовують у 

процесі виготовлення продукції; – розширення асортименту продуктів, які 

претендують на те саме місце на ринку; – зміна потреб і бажань клієнтів – 

економічні цикли, потрясіння і непевності, що впливають на ринок; – 

технологічні зрушення, що спричиняють зміну сформованих ідеологій 

виробництва продукції тощо. 

Насичення ринку певними товарами зменшує підприємницький дохід 

підприємства. Це підштовхує підприємців відшукувати нові можливості для 
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його отримання, які можуть критися у зміні напряму діяльності, в освоєнні 

виробництва нового продукту, у нових способах використання традиційних 

ресурсів, у залученні принципово нової технології, яка радикально поліпшує 

властивості товару. Все це інновації, які можуть забезпечити підприємству 

конкурентні переваги, створити умови для зміцнення його ринкових 

позицій, стабільного розвитку. 

Конкурентні переваги – характеристики підприємства, його продукції 

чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над конкурентами. 

Вони обумовлюються різними чинниками. До найтиповіших із них 

відносять: – нові технології; – нові запити покупців; – появу нового сегмента 

ривку; – зміну вартості або наявності компонентів виробництво. 

Конкурентні переваги поділяють на два типи: 

1. Переваги низького рангу, пов’язані з доступністю джерел сировини, 

наявністю дешевої робочої сили, отриманням тимчасових податкових пільг 

тощо. Вони є нестійкими, оскільки можуть бути скопійовані конкурентами. 

2. Переваги високого рангу, пов’язані із наявністю у підприємства 

кваліфікованого персоналу, здатного використовувати сучасні технології у 

всіх сферах діяльності, вести інноваційний пошук і створювати новинки, 

отримувати патенти, розвивати і вдосконалювати матеріально-технічну базу 

підприємства, забезпечувати високі стандарти діяльності і формувати 

позитивний імідж підприємства. Такі переваги є тривалими і сприяють 

вищій ефективності підприємницької діяльності. 

Конкурентні переваги не є вічними, вони завойовуються та 

утримуються тільки за умов ефективної інноваційної політики і належної 

організації інноваційної діяльності на підприємстві. Серед них особливо 

результативні ті, які стосуються характеристик товару, їх здатність 

задовольняти потреби споживачів краще, ніж товари інших виробників, 

забезпечує прихильність споживачів, зростання обсягу продажу і, в 

кінцевому підсумку, зростання прибутку і підприємства. При цьому важливо 

обрати зручну для клієнтів форму продажу цього товару чи послуги.  
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Інноваційна діяльність – це складний багатоаспектний процес, який 

умовно можна поділити на три складові: 1) інноваційна ініціатива; 2) 

визначення потреб ринку; 3) налагодження виробництва нового продукту 

для задоволення ринкових потреб. 

Інноваційна ініціатива. Наявна тоді, коли у певної особи з’являється 

нова ідея щодо раніше відомих явищ чи процесів і вона приймає рішення 

втілити її у життя. Якщо ця ідея стосується сфери підприємницької 

діяльності (кращий спосіб використання ресурсів, випуск нових товарів, 

надання нових послуг тощо), то вона представляє інтерес для впровадження. 

Проте дуже важливо, щоб ініціювання інновацій відбувалося не лише на 

основі нових знань, а й з урахуванням можливості їх перетворення на 

комерційно привабливий продукт. Цього досягають шляхом вивчення 

готовності ринку до сприйняття інновації. 

Визначення потреб ринку. Інновації, поштовх яким дав ринок, мають 

більший успіх, ніж ті, що виникли внаслідок застосування результатів 

науково-технічних досліджень. Інноваціям мають передувати всебічні 

дослідження ринку, за допомогою яких визначаються напрями 

дослідницьких робіт, встановлюються критерії відбору інноваційних ідей, 

окреслюється коло пошуку конструктивних і дизайнерських рішень для 

створення нового продукту. Без цього неможливо передбачити реакцію 

споживачів на новий продукт. 

Вивчення попиту на товари, що існують на ринку, дає змогу зрозуміти, 

якого нового товару очікують споживачі на конкретному ринковому 

сегменті і встановити обсяги його продажу в разі впровадження у 

виробництво. 

Попит – обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче та спроможний 

придбати на конкретному ринку за певною ціною протягом певного часу. 

Вивчення попиту здійснюється за такими аспектами: – обсяг 

попиту; – наявність потенційних покупців; – потреба в товарі; – можливість 

придбання товару; – ціна товару; – час виведення товару на ринок та його 
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реалізації на ньому; – ринки збуту продукції. 

Така послідовність дослідження ринкового попиту дає підстави для 

прийняття рішень щодо доцільності розроблення нового продукту чи 

виведення його на новий ринок. Наприклад, вивчення ринку на предмет 

виявлення потенційних покупців та їх потреб дає змогу зрозуміти, якою 

повинна бути політика виробника у сферах якості, дизайну та цінового 

проектування, на який рівень диференціації продукту слід орієнтуватися при 

розробленні його модифікацій; вивчення можливості придбання товару дає 

змогу визначити раціональні форми його збуту; дослідження рівня цін, 

сформованих на ринку, дає інформацію щодо прийнятного для інноватора 

рівня витрат на розроблення та освоєння новинки; дослідження актуальності 

виявлених потреб споживачів сприяє правильному рішенню щодо часу 

виведення товару на ринок або визначення, якої підготовки потребує 

потенційний споживач для позитивного сприйняття нового товару. З огляду 

на це керівництво прийматиме відповідне рішення. 

Вивчення попиту дає змогу визначити альтернативні можливості 

придбання продукції за різних умов. Найретельніше слід досліджувати такі 

параметри попиту, як ціна, якість, пакування-маркірування та супутні 

послуги-сервіс. Маючи інформацію про їх рівень, можна правильно оцінити 

конкурентоспроможність нового товару чи напрями вдосконалення 

існуючого, якщо йдеться про поліпшувальні інновації. 

Залежність попиту від цінових характеристик продукції визначається 

законом попиту-пропозиції, сутність якого полягає у зменшенні попиту на 

продукт за збільшення його ціни. Однак навіть із цього закону можуть 

бути винятки, що підтверджує необхідність всебічного вивчення чинників, 

які впливають на величину попиту. 

Інструментами попереднього (прогнозного) та оперативного 

(поточного) аналізу попиту є його табличне та графічне зображення. 

Табличне зображення попиту – це розташовані в порядку зростання чи 

зменшення значення ціни продукції, яким відповідають значення кількості 
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одиниць товару, на який існує попит. Графічне зображення попиту – це 

крива, що характеризує зміну попиту на продукцію залежно від зміни ціни 

на неї. Воно дає можливість простежити тенденції зміни попиту, що дуже 

важливо у прогнозуванні цього явища, визначенні його гнучкості щодо 

основних чинників впливу. Аналіз кривих попиту на існуючу продукцію дає 

змогу встановити час завершення її життєвого циклу і заздалегідь 

підготуватися до виведення на ринок нового товару. 

Налагодження виробництва нового продукту для задоволення 

ринкових потреб. Відбувається з урахуванням виробничих потужностей 

підприємства-інноватора, його здатності фінансувати процес промислового 

освоєння новинки, можливості швидкого переналагодження устаткування на 

її випуск. 

Отже, попит на інновації виникає внаслідок змін, що відбуваються у 

середовищі господарювання. Ринкова динаміка вимагає від підприємств 

вдосконалення своєї діяльності: – перехід на принципово нові, екологічно 

чисті, мало- та безвідходні технології; – конструювання, технічну підготовку 

та освоєння випуску нових видів продукції; – знаходження нових способів 

використання існуючих ресурсів. Водночас інноваційну діяльність слід 

спрямовувати на раціоналізацію існуючого виробничого процесу, 

підвищення ефективності та якості усіх аспектів виробничо-господарської 

діяльності. Вирішення цих актуальних проблем забезпечується належною 

організацією інноваційної діяльності, яка охоплює, з одного боку, 

обґрунтування напрямів інноваційного пошуку підприємства, оптимальних з 

погляду його ресурсних можливостей, та організацію виконання науково-

дослідних і проектно-конструкторських робіт, а з іншого – оцінювання, 

відбір і залучення інновацій, що з’явились на ринку і зможуть за умови їх 

впровадження на підприємстві сформувати його конкурентні переваги та 

підвищити конкурентоспроможність.  
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3.2. Планування і організація створення нового товару 

Для досягнення комерційного успіху підприємницьким структурам 

необхідно створити товари, які можуть привернути увагу споживачів, 

незважаючи на існування на ринку безлічі їх аналогів. Це особливо важливо 

для структур малого та середнього бізнесу, які не можуть змагатися із 

великими компаніями у сфері витрат та цінової політики, однак завдяки 

продуктовим інноваціям, тобто виведенню на ринок нового продукту, 

здатного задовольняти потреби споживачів краще,  ніж існуючі товари, 

можуть нарощувати свій підприємницький дохід. 

Нова продукція, яку виводять на ринок, може бути трьох видів: – яка 

раніше не існувала (мобільні телефони, СД-диски); – яку раніше 

виготовляли, але її конструкцію було суттєво змінено (ноутбук замість 

стаціонарного ПК); – яка має лише новий дизайн (ліки у вигляді аерозолю). 

З огляду на це під інноваційним товаром (товаром-інновацією) здебільшого 

розуміють оригінальні вироби, поліпшені варіанта або модифікації існуючих 

товарів, а також нові марки, що є результатом НДДКР підприємства-

продуцента.35 

Інноваційний товар (товар-новація) – продукт науково-технічної та 

інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи спосіб (технологію) 

виробництва товарів і послуг і відкриває для споживача нові сфери 

задоволення своїх потреб. 

Більшість підприємств випускає на ринок модернізовані, модифіковані 

або удосконалені вироби. Внаслідок внесення поліпшувальиих змін у 

вихідну конструкцію, вони можуть набувати кращих або додаткових 

споживчих властивостей, що розширює зону їх використання. Поява таких 

виробів стає можливою завдяки освоєнню новітніх технологій, матеріалів із 

необхідними властивостями. 

Часто вони є втіленням винаходів і раціоналізаторських пропозицій. 

Процес створення нового продукту передбачає здійснення 

інноваційної діяльності в кілька етапів: генерування ідей, оцінювання та 
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відбір перспективних ідей, розроблення концепції товару, розроблення та 

створення дослідного зразка, пробний маркетинг. 

Генерування ідей. Задум нових товарів виникає або як наслідок 

процесу цілеспрямованого пошуку, або випадково. Джерелом можуть бути: 

інтерв’ю; спостереження на виставках чи ярмарках; звіти і пропозиції 

торгових агентів; дослідження недоліків продукції, що виробляється; 

вивчення тенденцій у розробленні нових виробів конкуруючих фірм; аналіз 

патентної інформації; з’ясування думок експертів з питань техніки та 

технології; оцінювання власних переваг і слабких сторін. 

Оцінювання та відбір перспективних ідей. Передбачає оцінювання 

ідей щодо нового товару з погляду їх сприйняття споживачем. Здійснюється 

на основі детального вивчення ринкових потреб: – з’ясовують, хто готовий 

платити гроші для задоволення нової потреби, які головні чинники 

сегментування майбутнього ринку; – вивчають перспективи потреби та 

альтернативи її задоволення; – аналізують наявність чи відсутність в ідеї 

соціально-негативних чинників, які можуть зашкодити збуту; – вивчають 

готовність ринку до ідеї нового товару, а також можливості проникнення 

майбутнього виробу в нові сфери використання; – вивчають відповідність 

ідеї товару загальним галузевим тенденціям (ефективність буде тим вищою, 

чим більше цей відбір спиратиметься на об’єктивні закони технічного 

розвитку). 

Оцінювання перспективності ідей нових товарів має здійснювати група 

експертів, до складу якої входять маркетологи, економісти та керівники 

головних підрозділів підприємства. Для відбору нових ідей 

використовують традиційний набір критеріїв: – переваги віддають ідеям, 

що мають альтернативні варіанти; – особливо цінними є ідеї з перспективою 

багаторазового використання; – переваги мають ідеї, що впливають на 

кінцеві результати господарської діяльності; – першочергове значення 

мають ідеї, щодо яких є достатньо інформації для вибору раціонального 

(оптимального) варіанта рішення; 
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– переваги мають ідеї, трудомісткість, терміни виконання та вартість 

матеріальних носіїв яких не перевищують встановлених обмежень. 

За результатами оцінювання всі ідеї нових товарів поділяють на 

безперспективні, віддаленої перспективи, перспективні. Останню групу 

включають у перелік перспективних ідей, щодо яких розробляються товарні 

концепції. 

Розроблення концепції нових товарів. Вдала концепція нового товару 

значно підвищує шанси його комерційного успіху. Вона дає змогу 

сформувати систему орієнтирів персоналу підприємства стосовно того, яким 

хочуть бачити товар споживачі і як цього досягти. Розроблення концепції 

нового товару базується на комплексному оцінюванні таких чинників: – 

сфери можливого застосування товару, кола його потенційних споживачів та 

їхньої кількості; – відповідності якісних параметрів товару вимогам 

визначеного ринкового сегмента; – головних переваг нового товару над 

можливими товарами-конкурентами; – можливостей суміщення нового 

товару за технологією та методами реалізації з товарами, що освоєні 

виробництвом; – передбачуваних змін розвитку в системі збуту нового 

товару; – імовірних строків виведення нового товару на ринок; – можливих 

негативних наслідків виробництва, збуту та використання товару 

(екологічні, соціальні тощо); – змін у виробництві та збуті, які пов’язані з 

переходом до випуску нового товару, та величини відповідних витрат; – 

можливих ризиків, в тому числі ймовірність конкурування нового товару з 

тими, що давно виготовляються фірмою (товарний канібалізм); – 

прогнозованих цін, доходів та прибутків. 

Розроблення і створення дослідного зразка. На цьому етапі 

здійснюють проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, 

визначають назву або марку товару, виготовляють дослідні зразки, 

вирішують питання щодо технічного рівня виробу, можливостей його 

якісного виготовлення, майбутнього ефективного використання. Тобто під 

час проектування товару закладають кількісні показники якості: – технічні 
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показники, що відображають ступінь придатності виробу до використання за 

прямим призначенням (надійність, ергономічність (оптимальність тощо); – 

економічні показники, які відображають безпосередньо або опосередковано 

рівень матеріальних, трудових і фінансових витрат на створення товару. 

Саме ці витрати здебільшого визначають нижню межу ціни нового 

продукту. 

Проектування продукції передбачає створення відповідних 

конструкторських документів для виготовлення й випробування дослідного 

зразка (партії) виробу. Тільки після випробування зразка готують робочу 

конструкторську документацію для серійного (масового) виробництва. 

Випробування здійснюють спершу на стендах виробника, відтак – у 

реальних умовах. Як правило, з випробуваннями ототожнюють 

експериментальне визначення (оцінювання, контроль) кількісних і якісних 

характеристик властивостей об’єкта внаслідок впливу на нього різних 

експлуатаційних чинників.  

Пробний маркетинг. Здійснюється перед початком повномасштабного 

виробництва та реалізації продукції. Має на меті вивчення реакції 

споживачів на новий товар. Незважаючи на впевненість розробників у 

привабливості новинки, важливо знати, як її сприйме ринок, чи будуть і як 

часто будуть її купувати, чи не відмовляться від неї, не розгледівши у ній 

нових переваг. Для цього виготовляють пробну партію товарів, тестування 

якої в умовах ринку дає змогу виявити властивості нового товару в процесі 

дослідного споживання та оцінити комерційні перспективи його випуску. 

Якщо результати пробного маркетингу позитивні, приймають рішення про 

запуск нового товару у виробництво. 

Позитивним прикладом пробного маркетингу є успішне виведення на 

ринок густих вершків однією із американських компаній. Здійснивши 

всебічні лабораторні дослідження товару і дослідження в умовах 

домашнього використання його споживачами, компанія вирішила вийти з 

товаром на ринки 5-ти міст із метою визначення обсягів попиту на нього. 
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Вершки випустили на ринок у жовтні. До червня наступного року запаси 

товару почали зростати, а від споживачів надходили скарги на те, що 

вершки не збиваються. Як з’ясувалося, вершки втрачають стабільність через 

жарку погоду. Керівництво компанії вирішило зачекати із виходом на 

загальнонаціональний ринок. Тим часом відділ досліджень шукав 

розв’язання проблеми. Через рік у формулу товару внесли необхідні зміни. 

Поліпшені вершки успішно пройшли випробування в гарячу пору літа на 

всіх пробних ринках. Новинка була готова до виходу на 

загальнонаціональний ринок. Витрати на пробний маркетинг були 

несуттєвими порівняно зі збитками, що понесла б фірма, якби відразу 

вийшла на загальнонаціональний ринок. 

Однак пробний маркетинг має і недоліки, які дещо знижують його 

ефективність. Це витрати на нього, затримка масштабного впровадження, 

надання інформації конкурентам, неспроможність побачити результати в 

межах всієї країни на основі кількох міст, що використовують як пробні 

ринки тощо. Часто пробний маркетинг дає змогу конкурентам, які не 

проводили досліджень, наздогнати інноваційну фірму, що може мати 

негативні наслідки для інноватора. 

Приймаючи рішення щодо пробного маркетингу, слід керуватися 

такими рекомендаціями: 1) при просуванні на ринок нового товару 

пробний маркетинг обов’язковий; 2) при вдосконаленні існуючого товару 

він повинен бути обмежений у часі; 3) при освоєнні товару, який вже є на 

ринку, пробний маркетинг непотрібний. 

Процес оновлення асортименту продукції підприємства здійснюють на 

основі аналізу зовнішнього середовища господарювання (визначення 

тенденцій зміни попиту на товари, що випускаються фірмою, оцінювання 

переваг та вподобань споживачів цільових сегментів ринків тощо) і 

внутрішнього (рентабельність товару, стадія його життєвого циклу). Із 

структури асортименту виводять нерентабельні товари, товари з низьким 

попитом, товари, життєвий цикл яких завершується. Натомість до неї 
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включають товари, що можуть давати вищі прибутки у планованій 

перспективі.  

 

3.3. Види попиту на інновацію і чинники, що впливають на нього 

Успіх чи невдача просування нового продукту на ринок, великий чи 

незначний попит на нього залежать від того, наскільки точно взяті до уваги 

особливості його сприйняття потенційними споживачами. 

За ставленням споживачів до товару розрізняють попит 

прихований, негативний, надмірний, повноцінний, нерегулярний, 

нераціональний або відсутність будь-якого попиту. 

Прихований попит. Відбиває неможливість задоволення споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг. Така ситуація виникає у двох 

випадках: коли підприємство-виробник не має інформації про попит, що 

виник, або коли воно знає про цей попит, але не поспішає задовольняти 

його; Негативний попит. Може виникати на стадії просування нового 

продукту на ринок; відображає факт його „недолюблювання” потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі (наприклад, попит 

вітчизняних споживачів на мікрохвильові печі на час їх виведення на наш 

ринок). Для подолання негативного попиту виробники новинки мусять 

докласти значних зусиль, щоб переконати споживачів у її корисності або 

нешкідливості. 

Надмірний попит. Виникає за умови, коли попит перевищує 

пропозицію. Це дуже сприятлива ситуація для інноваторів. Вона дає їм 

можливість швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його значну 

частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції. 

Повноцінний попит. Передбачає відповідність нововведень бажанням 

споживачів, перехід нововведення в стадію зрілості. 

Нерегулярний попит. Характеризується виникненням коливань 

попиту протягом тривалого часу (сезонні коливання, характерні для 

підприємств харчової та легкої промисловості), їх необхідно брати до уваги, 
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вибираючи час виведення новинки на ринок, щоб не опинитися у 

програшній ситуації, коли попит відсутній. 

Нераціональний попит. Йдеться про попит на товари, шкідливі для 

здоров’я. Якщо новий продукт належить до цієї категорії (наприклад, 

алкогольні, тютюнові вироби) для його просування необхідна належним 

чином розроблена маркетингова стратегія, яка включає різноманітні засоби 

стимулювання збуту. 

Відсутність попиту. Спостерігається у випадках, коли споживачі, на 

яких орієнтовано виробництво певної продукції чи її реалізація, не 

зацікавлені в ній або не знають про неї. Успіх залежатиме від добре 

продуманої реклами. 

Отже, протягом життєвого циклу попит на один і той самий товар може 

змінюватися: від прихованого – до надмірного, від надмірного – до його 

відсутності. Важлива роль у визначенні величини попиту належить 

маркетинговій службі підприємства-інноватора.39 

Для розробників товару надзвичайно важливим завданням є 

оцінювання величини попиту на різних стадіях життєвого циклу товару. За 

цією ознакою розрізняють кілька видів попиту. 

Попит на стадії задуму та розроблення новинки (потенційний попит). 

Від правильного визначення його величини залежить ефективність 

комерціалізації новинки. Якщо прогноз потенційного попиту завищено, 

доходи від продажу нового товару можуть не покрити витрат на його 

розроблення та виведення на ринок і підприємство-інноватор понесе збитки. 

Потенційний попит – попит, що відображає можливості потенційних 

споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами 

протягом його життєвого циклу. 

Величина потенційного попиту залежить від кількості майбутніх 

споживачів продукції, її ціни. 

Важливим завданням маркетингової служби підприємства є не лише 

окреслення кола потенційних споживачів продукції, а й визначення 
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можливостей його розширення. Найчастіше цього досягають чіткішою 

диференціацією товару за його споживчими характеристиками (якісними та 

ціновими). Тому вже на етапі створення новинки досліджують можливість її 

модифікації і формування асортиментної групи, за основу якої беруть базове 

принципове рішення. У міру просування розробки до стадії створення 

дослідного зразка маркетологи дбають також про підвищення 

конкурентоспроможності нового товару шляхом досягнення оптимального 

співвідношення можливостей його індивідуалізації та універсалізації. 

Попит, що формується на етапі виходу нової продукції на ринок. 

Величина цього попиту значною мірою залежить від попередньої 

підготовки ринку до сприйняття нового товару, особливо якщо він 

принципово відрізняється від подібних чи має здатність задовольняти ті 

потреби споживачів, які ще не актуалізувалися на час виведення товару на 

ринок. Здатність сформувати високий, а то й ажіотажний попит на 

інновацію є свідченням професіоналізму маркетологів, які розробляють 

стратегію просування товару на ринок. Наприклад, американські розробники 

скла із теплозахисним покриттям перед тим, як пустити його у продаж, 

доручили чотирьом співробітникам час від часу про-тягом кількох місяців 

телефонувати на оптові склади будматеріалів із запитанням: «Чи є у вас скло 

із теплозахисними властивостями?» Коли нарешті скло поступило у продаж, 

його одразу розкупили. 

Попит, що формується на етапі утвердження нової продукції на ринку. 

Величина цього попиту має бути достатньою для того, щоб заохочувати нові 

групи споживачів. Рекламну підтримку слід варіювати і надавати їй 

інформативно-переконуючого характеру: у центрі рекламного повідомлення 

не просто інформація про нові властивості товару, а підтвердження її 

графіками, цифрами, висновками наукових експертів. Суттєве значення має 

також консультування службою маркетингу працівників підприємства, які 

беруть участь у всіх зовнішніх акціях, що стосуються нового товару. 

Маркетологи повинні надати повну та кваліфіковану консультацію щодо 
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можливостей стимулювання продажу нового товару працівникам, що 

безпосередньо контактують із споживачами. 

Попит, що сформувався на стадії зрілості інноваційної продукції. Він 

має тенденцію до зменшення, оскільки продукція вже придбана основною 

масою споживачів. Однак якщо новинка має нетривалий термін 

використання (наприклад, предмети гігієни, продукти харчування тощо), її 

виробник зазвичай продовжує «підігрівати» інтерес споживачів до неї 

постійним нагадуванням: „Ви ще не купили „Тайд”? Тоді я йду до вас...” 

Вивчення прогнозного попиту на інноваційні товари, оцінювання наявного 

попиту і тенденцій його зміни для товару, що вже виведений на ринок, а 

також розроблення заходів для його стимулювання є надзвичайно важливою 

функцією маркетингових служб. Вони мають врахувати усе різноманіття 

чинників, що можуть впливати на попит, зменшуючи чи збільшуючи 

комерційний успіх нововведень, їх умовно поділяють на дві групи: 

внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні чинники впливу на попит. Вони характеризують виробничо-

торговельну стратегію виробника і вказують напрям його дій з метою 

підвищення попиту на новий продукт. До них відносять: – відповідність 

галузевим стандартам. Стосується переважно продукції технічного 

призначення, яка потребує відповідного післяпродажного обслуговування 

(ремонт, для якого потрібні стандартні комплектуючі); у разі нехтування 

стандартами попит значно зменшується; – відповідність тенденціям моди.  

Має значення не тільки для легкої промисловості (одяг, взуття), а й для 

інших галузей, де важливо враховувати дизайн виробів (годинники, меблі, 

автомобілі, будинки тощо); якщо вплив модних тенденцій у новинці не взято 

до уваги, вона не матиме попиту; – висока якість нового продукту. Залежно 

від свого функціонального призначення забезпечує впевненість споживачів 

у його надійності, корисності, привабливості, підвищенні ефективності 

роботи при використанні новації тощо, а значить, підтверджує правильність 

вибору; – гарантійне та сервісне обслуговування. Підвищує привабливість 
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покупки завдяки додатковим зручностям при її отриманні та в користуванні, 

що за інших рівних умов підвищує попит; – розмір витрат на наукові 

дослідження і розробки підприємства-інноватора. Достатній їх рівень 

забезпечує відповідність інновації запитам споживачів, що сприяє 

досягненню очікуваного попиту на неї; – висока швидкість упровадження 

інновації. Забезпечує першість у просуванні новинки на ринок, що гарантує 

переваги в уподобаннях споживача і відповідно вищий рівень збуту, ніж у 

можливих конкурентів; – транснаціональний рівень галузі (підприємства). 

Чим він вищий, тим ширша зовнішня інтеграція галузі, що прискорює 

поширення продукції і збільшення попиту на неї; – ціна. Може бути і 

стимулом для просування товару на ринок, якщо вона прийнятна для 

споживача, і перешкодою для проникнення на нього нових фірм, якщо її 

рівень для них неможливий через високі витрати; – вибір авторитетного 

покупця. Він може створити авторитетну думку про дану продукцію, що 

послужить сигналом іншим для її придбання, а отже, збільшить попит на 

неї; – використання реклами та інших засобів комунікації для пропагування 

новинки. Вони ознайомлюють споживача з новинкою ще до виведення її на 

ринок, формуючи попит на неї; – рівень фахової підготовки персоналу 

підприємства-інноватора. Забезпечує високу результативність роботи на всіх 

стадіях створення нового продукту та виведення його на ринок, що в 

кінцевому підсумку забезпечує прогнозований попит на неї. 

Зовнішні чинники впливу на попит. Вони характеризують середовище 

функціонування підприємства, що виготовляє або реалізує інноваційну 

продукцію. До них належать: – загальний стан економіки. Кризові явища в 

економіці, її нестабільність унеможливлюють належне інвестування 

інноваційних процесів, що спричиняє зниження попиту на інновації, 

особливо техніко-технологічного характеру; – політична ситуація. Цей 

чинник залежно від виду інноваційного продукту може мати різний вектор 

впливу. Зокрема, політична нестабільність знижує попит на інновації у сфері 

виготовлення товарів широкого вжитку, вод-ночас стимулюючи його для 
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військово-технічної продукції, яку реалізують у зонах конфлікту; – правова 

база інноваційної діяльності. Може стимулювати створення інновацій та 

попит на них, а за умов недосконалості – може зменшувати його; – стан 

екології. Несприятлива екологічна ситуація в регіоні і жорсткість її 

державного регулювання є стимулом попиту на нову екологічно чисту 

продукцію; – прискорення науково-технічного прогресу. Спричиняє швидке 

моральне старіння великої кількості видів продукції, що обумовлює 

зростання попиту на інновації; – доходи споживачів. Якщо використання 

інновації технічного характеру підвищує ефективність роботи її споживача, 

підвищуючи тим самим його доходи (прибутки), це стимулює зростання 

попиту на неї; – невизначеність характеру впливу інновації на результати її 

використання. Породжується самою сутністю інновацій і е чинником, що 

знижує попит на неї. 

Отже, кінцевою метою інноваційного процесу є комерційне освоєння 

інновації і її рентабельне використання. Цього можна досягти тоді, коли 

дослідження і розробки з самого початку орієнтуються на споживача і 

можливості виробництва; коли процес створення нового товару 

здійснюється на основі сучасних наукових, технічних і організаційних 

рішень; коли оновлення виробництва відбувається з урахуванням стадій 

життєвого циклу товару; коли стратегія виведення товару на ринок 

розроблене за усіма правилами маркетинг-менеджменту. 

 

Основні терміни і поняття: конкуренція на ринку інновацій, 

конкурентні переваги, попит на інновації, інноваційний товар,види попиту 

на інновації. 

 

Питання до теми 3: 

1. Які чинники найбільшою мірою стимулюють підприємства до 

залучення інновацій?  

2. Поняття та типи конкурентних переваг.  
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3. Що Ви розумієте під інноваційною діяльністю?.  

4. Яка послідовність дослідження ринкового попиту?  

5. Які етапи включає в себе процес створення нового продукту?  

6. Що таке пробний маркетинг? Переваги та недоліки пробного 

маркетингу.  

7. Які види попиту на інновацію вам відомі?  

8. Назвіть внутрішні чинники впливу на попит. 

9. Назвіть зовнішні чинники впливу на попит. 
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ТЕМА 4. ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. 

ПЛАН 

4.1. Сучасний рівень інноваційного розвитку промислових підприємств 

України 

4.2. Чинники формування рівень інноваційного розвитку промислових 

підприємств України 

 

4.1. Сучасний рівень інноваційного розвитку промислових підприємств 

України 

Економічне зростання країни за умов глобалізаційних процесів 

неможливе без технологічного оновлення та інноваційного розвитку 

підприємств. Проблема активізації інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств набуває вирішального значення у підвищенні ефективності 

господарювання.  

Світовий досвід показує, що вихід на зарубіжні ринки неможливий без 

активізації інноваційної діяльності. Для більшості підприємств інновації 

стають головним фактором розвитку. Для досягнення ефективного 

інноваційного розвитку промислових підприємств необхідно: 

- оцінити ефективність технологічного розвитку промислових 
підприємств; 

- розробити системи комплексної оцінки інноваційної діяльності 
підприємств; 

- визначити плани запровадження інновацій на промислових 
підприємствах; 

- дослідити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси 
технологічного оновлення підприємств; 

- розробити моделі ефективності технологічного оновлення та 
інноваційного розвитку підприємств; 

- розробити методи автоматизації процесів реалізації інновацій та 
оцінки їх ефективності. 

Незважаючи на те, що перехід вітчизняного виробництва на 

інноваційний шлях розвитку задекларовано ще у 1999 році, інноваційна 
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активність промислових підприємств України є недостатньою, а темпи її 

зростання низькими. Сучасний інституційний склад вітчизняного 

промислового комплексу не відпо-відає світовим тенденціям конкуренції, 

глобалізації, посилення постіндустріального вектора розвитку суспільства. 

У ньому майже відсутні потужні національні та транснаціональні компанії, 

промислово-фінансові групи, технополіси, здатні розробляти нові зразки і 

виготовляти конкурентоспроможну висо-котехнологічну продукцію. 

Зареєстровано лише вісім технопарків, не достатня кількість 

науково-техніч-них центрів, технологічних інкубаторів, венчурних фірм та 

кластерів. 

Промислове виробництво в Україні формує понад 40% ВВП і 

забезпечує роботою більш ніж 1/4 частину населення України. На розвиток 

промислових підприємств безпосередньо впливає впровадження 

інноваційних розробок. Інноваційний розвиток надає підприємству 

можливість отримати значні прибутки, які в процесі розподілу є джерелом 

формування ВВП та бюджетів усіх рівнів. Проте зростання ВВП на основі 

нових технологій становить лише 0,7%, в той час як середньоєвропейський 

показник становить 25–35%, а в Китаї сягнув 40%. Негативний стан в 

інноваційній сфері, а отже, і невисоку конкурентоспроможність 

вітчизняної економіки засвідчують і відомі міжнародні інституції. За 

даними міжнародної школи INSEAD та Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності у 2012 р. у рейтингу з 141 країни за індексом 

інновації Україна займає 63 місце. Це доводить те, що за наявності певної 

інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств вона має 

обмежений практичний результат. 

Важкий фінансовий стан промислових підприємств (близько половини 

з них є збитковими) унеможливлює оновлення основних виробничих 

фондів, які зношені майже наполовину. Частка застарілого устаткування у 

деяких галузях промисловості становить 60–70%. У промисловості 

переважають відсталі технології, які призводять до високого рівня 



71 
 

споживання матеріалів та енергоресурсів, яке у 4-5 разів є вищим, ніж у 

розвинених країнах. Зокрема, устаткування в машинобудуванні, яке 

традиційно покликано бути потужним двигуном інноваційних процесів у 

всіх галузях національного господарства, оновлюється досить повільно. 

Масштаби застосування ефективних розробок у виробництві вітчизняних 

промислових підприємств є дуже низькими, про що свідчить 

співвідношення між обсягами витрат на на-уковотехнічну діяльність та 

використанням результатів цього впровадження, трансформованих в 

інно-вації, у виробництво: в Україні воно становить лише 1:1,06, в той час як 

за кордоном таке співвідношення становить 1:10. 

Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств можна оцінити за 

рівнем впровадження інновацій. Динаміку впровадження та реалізації 

інновацій промисловими підприємствами за період 2000–2012 рр. подано в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах� 

Роки 

Питома вага 
підприємств, що 
впроваджували 
інновації, % 

Впроваджено 
нових 

техноло-
гічних 
процесів 

У т.ч. 
маловід-
ходні, 
ресурсо-
зберігаючі

Освоєно 
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції,* 
найменувань 

З них 
нові 
види 

техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

обсязі 
промислової

2000 14,8 1403 430 15323 631  
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 11.5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

�Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua. 

 



72 
 

Частка вітчизняних підприємств, що впроваджували інновації впродовж 

проаналізованого періоду є незначною. Як видно з табл. 1, тенденція щодо 

зниження інноваційної активності промислових під-приємств простежується 

починаючи з 2003 р. Так, частка підприємств, що впроваджували інновації, 

скоротилася у 2003 р. до 11,5% (проти 14,6% у попередньому). Відповідно 

майже втричі зменшилася кількість інновацій, які були реалізовані у 

промисловості. Проте, найменшою була частка інноваційних підприємств у 

2005 р., коли становила всього 8,2% у загальній кількості промислових 

підприємств. По-чинаючи з 2010 р., інноваційна активність промислових 

підприємств починає наростати, і вже у 2012 р. частка інноваційних 

підприємств збільшується до 13,6%, але ще не досягає рівня 2000 р., коли 

частка таких підприємств становила 14,8%. 

Щодо кількості інноваційної продукції, що виводиться промисловими 

підприємствами на ринок, зростання можна було простежити в період з 2005 

до 2007 рр., а з 2008 р. відбувається поступове зни-ження її питомої ваги. У 

2010–2012 рр. частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової становила лише 3,3%. Якщо порівняти з економічно 

розвиненими країнами, то цей показник за останні 10 років не опускався 

нижче 20%. 

Інноваційна діяльність у промисловості здійснюється хаотично, на 

окремих підприємствах, які намагаються відповідати вимогам ринку для 

забезпечення конкурентоспроможності власної продукції. Зо-крема, 

найвищу інноваційну активність демонструють галузі промисловості, що 

орієнтовані на експорт, оскільки машинобудування (в середньому за 2007–

2012 рр. частка підприємств галузі, що займалися ін-новаційною діяльністю, 

у загальній кількості промислових підприємств галузі становила 21,6%), 

хімічна та нафтохімічна промисловість (20,4%), металургія (13,9%), а також 

підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (33,6%). 

Неоднорідною є також інноваційна діяльність регіонів. Так, частка 

промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, у 2011 
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р. становила від 27,6% до 8,2%, при цьому більша за серед-ню у м. Києві, 

Херсонській, Запорізькій, Одеській, Івано-Франківській, Тернопільській, 

Чернівецькій та Хмельницькій областях. Значно менше інноваційних 

підприємств у Дніпропетровській, Полтавській та Закарпатській областях.  

Про негативні тенденції впровадження інновацій на промислових 

підприємствах свідчать не тільки відносні, а й абсолютні показники (рис. 2). 

Так, кількість освоєного виробництва інноваційних видів продукції у 2003 р. 

становила 22 847 од., а у 2012 р. – 3403 од., що майже у 7 разів менше. 

Впродовж 2008–2010 рр. зменшилася кількість зразків нової техніки, проте 

вже у 2012 р. було досягнуто найви-щого значення цього показника 

протягом останнього десятиліття, що становить 942 од. (проти 631 од. у 

2000 р.). З 2007 р. збільшується кількість нових технологічних процесів. 

Якщо у 2000 р. цей показник становив 1 403 од., то у 2011 збільшився майже 

удвічі (2 510 од.). 

Не вирішеною залишається проблема щодо зниження енергоємності 

промислового виробництва, яке впливає на собівартість продукції. 

Показники останніх років свідчать про низький рівень виробництва і 

використання маловідходних та ресурсозберігаючих технологій на 

промислових підприємствах України. 

У цілому, починаючи з 2007 р., в промисловому секторі вітчизняної 

економіки простежується, на перший погляд, незрозуміла тенденція, коли, 

незважаючи на збільшення частки інноваційно активних підприємств, має 

місце зменшення внеску результатів інноваційної діяльності в загальні 

обсяги реалі-зованої промислової продукції. Проте таку тенденцію не можна 

вважати повністю негативною. Її поява може свідчити про те, що 

інноваційна продукція останніх років має вищу споживчу цінність і довший 

життєвий цикл. Отже, потреба в оновлені продуктового ряду стає менш 

актуальною, що безпосередньо впливає на кількість нової продукції, яка 

виводилася підприємствами на ринок у 2008-2010 рр. 

Зважаючи на структуру фінансового забезпечення інноваційної 
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діяльності промислових підприємств, потрібно зазначити, що держава не 

приділяє цьому питанню належної уваги. Основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності були і залишаються власні кошти підприємств, обсяг 

яких у 2012 р. становив 7,3 млрд. грн.. (63,9% у загальному обсязі 

фінансування технологічних інновацій). Проте цього не достатньо для 

впровадження радикальних та довготермінових інноваційних проектів. 

Згідно зі статистичними даними, найбільш масштабне скорочення 

фінансування інноваційної діяль-ності промислових підприємств за період 

2000–2012 рр. відбулося у 2009 р. і скоротилося на 33,7% по-рівняно з 2008 

р, що пояснюється загальноекономічною кризою. Зменшення фінансування 

інноваційної діяльності підприємств промисловості відбулося за рахунок як 

власних коштів (на 28,8% у 2009 р. проти 2008 р.), так і кредитних ресурсів 

(на 76,7% у 2009 р. проти 2008 р.). Низькі обсяги фінансування інно-ваційної 

діяльності промислових підприємств у 2010 р. зросли лише на 1,2% проти 

2009 р. та станови-ли 8045,5 млн. грн. Проте вже у 2011 р. фінансування 

збільшилось майже вдвічі проти 2010 р. і сягало 14333,9 млн. грн.. (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні � 

Роки Загальна 
сума витрат 

У тому числи за рахунок коштів 
власних Державного 

бюджету 
Іноземних 
інвесторів 

Інші 
джерела 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 
2007 10580,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7 
2008 11994,9 7264,0 336,9 115,4 4277,9 
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

�Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua. 
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4.2. Чинники формування інноваційного розвитку промислових 

підприємств України 

За даними експертної оцінки, проведеної Державною службою 

статистики України, основними чинниками, які перешкоджають 

розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є: нестача  

власних коштів (80,1% досліджених підприємств), великі витрати на 

нововведення (55,5%), недостатня фінансова підтримка держави (53,7%), 

високий економічний ризик (41%), недосконалість законодавчої бази 

(40,4%), тривалий термін окупності нововведень (38,7%), відсутність коштів 

у замовників (33,3%), нестача кваліфікованого персоналу (20%), відсутність 

можливостей для кооперації з іншими підприєм-ствами і науковими 

організаціями (19,7%), нестача інформації про ринки збуту (17,4%), нестача 

інфор-мації про нові технології (16,1%). 

Беручи до уваги те, що джерелом власних коштів, які спрямовуються на 

інноваційну діяльність є при-буток, а більшість вітчизняних промислових 

підприємств працює збитково, зрозумілою стає негативний тренд їх 

інноваційної активності. Ті ж підприємства, що отримують прибуток, не 

поспішають вкладати його в інновації тому, що інноваційна діяльність є 

більш ризикованою, порівняно з іншими видами діяльності. 

Світовий досвід дає змогу побачити, що держава має значний пріоритет 

в інвестуванні інноваційної діяльності, оскільки забезпечує фінансування 

інновацій з Державного бюджету. Успіх інноваційної ді-яльності у Японії, 

США, Німеччині, Великій Британії та інших провідних країнах світу 

забезпечили державні пільги. Вирішення проблеми інноваційного розвитку 

в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів мож-ливе лише за умови 

залучення іноземних інвестицій. У світовому потоці прямих іноземних 

інвестицій на українську економіку припадає лише 1 %. Незначний потік 

прямих іноземних інвестицій можна поясни-ти тим, що серед європейських 

країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою 

Європейського центру досліджень, ризик інвестицій в Україну становив 
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майже 80%. Частка іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційної 

діяльності у 2009 р. становила 20,3% та майже 30% вже у 2010 р. У 2011 р. 

питома вага цього джерела фінансування значно скоротилася і становила 

лише 0,4% . 

Суттєвим недоліком системи національного регулювання розвитку 

інноваційної сфери є те, що вона, на відміну від законодавства більшості 

країн світу, не лише не сприяє розширенню джерел фінансування 

інноваційного розвитку, але й протидіє залученню не бюджетних коштів та 

виключає можливість фор-мування спеціальних, в тому числі відомчих 

фондів фінансування інноваційних проектів і програм. 

Для проведення повного і глибокого дослідження сучасних тенденцій 

розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності необхідно розглянути і 

дослідити параметри, які дозволять провести об'єктивну оцінку сучасного 

стану та динаміки змін в інноваційній сфері, виявити фактори, які 

сприятимуть розвитку інноваційної діальності вітчизняних підприємств, а 

також обґрунтувати основні заходи спрямованніі на активацію інноваційних 

процесів в Україні. 

Головними чинниками інноваційного макроекономічного розвитку 

є: 

- наявність інноваційних підприємств та обсяги випуску інноваційної 

продукції; 

- обсяги та структура фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності; 

- рівень інституційного забезпечення інноваційної діяльності; 

- масштаби та якість наукової діяльності та науково-технічних 

досліджень; 

- кадрове забезпечення інноваційної діяльності; 

- рівень фондоозброєності та матерільно-технічного забезпечення 

інноваційної діяльності; 
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- рівень розвитку трансферу технологій та міжнародних інтеграційних 

процесів в інноваційній сфері. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, до основних напрямів 

підвищення інноваційної активності промислових підприємств варто 

зарахувати: – законодавчі зміни щодо системи пільг та стимулів у галузі 

інноваційної діяльності; – створення інноваційної інфраструктури на 

загальнодержавному та регіональному рівні, яка б забез-печувала ефективне 

використання науково-технічного потенціалу, підвищення рівня 

інноваційності та конкурентоспроможності підприємств (бізнес-інкубатори, 

технопарки, центри трансферу технологій); – розвиток та посилення дії 

фінансово-кредитних інститутів, що забезпечують безперервність 

фінан-сування інноваційних проектів (венчурні компанії, інноваційні 

фонди); – формування сучасної організаційної структури управління за 

здійсненням інноваційної діяльності на загальнодержавному, регіональному 

рівні та на рівні підприємства; – використання маркетингових підходів щодо 

вивчення майбутніх потреб у нових товарах та послугах; – підготовка 

висококваліфікованих працівників та залучення їх в активні галузі для 

створення нових технологій; – активізація міжнародного наукового та 

науково-технічного співробітництва. 

Реалізація запропонованих заходів у галузі промислового виробництва 

дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності вітчизняних 

промислових підприємств, стабілізувати прискорений про-цес оновлення 

виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залученні зовнішні 

інвестиції на інноваційну діяльність. 

Можна стверджувати, що оцінювання інноваційного потенціалу та 

результатів інноваційної діяльності є важливим критерієм відбору, 

підтримки та поширення інновацій, слугує основою періодичного 

технічного та технологічного оновлення підприємства, джерелом 

прискорення науково- 
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тенічного прогресу, створення та випуску конкурентоспроможної продукції, 

сприяє підвищенню ефективності виробництва та економічному зростанню 

економіки країни. 

Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових 

підприємств показав відставання їхнього розвитку порівняно з 

підприємствами країн з розвину-тою ринковою економікою. Оцінка 

основних тенденцій розвитку інноваційної діяльності дає можливість 

підсумувати про її згортання, незважаючи на поліпшення економічного 

становища. Вітчизняні підприємства відчувають суттєву нестачу власних 

фінансових ресурсів, які потрібні для забезпечення іннова-ційного розвитку, 

а також існує значна кількість перешкод щодо зовнішніх джерел 

фінансування. Вихід з кризового стану та переорієнтація економіки на 

сталий розвиток є можливими лише за умови здійснення низки значних 

економічних перетворень та створення нового спектру 

організаційно-економічних і інституціональних рішень. На рівні держави 

інноваційна політика має стимулювати інноваційний розвиток промислових 

підприємств та підтримувати впровадження інновацій, що забезпечить 

розвиток економіки країни в цілому. 

 

Основні терміни і поняття: інновації, інноваційна діяльність, 

інноваційний розвиток, рівень інноваційного розвитку, промисловість, 

інвестиції. 

 

Питання до теми 4: 

1. Що необхідно оцінити підприємству для досягнення ефективного 

інноваційного розвитку? 

2. За яким критерієм можна оцінити інноваційний розвиток вітчизняних 

підприємств? 

3. Що є основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств? 
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4. Назвіть основні чинниками, які перешкоджають розвитку 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. 

5. На Ваш погляд, що є суттєвим недоліком системи національного 

регулювання розвитку інноваційної сфери? 

6. Які головні чинники інноваційного макроекономічного розвитку? 

7. Сформулюйте основні напрями підвищення інноваційної активності 

промислових підприємств. 
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Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційній сфері 

ПЛАН 

5.1. Інформаційне забезпечення нововведень як сучасний напрям 

інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур. 

5.2. Основні напрями інформаційної політики України в інноваційній сфері 

 

5.1. Інформаційне забезпечення нововведень як сучасний напрям 

інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур 

Інновативно-інноваційний розвиток держави пов’язується з активними 

процесами глобального реформування і конкуренції за умов модернізації 

наукової, освітньої, технологічної, організаційної та виробничої сфер 

суспільства. Це відповідає вимогам цивілізації, нагальним потребам створення 

інноваційно-комунікаційного середовища, актуалізує питання поширення 

соціальної інформації, що ґрунтується на якісних знаннях,  здатності відповідних 

структур – органів НТІ, центрів, інтелект-центрів, медіатек, бібліотек, 

інформаційно-мережевих служб тощо – генерувати, обробляти та ефективно 

використовувати її в науково-інформаційних системах. 

Інформаційне забезпечення (ІЗ) нововведень як сучасний напрям 

інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур (СКС), особливо в 

науково-технічній сфері, залежно від інформаційних потреб суспільства, має 

своє теоретичне обґрунтування в багатьох працях учених. Розуміючи під 

інновацією кінцевий результат інноваційної діяльності, який виступає втіленням 

нового або вдосконаленого продукту чи підходу в практичній сфері, можна 

говорити про актуалізацію ІЗ інноваційного процесу та важливість участі в 

ньому СКС, які повинні працювати на випередження. І це, власне, доведено їх 

еволюційною інформаційно-комунікаційною діяльністю в період фронтальної 

інформатизації і трансформації наукової сфери України, соціально-

економічного, правового секторів держави, освітньої, документально-

бібліографічної, інформаційної галузей тощо. Науково-теоретичне освоєння 
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інновацій в ІЗ суспільства за участі СКС пов’язане з інтеграцією їх до інфосфери 

суспільства і є загальнотеоретичним положенням та емпіричним фактом, що 

прискорює появу нових форм організації інформаційних процесів забезпечення 

інноваційної політики в державі. При цьому формування середовища знань стає 

основою сучасного модернізаційного проекту розвитку сфер суспільної 

діяльності, яке спирається на такі принципи інтелектуалізації, як свобода 

творчості, недоторканність інтелектуальної власності тощо. 

Створення й функціонування відповідного середовища інформації та знань 

як фактора інноваційного виробництва сприяє активному включенню СКС у 

процеси виготовлення, переробки та передання інформації на основі 

домінування нових засобів обчислювальної техніки та телекомунікаційних 

засобів. 

Очевидним є те, що на тлі активного розвитку технологій та експонентного 

зростання обсягів інфопотоків СКС інтегрують у виробничу підсистему 

інформаційної індустрії різних сфер суспільства, стають реальними 

постачальниками новітніх інформаційних продуктів та послуг, що містять у собі 

невичерпний інтелектуальний потенціал для інноваційної діяльності, зокрема: 

– формують нові інформаційні ресурси, як традиційні, так і електронні;– 

забезпечують переробку, передання, зберігання і конвертацію друкованих носіїв 

інформації в електронні архівації; 

– створюють тематичні бази даних (БД), зведені електронні каталоги, банки  

нормативно-правових документів та ін.; 

– опрацьовують корпоративні інфопортали та банки наукових і 

технологічних інновацій, ідей, практик, законопроектів. 

На наш погляд, СКС покликані забезпечити використання світових 

інформаційних, спеціальних ресурсів та доступ до інноваційних систем на 

міжнародному, національному, регіональному, галузевому й місцевому рівнях із 

метою модернізації інформаційного середовища й перетворення його на 

інноваційне.  

Неодноразово світова наукова спільнота акцентувала на необхідності 
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визначення учасників процесу організаційного, інформаційного супроводу 

інноваційної діяльності, що відповідало б потребам суспільства в інноваційних 

розробках, продуктах, законопроектах тощо. З огляду на це все частіше 

наголошується на необхідності відповідного моделювання поведінки СКС 

суспільства, окреслюються певні стратегічні завдання освоєння нових практик  

інформаційного забезпечення науки, технології, інновацій.  

Вважається, що для досягнення відповідних результатів і прогресу ІЗ має 

формуватися на засадах системної організації, концентрації та інтеграції 

інформаційних ресурсів (ІР) згідно із потребами наукових досліджень, змістом 

функціонально-цільової взаємодії СКС, опрацьованими умовами створення 

єдиної техніко-технологічної бази ресурсів регіонально-галузевих та 

національних інформаційних систем інноваційної діяльності. 

Наприклад, нові моделі інформаційного наукового обміну, що 

використовують СКС, спрямовуються на розвиток платформи соціальних 

комунікацій (Wikis, Podcasting, Blogs, RSS, Wikipedia, електронні наукові архіви, 

бібліотеки, репозитарії, форуми, дискусійні групи за напрямами 

фундаментальних і прикладних правових досліджень тощо), забезпечуючи при 

цьому політику так званої інформаційної відкритості, даючи будь-якому 

досліднику відчуття перебування в органічному для нього стані свободи вибору, 

ситуації безлічі альтернатив комунікаційних засобів і форм отримання 

необхідної інформації та нових ідей. 

 

5.2. Основні напрями інформаційної політики України в інноваційній сфері 

Жодна країна не стоїть осторонь від процесів організаційного, 

інформаційного супроводу інноваційної діяльності. Так, у державно-

організаційній сфері нашого суспільства передбачені такі напрями 

інформаційної політики: 

– створення умов для вчасного, якісного й ефективного ІЗ науковців, органів  

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян на 

основі національних ІР; 
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– адміністративний, технічний, судовий, міжнародно-правовий захист 

вітчизняного інформаційного продукту та технологій в Україні, її інформаційних 

ресурсів, особливо тих, що є національним надбанням; 

– подальше впорядкування інформаційних відносин у національному 

інформаційному просторі України, зміна співвідношення розповсюдження в 

країні вітчизняної і зарубіжної інформаційної продукції та інформаційних 

технологій на користь вітчизняних; державна підтримка суб’єктів національного 

інформаційного простору України; 

– посилення позицій України в європейському й світовому інформаційному 

просторі, забезпечення інформаційної та духовної, культурної ідентифікації 

України в міжнародних інформаційних відносинах, піднесення міжнародного 

авторитету вітчизняного інформаційного продукту й технологій, його 

виробників. 

Представники наукової та інформаційної сфер відзначають, що в умовах 

глобалізації суспільної діяльності, пріоритетного розвитку інновацій 

спостерігається експонентне зростання інфоресурсів, перетворення їх на одну з 

головних соціальних цінностей. Це дає нам можливість виділити певні 

характеристики ІР, що стали особливо помітними на тлі глобального доступу 

до інфопотоків. Серед них можна назвати: 

- слабку або неякісну структурованість наукової інформації; зниження 

інформаційної живучості;  

- зростання інформаційного шуму; засилля “паразитної” інформації, спаму;  

- багаторазове дублювання інформації. Майже 70 % неструктурованої 

інформації, яка є важливим інтелектуальним активом, фактично недоступна 

користувачам.  

У техніко-технологічному аспекті сучасні дослідники акцентують увагу 

на декількох засобах опрацювання неструктурованої інформації з метою її 

консолідованого упорядкування: 

1. Системне управління документами (document management), що дозволяє 

забезпечувати контроль процесів створення, редагування, публікації й 
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архівування документів. 

2. Системне управління веб-контентом (Web-content management), що сприяє  

виявленню спеціалізованих знань, дозволяє персоналізувати контент для 

окремого споживача інформації. 

3. Системне управління архівами (record management), що дає змогу 

опрацьовувати наукові архіви форумів, наукових дискусій, обговорень 

інноваційних ідей тощо. 

4. Управління цифровими правами (digital rights management) створює умови 

для безпечного поширення інформації та знань, їх захисту; правового доступу, 

розповсюдження інформаційних даних, копіювання тощо. 

5. Співробітництво, яке має на меті вдосконалення комунікацій користувачів 

у межах єдиного наукового простору. 

Враховуючи сказане, можна констатувати, що формування системи 

консолідованої інформації як складника діяльності СКС полягає в поєднанні 

контента і метаданих, адміністрування і регламентації доступу до інфопотоків; 

вирішення проблем діалектичного процесу тезисно-аналітично-синтетичного 

моделювання інформації, знань та мудрості з метою використання для 

гармонійного поступу. Консолідаційність соціально-комунікаційних дій 

гарантуватиме адекватну прозорість, змістовність, науковість системи ІР і 

комфортність інформаційного середовища. 

Український дослідник проблем інформатики Г. І. Калитич одним із 

найважливіших джерел інформації називає нові ідеї, під якими розуміє: 

«алгоритми, відкриття, вірування, вчення, гіпотези, доктрини, думки, закони, 

закономірності, звичаї, здогадки, знання, знамення, інновації, концепції, методи, 

методики, методології, міфи, моделі, навички, навчання, ноу-хау, обряди, 

об’єкти промислової власності (майбутні або відхилені), одкровення, пам’ятки, 

передчуття, перекази, притчі, прислів’я, приповідки, проекти, пропозиції, 

програми, прогнози, пророцтва, народні промисли, поняття, рацпропозиції, 

рецепти, рішення, ремесла, роздуми, секрети виробництва, сенсації, символи, 

системи, спомини, судження, твори, технології, терміни, теореми, уявлення, 
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факти, формули, фольклор, хитрощі, документи, що містять ідеї тощо». 

Отже, враховуючи диверсифікацію інноваційних процесів у середовищі, 

розширення і реалізації спеціалізованих знань, назріла необхідність в 

обговоренні і вирішенні питання консолідованої діяльності СКС. Передусім це 

має стосуватися зведення надвеликих масивів структурованої та 

неструктурованої інформації, кооперації академічних, вузівських 

бібліографічних і технологічних служб у сфері аналізу, обліку інформації та 

ініціатив. Зокрема, фахівці-правники розуміють консолідацію як один із  

способів систематизації, цілі якої полягають в усуненні множинності 

нормативно-правових приписів; зведенні воєдино всіх чинних нормативних 

положень, що регулюють окреме конкретне питання, їх уніфікації, а також 

створенні в системі джерел права об’ємних нормативно-правових масивів за 

предметом правового регулювання.  

З точки зору інноватики «консолідована інформація» належить до 

інформаційно-аналітичної діяльності СКС і розглядається як результат 

інформаційного аналізу з метою опрацювання й ефективного використання в 

процесах підтримки, прийняття інноваційних рішень. Зміст поняття 

наближається до значень «зміцнення», «об’єднання», а особливість його полягає 

в здатності «означати і процес, і його результат, тобто стан». У цілому 

консолідація як комплексна процедура упорядкування та систематизації об’єктів 

різної природи, ефективний інструмент аналізу в інформатиці має забезпечувати 

синергетичну інваріантність, універсальність, взаємопов’язаність, єдність, 

адаптованість, різноманітність інноваційної діяльності.  

У стратегічному аспекті формування, зберігання, конвертації друкованих 

носіїв в електронні архівації, створення тематичних і ведення електронних баз 

даних, зведених бібліографічних ресурсів і корпоративних медіа об’єднань 

діяльність СКС є невід’ємним елементом інноваційного задоволення 

інформаційних потреб науки та практики на міжнародному, національному, 

регіональному, галузевому й місцевому рівнях, що впливає на: 

– прискорення обміну науковими знаннями; 
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– посилення процесів диференціації і спеціалізації науки в цілому та її 

галузей, їх інтеграцію; 

– політичні, економічні та інші фактори інноваційного розвитку; 

– інтернаціоналізацію характеру науки; 

– знівелювання розбіжностей між дослідницькими дисциплінами і 

актуальними темами інноватики; 

– синергетичну інваріантність, універсальність, взаємопов’язаність, єдність, 

адаптованість, різноманітність інфосередовища. 

Таким чином, у сучасних умовах дослідження системи ІЗ інновацій має 

враховувати особливості наукових комунікацій, стан інформаційного простору, 

характер нової реальності, що, у свою чергу, визначає рівень та напрями 

процесів, які відбуваються в науковій діяльності і у сфері права.  

По-перше, розвиваються сучасні телекомунікаційні системи і технології, що 

впливають на природу, обсяги і зміст інформації.  

По-друге, зростають роль і значення інформації та знань, відбувається 

перетворення знань на безпосередню творчу силу. 

По-третє, підвищується значення порівняльних правових досліджень.  

По-четверте, удосконалюється використання результатів наукових 

досліджень і технічних засобів зі збирання, концентрації, подання і узагальнення 

даних.  

По-п’яте, формується електронне середовище з новими інструментами, 

засобами, формами задоволення ІП науковців.  

По-шосте, принципово змінюється роль наукової інформації як теоретичної 

основи для практики державного будівництва. 

З огляду на це і з метою координації інноваційної діяльності слід 

підтримати пропозиції стосовно «стимулювання створення «академічного 

інноваційного поясу» навколо НАН України та її регіональних центрів», 

який має забезпечити найвищий рівень інноваційної діяльності його 

організаційно-функціональних структур, ефективність і якість 

інформаційного забезпечення правових досліджень з актуальних питань 
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законотворчих ініціатив та правового регулювання інноваційної політики.  

Важливе значення має усвідомлення всіма учасниками інноваційної 

діяльності ролі соціальних комунікацій не тільки в середовищі самого наукового 

співтовариства з його організацією, структурою, нормами, правилами, а й у 

забезпеченні зв’язку між наукою і політичними інститутами влади, наукою і 

культурою, наукою та іншими соціальними групами. 

Підсумовуючи, можна говорити про основні концепти системної 

організації інформаційного забезпечення інновацій СКС, які полягають у: 

- єдності цілей (доступу до ІР);  

- функціональній єдності (формування, обробка, розповсюдження ІР); 

- системному управлінні інфопотоками та інноваційними ресурсами 

(кооперація, координація).  

Поглиблення й урізноманітнення комплексу ІР і запровадження їх у 

практику має забезпечити задоволення інформаційних потреб громадян, 

юридичних осіб або держави. Це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток різних 

форм інновацій інституціональних елементів інноваційного середовища й 

інфраструктури через трансфер технологій та нововведень, зокрема: 

– діяльність технопарків (структурно-функціональне поєднання наукових 

досліджень, нововведень у науково-технологічній сфері);– розвиток 

інноваційних структур (об’єднань, асоціацій, маркетингових, інформаційно-

комунікаційних, юридичних, освітніх тощо); 

– взаємозбагачення та вплив регіональних наук, технополісів, міст високих  

технологій та інших; 

– патентно-ліцензійна діяльність. 

Отже, СКС мають орієнтуватися на участь у колективних та індивідуальних  

грантах, національних наукових програмах, інтеграційних проектах 

міжнародного інформаційного обміну науковими ідеями для стимулювання 

соціально-економічних, науково-технологічних та інших змін та інновацій. Тому 

в інформаційній діяльності СКС поширення набуває ІЗ розв’язання проблем 

правового регулювання інноваційної діяльності, кодифікація інноваційного 



89 
 

законодавства, правового режиму інноваційної діяльності, цифрової мережевої 

економіки, корпоративного права, нормативно-аналітичних, методологічних 

компонентів інноватики тощо.  

Слід назвати окремі приклади ефективного використання в дослідженнях 

популярних баз даних (БД). Зокрема, російська модель інформаційного 

забезпечення права поєднує елементи використаного програмного системного 

апарату пошуку інформації з повнотекстовими БД та банками знань (БЗ) і 

містить такі блоки: російське федеральне законодавство; регіональне 

законодавство; міжнародне право; судова та арбітражна практика; інформаційні 

модулі за окремими галузями права; проекти законів; довідкові інформаційно-

пошукові системи (ІПС) (наприклад, «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс», 

«ЮСІС»). Додамо, ця модель вирізняється наявністю комфортності, можливістю 

замовлення пошуку рідкісних вузькоспеціальних документів, додатковими 

сервісами.  

А в Україні у сфері правової інформатики активно використовується 

«Система баз даних і знань у галузі держави і права» Науково-дослідного 

центру правової інформатики НАПрН України, найпотужніша правова система 

МЕГА-НАУ, що об’єднує понад 6 млн. документів, величезних масивів і судової 

інформації. 

Актуальним убачається використання технологій grid. На державному рівні  

розпочато розробку Національної грид-інфраструктури, яка забезпечить спільне  

використання і спрощений доступ до інформаційних ресурсів (процесів пам’яті, 

архівних даних тощо). Передбачається інтеграція національної грид-

інфраструктури в європейську з метою поширення в Україні проекту (Enabling 

Grids for E-science), що створюється зусиллями 200 організацій із 30 

європейських країн, а також у кооперації з грид-інфраструктурами багатьох 

країн світу (США, Японії, Південної Кореї). Проте головна проблема, пов’язана з 

функціонуванням в Україні науково-освітніх мереж державного рівня, полягає в 

тому, що слабко вирішуються питання контенту, наповнення каналів корисними 

для науки інформаційними ресурсами, засобами комунікацій між науковцями, 
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науковими колективами. 

Інформаційне забезпечення інновацій також може розглядатися як 

сукупність законних, своєчасних, ефективних, цілеспрямованих і захищених 

процесів збирання, сприйняття, зберігання, переробки, передання, надання, 

отримання і використання релевантної інформації для розв’язання завдань 

правового регулювання інноваційної діяльності.  

Нині всі інноваційні перспективи пов’язуються із застосуванням 

інформаційних технологій (ІТ), комп’ютеризацією, автоматизацією, 

інформатизацією та впровадженням високотехнологічних інформаційних систем 

і мереж. Прогрес у сфері ІТ стає чинником формування інфосередовища нового 

рівня, що забезпечує інтегрованість, нтерактивність, гнучкість та 

інтелектуалізацію новітньої технології, самого середовища та інноваційної 

діяльності людей. 

Таким чином, інноваційні процеси активно впливають на розроблення 

наукової доктрини, яка визначає трансформацію української правової науки , її 

зближення з правовим полем провідних країн, ураховуючи національні наукові 

традиції. Це становить основу діяльності СКС в інформаційному забезпеченні 

інноваційної інфраструктури.  

Принципи структурної організації інноваційної діяльності, взаємозв’язок з 

інформаційними ресурсами, СКС, потребами інноваційної сфери формують 

ланцюг закономірностей, які є чинниками переведення системи ІЗ національної 

інноваційної політики на більш високий якісний рівень. 

 

Основні терміни і поняття: соціальні комунікації, інформаційне 

забезпечення інновацій. 

Питання до теми 5: 

1) Охарактеризуйте інформаційне забезпечення нововведень як сучасний 

напрям інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур. 

2) На що спрямовані нові моделі інформаційного наукового обміну, що 

використовують соціально-комунікаційні структури? 
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3) Наведіть приклади платформ соціальних комунікацій. 

4) Які основні напрями інформаційної політики передбачені у державно-

організаційній сфері нашого суспільства? 

5) Виділіть певні характеристики Інформаційних ресурсів, що стали 

особливо помітними на тлі глобального доступу до інфопотоків. 

6) У чому полягають основні концепти системної організації 

інформаційного забезпечення інновацій соціально-комунікаційних структур? 

7) Наведіть приклади ефективного використання в дослідженнях 

популярних баз даних. 

8) Дайте визначення поняттю «інформаційне забезпечення інновацій». 
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ТЕМА 6. ІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЛАН 

6.1. Інфраструктура інноваційної діяльності  

6.2. Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій 

6.3. Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності 

6.4. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва 

 

6.1. Інфраструктура інноваційної діяльності 

Основними складовими інноваційної діяльності є новації, інвестиції та 

інновації. Новації формують ринок новацій, інвестиції на їх впровадження – 

ринок капіталу, інновації – ринок чистої конкуренції нововведень. Ці три 

компоненти разом з інноваційною інфраструктурою утворюють сферу 

інноваційної діяльності  

Сфера інноваційної діяльності – система взаємодії інноваторів, інвесторів, 

товаровиробників конкурентоспроможної продукції через розвинуту інноваційну 

інфраструктуру.  

Ринок новацій. Основним товаром на цьому ринку є науковий і науково-

технічний результат – продукт інтелектуальної діяльності, на який поширюються 

авторські права, оформлені відповідно до чинного законодавства. Його 

формують наукові організації, вищі навчальні заклади, тимчасові творчі 

колективи, окремі винахідники тощо.  

Ринок чистої конкуренції нововведень. Товаром на ньому виступають 

різноманітні інновації (технічні, економічні, організаційні, соціальні тощо), 

реалізація яких дає змогу суб’єктам підприємницької діяльності отримати певні 

конкурентні переваги.  

Ринок інвестицій. Основним товаром на цьому ринку є вільні фінансові 

кошти різних організацій, фінансово-кредитних установ, фондів тощо, які 

можуть бути залучені суб’єктами підприємництва для реалізації інновацій. Їх 
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ціна, обсяги та період, на який вони можуть надаватись, значною мірою 

впливають на інноваційну активність підприємств.  

Інноваційна інфраструктура (лат. infra – нижче, під і structura – побудова, 

розміщення) – сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, 

асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення 

інноваційної діяльності (консалтингові, маркетингові, Інформаційно-

комунікативні, юридичні, освітні, тренінгові тощо). Забезпечують організаційну, 

правову та економічну підтримку інноваційної діяльності на різних рівнях і в 

різних формах.  

Складовими інноваційної інфраструктури є фінансово-кредитні установи; 

зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси); технопарки 

(технологічні парки, інноваційні парки); інноваційні центри (технологічні, 

регіональні, галузеві); інкубатори (інноваційні, технологічні, 

інноваційногобізнесу); консалтингові (надання консультацій) фірми, компанії та 

ін.  

Отже, сфера інноваційної діяльності охоплює велику кількість організацій, 

що включаються в інноваційний процес на різних його стадіях і виконують певні 

функції: генерування нових ідей, формування концепції новації, її матеріалізація 

у певному продукті, розроблення практичних способів її використання, 

виробництво новинки і виведення її на ринок. Ці процеси відбуваються завдяки 

їх фінансуванню. Чим перспективнішою є інновація, тим активніше на неї 

реагують потенційні інвестори і тим швидше вона знаходить практичне 

застосування. 

 

6.2. Наукові організації як джерело формування та реалізації 

інновацій 

Організаційні структури інноваційної діяльності — це підприємства 

(організації), що займаються інноваційною діяльністю, науковими 

дослідженнями, розробкою та реалізацією інновацій. Усі організаційні структури 

інноваційної діяльності можна поділити на 3 групи: 



95 
 

1 група — наукові організації, що створюють і реалізують інновації; 

2 група — ринкові суб'єкти інноваційної діяльності, що доопрацьовують, 

виробляють та реалізують інновації; 

3 група — організаційні структури інтеграції науки та виробництва, що 

скорочують період від виникнення ідеї до їїпрактичного використання. 

Наукова організація — організація (утворення, підприємство, фірма), для 

якої наукові дослідження і розробки є основним видом діяльності. Вони можуть 

бути основною діяльністю також дляпідрозділів цієї організації. Наявність таких 

підрозділів не залежитьвід належності організації до тієї або іншої галузі 

економіки, відорганізаційно-правової форми власності.  

Відповідно до рекомендацій Керівництва Фраскаті діє така класифікація 

наукових організацій за секторами науки і типами організацій, об'єднаних за 

організаційними ознаками, характером і спеціалізацією виконуваних робіт: 

Державний сектор об'єднує організації міністерств і відомств, що 

забезпечують управління державою і задоволення потреб суспільства в цілому; 

безприбуткові (некомерційні) організації, цілком або в основному, які 

фінансуються і контролюються урядом, за винятком організацій, що належать до 

вищого рівня. 

Підприємницький сектор охоплює всі організації і підприємства, основна 

діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції або послуг з метою продажу, 

у тому числі й ті, що перебувають у власності держави. 

Вищі організації — це університети й інші вищі навчальні заклади, 

незалежно від джерел фінансування або правового статусу; науково-дослідні 

інститути, експериментальні станції, клініки; організації, що безпосередньо 

обслуговують вищі організації. 

Приватний безприбутковий сектор складається з приватних організацій, 

що не ставлять своєю метою одержання прибутку (фаховітовариства, спілки, 

асоціації, суспільні, добродійні організації, фонди);приватних індивідуальних 

організацій. 
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Закордонний і вітчизняний досвід роботи наукових та інноваційних 

організацій дає можливість класифікувати їх в залежності від характеру сфери 

діяльності на: 

• державне управління (міністерства, відомства, місцеві органи влади і 

самоуправління, некомерційні, які фінансуються і контролюються урядом і 

займаються дослідницькою діяльністю соціальних і адміністративних функцій 

держави); 

• підприємницька сфера діяльності — організації, підприємства, фірми, 

діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції і наданням послуг з метою 

продажу (в тому числі підприємства державної власності); 

• вища освіта і наука — всі вузи незалежно від джерел фінансування або 

правового статусу; науково-дослідні, експериментальні станції і клініки, які 

асоційовані з вузами або ними управляються; організації, що обслуговують вузи, 

які входять до вищої і середньої освіти; 

• приватна некомерційна (безприбуткова) сфера діяльності — 

професіональні спілки і товариства, асоціації, громадські і благодійні організації, 

фонди (крім фондів, які більше ніж на 50% фінансуються державою); приватні 

індивідуальні організації. 

Виходячи із наведених сфер випливають особливості організаційних форм 

інноваційної діяльності: одні фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету, інші — за рахунок коштів окремих підприємств — результатів їх 

підприємницької діяльності. 

 

6.3. Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності 

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи 

України, фізичні і юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) 

залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені 

кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 
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За характером діяльності та змістом інноваційної діяльності усісуб'єкти 

поділяються на три групи ( рис. 1). 

 

Рисунок 1. Суб’єкти інноваційної діяльності 

 

Державні органи управління приймають активну участь вінноваційному 

процесі. Вони визначають правові, економічні таорганізаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльностів Україні, а також встановлюють форми 

стимулювання інноваційнихпроцесів, спрямованих на підтримку розвитку 

економіки Україниінноваційним шляхом.  

Зокрема: 

• Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері 

інноваційної діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери 

інноваційної діяльності; затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

як окрему загальнодержавну програму або у складі Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; в межах Державного 

бюджету України визначає обсяг асигнувань для Фінансової підтримки 

інноваційної діяльності. 

• Кабінет Міністрів України: здійснює державне управління та забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності; готує та подає 

Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності як окрему загальнодержавну програму або в рамках Програми 
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діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля; здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності; сприяє створенню ефективної інфраструктури 

у сфері інноваційної діяльності; створює спеціалізовані державні інноваційні 

фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних програм і 

проектів, затверджує їх статути чи положення про них, підпорядковує ці 

установи спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у 

сфері інноваційної діяльності; затверджує положення про порядок державної 

реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних 

проектів. 

• Центральні органи виконавчої влади: здійснюють підготовку пропозицій 

щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють 

організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації; доручають 

державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення 

конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів із пріоритетних 

галузевих напрямів інноваційної діяльності й здійснення фінансової підтримки 

цих проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік. 

• Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності: здійснює заходи щодо проведенняєдиної науково-

технічної та інноваційної політики; готує і подаєКабінету Міністрів України 

пропозиції щодо пріоритетних напрямівінноваційної діяльності, державних 

інноваційних програм і щодонеобхідних обсягів бюджетних коштів для їх 

кредитування; координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших 

центральних органіввиконавчої влади; визначає свій окремий підрозділ для 

кваліфікуванняінноваційних проектів з метою державної реєстрації; 

здійснюєдержавну реєстрацію інноваційних проектів і веде Державний 

реєстрінноваційних проектів; готує і подає Кабінету Міністрів 

Українипропозиції щодо створення спеціалізованих державних 



99 
 

інноваційнихфінансово-кредитних установ для фінансової підтримки 

інноваційнихпрограм і проектів, розробляє статути чи положення про ці 

установи;затверджує порядок формування і використання 

коштівпідпорядкованих йому спеціалізованих державних 

інноваційнихфінансово-кредитних установ і контролює їх діяльність; 

доручаєдержавним інноваційним фінансово-кредитним установам 

здійсненняконкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів і 

здійсненняфінансової підтримки цих проектів у межах коштів, 

передбаченихзаконом про Державний бюджет України на відповідний 

рік;організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері 

інноваційноїдіяльності. 

• Представницькі органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, 

міські ради відповідно до їх компетенції: затверджуютьмісцеві інноваційні 

програми; у межах коштів бюджету розвиткувизначають кошти місцевих 

бюджетів для фінансової підтримкимісцевих інноваційних програм; створюють 

комунальні інноваційніфінансово-кредитні установи для фінансової підтримки 

місцевихінноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, затверджують 

їхстатути чи положення про них, підпорядковують їх своїм виконавчиморганам. 

• Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції: 

розробляють проекти місцевих інноваційних програм іподають їх для 

затвердження відповідним місцевим радам; вживаютьзаходів щодо виконання 

місцевих інноваційних програм; залучаютьпідприємства, установи і організації, 

розташовані на підпорядкованійїм території, за їх згодою, до розв'язання 

проблем інноваційногорозвитку населених пунктів; доручають державним 

інноваційнимфінансово-кредитним установам (їх регіональним відділенням) 

абокомунальним інноваційним фінансово-кредитним установампроведення 

конкурсного відбору інноваційних проектів місцевихінноваційних програм і 

здійснення фінансової підтримки цих проектіву межах коштів, передбачених у 

відповідному місцевому бюджеті. 
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Основним суб'єктом інноваційної діяльності є інноваційне підприємство —

це підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо 

більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний 

податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. 

Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді технополісу, 

технопарку, інноваційного центру, бізнес-інкубатора тощо. 

Інноваційні підприємства розрізняються переважно цілями проектів і 

місцевою специфікою їх реалізації. Метою їх створення єінтенсифікація процесу 

розробки й впровадження у виробництво новітніх техніки та технологій, 

підготовка висококваліфікованихкадрів. 

З метою створення та широкого застосування конкурентоспроможних на 

світовому ринку нових технологій та наукової продукції, посилення впливу 

інноваційних чинників на структурну переорієнтацію економіки Кабінет 

Міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Положення про 

порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур 

інших типів" за № 549 від 22 травня 1996 року. 

Цим документом визначено, що інноваційною структурою є юридична 

особа будь-якої організаційно-правової форми, що створена відповідно до 

законодавства, або група юридичних і фізичних осіб, яка діє на основі договору 

про спільну діяльність, із визначеними галуззю діяльності та типом 

функціонування, орієнтованим на створення та впровадження та наукоємкої 

конкурентноспроможної продукції. 

Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності — це здебільшого малі 

підприємства, до яких належать: венчурні, обслуговуючі, інжинірингові фірми, 

проектні бригади, фірми «спін-офф». 

А.Ю. Юданов пропонує чотири типи компаній, в залежності відцілей і 

етапів життєвого циклу продуктів, на яких воноспеціалізується. Їх назва 

залежить від типу реалізовуваної стратегії:віоленти, комутанти, патієнти, 

експлеренти. 
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Віолентна (силова) стратегія характерна для фірм, що діють усфері 

стандартного виробництва. Фундаментальне джерело сил —масове виробництво 

продукції середньої якості за низькими цінами. Зарахунок цього фірма 

забезпечує великий запасконкурентоспроможності. Приклади: автомобілі 

«Тойота»,«Шевроле», холодильники «Сіменс», «Електролюкс», 

сигарети«Мальборо», «Кемел»та ін. 

Фірми-віолентпи — це фірми, які діють у сфері крупного 

традиційного(стандартного) бізнесу, володіють крупним капіталом і високим 

рівнемтехнології. Ці фірми розробляють силову стратегію, займаються 

масовимвипуском продукції Для широкого кола споживачів, яких 

задовольняєсередній рівень цін і які виставляють «середні» вимоги до якості 

продукті. 

Науково-технічна політика фірми-віолента вимагає прийняття рядуважливих 

рішень: про запуск продукції у виробництво, зняття продукціїз виробництва, 

інвестиції і розширення виробництва, заміну парку машин іобладнання, 

придбання ліцензій. Ці фірми прибуткові і функціонуютьпри транснаціональних 

корпораціях. 

Патієнтна (нішева) стратегія типова для фірм, що стали на шляхвузької 

спеціалізації для обмеженого кола споживачів. Свої дорогі івисокоякісні товари 

вони адресують тим, кого не влаштовує звичайнапродукція. Вони прагнуть 

ухилитися від прямої конкуренції зголовними корпораціями. Ці фірми називають 

«хитрими лисами»економіки. Для вітчизняних фірм ця стратегія може бути 

корисною якпідприємницька філософія. Вона закликає не боротися відкрито 

зголовними корпораціями, а вишукувати недоступні для них сферидіяльності. 

Надалі в патієнти могли б перетворитися багатовітчизняних великих 

підприємств, у тому числі колишні оборонні. 

Фірми-патіенти — орієнтуються на вузький сегмент ринку. 

Вонизадовольняють потреби, які сформувалися під впливом моди, реклами 

абоінших засобів зародження попиту і проявляють свою діяльність наетапах 

збільшення випуску продукції при падінні винахідницькоїактивності. 
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Вимоги до якості і обсягів виробництва продукції у цих фірм пов'язаніз 

проблемами заволодіння ринками, коли виникає необхідністьприйняття рішення 

про проведення або припинення розробок,доцільність продажу або купівлі 

ліцензій тощо. Такі фірми вважаютьсяприбутковими. 

Комутантна (з'єднуюча) стратегія переважає при звичайномубізнесі в 

місцевих (локальних) масштабах. Сила місцевогонеспеціалізованого 

підприємства в його кращій пристосованості дозадоволення невеличких за 

обсягом потреб конкретного клієнта. Цешлях підвищення споживчої цінності не 

за рахунок надвисокої якості(як у патієнта), а за рахунок індивідуалізації 

послуги. Вони одержалиназву «сірих мишей». Підвищена гнучкість комутантів 

дає змогу їмутримувати свої позиції в конкурентній боротьбі. 

Комутантнастратегія характерна для багатьох приватних і українських фірм. 

Фірми-комутпанти — це фірми, які діють у сфері середнього і 

дрібногобізнесу, і їх діяльність спрямовується на задоволення національних 

імісцевих споживачів на етапі падіння циклу випуску продукції. їх науково-

технічна політика полягає в тому, щоби забезпечити своєчаснупостановку 

продукції на виробництво, прийняття рішення протехнологічні особливості 

виробів, що виготовляються фірмами-віолентами. 

Експлерентна (піонерська) стратегія пов'язана зі створеннямнових або з 

радикальним перетворенням старих сегментів ринку, цепершопрохідники в 

пошуку і реалізації революційних рішень. Середподібних фірм першопрохідники 

у випуску персональних комп'ютерів(ЕППЛ), «Зеніт», «Осборн» та ін. Сила 

зксплерентів зумовленавпровадженням принципових нововведень, вони 

користуютьсяпочатковою присутністю на ринку. Експлеренти в 85 випадках із 

100зазнають краху, але за рахунок 15 випадків (одержують 

величезнийтехнічний, фінансовий і моральний успіх. 3 огляду 

стратегійнайризикованішою є стратегія експлерентів, тому що їм 

доводитьсявирішувати подвійне завдання. Проте на частковому поліпшенні 

важкоутриматися на ринку. Дослідження Ж.Ж. Ламбена показують, щоголовним 

чинником успіху нових товарів на ринках є підвищенняїхньої якості. Наприклад, 
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у 1993 р. 58 % прибутку американськимкомпаніям дали нові товари. Але ще раз 

нагадуємо, що фірму можнавизначити за типом стратегії тільки в тому випадку, 

коли вонаспеціалізується на одному виді товару або виконуваної послуги. 

Якщофірма виробляє кілька видів товару, то щодо кожного з них вона 

можезастосовувати різноманітні стратегії. У цьому випадку нівелюєтьсяризик у 

цілому по фірмі. Тут доречно нагадати російську приказку:«Не можна класти всі 

яйця в один кошик». 

Фірми-експлеренти — це фірми, які просувають новації на ринок, їх 

щеназивають фірмами-піонерами. Вони працюють на етапі максимумуциклу 

винахідницької активності з самого початку випуску продукціїкрупної компанії. 

Фірми-експлеренти вступають у партнерські відносини з фірмами-

патіентами, віолентами і комутантами. 

Крім того, у світовій практиці розглянуті інноваційні підприємстває, як 

правило, малими фірмами (підприємствами). Критеріївіднесення до малих фірм 

у кожній країні свої. Це пояснюєтьсяособливостями розвитку економіки, її 

структурою, національнимитрадиціями. Наприклад, у США до малих відносять 

підприємствачисельністю до 99 чоловік; у Японії, у сфері послуг — це понад 

5чоловік, в інших галузях — не більше 20. Малі організаційні формидуже вигідні 

структури для інноваційного бізнесу, практично для всіхінновацій загалом, і на 

окремих стадіях інноваційного процесу.Специфіка малого бізнесу широко 

висвітлена в спеціальній інавчальній літературі. 

Серед організаційних структур інноваційної діяльності особлива 

рольвідводиться малим фірмам, мобільний персонал яких може 

швидкозасвоювати і генерувати нові ідеї. Так, у США в сфері науково-

дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР)приблизно 90% всіх 

компаній — малі фірми. В розрахунку на 1 дол.вкладених коштів такі фірми 

створюють у 24 рази більше новацій, ніжгігантські концерни. Витрати на одного 

наукового працівника таінженера у малих фірмах у два рази менші, ніж у 

крупних. Крім того, вмалих фірмах спостерігається відсутність бюрократизму в 

управлінні вумовах високого позикового відсотка. 
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Великі компанії в більшості орієнтовані на створення 

інноваційудосконалення і в основному в тих напрямках, в яких компанія 

досяглабільшого успіху в освоєнні певного виду продукції. Це пояснюється 

тим,що перехід великих фірм до радикально нової техніки і технологіїприводить 

до величезних витрат, оскільки знецінюється нагромадженийвиробничий 

потенціал. 

Одночасно з економічної точки зору новації вигідніші, ніж 

ризикрадикалізму. Тому більшість фірм, враховуючи принцип «витрати —

результати», вкладають кошти тільки в ті новації, які гарантуютьприбуток. 

Малі фірми не мають шансів витримати конкуренцію на ринку, 

томувимушені йти на ризик радикальних інновацій. Крім того, на малихфірмах, 

як уже сказано вище, інновації впроваджуються меншимивитратами. Тому не 

випадково галузі електроніки, біотехнології увиробництві товарів широкого 

вжитку діють у формі дрібних фірм. 

Малі фірми створюються в основному під одну ідею, 

виробництвообмеженої кількості видів продукції, хоч успіх радикальних 

інноваційніколи не гарантований. І у випадку невдачі впровадження 

інноваційногопроекту малі фірми розорюються, банкрутують. Крупні 

завждипрацюють із «страховкою», оскільки одночасно працюють паралельно 

здекількома інноваційними проектами, чим і забезпечують собікомпенсацію 

втрат. 

У США, Японії, країнах Західної Європи в малому інноваційномубізнесі 

використовуються такі організаційні форми, як венчурні фірми і фірми спін-офф, 

а також різні інвестиційні фонди, які в багатьохвипадках фінансуються 

крупними компаніями, які самі не хочутьризикувати, але контролюють цей ризик 

і у випадку успіху крупнікомпанії отримують готові новації. 

Венчурний бізнес представлено самостійними невеликимифірмами, що 

спеціалізуються на дослідженнях, розробках, виробництвінової продукції. Ïх 

створюють учені-дослідники, інженери, новатори.Цей бізнес поширений у США, 

Західній Європі, Японії. Як правило,венчурні фірми не займаються організацією 
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виробництва продукції, апередають свої розробки іншим фірмам — 

експлерентам, патієнтам,комутантам. Венчурні фірми можуть бути дочірніми 

більших фірм. 

Створення венчурних фірм передбачає наявність такихкомпонентів: 

—ідеї інновації — нового виробу, технології суспільної потреби 

іпідприємця, готового на основі запропонованої ідеї організувати новуфірму; 

—ризикового капіталу для фінансування. 

Венчурні фонди виникли в США в 1946 році і в останні рокипоширились в 

країни Європи – Великобританію, Францію, Німеччину,Фінляндію і ін. Їх 

виникнення було зумовлене необхідністюфінансування дрібного наукомісткого 

бізнесу, тобто вони виникли якінвестиційні компанії малого бізнесу (ІКМБ). 

Процес створеннявенчурних фондів не припиняється. Як правило, об'єднують 

своїкошти для фінансування певних інноваційних проектів зацікавленіфірми, 

дрібні наукомісткі компанії і навіть країни. Так, в 1998 р.прийнято програму ЄС 

з розширення обсягів фінансової підтримкивенчурних фондів: до 2000 року їх 

капітал зросте від 186 мли. ЕКЮ до300 мли. ЕКЮ. 

Венчурні фірми – це структури, які утворюються, як правило,невеликою 

групою однодумців – інженерів, дослідників, менеджерів –з відповідним 

досвідом роботи в лабораторіях великих фірм. 

Венчурний (ризиковий) капітал асоціюється з фінансуваннямінновацій і 

науково-технічного прогресу. Перевагами венчурних фірмє вузька спеціалізація; 

концентрація матеріально-технічних іфінансових ресурсів за обраним напрямком 

досліджень; можливістьшвидкої переорієнтації на інші напрямки. Конкуренція 

примушуєвенчурні фірми максимально скорочувати терміни науково-

досліднихрозробок, інтенсивно впроваджувати новизну у виробництво. 

Закордоном, як правило, венчурні фірми користуються підтримкоюдержави та 

великих компаній, котрим невигідно займатися розробкоюнових технологій 

через ризик понести збитки. Тому в усьому світі довенчурного фінансування 

звертаються насамперед монополії,застосовуючи його, як інструмент 

розширення власного науково-технічного потенціалу. 
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На сьогоднішній день в Україні тільки народжується повноціннаіндустрія 

венчурного капіталу. Потенційно великі банки можутьвідігравати значну роль у 

венчурному фінансуванні. Проте нині вонизанепокоєні не стільки пошуком 

ризикових проектів, скількизабезпеченням повернення кредитів. Великі 

підприємства такожможуть бути зацікавлені у венчурному фінансуванні. 

Сьогодні низький рівень забезпеченості державної науки – зодного боку, та 

розвиток ринкових економічних відносин в країні – зіншого, призводять до 

необхідності створення нових форм науково-виробничої діяльності, що 

побудовані на комерційній основі. Світовийдосвід у галузі створення науково-

технічних парків, технополісів, таінших організацій може бути успішно 

використаний для створеннябази аналогічних вітчизняних технопарків, для 

пошуку джерел їхфінансування, адже саме впровадження технологічних змін 

тазабезпечення умов для прискорення інноваційного процесу дозволитьУкраїні 

стати на шлях оновлення економічного потенціалу тастворення економічних 

умов для досягнення стабільності соціально-економічних відносин. 

Успішне функціонування малого інноваційного бізнесу можливетільки при 

сприятливій інноваційній політиці держави. В США,наприклад, для малих 

інноваційних структур встановлено системурізноманітних пільг. Це, приміром, 

кредитування сплати податків заінвестиції; знижена ставка податку на 

корпорацію; звільнення фірммалого інноваційного бізнесу від податку на 

оренду; дозвіл наприскорену амортизацію. Окрім того, всі капітальні вкладення 

вНДДКР вважаються поточними витратами, тобто списуються відразуна 

собівартість або отримують податковий кредит до одержанняприбутків. 

Доведено, що капітал вкладається в малий інноваційний бізнес взалежності 

від рівня оподаткування прибутків, адже метою венчурногопідприємництва є 

продаж акцій нових компаній – інноваторів на ринкуцінних паперів. Для цього 

потрібні додаткові асигнування. 

Збільшення ставки податку на прибуток в США в 1969 р. з 25% до49,125% 

призвело до скорочення поступання венчурного капіталу вмалий інноваційний 

бізнес. В 1978 р. ставку податку було знижено до28%. В цьому ж році було 
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прийнято закон (EmployeeRetirementIncomeSecurity Act), що дозволяв пенсійним 

фондам, доходи, котрих непідлягали оподаткуванню, вкладати частину своїх 

коштів уфінансування ризикового бізнесу. Це стимулювало 

зацікавленістьінвесторів в стартовому фінансуванні інноваційних фірм, що 

призвелодо зростання конкуренції між інноваторами. В цей період 

зновуспостерігається піднесення інноваційної активності. 

В 1984 р. розпочався новий етап розвитку венчурногопідприємництва. З 

метою заохочення приватних капіталовкладень,ставки оподаткування були 

диференційовані: 20% - дляіндивідуальних інвесторів та 28% – для корпорацій. З 

1986 р. Венчурнепідприємництво починає розвиватися надзвичайно високими 

темпами.Обсяг венчурного капіталу зростав і становив в 1990 р. більш як 

30млрд. дол. в США та біля 10 млрд. дол. в Західній Європі. І хоча в 1997р. знов 

було змінено ставки оподаткування прибутків (28% – дляіндивідуальних 

інвесторів та 34% – для корпорацій), це не призвело досуттєвих змін в загальній 

тенденції зростання обсягів венчурногофінансування. Утворення венчурних 

фондів триває. 

Так, фірми ІВМ, AppleComputer та AmericaOnline заснувалиамериканський 

спеціалізований венчурний фонд (м. Сан-Франциско)для підтримки компаній, 

задіяних в сфері електроніки. Фондом в 1998р. заплановано надати понад 5 млн. 

дол. для забезпечення пільговогокредитування. Американська компанія Texas 

Instruments вирішилавиділити венчурному фонду компанії суму 25 млн. дол. для 

підтримкиуніверситетських досліджень у сфері програмного 

забезпечення.Загальний капітал венчурного фонду дорівнює 100 млн. дол. У 

Канадідля підтримки новоутворених високотехнологічних компанійзасновано 

спеціальний венчурний фонд із розміром асигнувань до 25млн. дол. США 

(організатори - компанія «Venturse West ManagementInc.» ібанки Business 

Development Bank of Canada, Bank of Montreal). Прийнято Програму ЄС з 

розширення обсягів фінансової підтримки венчурних фондів. Їх капітал зросте в 

2000 році від 186 млн. до 300млн. ЕКЮ. 
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6.4. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва 

Ринкові перетворення в науці перш за все стосуються пошукуджерел 

фінансування, оскільки бюджетними коштами більш-меншзабезпечена тільки 

академічна наука. Тому всі зміни в організаційнихструктурах майже не 

стосуються академічної науки: вона більш за всевіддалена від ділової сфери. 

Складності з бюджетним фінансуваннямта матеріальна зацікавленість в 

договірних надходженнях коштівпризводять до того, що академічні інститути 

внаслідок пошукуплатоспроможних замовників розмежують бюджетну та 

договірнутематику. Однак це суттєво не впливає на організаційні 

формиакадемічної науки. 

Організаційний розвиток в основному стосується сфери 

прикладної(галузевої) науки, і відповідно до цього – вузівської науки. При чому 

внауці спостерігаються дві основні тенденції розвитку оргструктур:інтеграційна 

та дезінтеграційна. Внаслідок інноваційних змін векономіці все більшу роль 

відіграє малий бізнес, що спеціалізується нарізних стадіях інноваційного циклу. 

Дрібні підприємства заразстворюють більш як 80% нових робочих місць в США 

та країнахЄвропи. Більш половини проектів найвідомішої європейськоїпрограми 

наукових досліджень «Евріка», що об'єднує зусилля 20країн, здійснюється за 

участю 1100 підприємств дрібногонаукомісткого бізнесу. Як наслідок, 

виникають нові організаційніструктури інноваційної сфери – науково-технічні 

інкубатори, венчурні(ризикові) фонди, венчурні фірми, технопарки, технополіси, 

кластери. 

Бізнес-інкубатор. З метою підтримання розвитку підприємницьких 

структур на етапі їх становлення у багатьох країнах створюють бізнес-

інкубатори.  

Бізнес-інкубатор – це організаційна структура, метою якої є формування 

сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм 

певного комплексу послуг і ресурсів.  

Бізнес-інкубатори з’явилися наприкінці 50-х років XX ст. у США. Першим 

був проект одного соціолога, над яким свого часу сміялася Америка. Ідея 
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здавалася не дуже серйозною: соціолог орендував за безцінь нікому не потрібний 

старий вокзал, поділив його на невеличкі кімнатки, найняв кваліфікованих 

юриста та економіста і дуже дешево здавав офіси для початківців малого 

бізнесу. Результати перевершили сподівання. Якщо за звичайних умов із 100 

бізнесменів-початківців на ноги зводилося ледве 12, то в цьому бізнес-інкубаторі 

майже 30% їх успішно перейшло з малого в середній бізнес, а значна кількість 

успішно заволоділа певною ринковою нішею.  

Успіх першого бізнес-інкубатора привернув увагу державних структур, і 

місцева влада багатьох штатів США почала підтримувати такі ініціативи. 

Бізнес-інкубатор сприймали як школу для бізнесменів, своєрідний стартовий 

майданчик для розвитку бізнесу в регіоні. Від кількості малих підприємств у 

регіоні залежало забезпечення постійною роботою його мешканців. Це впливало 

і на розмір податків у місцевих бюджетах.  

Бізнес-інкубатори набули поширення і в Європі. Вони працюють не тільки у 

країнах із розвинутою ринковою економікою, а й у Польщі, Чехії, Угорщині, 

започатковуються в Росії та Україні. Вони привабливі для бізнесменів-

початківців. Річ у тім, що багато людей можуть продукувати цікаві ідеї, але 

реалізувати їх здатні лише одиниці, оскільки для цього необхідні досвід і 

спеціальні знання. Якщо ж існує структура, яка бере на себе виконання 

специфічних робіт з правового чи економічного забезпечення бізнесу, то успіху 

можуть досягти навіть ті, хто не має спеціальних знань щодо організації власної 

справи. Йдеться про бізнес-інкубатори. Вони надають найважливіші ділові 

послуги, технічну допомогу, допомогу в управлінні, забезпечують спрощений 

доступ до фінансування.  

До послуг бізнес-інкубаторів відносять:  

– оренду площ (офісних, виробничих, лабораторних, конференц-залів);  

– технічно-адміністративне обслуговування (пошта, інтернет, телефон, факс, 

ксерокс, офіс-секретар тощо);  

– консультаційні (з бізнес-планування, юридичних, податкових та інших 

питань);  
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– економічні (послуги бухгалтера, фінансиста, економіста, маркетолога, 

менеджера);  

– інвестиційні (пошук інвесторів, залучення кредитів, стартове фінансування 

новостворених компаній, створення кредитних союзів);  

– науково-технічні (впровадження нових технологій, ноу-хау, нових 

продуктів);  

– навчальні (тренінги, курси перепідготовки, навчання за програмою 

загального менеджменту й інших економічних дисциплін, необхідних для 

ведення бізнесу),  

– презентаційні (виставки, конкурси, конференції);  

– інформаційні (створення баз даних, передавання нових інформаційних 

технологій, що можуть використовуватися у бізнесі, інтернет-центри і мережі);  

– видавничі (видання буклетів, рекламних проспектів, листівок, новітніх 

методичних розробок тощо);  

– працевлаштування (пошук роботи, внесення до бази даних професій і 

вакансій, підготовка резюме, підготовка до співбесіди з роботодавцями тощо).  

У процесі організації бізнес-інкубаторі. важливим є створення діючої мережі 

організацій, установ і суб’єктів господарювання різних форм власності, які 

можуть впливати на економічний розвиток регіону. Об’єднання можна здійс-

нювати по-різному: від пайової участі при створенні бізнес-інкубатора як 

юридичної особи до участі в консультаційній раді або співробітництві на 

договірній основі.  

Партнерами бізнес-інкубаторів є:  

– місцеві органи влади, які можуть сприяти його організації, надати йому 

статус бізнес-інкубатора забезпечити необхідну підтримку, якщо з’являються 

бюрократичні перешкоди;  

– об’єднання підприємців регіону (союзи, асоціації, фонди), що мають 

авторитет у підприємницьких колах, впливають на формування економічної 

політики, і визначають пріоритети та перспективи розвитку регіону;  

– банки та інші кредитні установи, що можуть стати джерелом залучення 
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інвестицій для новостворених підприємств через бізнес-інкубатор;  

– наукові установи та вищі навчальні заклади, що можуть сприяти 

залученню нових кадрів підприємців висококваліфікованих фахівців – 

менеджерів, фінансистів, економістів, інженерів, розробників ноу-хау, технічних 

і технологічних новацій, а також базові установи для проведення навчання і 

перепідготовки (тренінгу працівників компанії, для налагодження ділових 

контактів, обміну досвідом, знаннями, відшукування ніш ринків та інші.  

Залежно від мети, особливостей регіону і можливостей організаторів 

створюються різні тири бізнес-інкубаторів:  

1) які підтримують нові, інноваційні види бізнесу;  

2) які зорієнтовані на створення нових фірм, компаній;  

3) що об’єднують мережу існуючих перспективних фірм різних форм 

власності;  

4) комбіновані бізнес-інкубатори, що спеціалізуються на різних формах 

діяльності.  

Добираючи учасників бізнес-інкубаторів, важливо правильно оцінити 

складові їх майбутнього успіху: бізнес-ідеї, команди і компанії.  

Оцінювання бізнес-ідеї. У його основі – комерційний (підприємницький) 

підхід до сутності ідеї, який визначається такими критеріями:  

– попит на товари (послуги), що пропонуються до виробництва (величина 

абсолютного попиту, можлива частка ринку, ступінь задоволення попиту тощо);  

– наявність необхідних ресурсів (доступність ресурсів, загальна вартість, 

величина стартового капіталу);  

– рівень конкуренції (норма прибутку в області, регіоні; умови входження на 

ринок, кількість конкурентів);  

– ступінь інтеграції в структуру регіону (розміщення постачальників і 

споживачів, географічні умови, національні традиції);  

– потенціал розвитку бізнес-ідеї (перспективи зростання ринків збуту, 

тривалість життєвого циклу товару, цінова політика);  

– кількість і структура новостворених робочих місць порівняно з іншими 
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проектами, рівень оплати праці персоналу, потреба у кадрах високої 

кваліфікації).  

Оцінювання команди. Оцінювання ініціативної групи і кожного ініціатора 

бізнес-проекту провадиться за такими критеріями:  

– професійні та ділові якості;  

– особисті психологічні характеристики;  

– накопичений досвід;  

– цілі та прагнення особистості;  

– універсальність і компетентність команди;  

– злагодженість у діях команди.  

Оцінювання компанії. Здійснюється за такими критеріями:  

– етап життєвого циклу підприємства (етап становлення);  

– потенціал зростання (темпи реальні і прогнозні);  

– досягнуті результати (частка ринку, рівень якості продукції, фінансові 

показники). Цей критерій важливий у разі залучення до бізнес-інкубатора вже 

існуючої фірми для підвищення його іміджу і життєздатності.  

Функціонування бізнес-інкубаторів приносить неабияку користь не тільки 

тим, хто набуває підприємницького досвіду в їх складі, а й регіону, в якому вони 

створені. Як правило, тривалість перебування фірми в складі інкубатора 

обмежується трьома роками. Вважають, що після виходу з бізнес-інкубатора 

фірма має досягти такого рівня самостійності, який забезпечить їй ефективне 

функціонування.  

Збільшення кількості й активності таких підприємницьких структур у 

регіоні вирішує багато його проблем: зростає кількість робочих місць та 

зайнятість населення, скорочуються витрати місцевого бюджету, пов’язані з без-

робіттям; збільшуються надходження в місцевий бюджет, розвивається 

регіональна інфраструктура, підвищується рівень життя населення тощо.  

Бізнес-інкубування може розвиватися і як партнерство між великими і 

малими компаніями у межах технології. Значна частина великих підприємств 

стикається із труднощами, пов’язаними з неефективністю виробництва і 
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реалізації виробничої продукції. Часто причиною цього є відставання технології, 

неефективність використання виробничих потужностей, нездатність 

переорієнтуватися на випуск нової продукції, що пов’язано з великою інертністю 

великого бізнесу. Малі підприємства є значно мобільнішими, але у них не 

вистачає приміщень і устаткування, вони відчувають потребу в підтримці на 

період становлення. Створення на базі великих підприємств і за їхньої підтримки 

виробничо-технологічних центрів, на площах яких будуть інкубуватися малі 

підприємства, може вирішити такі завдання:  

– розвиток нових технологій для великих підприємств;  

– виконання субпідрядних робіт;  

– надання маркетингових і консалтингових послуг;  

– надання сервісних послуг;  

– створення нових виробництв і нових робочих місць.  

У процесі взаємодії поєднуються підприємницьке чуття малих підприємств 

із менеджментом, комерційними і технічними навичками великих компаній, що 

створює синергічний ефект, реалізує потенційні можливості обох сторін.  

В Україні перспективність бізнес-інкубаторів визначається такими 

факторами:  

– невпинно зростає попит підприємницьких структур на нові технології 

навчання, консалтинг та інформаційне забезпечення;  

– потенційні інвестори всі частіше вимагають від фірм не тільки 

підтверджень стійкого матеріального і фінансового стану, а й доказів уміння 

розпорядитися наданими їм капіталовкладеннями;  

– кредитна політика банків не дає можливості фірмам брати кредити на 

придбання основних засобів, особливо будинків, приміщень, офісної й іншої 

техніки, що призводить до збільшення їх витрат і зменшення оборотних коштів;  

– ринок, що практично вже сформувався, збільшує конкуренцію і змушує 

підприємців більше часу займатися поточною реалізацією товарів (послуг), 

відволікаючи їхню увагу від питань функціонального менеджменту і страте-

гічного маркетингу;  
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– фірмам, що починають свій бізнес, в умовах фіскальної політики держави 

потрібен час для становлення і пристосування до ринку.  

Зважаючи на ці позитиви бізнес-інкубаторів, в Україні їхня діяльність може 

принести неабияку користь. Однак поки що реальних результатів у створенні  

бізнес-інкубаторів досягли тільки деякі регіони. Пов’язано це здебільшого з 

відсутністю реальної підтримки їх розвитку державою.  

У всьому світі бізнес-інкубатори – це здебільшого неприбуткові організації, 

які існують на кошти муніципалітетів чи спонсорів. Вони можуть бути 

самоокупними лише на 10-60%. Тому держава повинна надавати реальну фі-

нансову підтримку бізнес-інкубаторам.  

Українські бізнес-інкубатори здебільшого існують за рахунок фінансування 

міжнародних донорських організацій, приміщення їм надають служби 

працевлаштування населення при держадміністраціях міст і районів. 

Джерелами їхнього фінансування найчастіше є кошти міжнародних фондів та 

грантових програм і лише невеликою мірою – кошти місцевих адміністрацій та 

спонсорів. Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено 

Українську асоціацію бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. Вона 

зареєстрована Міністерством юстиції України 15 жовтня 1998 р. як 

міжнародна благодійна організація. Її місією є сприяння практичній реалізації 

загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, спрямованих 

на розвиток підприємництва шляхом створення і підтримки діяльності бізнес-

інкубаторів, технопарків, центрів підтримки підприємництва й інших 

інноваційних структур, а також осіб, що займаються наданням послуг у сфері 

підприємництва.  

Отже, внесок організаційних структур малого бізнесу в розвиток 

інноваційних процесів значний. Проте часто їх інноваційний продукт не 

вирізняється високим ступенем новизни, що спричинено відсутністю належної 

матеріальної бази для його створення. Розвиток бізнес-інкубаторів та 

інноваційних центрів підвищує їх здатність втілювати підприємницькі ідеї у 

життя, створює необхідні умови для успішного їх становлення. Однак масштабні 
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інноваційні проекти силами малого бізнесу не можуть бути реалізовані. Для 

цього у практиці управління інноваційною діяльністю використовують інші 

організаційні форми – регіональні науково-технологічні центри, парки і 

технополіси. 

Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ). Є засобами 

формування та здійснення регіональної інноваційної політики, спрямованої на 

забезпечення економічного розвитку регіону.  

Для ефективної інноваційної політики необхідно сформувати систему 

моніторингу інноваційного потенціалу регіону, створити регіональну систему 

підтримки і розвитку інноваційної діяльності, координувати діяльність 

організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, сприяти розвитку 

інтелектуального та кваліфікаційного потенціалу населення регіону. Всі ці 

питання в компетенції РНТЦ. Вони вибудовують свою діяльність, спираючись на 

ті особливості регіону, які для нього є визначальними, забезпечують його 

випереджальний розвиток. Цим зумовлена різноманітність регіональних центрів. 

До них відносять: засновницькі центри, центри інновацій і центри промислової 

технології. 80  

Засновницькі центри. Це територіальні об’єднання новостворених 

підприємств (здебільшого обробної промисловості й виробничих послуг). Їх 

засновники – промислово-торговельні палати, банки, економічні союзи, 

університети. Центри координують діяльність комерційних підприємств, 

підтримуючи їх на етапі становлення.  

Центр інновацій. Здійснює спільні дослідження з підприємствами, навчає 

слухачів основам винахідництва та управління інноваціями, організовує нові 

комерційні підприємства на основі інновацій. У центрі реалізуються прикладні 

дослідження з високою вірогідністю успіху, для яких витрати на технічні і 

комерційні консультації не перевищують 5 тис. дол. Якщо ж проект доведено до 

стадії впровадження і визначено його високу комерційну вигідність, його 

фінансують за програмою, яка передбачає створення нової компанії.  
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Центр промислової технології. Має на меті сприяння впровадженню 

новацій у серійне виробництво. Для цього такі центри проводять експертизи, 

маркетингові дослідження ринку, надають консультації промисловим 

підприємствам та індивідуальним винахідникам щодо окремих питань, 

пов’язаних із розробленням і впровадженням новинки.  

У США регіональні центри є найпоширенішою формою інтеграції науки і 

виробництва. Це університетсько-промислові центри та інженерні центри при 

університетах. Університетсько-промислові центри створюють на кошти 

Національного наукового фонду США при університетах з метою об’єднання 

ресурсів промислових підприємств і наукового потенціалу (кадрового і 

технічного) університетів. Вони здійснюють переважно фундаментальні 

дослідження у тих сферах, якими цікавляться підприємства-учасники. Інженерні 

центри створюють на базі великих університетів за фінансової підтримки уряду 

для стимулювання розроблення нових технологій і досліджують фундаментальні 

закономірності, що лежать в основі інженерного проектування принципово 

нових, не існуючих у природі штучних систем. Такі дослідження дають 

промисловості не готову до впровадження розробку, а лише теорію в межах 

певної сфери інженерної діяльності, яка може знайти застосування на практиці. 

Вони також здійснюють підготовку нового покоління інженерів з необхідним 

рівнем кваліфікації та широким науково-технічним світоглядом. 

Технопарк представляє собою територіальне відокремлений комплекс, 

заснований на базі провідного університету, що включає в себе наукові установи, 

промислові підприємства, інформаційні, сервісні та виставкові комплекси, 

комфортні житлово-побутові умови. Створення технопарків має за мету 

комерціалізацію науково-технічноїдіяльності, більш швидке просування 

наукових досягнень вматеріальну сферу. Крім того, в умовах кризової ситуації в 

вузівськійнауці в Україні створення технопарків дозволить забезпечитинауковців 

творчою роботою, що достатньо високо оплачується. 

Характерними ознаками технопарків є: 
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1. Технопарк - це площадка, обладнана всім необхідним длянауково-

дослідних робіт учених вузів і НДІ, становлення малих ісередніх інноваційних 

підприємств. У технопарку повинні бути яклабораторії, так і виробничі ділянки 

основних напрямків; приміщеннядля монтажу (налагодження) 

експериментального обладнання тапідготовки нових технологій; приміщення для 

адміністративних іневиробничих потреб резидентів; колективна система 

організаційногообслуговування, охорони й зв'язку; служби підтримки резидентів 

іклієнтів (реклама, маркетинг продукції, зв'язок з 

постачальниками,контрагентами й ін.). 

2. Технопарк - це самостійно господарюючий суб'єкт, зі своїмрозрахунковим 

рахунком, повнотою влади й відповідальності прирозпорядженні фінансовими 

коштами, у тому числі і прибутком. 

3. Технопарк - це акціонерне товариство, засновниками якого є:власник 

приміщень або земельних ділянок, переданих технопарку;банк, що фінансує 

розвиток технопарку; органи влади, зацікавлені вінноваційному розвитку 

території або регіону; технічний вуз абоуніверситет, зацікавлений у розробках і 

реалізації власні інновації, упрацевлаштуванні або додатковому фінансуванні 

викладачів,студентів, аспірантів і докторантів, а також розробці і 

реалізаціїнаукових програм у ринкові умови; великі підприємства. Такий 

складзасновників полегшує фінансові проблеми технопарку й забезпечитьчерез 

раду директорів або інший орган керування контроль заефективністю діяльності, 

суспільну підтримку й баланс інтересівзасновників. 

4. Технопарк - це школа інноваційного бізнесу. Не кожнийінноватор, 

винахідник або вчений може донести свою інноваційнупропозицію до ринку. 

Тільки тріада "науковий керівник -технологічний менеджер - маркетолог" 

здатна передати ідеїкінцевим споживачам і впровадити їх, використовуючи 

механізмитрансферу технологій. 

Технопарки концентруються неподалік вузів і швидко створюютьнові 

науково-технічні зони шляхом забудови вільних прилеглихтериторій. Вони 

розв'язують наступні завдання: 
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• прискорення процесів передачі науково-технічних знань,отриманих під час 

фундаментальних та прикладних науковихдосліджень, у виробництво; 

• розвиток інноваційного підприємництва; 

• залучення промислових та банківських фінансових ресурсів вінноваційну 

сферу. 

З метою розвитку технопаркових структур в перші роки їх існування на них 

територіях державою створюється преференціальний (пільговий) режим. В 

країнах світу поширені такі преференції для інноваційних структур: 

• нові фірми, що виникають в складі технопарку, звільняються від 

сплати реєстраційного податку; 

• фірми, що функціонують в складі технопарку, звільняються відсплати 

податку на прибуток в перші два-три роки діяльності, а внаступні 2-3 роки 

сплачують його по ставках, зменшених на 50%; 

• кошти, що спрямовуються фірмами на розвиток технопарку,виключаються 

з оподаткованого прибутку; 

• фірми, що є в складі технопарку, звільняються від сплатиземельного 

податку та податку на майно. 

В Україні Міжвідомчою радою з координації діяльності щодо організації та 

функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів для них 

рекомендовані наступні пільги: безкоштовне користування землею; звільнення 

від місцевих податків; звільнення від державних податків в перші два роки її 

функціонування, 25%-ве оподаткування на третій рік та 50%-ве -на всі подальші 

роки. Крім того, пропонується визначити статус Всі ці пільги повинні надаватися 

після акредитації технопарку в Міністерстві науки та технологій, яке очолює 

організаційну роботу в цьому спрямуванні. За його ініціативою було 

підготовлене Розпорядження Президента України №17/96-рп, яке підтримало 

ініціативу щодо створення і функціонування в Україні технопарків і 

інноваційних структур інших типів. На підставі цього розпорядження були 

затверджені Кабінетом Міністрів України «Положення про порядок створення і 

функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів...» та 
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«Положення про Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо організації та 

функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів». 

Для управління технопарком створюється спеціальний орган управління, до 

функцій якого повинні належати: 

• визначення функціональної структури технопарку; 

• прийом нових фірм в технопарк і проведення експертизи їхстатутних 

документів; 

• розміщення фірм в існуючих приміщеннях та відведенняземельних ділянок 

під нову забудову па території технопарку; 

• здійснення контролю за відповідністю діяльності певних фірмзавданню 

функціонування технопарку в цілому та здійсненнявиведення фірми за межі 

технопарку у випадку її невідповідностіпрофілю технопарку; 

• підключення нових фірм під патронаж бізнес-інкубатору; 

• створення венчурних фірм і венчурних фондів в межахтехнопарку. 

Як правило, фірми, що діють в межах технопарку, є 

самостійнимиюридичними особами. Фінансування діяльності 

технопарківздійснюється за кошт відрахувань цих фірм, що функціонують в 

складітехнопарку, а також за рахунок державних та регіональних 

субсидій,банківських кредитів, спонсорської допомоги. 

Технополіс – це структура, що подібна до технопарку, однак 

воназнаходиться в межах конкретного невеликого міста (населенногопункту), 

розвиток якого і забезпечується через технополіс. 

Технополіси можуть виникати як на базі новоутворених міст, так і набазі 

старих, реконструйованих. Існують також так звані «розмиті»технополіси на базі 

великих міст, які не мають чітко означених меж,однак мають добре розвинену 

інноваційну структуру. 

Технополіси поширені в США поблизу таких відомихуніверситетів, як 

Стенфордський університет (Силіконова долина),Масачусетський технологічний 

інститут та Гарвардський університет(128 Магістраль). Всього в США створено 

більш як 80 науково-технічних зон (300 технопарків та технополісів), де задіяно 
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більше 45тис. вчених та 142 тис. робітників. Лише в Силіконовій 

долинізосереджено 20% світового виробництва обчислювальної техніки 

такомп'ютерів. Тут працює близько 25 тис. осіб, розташовані таківсесвітньо 

відомі компанії як «Інтел», «Майкрософт». 

Орієнтацію на створення технополісі в обрали в Японії. В 14містах Японії 

створено 18 технополісів, найбільший з них -«Цукуба» -забезпечує роботою 

близько 145 тис. осіб. 

В ФРН та Голандії створено 50 та 45 технопарків відповідно, 

уВеликобританії - 25. Найбільш потужним є Кембріджський науковийпарк, що 

спеціалізується на електронній оптиці. 

У північноамериканському регіоні перевага віддається науковимпаркам. На 

території наукових парків по всіх країнах світу знаходиться11115 інноваційних 

компаній, з них 4746 – американських. В науковихтехнопаркових структурах 

світу зайнято 433537 фахівців, з них вПівнічній Америці - 255425. Середня 

чисельність працюючих в однійнауковій фірмі становить по світу 40 

спеціалістів, впівнічноамериканських наукових парках - 54. 

Крім технопарків і технополісів, на ринку діють так звані бізнес-інкубатори, 

які займаються реалізацією будь-якого проекту, за якими єможливість отримати 

прибуток. 

Інкубатор – це організаційна структура, яка має за мету 

створеннясприятливих умов для ефективної діяльності новоутворених 

малихінноваційних фірм, які реалізують цікаві наукові ідеї. Вона моженадавати 

таким фірмам приміщення та необхідне обладнання напевний період, 

забезпечувати їх консультаціями з економічних таюридичних питань на 

пільгових засадах, організувати інформаційне тарекламне забезпечення (в тому 

числі – комп’ютерне). Інкубатор проводить також експертизу інноваційних 

проектів (науково-технічну,екологічну, комерційну), веде пошук інвесторів та 

надає їм певнігарантії, надає можливість скористатися своїм 

досліднимвиробництвом. Практика свідчить, що в конкурентному 
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середовищізначно більше інноваційних малих підприємств виживають в 

межахінкубаторів, ніж поза ними. 

Розвиток інкубатора не потребує бюджетних асигнувань(можливо, за 

винятком мінімальних коштів у вигляді стартовогокапіталу). Інкубатор, як 

правило, забезпечує себе на засадахсамофінансування. Він зацікавлений в тому, 

щоб малі інноваційніструктури якомога швидше ставали рентабельними: 

інкубаторугарантується участь у визначеній формі в їх майбутніх 

прибутках.Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі 

звичайно,обмежується терміном три роки. Вважається, що цього періоду 

фірмідостатньо, щоб бути спроможною самостійно вирішувати 

господарськіпроблеми. 

В США підтверджено високу дієздатність науково-технічнихінноваційних 

інкубаторів. Вартість створення одного робочого місця укомпанії, що входить до 

складу інкубатора, дорівнює в середньому1109 дол., а відкриття його за 

традиційними проектами коштує 3058дол. Тому інкубаторним структурам 

гарантується фінансова підтримказ боку приватних компаній, федеральних чи 

муніципальних органіввлади. 

В 1998 р. в США нараховувалось більш як 350 фірм-інкубаторів,що виникли 

з метою вирощування нових підприємств, і в тому числі –інноваційних. До 1998 

р. їх було лише 10. Серед відомихамериканських компаній, що володіють 

спеціальними фірмами-інкубаторами для вирощування дочірніх малих 

венчурних фірм, є«Дженерал електрик» та «ІБМ». їх діяльність організована 

такимчином, що материнська компанія фінансує значну суму витрат,пов'язаних 

із становленням інноваційної фірми (до 80%), що надаєможливість їй пізніше 

повністю викупити малу венчурну фірму іорганізувати на її базі свої дослідно-

експериментальні,конструкторські або виробничі підрозділи. 

Успішно функціонують бізнес-інкубатори в Німеччині, Польщі,Словакії, 

Чехії, Словенії. 

Досвід зарубіжних країн, де поширені інкубатори, свідчить, щовони бувають 

трьох типів: 
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1) Безприбуткові – ті, що працюють з залученням коштів місцевихорганів 

влади. Останні зацікавлені в створенні нових робочих місць таекономічному 

розвитку регіону. Інкубатори такого виду отримують зорендарів плату, яка 

значно нижче (до 50%), ніж в середньомувстановлено в країні. Цього достатньо, 

щоб утримувати основнийперсонал, задіяний в інкубаторі. 

2) Прибуткові - ті, що не надають пільг при здачі в оренду свогомайна. 

Орендарям пропонується широке коло різноманітних послуг,однак сплачують 

вони тільки за ті з них, котрими реальноскористалися. Це переважно приватні 

фірми, їх чисельність постійнозростає. Вони розміщуються у спеціально 

пристосованих до їхдіяльності приміщеннях, які можна швидко перепланувати 

залежно відіснуючого попиту, що дуже зручно для новоутворених підприємств. 

3) Філії вищих навчальних закладів. Вони надають ефективнупідтримку 

підприємствам, що збираються опанувативисокотехнологічну продукцію: 

необхідні консультації науковців,дослідну та лабораторну базу, обчислювальну 

техніку, можливістьпідвищити рівень своїх знань через спілкування з 

викладачами такористування бібліотекою. Орендна плата при цьому 

достатньовисока. 

Розвиток бізнес-інкубаторів започатковано в багатьох країнахколишнього 

СРСР. В Росії в 1995-96 рр. було прийнято программупідготовки кадрів для 

ринкової економіки і підтримки малого бізнесу,в межах якої на конкурсних 

засадах було організовано 12 бізнес-інкубаторів в регіонах та 60 інноваційних 

центрів. По декілька бізнес-інкубаторів мають країни Прибалтики. 

В Україні також створені бізнес-інкубатори при деяких вищихнавчальних 

закладах та в регіонах (при підтримці урядових программіноземних країн). Так, 

за ініціативою міської держадміністрації дляпідтримки інноваційної діяльності в 

столиці створено Київськийінноваційний бізнес-інкубатор (КІБІН). До складу 

КІБІНу входять:безпосередньо бізнес-інкубатор як орган управління; 

координаційніоргани для забезпечення співробітництва з місцевими органами 

влади;самостійні центри, які забезпечують обслуговування інкубованихфірм. Є 

три типи фірм, що працюють в межах КІБІНу: 
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1) інкубовані фірми - це самостійні фірми, які займаються інноваційним 

проектуванням та користуються всіма пільгами, наданими бізнес-інкубатором 

(пільгові оренда приміщень, отримання сервісних послуг і т.ін.). Територіально 

вони знаходяться в приміщенні КІБІНу, однак термін їх діяльності в складі 

бізнес-інкубатора обмежений 2-3 роками; 

2) фірми-донори, що за їх бажанням супроводжують діяльність інкубованих 

фірм. Територіально вони не залежні від КІБІНу; 

3) самостійні фірми-центри, які на пільгових умовах надають сервісні 

послуги інкубованим фірмам в межах КІБІНу або на загальних умовах – поза 

його межами. Територіальне вони розташовані або в приміщенні бізнес-

інкубатору, або в інших приміщеннях. На першому етапі передбачено 

функціонування чотирьох таких центрів, які повністю охоплюватимуть весь 

комплекс необхідних сервісних послуг з організації та супроводження 

інноваційних фірм. В подальшому їх, кількість може змінюватись. Термін їх, 

діяльності в складі інкубатора не обмежений. 

Інноваційні бізнес-інкубатори діють також при провідних технічних 

університетах України – Львівській політехніці, Дніпропетровському та 

Київському технічних університетах. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів 

та бізнес-центрів на базі технічних університетів є перспективним напрямком 

активізації інноваційного підприємництва, що дозволить також студентам під 

час навчання пробувати себе в бізнесі як в технічній, так і в економічній сферах. 

В м. Івано-Франківську в 1996 році створено Українсько-канадський бізнес-

центр, який здійснює основні функції бізнес-інкубатора. Однак його діяльність 

стостосується більше не інноваційноїсфери, а малого підприємництва. 

Досвід функціонування технополісівпоказує їх спільність зфінансово-

промисловими групами, які створювалися у США в 40-50-хроках. 

Створенню технополісів і фінансово-промислових груп (ФПГ) відповідають 

економічні перехідні умови в Україні. Ці форми покликаніреалізувати 

багаточисленні інновації як на внутрішньому, так і назовнішньому ринках. 

При формуванні ФПГ необхідно дотримуватися наступних етапів: 
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- визначення мети (стратегії); 

- вивчення технології; 

- підбір підприємств-виконавців (контрагентів); 

- проектування і розробка виробничого процесу; 

- вибір джерела фінансування; 

- контроль результатів. 

Для того, щоби підібрати контрагентів, необхідно отримати іпроаналізувати 

техніко-економічну інформацію по кожному з них,зокрема такі дані: 

- керівництво контрагента; 

- номенклатура продукції, яку контрагент виготовляє; 

- фінансова звітність за останні чотири квартали; 

- структура активів і пасивів; 

- стан обладнання і тривалість технологічного циклувиготовлення продукції, 

які можуть бути використані в ТЦ(технологічному циклі); 

- структура ціни на продукцію; 

- наявні зв'язки з іншими підприємствами. 

Україна може мати свою «Силіконову долинув: світовий досвід показав, що 

в країнах, де під реалізацію кластерної моделі були створені і профінансовані 

державні програми, економіка будівництва і бізнес у цій галузі взяли різкий 

старт на покращення. Кластерні об'єднання в Україні — економічна інновація і 

будівельний бізнес — новинка, яка поки-що прописалася лише на Хмельниччині.  

Що таке кластер, в чому суть даної, поки що невідомої широкому загалу 

вітчизняних науковців, урядовців та підприємців, прогресивної концепції? Слово 

«кластер» з'явилося в українських словниках зовсім недавно і має багато 

тлумачень, але характерною ознакою його сутності є об'єднання окремих 

елементів в єдине ціле для виконання певної функції або досягнення мети. 

Дещоподібне значення вкладається і в економічне визначення цього слова. 

Так,американський вчений Майкл Портер, фахівець в галузі кластерів, 

даєнаступне визначення: «Кластери - це зосередження в географічному 

регіонівзаємопов'язаних підприємств і установ у межах окремої галузі». 
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Кластериохоплюють велику кількість різного роду підприємницьких 

структур,важливих для конкурентної боротьби — постачальників 

спеціальногообладнання, нових технологій, послуг, інфраструктури, 

сировини,додаткових продуктів тощо. На заході, крім цього, вони 

такожвключають у себе урядові установи, університети, центри 

стандартизації,різноманітні асоціації, що забезпечують спеціалізоване навчання, 

освіту,інформацію, дослідження і технічну підтримку. 

Загальний порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних 

структур інших типів, їх правовий статус, основи взаємовідносин учасників цих 

структур визначаються «Положенням про порядок створення і функціонування 

технопарків та інноваційних структур інших типів» (затверджене Постановою 

від 22 травня 1996 р. №549). 

Згідно з цим Положенням інноваційна структура (технопарки та інноваційні 

структури інших типів) — це юридична особа будь-якої організаційно-правової 

форми, що створена відповідно до законодавства (вид А), або група юридичних і 

фізичних осіб, яка діє на основі договору про спільну діяльність (вид Б), з 

визначеними галузями діяльності та типом функціонування, орієнтованим на 

створення та впровадження наукомісткої конкурентоспроможної продукції. 

Учасниками інноваційної структури можуть бути будь-якіпідприємства, 

організації та установи незалежно від форм власності, асаме: 

- науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, які працюютьза 

профілем інноваційної структури; 

- навчальні заклади, які працюють за профілем інноваційноїструктури або 

спеціалізуються на підготовці та підвищеннікваліфікації фахівців з базових 

спеціальностей інноваційної структури; 

- виробничі підприємства, які впроваджують результати науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт та винаходів; 

- інноваційні фонди, комерційні банки, страхові фірми; 

- суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні 

послуги,послуги в галузі науково-технічної експертизи, 
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менеджменту,маркетингу, транспорту, рекламної, видавничої та 

інформаційноїдіяльності; 

- іноземні юридичні особи, міжнародні організації, а також 

іноземнігромадяни (якщо інше не передбачено законодавством України). 

Інноваційні структури створюються з метою інтенсифікаціїрозроблення, 

виробництва та впровадження наукомісткоїконкурентоспроможної продукції і 

спрямування взаємо узгоджених дійнаукових організацій, закладів освіти, 

промислових підприємств та іншихсуб'єктів на задоволення потреб 

внутрішнього ринку і нарощуванняекспортного потенціалу країни. Ця мета 

досягається шляхом державногорегулювання інноваційної діяльності з 

реалізацією принципу свободипідприємництва в цій сфері. 

Інноваційні структури створюються за ініціативою центральних тамісцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,підприємств, 

організацій та установ незалежно від форм власності ігромадян. 

Організаційне та методичне забезпечення створення і 

функціонуванняінноваційних структур здійснюється Міжвідомчою радою з 

координаціїдіяльності щодо організації та функціонування технопарків та 

інноваційнихструктур інших типів, яка діє відповідно до положення, що 

затверджуєтьсяКабінетом Міністрів України. 

Основними джерелами фінансування інноваційної структури є: 

- вклади учасників; 

- бюджетне фінансування за умови виконання державного 

замовлення; 

- кредити банків; 

- інвестиції, в тому числі іноземні; 

- прибуток від підприємницької діяльності інноваційної структури; 

- випуск в обіг цінних паперів. 

Вкладами учасників інноваційної структури можуть бути будинки,споруди, 

обладнання та інші матеріальні цінності, права користуванняземлею, водою та 

іншими природними ресурсами, а також майнові права(в тому числі на 
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інтелектуальну власність), кошти, в тому числі віноземній валюті, і Міжвідомча 

рада організовує проведенняекспертизи зазначених документів протягом не 

більше як 90 днів змоменту їх подання і визначає відповідність критеріям 

діяльностіінноваційної структури для набуття відповідного статусу. 

Критеріївизначаються Міжвідомчою радою для конкретних 

функціональнихтипів інноваційних структур виходячи з вимог забезпечення 

світовогорівня продукції (послуг), яку мають виробляти ці структури. 

Міжвідомча рада готує експертний висновок та пропозиції щодонадання 

інноваційній структурі відповідного статусу. Міністерствоосвіти і науки за 

поданням Міжвідомчої ради здійснює реєстраціюінноваційної структури та її 

основного інноваційного продуктушляхом включення її до Державного реєстру 

інноваційних структур тавидачі відповідного свідоцтва яке дає право на 

отримання податкових,валютно-фінансових та інших пільг і переваг, 

установленихзаконодавством. 

Інноваційна структура може бути позбавлена статусу шляхомвиключення її 

з Державного реєстру інноваційних структур, підставою для того може бути 

невідповідність її діяльності критеріям,визначеним Міжвідомчою радою, або 

ліквідація інноваційноїструктури. 

Рішення про виключення інноваційної структури з Державногореєстру 

приймає МОН за поданням Міжвідомчої ради. 

Інноваційна структура будь-якого виду розробляє і затверджує проектсвоєї 

діяльності, який повинен містити: 

- визначення концепції та цілей функціонування інноваційноїструктури; 

- визначення основного інноваційного продукту (товару, видупослуг); 

- техніко-економічне обґрунтування; 

- інформацію про її учасників; 

- інформацію про її органи управління та положення про органуправління 

науково-технічною діяльністю інноваційної структури, 

погоджене з МОН (Міністерством освіти і науки); 
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- бізнес-план, який передбачає комплекс підготовчих робіт зрозгортання 

інноваційної структури, робоче освоєння території, будівництво і оснащення 

конкретних об'єктів, формування творчихколективів, опрацювання 

організаційно-економічного механізмуфункціонування інноваційної структури, 

створення бізнес-центру,технологічних інкубаторів, інноваційних фондів, 

навчальних закладів,консалтингових і страхових фірм тощо, міжнародне 

співробітництво,виробничу та комерційну діяльність. 

Статут інноваційної структури і договір про спільну діяльність тапроект 

діяльності інноваційної структури подаються до Міжвідомчої ради. Такий підхід 

до організації інноваційної діяльності в умовах підприємництва сприяв би 

значному розвитку економіки в Україні, виходу держави з економічно-

соціального занепаду, підвищенню ефективності використання всіх виробничих і 

природних ресурсів, збереженню навколишнього середовища, зростанню 

рентабельності виробництва продукції. 

 

Основні терміни і поняття: організаційні структури інноваційної 

діяльності, наукова організація, державний сектор, підприємницький сектор, 

вищі організації, приватний безприбутковий сектор, суб'єкти інноваційної 

діяльності, інноваційне підприємство, венчурні фірми, технопарк, технополіс, 

інкубатор. 

 

Питання до теми 6: 

1. Назвіть основні складові інноваційної діяльності. 

2. Які три компоненти утворюють сферу інноваційної діяльності? 

3. Перерахуйте складові інноваційної інфраструктури. 

4. Що собою являє приватний безприбутковий сектор? 

5. Усі організаційні структури інноваційної діяльності можна поділити на 3 

групи, які саме? 

6. Сутність і призначення наукової організації? 

7. У чому сутність інноваційної інфраструктури?  
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8. Назвіть класифікацію наукових організацій за секторами науки і типами 

організацій, об'єднаних за організаційними ознаками, характером і 

спеціалізацією виконуваних робіт відповідно до рекомендацій Керівництва 

Фраскаті. 

9. Назвіть класифікацію інноваційних організацій в залежності від 

характеру сфери діяльності. 

10. Хто може бути суб’єктами інноваційної діяльності в Україні? 

11. Охарактеризуйте три групи суб’єктів інноваційної діяльності за 

характером діяльності та змістом інноваційної діяльності. 

12. Функції державних органів управління, які приймають активну участь в 

інноваційному процесі. 

13. Сутність інноваційного підприємства. 

14. Назвіть ринкових суб'єктів інноваційної діяльності. 

15. Які типи компаній А.Ю. Юданов пропонує розрізняти в залежності від 

цілей і етапів життєвого циклу продуктів, на яких воно спеціалізується? 

16. Сутність венчурного бізнесу, його переваги та недоліки. 

17. Назвіть нові організаційні структури інноваційної сфери та коротко їх 

опишіть. 

18. Які преференції поширені в країнах світу для інноваційних структ з 

метою розвитку технопаркових структур в перші роки їх існування? 

19. Які пільги рекомендовані в Україні Міжвідомчою радою з координації 

діяльності щодо організації та функціонування технопарків та інноваційних 

структур інших типів? 

20. Охарактеризуйте такі організаційні структури як технополіси. 

21. Наведіть приклади бізнес-інкубаторів, що створені в Україні. 

22. Що таке кластер, в чому суть даної прогресивної концепції? 

23. У чому сутність бізнес-інкубатора і які послуги він може надавати?  

24. Хто може бути партнерами бізнес-інкубаторів?  

25. За якими критеріями добирають учасників бізнес-інкубаторів?  
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26. Чи перспективними є бізнес-інкубатори в Україні? Що дає підстави для 

такого висновку?  

27.  Опишіть види регіональних науково-технічних центрів та їх функції.  

28. У чому сутність технопарків і якими є шляхи їх виникнення?  

29. Які основні завдання технопарку?  

30. У чому полягає ефективність функціонування РНТЦ та науково-

технологічних парків?  

31.  За яких умов можливе виникнення технополісів?  
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ТЕМА 7. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПЛАН 

7.1. Сутність і завдання державної інноваційної політики 

7.2. Необхідність, методи та органи державного регулюванняінноваційної 

діяльності 

7.3. Інструменти регулювання інноваційною діяльністю 

7.4. Стимулювання інноваційної діяльності 

 

7.1. Сутність і завдання державної інноваційної політики 

Державна інноваційна політика – сукупність форм і методів діяльності 

держави, спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів 

інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних 

процесів.  

Метою державної інноваційної політики є формування у країні таких 

умов для діяльності господарюючих суб’єктів, за яких вони були б зацікавлені і 

спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції, впроваджувати сучасні 

наукомісткі, екологічно чисті технології та розширювати на цій основі свої 

ринки збуту.  

Виділяють чотири типи державної інноваційної політики: 

технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної орієнтації, зміни 

економічної структури господарського механізму.  

Політика технологічного поштовху. Згідно з нею головні цілі та 

пріоритетні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку задає 

держава, на основі чого визначаються шляхи стимулювання інноваційної 

діяльності, які мають здійснюватись через удосконалення управління в науково-

технологічній та інноваційній сферах. Такий варіант інноваційної політики 

передбачає розроблення різних державних програм, великі капіталовкладення у 
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масштабні інноваційні проекти, використання інших форм державної участі в 

регулюванні інноваційних процесів.  

Обмеженість цього варіанта інноваційної політики полягає в тому, що 

держава підтримує лише довгострокові інноваційні проекти, які потребують 

значних фінансових вкладень, а отже, можуть реалізовуватися лише потужними 

підприємствами. Однак часто виникає необхідність у швидкому розробленні та 

впровадженні нової техніки і технологій у зв’язку із змінами у ринковій 

кон’юнктурі, на що держава не в змозі швидко й адекватно реагувати, а дрібні і 

середні фірми не здатні цього зробити через відсутність достатніх коштів і 

низький науково-технічний потенціал.  

Політика ринкової орієнтації.Передбачає провідну роль ринкового 

механізму в розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки, 

а також обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень.  

Обмеженість політики ринкової орієнтації полягає в її націленості на 

короткострокові й недорогі інноваційні проекти, що реалізуються окремими 

підприємствами. Дослідженням, від яких залежить місце держави у світовому 

співтоваристві та її національна безпека, приділяється недостатня увага.  

Політика соціальної орієнтації.Сутність її полягає у соціальному 

регулюванні наслідків НТП: процеси прийняття рішень відбуваються із 

залученням широкої громадськості. Цей тип інноваційної політики має бути 

поєднаний з іншими типами у співвідношенні, яке б не перешкоджало 

повноцінному економічному розвитку держави.  

Політика, націлена на зміни економічної структури господарського 

механізму. Передбачає істотний вплив передових технологій на вирішення 

соціально-економічних проблем, на зміну галузевої структури, взаємодію су-

б’єктів господарювання, рівень життя тощо. Це потребує нових форм організації 

й механізмів управління розвитком науки і техніки, а також їх взаємодії.  

Вибір типу державної інноваційної політики та формування механізму, що 

сприяє її реалізації, залежить від стратегічних цілей держави і має здійснюватися 

з урахуванням загальних закономірностей інноваційних процесів.  
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Державна інноваційна політика покликана вирішувати стратегічні і поточні 

завдання у сфері інноваційної діяльності, тому виокремлюють два її види: 

довгострокова і поточна.  

Довгострокова інноваційна політика.Вона спрямована на створення умов 

для загального соціально-економічного розвитку країни на інноваційній основі 

через прямі та непрямі інструменти економічного впливу, формування 

стимулюючого законодавчого та інституційного середовища для всіх суб’єктів 

інноваційного процесу. її основними напрямами є:  

– визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  

– пряме державне фінансування інноваційних інвестицій для реалізації 

програм структурної перебудови економіки;  

– підтримка утворення та розвитку нових конкурентоспроможних 

наукомістких галузей та виробництв,  

– застосування сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері 

інноваційної діяльності, яка б створювала відповідні мотиваційні преференції у 

підприємницькому середовищі;  

– формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;  

– сприяння міжнародній науково-технічній кооперації, заохочення 

іноземних інвесторів до створення спільних підприємства, сприяння трансферу 

технологій, зокрема з найперспективніших інноваційних напрямів, 

впровадження міжнародних стандартів для вітчизняних виробництв, 

стимулювання експортно-імпортних операцій в торгівлі інноваційними 

товарами, послугами тощо.  

Реалізація цих стратегічних завдань вимагає значних фінансових вкладень у 

довгострокові інноваційні проекти, підтримки держави при реалізації 

ризикованих інноваційних проектів.  

Поточна інноваційна політика. Полягає вона в оперативному регулюванні 

та підтримці інноваційної діяльності на мікроекономічному рівні. Спрямована 

на:  



135 
 

– координацію інноваційної діяльності, в тому числі на рівні регіонів: 

розроблення програм інноваційного розвитку, сприяння кооперації та взаємодії 

науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитних установ у процесі здійснення 

інноваційної діяльності;  

– захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;  

– підготовку висококваліфікованих робочих кадрів, орієнтацію на 

безперервність процесу збагачення знань і підвищення кваліфікації;  

– визначення доцільності надання фінансової підтримки для реалізації 

конкретних інноваційних проектів;  

– організацію, планування і контроль ресурсного забезпечення інноваційної 

діяльності з державних та недержавних джерел;  

– аналіз і облік суб’єктів інноваційної діяльності за всіма елементами 

життєвого циклу інновацій: формування статистичної бази, поширення 

інформації та знань інноваційного характеру;  

– розроблення організаційних форм підтримки інноваційної діяльності на 

рівні регіонів (технопарки, технополіси, інноваційні центри тощо);  

– створення венчурних інноваційних фондів, що користуються значними 

податковими пільгами;  

– надання індивідуальним винахідникам і малим інноваційним 

підприємствам безвідсоткових банківських позик;  

– забезпечення сприятливих торговельних умов для формування 

конкурентоспроможного національного товаровиробника інноваційних 

продуктів;  

– відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів на зовнішніх 

ринках тощо.  

Інноваційна політика держави має враховувати особливості усіх галузей 

економіки і конкурентоспроможність їхньої продукції. Галузі господарського 

комплексу України залежно від рівня конкурентоспроможності продукції 

умовно поділяють на три групи:  



136 
 

1) галузі, що мають високу конкурентоспроможність на світовому ринку 

(аерокосмічна, воєнні технології, технології зварювання);  

2) галузі з потенційною конкурентоспроможністю на світових ринках 

(металургійна промисловість, машинобудування);  

3) галузі, підприємства яких здебільшого не спроможні конкурувати на 

світових ринках (агропромисловий комплекс, легка і харчова промисловість, 

виробництво будівельних матеріалів).  

Політику щодо першої групи підприємств слід спрямовувати на зміцнення і 

розвиток їх виробничо-економічного потенціалу, щодо другої – на розроблення 

протекціоністських заходів з боку держави для їх проникнення на світовий ринок 

і закріплення на ньому; щодо третіх, які переважно орієнтуються на внутрішній 

ринок, – на формування умов досконалої конкуренції, за яких підприємства 

прагнуть до нововведень з метою зміцнення своїх позицій на існуючому ринку. 

Отже, головні цілі національної інноваційної політики – формування 

інноваційної моделі розвитку з відповідними організаційними структурами 

управління; формування структури потреб в інноваціях і визначення шляхів їх 

задоволення; досягнення економічного зростання. 

Інноваційна модель розвитку держави формується на концепції інноваційної 

політики, яка забезпечує пріоритет інновацій, підвищує інноваційну активність 

підприємств, прискорює НТП, зменшує розрив у рівнях економічного і 

соціального розвитку між країнами та регіонами. 

Формування в країні інноваційної політики дає змогу визначити ефективність 

інноваційних планів для галузей і фірм у разі зміни концепції на конкретному 

товарному ринку; соціально-економічні наслідки реалізації стратегічних 

інноваційних планів, програм, проектів. 

Важлива роль держави в інноваційній моделі розвитку полягає урозробці та 

реалізації системи державного стимулювання й підтримки нововведень. 

Стосовно України головними елементами цієї системиможуть бути: 

— правова база, на яку повинна спиратися інноваційна діяльність; 
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— законодавча фіксація частки (не менш як 5%) національногодоходу, яку 

спрямовують на інноваційну діяльність; 

— податкові стимули (пільги) для фізичних і юридичних осіб, якізаймаються 

інноваційною діяльністю; 

– державна політика прискореної амортизації; 

– державні гарантії в інвестиційних кредитах, що їх надаютьмалому 

інноваційному підприємству; стимулювання спеціалізованихінститутів, надання 

пільгових позик підприємцям-новаторам,звільнення від оподаткування коштів, 

які спрямовуються у фондкредитів малому інноваційному підприємництву; 

– створення інноваційних фондів і сприяння організації тадіяльності 

комерційних інноваційних банків; 

– заохочення системи пільгового страхування ризиківінноваційного 

підприємства; 

– гарантування вченим-інноваторам належної зарплатні,робочого місця та 

умов праці, житла, пенсійного забезпечення; 

– підготовка фахівців із менеджменту і маркетингу інновацій; 

– пріоритетне ресурсне забезпечення інновацій у разі дефіцитуресурсів; 

– стимулювання інноваційно-підприємницької діяльності вищихзакладів 

освіти України та економічної зацікавленості вчених вінноваціях; 

– прискорення процесу використання технологій подвійногопризначення 

(військового і цивільного). 

Інноваційна політика держави ґрунтується на певній інноваційній 

стратегії. Російські вчені В. Фрідлянов, Р. Некрасов, С. Остап'юк виділяють три 

стратегічні моделі інноваційної політики: 

1. Модель стратегії "перенесення " полягає у використанні наявного 

зарубіжного науково-технічного потенціалу в економіці власної країни через 

закупівлю ліцензій на високоефективні технології для освоєння виробництва 

продукції нових поколінь, що користується попитом за кордоном. 

2. Модель стратегії "запозичення "передбачає освоєння випуску наукомісткої 

продукції, яку виробляли раніше в індустріально розвинутих країнах, на основі 
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використання дешевої робочої сили та частини науково-технічного потенціалу 

власної країни. 

3. Модель стратегії "нарощування" полягає в тому, що з використанням 

власного науково-технічного потенціалу, залученням іноземних учених, 

об'єднанням результатів фундаментальної і прикладної науки можна створювати 

нові продукти і технології, які використовуються на виробництві та в соціальній 

сфері. 

Держава в інноваційній моделі розвитку забезпечує функціонування тих 

галузей, підприємств і сфер економіки, де господарювання на приватних 

принципах "неможливе, неефективне або непривабливе (невигідне) для 

приватного капіталу"5 (виробнича та соціальна інфраструктура, депресивні 

галузі та наукомісткі технології із тривалим терміном окупності та обігу капіталу 

тощо). Длярозв'язання цих завдань використовують такий інструмент 

державногорегулювання, як державне інноваційне підприємництво. 

 

7.2. Необхідність, методи та органи державного регулювання 

інноваційної діяльності 

Згідно статті 6 ЗУ “Про інноваційну діяльність” державнерегулювання 

інноваційної діяльності здійснюється шляхом: 

• визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційноїдіяльності 

державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; 

• формування і реалізації державних, галузевих, регіональних імісцевих 

інноваційних програм; 

• створення нормативно-правової бази та економічних механізмів 

дляпідтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 

• захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; 

• фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 

• стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитнихустанов, 

що кредитують виконання інноваційних проектів; 

• встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційноїдіяльності; 
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• підтримки функціонування і розвитку сучасної 

інноваційноїінфраструктури. 

В економічній літературі окреслюють декілька причин необхідності 

державної підтримки інноваційних зусиль підприємств: 

1) Окремі підприємства, чи індивідууми не в змозі привласнюватиадекватну 

частку загального зиску, що виникає від їхньої інновації всуспільстві. 

Наприклад, вони не можуть привласнити собі весьприбуток, який отримає 

суспільство внаслідок дифузії їхньої інновації.Але цього сумарного прибутку не 

було б у разі нездійснення цієюприватною фірмою-піонером даної інновації. 

2) Ризик, що існує в інноваційній діяльності, часто не під силу 

одномупідприємству, бо означає для нього високу вірогідність банкрутства. 

3) Неможливість організації відповідного науково-

технічногоінформаційного простору для потреб інноваційної поведінки на 

рівніокремої фірми. 

4) Недосконалість ринку капіталів для звичайного отримання позикипід 

інноваційний проект. Не враховуючи суспільний зиск, ціна такогокапіталу 

залишається надто високою для багатьох інноваційнихпроектів. 

5) Державне регулювання дає можливість суспільству 

уникнутирозпорошення ресурсів при нераціональному дублюванні робіт з 

наукових досліджень, розробок та впровадження. 

6) Потреби національної безпеки. Особливо це стосується військової 

техніки, де інновації вирішують переваги країни в озброєнні. Але, в широкому 

плані стан економіки країни, її конкурентоспроможність також є предметом 

аналізу і планування підтримки розвитку державними інституціями. 

7) Зовнішні стосунки країни й окремих її фірм. На цьому терені часто стає 

важливим підтримати свої інноваційні ініціативи всупереч ринковій ситуації, яка 

складається на певний момент, заради майбутнього зростання. 

Про ступінь державного втручання в інноваційні процеси в розвинутих 

країнах можна судити по такому показнику як наукомісткість валового 

внутрішнього продукту (відношення національних видатків на НДДКР до ВВП ). 
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За останнє десятиліття цей показник у розвинутих країнах стабілізувався 

(див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Частка видатків на НДДКР у ВВП у країнах “великої сімки”, % 

 

Мета державного регулювання на кожному історичному етапі розвитку 

економіки залежить від багатьох обставин і, в першу чергу від ступеня 

загального розвитку економіки. Класичний набір цілей державного регулювання 

економічно розвинених країн передбачаєнаступні складові: 

• економічне зростання, 

• повну зайнятість, 

• економічну ефективність, 

• стабільний рівень цін, 

• економічну свободу, 

• справедливий розподіл доходів, 

• економічну забезпеченість, 

• збалансованість зовнішньоекономічних відносин. 

Розробка системи державного регулювання включає такожвизначення 

найважливіших соціальних, економічних та інших цілей ізавдань на 

перспективу.Регулювання інноваційного підприємництва держава може 

здійснювати прямими та непрямими методами. 

Прямі методи – це методи безпосереднього втручання держави 

вінноваційну діяльність. Вони бувають переважно двох форм:адміністративно-

відомча та програмно-цільова. 

Перша форма полягає у прямому дотаційному фінансуванні наоснові 

чинного законодавства. 
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Друга форма передбачає використання цільових програм. Зацільовими 

програмами розвиваються технопаркові структури,венчурне підприємництво 

тощо. 

Непрямі методи спрямовані на створення сприятливогоінноваційного 

клімату і стимулювання новаторства. До непрямихметодів передусім належать 

податкові та кредитні пільги, страхуванняінноваційних пільг. 

Аналіз економічної ситуації, що склалася в Україні у процесіпереходу до 

ринкової системи господарювання, а також досвідзарубіжних країн щодо 

державного регулювання інновацій даютьзмогу виробити певну стратегію 

формування інноваційної моделірозвитку шляхом застосування фінансово-

кредитних та податковихважелів. 

Органами державного регулювання інноваційної діяльності є: 

1. Верховна Рада України. 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування – сільські, 

селищні, міські ради. 

4. Виконавчі органи місцевого самоврядування – сільські, 

селищні, міські ради. 

5. Кабінет Міністрів України. 

6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади у сфері інноваційної діяльності. 

7. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації. 

 

7.3. Інструменти регулювання інноваційної діяльності 

Тепер проаналізуємо і представимо конкретні інструменти такого 

втручання, які і є змістом того, що називають державною політикою усфері 

науково-технічного прогресу. 

1. Проведення державної науково-технічної політики черездержавні 

підприємства. Це може бути утворення нових галузей 
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виробництва, які освоюють нові продукти й технології. Також 

можнарекомендувати державним підприємствам використовувати новутехніку, 

яка ще мало поширена і є продуктом піонерних розробок таджерелом 

підвищеного фінансового ризику для приватнихпідприємств. 

2. Підтримка і прямий розвиток науково-технічної сфери. Тутможливо 

створення перспективних науково-дослідних інститутів ілабораторій, підтримка 

громадських наукових товариств, навчальнихспілок, професійних організацій, 

надання гарантій окремимдослідницьким та технологічним проектам. 

3. Створення державної інформаційної інфраструктури. Церозвиток 

загальнонаціональної інформаційної мережі з приєднаннямдо таких світових 

мереж: бібліотек, інформаційних центрів,різноманітних банків даних, установ 

для надання консультаційних,дорадчих та організаційних послуг інноваторам. 

4. Розвиток та підтримка системи освіти в країні. Сюди входитьповне або 

часткове утримання закладів загальної освіти, вищої освіти,спеціальної фахової 

підготовки, системи безперервного навчання іперекваліфікації робочої сили, 

курсів вузькопрофільного тренінгу таменеджменту. 

5. Фінансова допомога. Це - надання інноваторам грантів, позик,субсидій, 

гарантованих кредитів, дослідницьких податкових кредитів,забезпечення 

дослідників та інженерів відповідним обладнанням таприладами, приміщенням 

та сервісом, експортне кредитування та ін. 

Якщо цей інструмент розглянути більш дрібно, то тут можна виділити: 

а) пряме фінансування на створення нової продукції та технології, 

б) надання позик, у тому числі безпроцентних, 

в) державні дотації, 

г) пільгове кредитування. 

6. Податкові пільги. Надання підприємствам, установам, фізичнимособам 

що приймають участь в інноваційному процесі різні податковіпільги. В свою 

чергу тут можна відокремити наступні інструменти: 

а) зниження ставок податків на прибуток для підприємств, щоздійснюють 

інноваційну діяльність; 
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б) податковий кредит на проведення досліджень та розробок; 

в) виключення з прибутку, що оподатковується, поточних видатківна 

НДДКР; 

г) пільговий режим оподаткування видатків на НДДКР приміжфірменній 

кооперації; 

д) звільнення від деяких відрахувань до бюджету; 

е) звільнення від сплати податку на прибуток та капітал власниківакцій 

ризикових інноваційних фірм; 

з) зниження державного мита для індивідуальних винахідників; 

і) відстрочка сплати мита чи повне звільнення від нього дляінноваційних 

продуктів. 

7. Амортизаційна політика. Прискорена амортизація та іншіамортизаційні 

пільги. 

8. Створення сприятливого правового середовища дляінноваторів. Це 

передусім розвиток державою патентного права,правничих засад виробництва та 

споживання якісної продукції:системи стандартизації і сертифікації виробництв 

та окремих видівпродукції, регулювання монопольних підприємств і видів 

діяльності,дозвіл тимчасової монополії інноватора. 

9. Підтримання високого суспільного статусу вчених,конструкторів, 

інженерів - усіх суб'єктів інноваційного процесу. Цездійснюється шляхом 

установлення різноманітних державних премій,проведення конкурсів, надання 

грантів, установлення почесних звань,пропаганда переваг інноваційного 

суспільства та його видатних діячів. 

10. Посередництво державних установ у замовленні та 

реалізаціїінноваційної продукції. Це може бути державне замовлення(контракти) 

на розробку та впровадження продуктів інноваційногопроцесу, створення 

державних інституцій для поєднання науки йвиробництва різних форм власності, 

наприклад, шляхом створення тасприяння розвиткові технопарків, виставок, 

ярмарок тощо. 
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11. Сприяння інноваційному розвитку соціальної сфери: охорониздоров'я, 

відпочинку, приватного та суспільного будівництва,транспорту, 

телекомунікацій, зв'язку тощо. 

12. Установлення сприятливих умов міжнародної комерційноїдіяльності, а 

саме торговельних угод, зовнішньоекономічних тарифів,режимів валютного 

регулювання. 

13. Відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів уміжнародній 

кооперації праці та захист у випадках недозволеної чинесумлінної конкуренції. 

Останнім часом у розвинутих країнах пряма підтримка інноваційної 

діяльності дедалі більше замінюється непрямими методами регулювання. 

Причому частка державної підтримки в багатьох розвинутих країнах зростає. 

Так, уряд має приблизно 50 –ти процентну частку у фінансуванні всіх витрат на 

дослідження і розробки у США, Німеччині, Франції, а на субсидування проектів 

реконструкції та технічного переозброєння держави витрачають від чверті до 

половини необхідних видатків. 

• політика оподаткування інноваторів 

В економічній літературі окреслюють такі характерні риси сучасної 

податкової політики відносно інноваційного процесу: 

1. Застосування системи пільг щодо податку на прибутоккорпорації чи 

окремої фірми. 

2. Галузева диференціація податкових пільг та їх гнучкістьзалежно від цілей 

та завдань національної політики технологічнихзмін. 

3. Чітка цільова спрямованість податкових пільг та їх обов'язковийхарактер 

згідно з діючим законодавством, а не за суб'єктивнимирішеннями чиновників. 

4. Наявність гнучкої та обов'язкової системи 

загальнодержавногостатистичного обліку використання податкових пільг. 

Досвід розвинутих країн свідчить, що тільки комплекснескоординоване 

використання всіх кредитно-фінансових та податковихважелів дає змогу 

отримати позитивні результати в політиці підтримкиінноваційної діяльності в 

країні. Причому треба постійно пам'ятати,що інноваційна діяльність - це 
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передусім піонерний прорив улокальному місці економічної системи, тому він 

неможливий якмасове явище і тому підтримка повинна мати точковий характер. 

В розвинутих країнах останніми роками сформувалися три основнінапрями 

податкової політики, що стимулює інвестиції в ризиковіінноваційні проекти. 

Такі країни, як США та Великобританія,підтримують низький рівень 

оподаткування корпорацій і вважають цесильним стимулом для ризикових 

технологічних змін. У Німеччині,Іспанії та Італії додатково до низьких ставок 

податків існуютьспеціальні системи заохочування ризикових проектів. 

Франціязастосовує іншу комбінацію - високі податки для всіх і різні 

спеціальністимули інноваційного підприємництва. Це зайвий раз доводить, 

щодля України потрібне не сліпе копіювання досвіду, а постійний 

пошукрізноманітних форм, які на нашому історичному та ментальномуґрунті 

дадуть імпульс виробникам повернутися обличчям до науково-технічного, 

інноваційного типу розвитку. 

• дослідницький податковий кредит. 

Цей вид кредитування означає право вилучати з оподатковуваногодоходу 

поточні витрати на дослідні та впроваджувальні роботи.Передбачається, що таке 

зниження суми податку на прибуток створюєдля фірми стимул до розширення 

видатків на розробку тавпровадження нової техніки за рахунок власних коштів. 

Системи такого типу кредитування інноваційної діяльності 

дужерізноманітні в різних країнах і постійно змінюються. Наприклад, уФранції 

під податкові пільги в межах "дослідницького податковогокредиту" підпадають 

такі видатки: 

1) витрати на амортизацію основного капіталу, який придбаний уФранції і 

прямо використовується в науково-дослідницьких цілях; 

2) витрати на науково-дослідницький персонал, безпосередньозайнятий в 

НДДКР, як постійно працюючий у фірмі, так і засумісництвом; 

3) інші операційні видатки, але не більше 50 % від витрат нанауковий 

персонал; 
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4) видатки на дослідницькі роботи, які здійснюютьсягромадськими чи 

приватними установами під патронажемМіністерства наукових досліджень і 

промисловості та визнані якдоцільні науковими та технічними експертами; 

5) видатки на впровадження винаходів та закупівлю патентів. Розміри 

дослідницького податкового кредиту задаються або через визначення максимуму 

суми, яку дозволяється відраховувати від податку, або у вигляді певного 

процента від загальної величини податкових зобов'язань щодо прибутку 

юридичної особи. Такийпроцент постійно змінюється. Наприклад, за різні 

періоди він становиву США 48, 25 і 20 %, у Франції — 25, 30 і 50 %, у Канаді — 

20 і 30 %залежно від місця та характеру досліджень та розробок. 

Системадослідницьких податкових кредитів вважається однією знаймінливіших 

систем оподаткування, але жодну таку зміну впіслявоєнний період експерти не 

оцінювали як таку, що погіршуєфінансовий стан підприємств, які здійснюють 

інноваційну стратегіюрозвитку та витрачають значні суми на НДДКР. 

• прискорена амортизація. 

В передових країнах норми амортизації сьогодні виконуютьфункцію 

створення передумов прискорення обігу основного капіталу іє стимулом для 

підприємств, які проводять активну політикутехнічного оновлення. Наприклад, в 

Японії дозволяється в перший ріквиробництва окремих особливо важливих 

виробів мати до 25 %вартості такої продукції за рахунок амортизаційних 

відрахувань.У США Законом про справедливе оподаткування та 

фінансовувідповідальність, який був прийнятий у межах податкової 

реформи1981р., строки амортизації науково-дослідного обладнання 

булискорочені до 3 років, іншого рухомого майна - до 5 років. Окрім цього,була 

введена 6% знижка для інвестицій в обладнання, якеамортизується за три роки, 

та 10% знижка для такого устаткування,яке буде списане протягом 5 років.Згідно 

із Законом США про зміну податків з метою економічногооздоровлення у 1981 

р. було здійснено перехід до використанняпринципу нерівномірного списання 

вартості основного капіталупротягом амортизаційного періоду. Строки такого 

списання булизнижені настільки, що деякі економісти навіть стали 
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заперечувативідповідність їх принципові періоду служби обладнання, бо 

булодозволено амортизувати більшу частину вартості основного капіталу вперші 

роки їх функціонування. Навіть було дозволено братиивідстрочку в 

прискореному списанні вартості капіталу. Особливіпільги отримали нові 

компанії, яким дозволяється протягом першихп'яти років існування списувати 

вартість свого основного капіталу завибором: нерівними частками чи навіть 

одночасно, що надало цимфірмам необхідний простір для маневру власними 

активами в процесіїх виробничого становлення і зростання. 

Зауважимо, що пільговий режим амортизаційних списань даєзмогу малим 

підприємствам Німеччини провадити інноваційнийпроцес, модернізацію 

виробництва. На частку амортизаційних списаньприпадає близько 66% усіх 

капіталовкладень, на реінвестицію доходів– 27%, а на зовнішні джерела 

фінансування – 7%. З метоюстимулювання малого бізнесу в Німеччині діє 

особлива амортизаційнаставка в розмірі 20% витрат на придбання рухомого 

майна. Крім того,у Німеччині є спеціальні норми амортизаційних відрахувань, 

якізастосовують до всіх інвестицій, спрямованих на створення нових робочих 

місць, охорону навколишнього середовища, випуск технічнопередової продукції 

експертних поставок. Вкладені кошти списуютьпротягом трьох років: у перший 

рік амортизується 50% основногокапіталу, у другий – 30%, у третій – 20%9. 

Додаткові грошові притоки, що було отримано при швидкій амортизації, стають 

додатковим фінансовим джерелом для активної інноваційної діяльності та 

виступають фінансовим активом, який не залежить від стану ринку позичкового 

капіталу. Останнє має позитивний сенс і в тому, що зменшує відношення 

позичкового капіталу до власного, підвищує ліквідність фірми, а отже, дає їй 

змогу взяти додаткові кредити банків. 

• малий бізнес. 

Значна державна підтримка технологічним змінам відбувається через 

підтримку малого бізнесу, який охоплює, зокрема, і багато інноваційних 

підприємств. Особлива увага надається підтримці вмалому бізнесі венчурним 

фірмам. Так, в США ця підтримка вимагає: 
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- скорочення рівня податку на прибутки до 25 % для середніх фірмі до 10 % 

- для дрібних, якщо вони реінвестують прибутки в інновації; 

- зобов'язання державних інноваційних компаній виділяти 5 %суми свого 

науково-дослідного бюджету на цілі передачі інноваціймалому бізнесові; 

- виділення до 10 % загальнодержавних видатків на прикладнідослідження 

малому бізнесу на наукові дослідження і розробки; 

- стимулювання експорту продукції дрібних фірм (подвійневідрахування 

витрат на ці цілі з прибутку, 10-річна відстрочкаплатежів на ін.); 

- скорочення періоду амортизації устаткування для дослідження ірозробок з 

5 до 3 років. 

У Франції, малому бізнесу надаються пільгові кредити, звільненнявід 

податку на прибутки на 5 років, якщо прибуток малих підприємствне перевищує 

30 млн. франків.Крім того нові підприємства в перші два роки роботи 

повністюзвільняються від податків, на третій рік - обкладається лише 25 % 

їхприбутку, на четвертий - 50 %, п'ятий - 75 %,починаючи з шостогороку і далі - 

100 %. 

В Індії також створено фонд допомоги малим підприємствам. Обсяг коштів 

на підтримку й розвиток малого бізнесу окремо виділяється в п'ятирічних планах 

і річних бюджетах. У розвинутих країнах пільгами користуються і засновники 

малих підприємств, зокрема для них передбачено до 50 % знижки з податку на 

прибуток від вкладеного капіталу. Значні пільгові умови для розвитку малого 

бізнесу створені уВеликобританії. Загальна ставка податку з корпорацій тут 

становить35%, однак, якщо дохід підприємства становить не більш як 200 

тис.фунтів стерлінгів на рік, то податок зменшується до 25%. Крім того,якщо 

оборот підприємства становить не більш як 47,5 тис. ф.ст. на рік,то воно не 

сплачує ПДВ ( ставка 17,5% ). У США поділ праці в інноваційній сфері між 

великими і малими підприємствами полягає в тому, що великі підприємства 

беруть на себе функцію тиражування, поширення нововведень, отриманих у 

сфері малого бізнесу - науково-технічних фірмах-інноваторах. 

• відрахування у резервні фонди. 
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Важливим інструментом стимулювання інноваційної діяльності є 

відрахування у резервні фонди. Із метою стимулювання НТП у Швеції фірми 

мають право вкладати до 50% прибутку в резервні фонди майбутніх інвестицій, 

які звільнені від оподаткування. Кошти цих фондів зберігаються у вигляді 

безпроцентних вкладів у Національному шведському банку, вони можуть 

використовуватися для придбання устаткування, фінансування наукових 

досліджень і розробок, а також будівництва. 

 

7.4. Стимулювання інноваційної діяльності 

Держава покликана формувати цілі і принципи інноваційної політики та 

власні пріоритети в цій області. Цілями, як правило, є збільшення внеску науки 

та техніки в розвиток економіки країни; забезпечення прогресивних перетворень 

в сфері матеріального виробництва; підвищення конкурентоспроможності 

національного продукту на світовому ринку; зміцнення безпеки і 

обороноздатності країни; поліпшення екологічної ситуації; збереженя і розвиток 

наукових шкіл, що склалися. Одночасно, держава розробляє іпринципи, на 

основі яких провадиться політика в науці і інноваційнійсфері, а також механізм 

реалізації цієї політики. Ці принципи залежатьвід господарської системи, що 

склалася в країні, глибини впливудержавних інститутів на економічну 

діяльність. 

Державна інноваційна політика орієнтована на стимулювання створення 

сприятливого клімату для інноваційних процесів та виступає з’єднуючою 

ланкою між сферою наукової та інноваційної діяльності і виробництвом. 

Для стимулювання науково-дослідної роботи в промисловій фірмі 

використовуються прямі і непрямі методи із урахуванням особистих здібностей 

дослідників, що впливають на продуктивність їх творчості. 

Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності напідприємстві 

можна поділити на три групи: 

1 група — прямі економічні стимули: оплата праці, премії зараціоналізацію, 

участь у прибутках, оплата за підготовку таперепідготовку кадрів; 
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2 група — непрямі економічні стимули: доплата за стаж, пільговіпослуги; 

3 група — негрошові стимули: сприяння ініціативі, творчомухарактерові 

праці. 

В основу стимулювання інноваційної активності, компанією покладено 

такі принципи: 

• крозкріпачення ініціативи; 

• всебічна підтримка новаторства вищим керівництвом; 

• простота і чіткість патентних процедур; 

• швидкість і гласність розгляду заявок; 

• заохочення подання як індивідуальних, так і групових 

заявок(нагородження, присвоєння почесних титулів і звань; 

публікаціярезультатів у бюлетенях і т.і.) 

Для заохочення винахідництва кожн країна розробляє певнусистему 

стимулів, яка створює сприятливі організаційні, творчі тапсихологічні умови. 

Організаційні умови: 

• розширення повноважень кваліфікованого персоналу вприйнятті рішень на 

робочому місці; 

• гнучкі режими роботи; 

• довіра в розпорядженні матеріальними та інформаційнимиресурсами; 

• інженерні кадри дістають змогу до 10-15% робочого часувикористовувати 

на пошукові роботи, не включені до плану НДР; 

• у багатьох компаніях формуються «ризикові фонди», накошти яких 

створюються спеціальні підрозділи з розробки особливоважливих винаходів (так 

званий внутрішній венчур); 

• різноманітні форми організації і винагороди подання ідей:технічні відділи, 

які відповідають за патентування ідей та збірпередової науково-технічної, 

інноваційної іформаційної, «Ради звинаходів», комісії експертів, огляди, 

виставки, «системи пропозицій». 

Стимулююча інноваційна політика становить складне комплексневище, яке 

складає елементи, з одного боку – національноїмакроекономічної політики щодо 
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створення сприятливогоінвестиційного клімату реалізації інноваційних 

проектів, а з другого –запровадження на державному рівні спеціальних 

стимулівінноваційних технологічних змін. Ці дві групи елементів державної 

інноваційної політики реалізуються наступними заходами: 

1. Забезпечення сприятливого для інвестуваннямакроекономічного 

середовища: 

• проведення політики низького та прогнозованого(оголошеного) 

стабільного річного рівня інфляції; 

• проведення політики низького оподаткування новоївиробничої діяльності; 

• проведення політики інституційної легалізації структурногобезробіття; 

• проведення політики низької позитивної реальної відсотковоїставки 

банківської системи; 

• проведення політики обмеженого державного позичання, якна 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

• проведення політики вчасної систематичної індексаціївартості основних 

фондів та спрямовування амортизації націлі реновації; 

• проведення політики стабільного реального обмінного курсугривні. 

2. Запровадження спеціальних стимулів інноваційнихтехнологічних 

змін: 

• пряме державне фінансування інноваційних інвестицій пореалізації 

програм структурної перебудови економіки; 

• пряме державне фінансування інвестицій в розвиток 

сучасноїінфраструктури; 

• застосування системи пільг щодо податку на прибуток приумові його 

використання на інвестування інновацій; 

• запровадження статистичного обліку щодо обсягів тарезультатів 

використання інвестиційно-інноваційнихподаткових пільг; 

• введення системи податкового кредитування приросту обсягіввитрат 

підприємств на дослідження та розробки; 
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• запровадження системи стимулювання кооперації науки івиробництва в 

інноваційному процесі; 

• вдосконалення економічних відносин щодо охорони правпромислової 

власності; 

• введення в дію положення про дозвіл прискореної амортизаціїосновних 

фондів підприємств; 

• забезпечення умов щодо формування конкурентоздатногонаціонального 

товаровиробника інноваційних продуктів; 

• відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів назовнішніх 

ринках. 

 

Основні терміни і поняття: інноваційна політика держави, регулювання 

інноваційного підприємництва, органи державного регулювання інноваційної 

діяльності, інструменти регулювання інноваційної діяльності, прямі економічні 

стимули, непрямі економічні стимули, негрошові стимули, стимулююча 

інноваційна політика. 

 

Питання до теми 7: 

1) Вкажіть причини необхідності державної підтримки інноваційних зусиль 

підприємств. 

2) Назвіть мету і принципи державної інноваційної політики. 

3) Наведіть приклади негативного і позитивного впливу держави 

наекономічний розвиток країни.  

4) Охарактеризуйте типи державної інноваційної політики. Від чого 

залежить їх вибір?  

5) Вкажіть основні завдання довгострокової та поточної інноваційної 

політики держави.  

5) Охарактеризуйте інструменти державної підтримки інновацій. 

6) Які є форми і методи стимулювання інноваційної діяльності на 

підприємстві? 
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ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ПЛАН 

8.1. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального 

економічного середовища. 

8.2.Аналіз НІС України 

 

8.1. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального 

економічного середовища 

Вперше термін “національна інноваційна система” був введений у науковий  

обіг Б.Лундваллем у 1992р. у його праці “Національна система інновацій”. Автор 

стверджує, що технологічна взаємодія фірм в процесі інноваційної діяльності в 

основному реалізується в межах національних економік та визначається 

особливостями їх інституційної структури. Навіть в умовах динамізації 

глобалізації та активного співробітництва господарюючих суб’єктів різних країн 

інноваційний процес зберігає тісні генетичні зв’язки з національними 

економічними системами. Запропонований автором підхід до вивчення 

специфічних рис та ідентифікації ключових факторів технологічного розвитку  

провідних країн світу визначив основні методи розробки національних стратегій 

інноваційного розвитку більшості європейських держав протягом 90-х рр. ХХ ст. 

У подальшому концепція НІС була доповнена елементами інституційної 

економіки (Д.Норт досліджував роль інституційного середовища в активізації 

інноваційного процесу), стратегічного бенчмаркінгу (Р.Нельсон здійснив 

масштабне порівняння найуспішніших НІС світу та виділив найбільш ефективні 

методи державного управління, що сприяють технологічному розвитку). В кінці 

90-х рр. у зв’язку з динамізацією розвитку “нової економіки” значної 

актуальності набуло дослідження таких специфічних аспектів НІС, як: механізми 

трансферу знань, встановлення неформальних зв’язків між агентами-

інноваторами як  каталізатор дифузії інформації та технологій, побудова 

регіональних та секторальних інноваційних систем (Х.Едкіст). 
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НІС, за визначенням провідної російської дослідниці Іванової Н.І., – це 

сукупність організацій приватного та державного секторів економіки, які 

займаються НДДКР, здійснюють виробництво та реалізацію 

високотехнологічної продукції, а також управління та фінансування 

інноваційної діяльності. Важливою частиною НІС виступає інституційне 

середовище як сукупність законодавчих актів, норм та правил, що детермінують 

форми, методи та інтенсивність взаємодії всіх суб’єктів ринку, які займаються 

інноваційною діяльністю, з іншими сегментами національної економіки.  

На думку експертів ОЕСР, НІС – сукупність інститутів приватного та 

державного секторів, які індивідуально та в процесі взаємодії обумовлюють 

розвиток та розповсюдження новітніх технологій і створюють передумови для 

розробки та впровадження державної інноваційної політики. Отже, НІС – 

система взаємопов’язаних інститутів, які сприяють генеруванню, накопиченню, 

трансферу знань, навичок та технологій, що визначають рівень інноваційної 

конкурентоспроможності держави. 

На сучасному етапі формування концепції НІС виділяють два підходи щодо 

принципів створення основ інноваційного розвитку держави: 

- європейсько-американський, який базується на ідеї використання та 

зміцнення власного науково-технологічного потенціалу для генерування 

інноваційного продукту; 

- японський, який передбачає переважно зовнішнє запозичення нових 

знань та технологій та їх подальше вдосконалення. 

Аналіз інноваційної політики провідних країн світу дозволяє визначити 

основну ціль формування національних інноваційних систем – підвищення 

якості життя населення – шляхом: 

- створення додаткових робочих місць як у сфері науки, так і 

виробництва та послуг; 

- збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок 

підвищення обсягів виробництва наукомісткої продукції та зростання доходів 

населення; 
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- розміщення виробництв, перш за все екологічно шкідливих, у країнах, 

які не входять до “золотого мільярду”; 

- розв’язання власних екологічних та соціальних проблем за рахунок 

використання найновітніших технологій.  

У кожному конкретному випадку стратегія розвитку НІС визначається 

загальнодержавною макроекономічною політикою, нормативно-правовим 

забезпеченням, формами прямого та опосередкованого державного регулювання, 

станом науково-технологічного та промислового потенціалу, масштабами 

внутрішнього ринку, а також культурними традиціями, звичаями та 

особливостями країни.  

На розвиток НІС не впливає форма державного устрою та політичного 

режиму. Разом з тим, рівень розвитку національної інноваційної системи 

відповідає  суспільно-економічним відносинам та рівню розвитку виробничих 

сил  держави, на території якої вона функціонує. Наслідком даної закономірності 

є індивідуальність формування НІС в кожній окремій країні на основі позитивної 

світової практики. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні все більшої актуальності набуває 

підхід, який пов’язує інновації не лише з розробкою нової продукції, виробничих 

технологій, впровадженням організаційних змін, застосуванням нетрадиційних 

джерел енергії (шумпетеріанський підхід), а й із взаємодією між працівниками, 

фірмами та оточуючим середовищем бізнес-діяльності. Ряд авторів ідентифікує 

даний альтернативний підхід як “інноваційну діалогову модель” або “модель 

інноваційної взаємодії”. В сучасних НІС між агентами-інноваторами виникає 

взаємодія трьох типів: 

- конкуренція, як процес перманентного суперництва між виробниками, 

який стимулює їх інноваційну активність; 

- трансакція, що представляє собою обмін товарами та послугами, перш 

за все технологічними, між суб’єктами економічної діяльності; 
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- створення інноваційно-виробничих мереж, мета яких – трансфер 

інформації та технологій через встановлення неформальних зв’язків, 

співробітництво  та партнерство учасників ринку інноваційної продукції. 

Глибина взаємодії між учасниками НІС визначає темпи та динаміку 

інноваційного розвитку країни, а також напрямки та обсяги інформаційних 

потоків, тобто виступає основою  системи генерування та дистрибуції знань, так 

як: 

1. Основним конституюючим фактором НІС виступає налагоджене 

партнерство між представниками приватного та державного секторів економіки, 

оскільки інноваційний розвиток  залежить від бажання та можливості інституцій 

ефективно взаємодіяти, обмінюватись і спільно використовувати необхідну 

інформацію та технології. 

2. В межах НІС високим є рівень взаємозв’язків, взаємозалежностей та 

взаємодії між різними ринками (праці, капіталу, сировинним), що значно 

активізує  дифузію інформації та прискорює темпи інноваційного процесу. 

Даний факт необхідно враховувати при розробці стратегій  економічного 

розвитку. 

3. Науково-технологічні зв’язки виникають як між ринковими, так і 

неринковими структурами. Тому розробка інноваційної політики передбачає  

створення комплексу заходів як щодо регулювання існуючих ринків, так і 

стимулювання розвитку сітьових виробничих систем, наприклад, підтримка 

кластерних ініціатив. 

Концепція НІС передбачає аналіз взаємодії між учасниками 

інноваційного процесу на трьох рівнях: мікро -, мезо - та макрорівні. 

На мікрорівні досліджується внутрішній потенціал розвитку окремих фірм, 

сукупність їх бізнес-звязків з іншими компаніями, а також обсяги, напрямки, 

специфіка та ефективність інформаційних потоків між  суб’єктами ринку та 

неринковими структурами. Зазвичай, даний аналіз проводиться 

консалтинговими компаніями на замовлення топ-менеджменту фірм, але він 

також може бути використаний органами місцевого самоврядування для 
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визначення підприємств-лідерів та аутсайдерів при розробці стратегій 

інноваційного розвитку. 

Так, за результатами дослідження, проведеного експертами ОЕСР, 

інноваційна спроможність фірм залежить від їх здатності комбінувати 

інформацію, отриману із внутрішніх та зовнішніх джерел. Основна задача 

менеджменту фірми – за рахунок  процесів навчання трансформувати набуті 

дані та використати отримані знання для створення інноваційної продукції.  

На мезорівні аналізуються взаємозв’язки, що виникають між учасниками 

кластерів: секторальних (індустріальних), регіональних, функціональних. 

Індустріальні кластери охоплюють виробників, постачальників, дослідницькі 

інститути, транспортні та фінансові компанії, а також окремі державні установи, 

які об’єднуються для використання єдиної науково-технологічної бази. 

Виникнення регіональних кластерів пояснюється нерівномірністю розвитку та 

високою локальною концентрацією інноваційної активності. Функціональні 

кластери утворюються адміністративним шляхом на основі використання 

статистичних методів визначення спільних характеристик для певних компаній 

(наприклад, спільна сфера інноваційної діяльності). 

На макрорівні  для аналізу інформаційних потоків між учасниками НІС 

використовують два підходи: макрокластерний  та функціональний аналіз. 

Макрокластерний розглядає національну економіку як мережу взаємодіючих та 

взаємопов’язаних секторальних кластерів. Функціональний – як сукупність 

приватних та державних інституцій та систему інформаційно-технологічних 

зв’язків між ними, а саме: взаємодія між підприємствами; взаємодія між 

підприємствами, дослідними інститутами, університетами, у тому числі 

проведення спільних досліджень, спільні публікації, спільне патентування, а 

також неформальні зв’язки; інші заходи, що сприяють інноваційній взаємодії 

інститутів – венчурне фінансування НДДКР, пільгове оподаткування 

інноваційної діяльності тощо; мобільність креативного (здатного генерувати нові 

ідеї) персоналу.  
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Отже, формування НІС (як принципово нової форми економічної та 

фінансової взаємодії економічних агентів, задіяних в інноваційному процесі) – 

основний результат науково-технічного та інноваційного розвитку у ХХ ст. 

Ключовими позитивними наслідками функціонування НІС виступають: 

прискорення інноваційних процесів, подолання історично обумовленої 

ізольованості науки як самодостатньої сфери діяльності, перехід від лінійних 

методів створення інноваційної продукції (наукова ідея – розробка – 

виробництво – ринок) до нелінійних, сітьових регіональних систем генерування, 

дифузії та комерціалізації інновацій. 

 

8.2. Аналіз НІС України 

На сьогодні, у світовій практиці наукових досліджень 

використовуються три основні підходи до визначення національної 

інноваційної спроможності, тобто рівня розвитку НІС:  

1) Звіт про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього економічного 

форуму ;  

2) індекс економіки знань Світового Банку;  

3) аналіз національної інноваційної спроможності за методикою М.Портера 

та С.Штерна.  

Отже, проведемо аналіз НІС України за даними методиками. 

Аналіз НІС України за методикою Всесвітнього економічного форуму 

(ВЕФ). 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності країни у глобальному середовищі 

експерти ВЕФ використовують два індекси: зростаючої 

конкурентоспроможності (GCI) та мікро конкурентоспроможності (BCI). 

Розглянемо більш детально індекс GCI, оскільки до його складу входять такі 

субіндекси, як: макроекономічне середовище, суспільні інститути, 

технологічний. Проаналізуємо динаміку рейтингу України за GCI у 2002-2013 рр. 

(Таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка рейтингу України за GCI у 2002-2013 рр.� 

Рік Позиція у рейтингу Кількість країн у рейтингу 
2002 74 80 
2003 84 102 
2004 86 104 
2005 84 117 
2008 72 131 
2010 82 132 
2011 89 131 
2012 82 139 
2012 73 140 
2013 84 139 

�Джерело: Складено на основі Global Competitiveness Report 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 

 
Отже, можна констатувати незначне покращення позиції України за GCI у 

2013р., що можна пояснити підвищенням субіндексу суспільних інститутів та 

відносною стабільністю технологічного індексу і оцінки макроекономічного 

середовища. 

Незважаючи на всі заходи та програми уряду щодо підвищення інноваційної 

спроможності України досі не створено передумов до прискореного входження 

держави до групи ключових країн-інноваторів. Дану тезу підтверджує позиція 

України у Глобальному звіті інформаційних технологій (Україна посіла 81-е 

місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

втративши 8 позицій порівняно з торішнім показником (у 2013 році в рейтингу 

Україна посідала 73-е місце). Про це повідомляється в доповіді «Глобальний звіт 

про розвиток інформаційних технологій - 2014», складеній Всесвітнім 

економічним форумом (ВЕФ). Глобальний звіт інформаційних технологій 

базується на використанні індексу готовності до створення мереж, який, в свою 

чергу, включає три субіндекси: середовище для розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в країні; готовність до створення мереж 

ключових гравців ринку – приватних осіб, підприємств та державних органів; 

рівень використання ІКТ ключовими гравцями ринку. 

Отже, можна зробити висновок, що згідно оцінок експертів ВЕФ, українська 

НІС знаходиться на початковому етапі свого формування, оскільки взаємодія 
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учасників інноваційного процесу є наднизькою, рівень використання ІКТ є 

недостатнім, а інституційні умови розвитку інноваційної діяльності – 

несприятливими. 

Індекс економіки знань України за методикою Світового Банку 

Індекс економіки знань (KnowledgeEconomyIndex – КЕІ) визначає 

ефективність зовнішнього середовища щодо розповсюдження та використання 

знань з метою сприяння економічному розвитку держави. Тобто це агрегований 

показник, який демонструє рівень розвитку країн світу в умовах “економіки 

знань”. Індекс КЕІ включає чотири складові: економічні стимули та 

інституційний режим; освіта та людські ресурси; інноваційна система та ІКТ,  до 

яких належать певні субіндекси (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Субіндекси індексу КЕІ 

Субіндекс Економічні стимули 
та інституційний 
режим 

Освіта та 
людські 
ресурси 

Інноваційна 
система 

Інформаційно-
комунікаційні 
технології 

Показники 1. тарифні та 
нетарифні бар’єри; 
2. якість 
регуляторної 
системи; 
3. законодавство. 
 

рівень 
писемності 
дорослих; 
середня 
освіта; 
вища освіта 

кількість 
науковців, 
зайнятих 
НДДКР; 
патенти, 
зареєстровані 
USPTO (US 
Patent and 
Trademark 
Office); 
статті у 
наукових та 
технічних 
журналах. 

кількість 
телефонів на 
1000 осіб; 
кількість 
комп’ютерів на 
1000 осіб; 
кількість 
користувачів 
Інтернету на  
10 000 осіб 

Щодо України, то за результатами розрахунків Світового банку за версією 

КАМ-2012 серед 146- ти країн світу Україна за індексом економіки знань посіла 

56-те місце у загальному рейтингу з показником 5,73 та зайняла перше місце 

серед країн з рівнем доходу нижче середнього. Найближчими сусідами України 

за рейтингом є Росія (55-те місце зі значенням індексу 5,75) та Македонія (57-ме 

місце зі значенням індексу 5,65). Треба зазначити, що протягом 2007–2009 років 

позиція України за ІЕЗ була незмінною – 51-ше місце рейтингу (значення індексу 
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становило відповідно по роках –5,58, 5,80 та 6,00), хоча у 2000 р. вона займала 

55-ту позицію зі значенням індексу 5,65. Основною конкурентоспроможною 

перевагою України залишається освіта (21-ше місце у рейтингу). Коефіцієнт 

охоплення вищою та середньою освітою серед населення віком від 17 до 21 років 

упродовж останнього періоду (2000–2012 рр.) становив 81% (рис. 1, табл. 3). 

Рейтинг субіндексу освіти України піднявся на 10 позицій, що забезпечено 

істотним покращанням усіх його індикаторів-складників. 

Отримане 56 місце у 2012 р. було забезпечено такими позиціями 

складових індексу: економічні стимули та інституції (3,95 балів - 93 місце), 

інноваційна та технологічна адоптація (5,76 балів -59 місце), освіта та людські 

ресурси (8,26 балів - 21 місце), інформаційно-комунікаційні технології (4,96 

балів - 77 місце) (таблиця 4). 

Таблиця 3 

Індекс економіки знань: Україна та деякі країни світу у 2000 та 2012 рр. 

 

Таблиця 4 

Індекс економіки знань та його складові для України у 2012 р. 

 

Порівняно низький прогрес в Україні спостерігався за всіма індикаторами 

субіндексу ІКТ. Так, хоча кількість телефонів на тисячу жителів зросла з 230 у 

2000 р. до 1480 у 2012 р., в інших країнах цей індикатор збільшився ще значніше. 
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У результаті за субіндексом ІКТ Україна посіла 77-ме місце у рейтингу з 

показником 4,96. За субіндексом інновацій у 2012 році Україна зайняла 59-те 

місце з показником 5,76, за субіндексом економічного та інституційного режиму 

– 93-те місце з показником 3,95. 

 

Рис. 1. Індикатори індексу економіки знань України у 2000 та 2012 рр 

Таким чином, основними пріоритетами державної інноваційної політики в 

процесі створення НІС України повинні бути наступні заходи: створення 

сприятливого інституційного середовища для розвитку інноваційної взаємодії 

суб’єктів ринку (через застосування спрощеної системи оподаткування НДДКР, 

створення та реалізацію спільних дослідницьких проектів та використання 

загальних баз даних приватними та публічними інститутами в інноваційній 

сфері, підтримку кластерних ініціатив); активізація інноваційної діяльності в 

державі (за рахунок збільшення державного фінансування НДДКР, залучення 

приватних інвесторів, у тому числі іноземних, до фінансування НДДКР, 

створення державної системи венчурного фінансування НДДКР), сприяння 

розповсюдженню ІКТ (шляхом імплементації Державної програми 

інформатизації суспільства, використання міжнародних програм технічної 

допомоги). 

Аналіз національної інноваційної спроможності України за методикою 

М.Портера та С.Штерна. 

У 2001р. професори М.Портер та С.Штерн в процесі підготовки щорічного 

Звіту про глобальну конкурентоспроможність започаткували розробку індексу 
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інноваційної спроможності країн світу (NationalInnovationCapacity). Вони 

визначають національну інноваційну спроможність як “потенціал країни 

виробляти інноваційну продукцію, що користується комерційним успіхом... 

поняття “національна інноваційна спроможність” не є тотожним науковим 

досягненням або технологічному рівню розвитку країни, які не передбачають 

обов’язкового застосування новітніх технологій”. За їх методикою, 

національна інноваційна спроможність визначається  5 детермінантами. 

1. Частка науковців та дослідників у загальній кількості населення. 

2. Загальна інноваційна політика, що визначається як сукупність заходів, 

які активізують інноваційну активність в країні, а саме: рівень оподаткування, 

захист прав інтелектуальної власності, конкурентне середовище та 

антимонопольне законодавство; крім того, вона включає технологічний фактор – 

лідерство у фундаментальних дослідженнях. В цілому, інноваційна політика 

характеризує в більшій мірі загальний бізнес-клімат в країні, ніж рівень її 

технологічного розвитку. 

3. Наявність розвиненої кластерної мережі. У сучасному глобальному 

середовищі ізольованість компаній виступає вагомим чинником, що 

перешкоджає їх ефективному розвитку. Передумовою досягнення високого 

конкурентного статусу фірмами-продуцентами є їх участь в інноваційно-

виробничих мережах – кластерах. 

4. Якість комунікаційних взаємозв’язків між учасниками інноваційного 

процесу. Практичним проявом даного показника є рівень розповсюдження ІКТ в 

країні. 

5. Діяльність та стратегія компаній. Даний показник характеризує 

кваліфікацію національних менеджерів та їх спроможність розробляти і 

впроваджувати ефективні стратегії підвищення інноваційної 

конкурентоспроможності компаній. 

Глобальний індекс інновацій (GlobalInnovationIndex) Корнельського 

університету, бізнес-школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності WIPO дозволяє оцінити здатність країн світу створювати сприятливе 
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середовище для інновацій, а також результат від інноваційної діяльності. Індекс 

складається з 84 субіндексів, згрупованих за наступними напрямками: інституції; 

людський капітал та досліження; інфраструктура; розвиненість ринку; 

розвиненість бізнесу; розвиток технологій та економіки знань; розвиток творчої 

діяльності. 

У 2013 р. Україна за Глобальним індексом інновацій посіла 71 місце серед 

142 країни світу, що на 8 позицій менше порівняно з 2012 р. і на 11 — порівняно 

з 2011 р. (табл. 5). 

Таблиця 5 
Складові субіндексу інновацій індексу конкурентоспроможності України 

 
Аналіз субіндексів Глобального індексу інновацій свідчить, що 

основними вадами, які заважають інноваційному розвитку України, є 

недостатня ефективність державного управління (124 місце у світі) і 

регуляторного контролю (113), низька якість верховенства права (117), 

несприятливе бізнес-середовище (127), ускладнений режим сплати податків та 

банкрутства підприємств (125 та 135 відповідно), недостатня енергоефективність 

та екологічність виробництв (119 та 97 відповідно), низькі темпи формування 

капіталів (108), недостатній рівень конкуренції на внутрішньому ринку (101 та 

82 відповідно), низький рівень розвитку кластерів (110) та ін. 

За оцінками експертів, які здійснювали розглянуті дослідження, інноваційна 

діяльність в Україні потребує міжгалузевого технологічного обміну, зміцнення 

зв’язків компаній з університетами та науково-дослідними інститутами, розвитку 

міжнародної науково-технічної кооперації, венчурного інвестування в нові 
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прогресивні розробки, створення інноваційної інфраструктури, широкого 

застосування інформаційних технологій тощо. 

За результатами рейтингу Національної інноваційної спроможності країн 

світу у 2013р. Україна ще далека від реалізації амбітних планів бути рівною 

серед інноваційно розвинених країн. Україна посідає лише 74 місце серед 142 

країн (таблиця 6). 

У списку найбільш інноваційних країн планети, який був оприлюднений на 

початку 2013 року агентством Bloomberg, Україна увійшла до 50 кращих країн і 

посіла 42 місце. При цьому агентство Bloombergрозглянуло показники понад 200 

країн і суверенних регіонів, щоб визначити їхній інноваційний фактор. 

Остаточний список було скорочено до 96, з якого вибрано 50. 

Для досягнення визначених у Програмі економічних реформ показників 

розвитку необхідно, у першу чергу, удосконалити нормативно-правовубазу 

регулювання інноваційної діяльності. 

Таблиця 6 

Підіндекс «Інновації» та його складові для України 

за період 2008—2012 рр.� 

 
�Джерело : The Global Competitiveness Report 2011—2012. — [Електроннийресурс]. 

— Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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Проведений аналіз дає можливість зробити наступні висновки: 

По-перше, традиційно Україна займає досить високу позицію за часткою 

науковців у загальній кількості населення. Але, разом з тим, необхідно 

наголосити на негативній динаміці даного показника, яка зумовлена процесом 

“відтоку мозків”.Отже, одним з першочергових заходів державної інноваційної 

політики має стати впровадження дієвої системи матеріально-морального 

заохочення науковців та стимулювання їх інноваційної активності.  

По-друге, найслабші  позиції у рейтингу Інноваційної спроможності країн 

Україна займає за субіндексами загальної інноваційної політики та діяльності й 

стратегії компаній. Даний факт пояснюється загальною неефективністю бізнес-

середовища, що деструктивно впливає на виникнення інформаційних потоків та 

неформальних зв’язків між учасниками інноваційного процесу, які формують 

основу  ефективної НІС. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна стверджуємо, що головною 

метою розробки та імплементації ефективної державної інноваційної політики є 

забезпечення позитивних структурних зрушень на науковій основі, підвищення 

продуктивності економіки за рахунок випереджаючого розвитку 

високотехнологічних галузей та виробництв  з високою часткою доданої 

вартості, стимулювання створення нових знань та їх подальшого використання з 

метою забезпечення високого міжнародного конкурентного статусу країни на 

глобальному ринку у довгостроковій перспективі. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства в основному 

завершується процес формування національних інноваційних систем, 

орієнтованих на побудову постіндустріального суспільства. Домінуюча роль в 

управлінні даним процесам належить державі, яка, з одного боку, визначає 

правила функціонування НІС, з іншого – забезпечує необхідну ресурсну 

підтримку, у тому числі фінансову. 

Наступним етапом еволюції НІС має стати їх об’єднання у єдину глобальну 

інноваційну систему, основу якої утворять США, країни ЄС та Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. 
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Таким чином, формування Української національної інноваційної системи 

повинно не лише забезпечити становлення економіки, заснованої на знаннях, але 

й сприяти участі України у світовому інноваційному просторі у якості 

рівноправного партнера.  

Досягнення поставленої мети необхідно здійснювати на основі 

використання системного підходу шляхом створення цілісної національної 

інноваційної системи (НІС), що забезпечує ефективну взаємодію наукових 

організацій, вищих учбових закладів, малих і крупних інноваційних і 

виробничих підприємств, технологічних концернів, технопарків, інноваційних 

бізнес-інкубаторів і центрів за допомогою інститутів правового, фінансового і 

соціального характеру. 

В Україні досі функціонують лише окремі, не пов`язані між собою елементи 

національної інноваційної системи. Для створення ефективно функціонуючої 

НІС слід вирішити такі першочергові завдання: 

- реформувати систему органів управління інноваційним розвитком на 

загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях; 

- створити ефективні механізми реалізації пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності із застосуванням програмно-цільових методів; 

- удосконалити методи комерціалізації та трансферу технологій в 

результаті формування національної системи венчурного фінансування сфери 

НДДКР як необхідної передумови підвищення рівня інноваційної активності 

бізнес-субۥєктів; 

- сприяти розповсюдженню інформаційно-телекомунікаційних 

технологій шляхом збільшення частки державного фінансування модернізації 

інноваційної інфраструктури, а також застосування широкого спектру 

інструментів міжнародної технічної допомоги; 

- прискорити процес формування сучасної інноваційної культури 

суспільства. 
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Основні терміни і поняття: національна інноваційна система, 

інноваційна політика, інноваційний розвиток країни, рівень розвитку НІС, 

індекс економіки знань, національна інноваційна спроможність. 

 

Питання до теми 8: 

1) Дайте визначення терміну «національна інноваційна система» 

2) На сучасному етапі формування концепції НІС виділяють два підходи 

щодо принципів створення основ інноваційного розвитку держави. 

Охарактеризуйте ці підходи. 

3) Назвіть основну ціль формування національних інноваційних систем. 

40 На яких рівнях концепція НІС передбачає аналіз взаємодії між 

учасниками інноваційного процесу? 

5) Які три основні підходи у світовій практиці наукових досліджень 

використовуються до визначення національної інноваційної спроможності, тобто 

рівня розвитку НІС? 

6) Які два індекси використовують експерти ВЕФдля оцінки рівня 

конкурентоспроможності країни у глобальному? 

7) Що собою представляє індекс зростаючої конкурентоспроможності 

(GCI)? 

8) Проаналізуйте динаміку рейтингу України за індексом зростаючої 

конкурентоспроможності (GCI) за останні роки. 

9) Що визначає індекс економіки знань, які чотири складові він включає? 

10.Індекс економіки знань України за методикою Світового Банку. 

11) Аналіз національної інноваційної спроможності України за методикою 

М.Портера та С.Штерна. 

12) Охарактеризуйте рейтинг України за Глобальним індексом інновацій. 

13) Як Ви вважаєте, що є головною метою розробки та імплементації 

ефективної державної інноваційної політики? 

14) Які першочергові заходи і програми необхідня для створення ефективно 

функціонуючої НІС в Україні? 
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ТЕМА 9. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ 

ПЛАН 

9.1.Маркетинг інновацій як один з інструментів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 

9.2. Інноваційна маркетингова стратегія 

9.3. Впровадження концепції інноваційного маркетингу у діяльність 

промислових підприємств 

 

9.1. Маркетинг інновацій як один з інструментів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 

У сучасних умовах основними критеріями ефективного розвитку 

підприємств стають якість і швидкість впровадження нових інформаційних 

систем з акцентом на максимальне задоволення споживацьких вподобань. В 

таких умовах виникає потреба у використанні маркетингу інновацій, що є 

запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже дозволяє виявляти і 

контролювати ті фактори, які визначають умови тривалого виживання і розвитку 

(на основі інновацій) на ринку. Проте характерною рисою вітчизняної економіки 

є розірваність інноваційного циклу, коли спостерігається організаційна 

неузгодженість між маркетинговими дослідженнями і безпосередньою 

комерціалізацією інновацій, що значно перешкоджає формуванню інноваційних 

моделей управління підприємствами, веде до необхідності оперативних 

коригувань їх діяльності або формування специфічних механізмів управління, 

які дозволяють прогнозувати майбутні інноваційні зміни. 

У нинішніх мінливих умовах господарювання сталого зростання 

підприємство може досягти, якщо буде реалізовувати одну із базових 

конкурентних стратегій. Залежно від економічної ситуації ними можуть бути або 

переборення нестійкості і виживання, або підтримка стійкості, але підприємство 

може забезпечити свою високу конкурентоспроможність у разі розробки та 

реалізації найбільш дієвої конкурентної стратегії, а саме стратегії розвитку і 

сталого зростання. 
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До важливих стратегічних альтернатив сталого конкурентного розвитку 

підприємства згідно з цією конкурентною стратегією належить інтенсивне, 

інтеграційне зростання і диверсифікація. У свою чергу, інтенсивне зростання 

означає зростання випуску продукції при існуючих виробничих потужностях, 

глибоке впровадження на ринок і модифікацію товарів, а ще суттєвіше – 

організацію випуску нових високоякісних товарів. 

Логіка розвитку підприємства, яке здійснює інноваційну діяльність та 

завдяки цьому належить до інноваційно активних, приводить до переносу центру 

ваги з оперативного тактичного планування на стратегічний рівень, на рівень 

формування нового типу управління – інноваційного маркетингу. 

В останнє десятиріччя в теорії маркетингу виник напрям, який називається 

маркетинг інновацій. Під маркетингом інновацій слід розуміти діяльність, 

спрямовану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу 

підприємства, розроблення на цій основі нових товарів та технологій і їх 

просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш 

ефективним, ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку 

та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку. 

Інноваційний маркетинг у сучасному розумінні являє собою єдність 

стратегій, філософії бізнесу, функцій і процедур управління підприємством. 

Концепція маркетингу інновацій є основою дослідження ринку і пошуків 

конкурентної стратегії підприємства. 

Першочерговим завданням підрозділів маркетингу на початковому 

етапі пошуку інновації стає дослідження ринку: рівня попиту і конкуренції, 

поведінки покупця і динаміки його переваг, наявності конкуруючих продуктів і 

можливостей закріплення новинки на ринку. 

Маркетинг інновацій можна розглядати також з таких позицій: 

1) як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей 

інноваційного розвитку; 

2) як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, що 

пов’язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок; 
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3) як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення 

можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і 

комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний 

менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення 

досягнень науки і техніки у нові товари, здатні задовольнити потреби і запити 

споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток; 

4) як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів 

господарювання, а разом з тим і національної економіки у цілому, на 

інноваційний розвиток 

При здійсненні інноваційної діяльності важливу роль відіграє вибір 

принципів реалізації маркетингових заходів. Можна ідентифікувати такі 

основні принципи маркетингу інновацій: 

1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації; 

2) захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, яка 

поставлена перед інноваційним проектом; 

3) інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в 

систему менеджменту підприємства; 

4) орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги до 

прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що забезпечують 

високопродуктивну господарську діяльність; 

5) застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики 

активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з 

одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси. 

Отже, маркетинг інновацій на підприємствах варто розуміти як комплексне 

використання принципів і методів маркетингу з метою створення на 

підприємствах необхідних умов для пошуку продуктивних змін, їх здійснення, 

поширення й комерціалізації.  
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9.2. Інноваційна маркетингова стратегія 

Загальновідомо, що комплекс інноваційного маркетингу включає розробку 

інноваційної стратегії, аналіз ринку й оперативний маркетинг. 

Основна мета стратегічного інноваційного маркетингу полягає у розробці 

стратегії проникнення інновації на ринок. Тому в основу стратегічних 

маркетингових досліджень закладається аналіз кон'юнктури ринку з наступною 

розробкою сегментів ринку, організацією і формуванням попиту, моделюванням 

поведінки покупця. 

Стратегічний інноваційний маркетинг визначається сегментуванням ринку, 

позиціонуванням товару. Ключовим моментом стратегії маркетингу є 

дослідження і прогнозування попиту на новий товар, засноване на ретельному 

вивченні сприйняття споживачем інновації. У процесі стратегічних досліджень 

керівник інноваційного проекту повинен визначити:яку продукцію, якої якості і 

яких споживачів він буде пропонувати. Тому стратегічний маркетинг 

орієнтований на тісний контакт працівників маркетингових і соціологічних 

служб підприємства зі споживачем (анкетування, опитування по телефону, 

репрезентативні вибірки і т.д.). 

Інноваційна маркетингова стратегія містить: стратегічний вибір 

продуктів і систем;використання синергетичних ефектів;добір і оптимізацію 

придатнихтехнологій;кооперацію в інноваційній сфері зіншими підприємствами. 

Оперативний інноваційний маркетинг має свої особливості. На етапі його 

здійснення розробляються конкретні форми реалізації обраної інноваційної 

стратегії. Оперативний маркетинг націлений на максимізацію прибутку й обсягу 

продажів, підтримку репутації підприємства, розширення частки ринку.  

Відповідно до теорії інноваційного маркетингу процес сприйняття 

нового товару складається з таких етапів: 

1. Первинна поінформованість, якої недостатньо для сприйняття 

пропонованої інновації потенційним споживачем. 

2. Впізнавання товару, коли споживач уже має деяку інформацію, виявляє 

цікавість до новинки і шукає додаткову інформацію про цю новинку. 
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3. Ідентифікація нового товару, в процесі якої потенційний споживач 

зіставляє новинку зі своїми потребами. 

4. Оцінка можливостей використання нововведення. Споживач приймає 

рішення про апробацію нововведення. 

5. Апробація нововведення споживачем з метою одержання інформації про 

інновацію і про можливість придбання. 

6. Ухвалення (чи не ухвалення) рішення про придбання або інвестування в 

створення нововведення. 

Способи і форми використання інноваційного маркетингу дуже 

різноманітні. Структура можливостей інноваційного маркетингу виглядає 

так: 

1) аналіз ринку й оточення: спостереження за найважливішими новаціями в 

технологічній сфері і виявлення критичних факторів технологічного розвитку; 

систематичне дослідження ринку для виявлення споживчого попиту і ринкових 

ніш з високим потенціалом прибутку, поведінки конкурентів; 

2) розвиток на підприємстві: керівництво підприємства – джерело імпульсів, 

що визначає місце інновацій у рамках філософії підприємства і його 

цілеорієнтації; стимулювання функціональними підрозділами для досягнення 

синергетичного ефекту на максимально ранній стадії реалізації інновацій; 

3) застосування на підприємстві: забезпечення комунікації та узгодження на 

ключовому стику «маркетинг/збут – дослідження/розробки»; упровадження 

маркетингового мислення на всіх рівнях керівництва і у всіх сферах 

міжособистісної комунікації, розвиток кооперативного стилю управління для 

активізації творчого потенціалу співробітників, створення вільних зон і 

одночасно послідовне управління інноваційними проектами; створення 

інноваційних гуртів, систематична генерація ідей у командній роботі з 

використанням технологій, що стимулюють творче мислення, насамперед, з 

орієнтацією на такі критерії, як ринковий успіх, технічна виконуваність і 

фінансова забезпеченість. 
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Таким чином, маркетинг інновацій складається з багатьох етапів, кожен з 

яких має свою цінність для впровадження інновації на підприємстві. При 

цьомумаркетинг інновацій, як комплекснийінструмент, орієнтований на 

досягненнявизначених цілей в умовах конкурентногосередовища, коли цілі 

інших суб’єктів ринку можуть з ними не збігатися. Це протиріччя слід 

ураховувати, коли здійснюється узгодження дій у межах формування комплексу 

маркетингу та інноваційного розвитку (впровадження інноваційної стратегії) 

підприємства. 

У процесі формування маркетингу інновацій формується стратегія 

маркетингу та інноваційна стратегія, яка містить перспективні та поточні цілі 

підприємства, опис завдань, що необхідно вирішити для досягнення цих цілей, 

перелік заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань, контрольні 

показники і критерії досягнення цілей. У загальному випадку вона включає 

стратегію формування і розвитку цільового ринку, товарну стратегію, цінову 

стратегію, стратегію просування продукції на ринку (включаючи систему збуту 

та товарообіг), стратегію створення і стимулювання попиту тощо. 

Серед основних інструментів активного впливу маркетингу інновацій 

слідзазначити заходи комплексу стимулювання,проведення адекватних ситуації 

на ринкуцінової та збутової політики. Серед дієвихзаходів слід звернути увагу 

навипереджувальне за часом, порівняно зрозвитком реальної ситуації на 

ринку,імітаційне моделювання процесів сприйняттянової продукції споживачами 

та іншимисуб’єктами ринку. 

У загальному плані маркетинг інновацій полягає в обслуговуванні розробки 

та реалізації інновацій, розробки та впровадження інноваційної стратегії 

підприємства, виявленні факторів, від яких залежить конкурентоспроможність 

підприємства в цілому та його продукції. Також практичне застосування 

концепції маркетингу з метою визначення методології вибору проектів 

інноваційного розвитку дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості рішень з 

управління вибором напрямів інноваційного розвитку вітчизняних підприємств у 

нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки. 
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9.3. Впровадження концепції інноваційного маркетингу у діяльність 

промислових підприємств 

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволив визначити основні 

напрямки дій вітчизняних промислових підприємств у рамках концепції 

інноваційного маркетингу: 

1. Імпорт закордонних інноваційних технологій (у т.ч. відкриття іноземними 

виробниками заводів на території України). 

2. Розроблення та впровадження власних інновацій – організація на 

вітчизняних підприємствах власних наукових лабораторій та постійна кропітка 

робота маркетингових служб зі створення інноваційної продукції, яка 

задовольняє вимоги саме вітчизняних покупців. 

Звичайно, більшість підприємств бажають бути лідерами на ринку. Більше 

шансів досягти цього є саме при прийнятті рішення на користь другого 

напрямку. Але, як відомо, виробництво інновацій, які відповідають потребам 

ринку є досить складною справою. Тому перед тим як прийняти рішення про 

налагодження діяльності з виробництва власних інновацій, слід ретельно оцінити 

наявні можливості. 

У результаті обрання підприємством концепції інноваційного маркетингу 

доцільним є реорганізація його організаційно-управлінської структури. Це 

пов’язано з тим, що концепція потребує переходу на проектне управління, тобто 

реалізація основних засад інноваційного маркетингу передбачає розроблення та 

реалізацію інноваційних проектів, управління якими не завжди можливе в межах 

існуючих організаційних структур. 

Розглянемо основні типи структур, що доцільно використовувати саме 

для проектного управління. 

На сьогоднішній день існує три головних підходи до організації роботи над 

проектами. Вони включають в себе певну комбінацію гнучкості й поточної 

роботи в різних пропорціях: 

1. Інкорпорована організація проектів; 

2. Незалежна організація проектів; 
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3. Матрична організація проектів. 

Інкорпорована організація проектів передбачає закріплення окремих 

проектів за функціональними підрозділами, керівники яких стають основними 

відповідальними особами за виконання проектів. 

Незалежна організація проектів відрізняється від інкорпорованої тим, що 

планування проектів відбувається на вищій ланці управління шляхом створення 

експертної групи, яка координує роботу як функціональних підрозділів, так і 

створених проектних груп, до яких залучаються експерти з потрібних для роботи 

підрозділів. 

Таким чином, проектні групи є незалежними і виконують покладені на них 

обов’язки без співробітництва з іншими підрозділами. 

Матрична організація передбачає створення окремої структури, 

керівником якої є проектний директор, який координує планування та реалізацію 

всіх проектів підприємства. Окрім цього, до його повноважень входить 

залучення експертів функціональних підрозділів до роботи проектної команди. 

Переваги та недоліки кожної з варіантів структур, сформовані на основі 

аналізу, представлено в табл. 1. 

Як видно з табл. 1, найбільше переваг має матрична організація проектів. 

Саме вона є більш ефективною в теперішніх умовах функціонування. Окрім 

цього, саме матрична організація дозволяє реалізовувати інтегративну функцію 

управління інноваційною та маркетинговою діяльністю, яка є необхідною у 

відповідності до основних засад концепції інноваційного маркетингу. Так, до 

обов’язків голови проектної дирекції входить координація та взаємоузгодження 

роботи відділів, які залучені до реалізації інноваційних проектів. Виходячи з 

цього, керівник постійно отримує необхідну інформацію про процес розробки та 

реалізації проектів і може приймати відповідні управлінські рішення. 
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Таблиця 1  

Переваги та недоліки організаційних проектних структур 

 

Таким чином, у результаті прийняття рішення про перехід підприємства до 

концепції інноваційного маркетингу, доцільним є прийняття рішення про 

створення окремого підрозділу, головною функцією якого є управління та 

реалізація інноваційних проектів, тобто реорганізація структури управління в 

модель матричного типу. Однак, варто зауважити, що дана модель не є єдино 

можливою, і якщо підприємство може ефективно функціонування з іншими 

організаційними структурами, тоді реорганізація або не проводиться, або 

відбувається в бік інших структур. Та необхідно, все ж таки, зауважити, що саме 

матрична структура є провідною в сьогоднішніх умовах, адже її обирають 

підприємства, що займаються виробничою діяльністю, консалтингом та 

банківською справою. Інші ж структури обирають торгові підприємства 

тапідприємства, які займаються виконанням робіт. 

Окрім змін в організаційній структурі управління, впровадження концепції 

інноваційного маркетингу передбачає активізацію проведення маркетингових 

досліджень та стимулювання творчої і наукової діяльності персоналу. Таким 
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чином, концепція інноваційного маркетингу передбачає розроблення та 

впровадження нових методик стосовно проведення досліджень, а також нових 

методик мотивації працівників. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, можна запропонувати 

наступну схему впровадження концепції інноваційного маркетингу на 

підприємстві, яка представлена на рис. 1 

 

Рисунок 1 – Схема впровадження інноваційного маркетингу на 

підприємстві 

Отже, виходячи з рис. 1, впровадження концепції інноваційного маркетингу 

починається з прийняття управлінського рішення про перехід підприємства до 

неї. У результаті прийняття такого рішення, на підприємстві створюється та 

розвивається забезпечуюча підсистема інноваційного маркетингу, яка полягає в 

удосконаленні організаційної підсистеми, підсистеми мотивації персоналу та 

активізації дослідницької діяльності. 

Після створення цієї підсистеми відбувається процес обрання 

підприємством стратегічних напрямків розвитку. Досягнення обраних напрямків, 
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як вже зазначалось, відбувається шляхом розроблення та реалізації інноваційних 

проектів.  

Однак, варто зауважити, що реалізація проектів повинна базуватись на 

реалізації комплексу інноваційного маркетингу. 

На рис. 2 розглянуті складові комплексу інноваційного маркетингу. 

Виходячи з рис. 2, складовим комплексу є, перш за все, чотири традиційних 

елементи, тобто товарна, цінова, збутова та комунікаційна політики 

підприємства. Саме вони є основою маркетингу взагалі і саме вони дозволяють 

підприємству функціонувати в ринкових умовах. 

 

Рисунок 2 – Складові комплексу інноваційного маркетингу 

 

У якості додаткових елементів, пропонується використовувати такі: 

1. Зовнішні та внутрішні взаємовідносини підприємства (англійською 

мовою 

 «people») – це взаємини з основними контрагентами та комунікації на самому 

підприємстві. 
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Виокремлення цієї складової пов’язано з розвитком інформаційної 

економіки, під якою розуміють виробничу систему в поєднанні зі сферою 

споживання, де інформація є провідною виробничою силою (вирішальним 

засобом та предметом праці), а також основним продуктом виробництва та 

предметом споживання. 

Комунікації підприємства є основою отримання ним інформації та 

можливості прийняття відповідних рішень. Таким чином, взаємини на різних 

рівнях діяльності підприємства є невід’ємною частиною його успішного 

функціонування. Аналіз існуючих взаємин та розвиток нових дозволяють 

підприємству більш якісно реалізувати свою господарську діяльність з метою 

досягнення поставлених цілей.  

Таким чином, основними завданнями в рамках даної складової 

комплексу є: 

- збір інформації про основних суб’єктів, з якими підприємство співпрацює 

та контактує, та її аналіз; 

- налагодження довгострокових контактів з контрагентами, підвищення 

ефективності співпраці з ними; 

- покращення рівня комунікацій з персоналом підприємства. 

2. Інноваційна культура підприємства (англійською мовою «culture») – 

корпоративна культура, яка направлена в основі своїй на інновації, їх постійну 

генерацію та впровадження. Дана складова відповідає за процес переходу 

підприємства на інноваційний розвиток шляхом підвищення розуміння всіх його 

працівників про необхідність даного процесу. Тобто лише робота всіх елементів 

системи підприємства, їх співпраця та взаємоузгодження дій дозволить 

підприємству ефективно розвиватись на засадах інноваційного маркетингу. 

Розвиток інноваційної культури має бути одним з основних завдань вищого 

керівництва підприємства. 

 

Основні терміни і поняття: конкурентний розвиток підприємства, 

інноваційна діяльність, інноваційний маркетинг, концепція маркетингу 
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інновацій, інноваційна маркетингова стратегія. 

 

Питання до теми 9: 

1)  Що собою являє інноваційний маркетинг у сучасному розумінні? 

2) Що єосновою дослідження ринку і пошуків конкурентної стратегії 

підприємства? 

3) Назвіть першочергове завдання підрозділів маркетингу на початковому 

етапі пошуку інновації. 

4)  Сформулюйте основні принципи маркетингу інновацій. 

5) Що включаєкомплекс інноваційного маркетингу? 

6) У чому полягаєосновна мета стратегічного інноваційного маркетингу? 

7) Які елементи містить інноваційна маркетингова стратегія? 

8) Назвіть особливості оперативного інноваційного маркетингу. 

9)З яких етапів складається процес сприйняття нового товару відповідно до 

теорії інноваційного маркетингу? 

10) Як виглядає структура можливостей інноваційного маркетингу? 

11) Назвіть основні напрямки дій вітчизняних промислових підприємств у 

рамках концепції інноваційного маркетингу. 

12) Пригадайте переваги та недоліки організаційних проектних структур. 
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ТЕМА 10. СТРАТЕГІЇ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

10.1. Розроблення інноваційної стратегії 

10.2. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення 

10.3. Методи управління вибором інноваційних стратегійпідприємства 

10.4. Обґрунтування сутності сучасної бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства 

10.5. Характеристика інноваційної концепції бізнесу 

 

10.1. Розроблення інноваційної стратегії 

Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного 

менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування тареалізації 

інноваційних проектів і програм, які розраховані на якіснізміни в діяльності 

організації на ринку, виробництві або соціальнійсфері підприємства (організації). 

Стратегія — це сукупність усіх дій управлінського характеру, спрямованих 

на зміцнення позицій організації (підприємства, корпорації) і задоволення 

споживачів, які сприяють досягненню місії та цілей організації. Стратегія — це 

комплексний план, що орієнтуєорганізацію не на сьогодення, а на перспективу. 

Метою стратегії єзабезпечення не стільки поточного успіху, скільки 

прискореногопостійного розвитку організації в умовах конкуренції, лідерства 

наринку. 

Розробляючи інноваційні стратегії, необхідно врахувати такі їх 

особливості: 

1) Стратегії підприємств перебувають під впливом змін унавколишньому 

середовищі. Вони можуть самі формувати ці змінисвоїм активним впливом або 

відгукнутися у формі реакції (стратегіїпристосовування). Зміни навколишнього 

середовища можуть бутитакими, що вже наступили, або ще тільки очікуються. 
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2) Стратегії дають можливість встановити, яким чином можнаввести в дію 

наявний потенціал з урахуванням існуючих і очікуваних умайбутньому сильних 

та слабких сторін з тим, щоб виконати намірипідприємства. 

3) Стратегії підприємства дають лише загальний напрям, за 

якимрозвивається підприємство. Тому вони мають доповнюватисязаходами 

тактичного порядку. 

4) Мета стратегій підприємства — формування стійкогопотенціалу успіху з 

урахуванням його переваг перед конкурентами. 

Зазначені особливості відображаються в технології їхньогорозроблення та 

оцінювання. У загальному вигляді порядокрозроблення інноваційної політики 

підприємства, тобто її технологіюможна подати таким чином: 

 

Стратегічний діагноз 

| 

Стратегічний аналіз 

| 

Формування стратегії 

| 

Оцінка програм 

| 

Реалізація стратегії 

| 

Стратегічний контроль 

 

Й. Шумпетер взагалі менеджмент визначав таким чином: “Звичайний 

план є надійним, бо базується на речах добре відомих здосвіду, новий же має 

виходити з передбачень, які існують тільки вуяві: Це зовсім різні речі: йти за 

новим планом – значить будуватидорогу, керуватися звичайним – йти існуючою 

дорогою”. 
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Стратегічне планування фірми має дати відповідь на такі основні запитання: 

“Чим ми займаємося сьогодні і що ми хочемо робити в майбутньому?”, та “Що 

треба робити, для того щоб наша фірма стала такою, якою ми її хочемо бачити в 

майбутньому?”. Даючи відповідь на ці питання, керівники-менеджери 

аналізують дані та факти за попередній період, вивчають сучасний стан і 

виробляють план дій на майбутнє. 

Невизначеність зовнішніх факторів зумовлює адаптивний характер 

стратегічного планування. Це означає, що план не може бути складений раз і 

назавжди, а повинен бути гнучким і мати непередбачувані можливості й засоби 

реагування на зміну обставин чи на виявлені прорахунки в цьому плані. 

Таким чином, стратегічний план – це передбачувана здатність фірми до 

змін своєї організації та реакції на випадки зовнішніх змін. 

Стратегічний план узгоджений з так званими елементами стратегічного 

вибору. Всього таких елементів п’ять: генеральна цільфірми, основні цілі, 

стратегії, завдання та програми. 

Генеральна ціль, чи місія, фірми є першим кроком стратегічного 

планування технологічних змін. Нею може бути, наприклад, обрання певної ніші 

на ринку. Прикладом генеральних цілей є конкретні потреби суспільства, які має 

намір задовольнити фірма. Місію фірми дуже важливо обговорювати колективно 

і за можливістю використовувати імітаційне моделювання поведінки фірми. 

Основні цілі конкретизують генеральну ціль з точки зору економічних 

показників діяльності підприємства. Ними можуть бути характеристики 

очікуваного прибутку на капітал, розмір дивідендів, параметри валових доходів 

фірми та мінімально допустимого рівня отримуваного доходу. 

Основні цілі визначають зміст стратегії фірми. Стратегія фірми 

складається з 3-х стадій. На першій стадії фірма намагається досягти своїх цілей 

за допомогою традиційної продукції. Друга стадія пов’язана з намаганням 

розширити ринок збуту своєї продукції за рахунок іноземних ринків чи 

модернізованих змінних якостей інших товарів. Третя стадія – це впровадження 

нових продуктів у виробництво та створення нових ринків попиту на неї. 
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Виділення цих трьох стадій не означає, що вони будуть використовуватись 

послідовно. Найчастіше використовується паралельна реалізація цих стадій у 

часі. 

Стратегія визначаєзавдання щодо її здійснення. Кожнезавдання складається 

з економічних показників підприємств, якихтреба досягти для реалізації 

стратегії. 

Програми є засобом реалізації різних стратегій. Вони складаютьсяз 

сукупності окремих проектів та робіт, які зорієнтовані на виконанняоднієї. 

 

10.2. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення 

Коли ми розглядаємо інноваційну стратегію підприємства, технологічні 

зміни є складовою оточуючого підприємство середовище, а ресурси 

технологічних змін розуміють як вхідні параметри. Це можебути куплена 

ліцензія, запозичена технологія чи продукт, копіюванняорганізаційних чи 

збутових нововведень. Найбільш досконалукласифікацію видів інноваційної 

стратегії підприємства дає Х. Фріман. 

Він розрізняє шість типів інноваційної стратегії підприємства: 

1) наступальна; 

2) захисна; 

3) імітаційна; 

4) залежна; 

5) традиційна; 

6) «за нагодою». 

Наступальна інноваційна стратегія охоплює: активні НДДКР,орієнтовані 

на маркетинг; стратегію злиття; стратегію придбання. Наступальні стратегії 

звичайно потребують кредитних інвестицій, отже, більше використовуються на 

підприємствах, що мають достатньо високий фінансовий потенціал, 

кваліфікований склад менеджерів і творчого науково-технічного потенціалу. 
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Наступальна чи агресивна інноваційна стратегія пов’язана зпрагненням 

фірми досягти технічного та ринкового лідерства шляхомстворення та 

впровадження нових продуктів. Така стратегія передбачає: 

1) щільний зв’язок фірми зі світовими досягненнями науки йтехнології; 

2) пряму залежність від наукових розробок, що фінансуються 

таздійснюються самою фірмою; 

3) можливість фірми швидко реагувати та пристосовуватися донових 

технологічних можливостей. 

При реалізації наступальної стратегії головну роль відіграєспеціальний 

підрозділ фірми, що займається дослідженнями тарозробками. Така стратегія дає 

можливість фірми користуватисьновою технологією набагато раніше, ніж це 

зроблять її конкуренти. Апри патентному захисті нової технології утворюється 

тимчасовамонополія на прибуток інноватора. 

Прикладами наступальної інноваційної стратегії буливиробництво 

телевізорів, нейлону, напівпровідників. 

Але наступальна інноваційна стратегія є досить ризиковою, томубільшість 

фірм, що можна віднести до високоінноваційнихдотримуються захисної 

стратегії. 

Захисна інноваційна стратегія відбиває реакцію підприємства надії 

конкурентів і пов’язана з опануванням нової технології і завдяки їйвиходом на 

нові ринки. 

Захисна стратегія вимагає від фірми: 

1) високої мобільності; 

2) приділяти багато уваги навчанню свого персоналу та рекламі; 

3) високої наукомістності та значних зусиль дослідників; 

4) приділяти багато уваги аналізу досягнень й помилок фірмпартнерів; 

5) просувати на ринок свою продукцію шляхом наданнятехнічного 

обслуговування та сервісу. 
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Найважливішим фактором для здійснення захисної стратегії єпридбання 

патентів. Фірми-захисники є споживачами патентів іпостачальниками прибутків 

для фірм-“форвардів”. 

Імітаційна інноваційна стратегія пов'язана з копіюваннямтехнології 

виробництва продукції фірм-піонерів. Використання цієїстратегії, не дуже 

віддалене в часі від першого використання базовоїінновації, і як правило, 

пов'язане з придбанням ліцензії навиробництво такого продукту. 

Імітаційна інноваційна стратегія пов’язана з копіюваннямтехнології 

виробництва продукції фірм-піонерів. Вона може бутивтілена у життя двома 

шляхами: 

1) купівля ліцензії на виробництво продукції; 

2) фірма має досить технологічних знань, щоб зімітувати інноваційний 

продукт. 

В будь-якому випадку фірма, що застосовує імітаційну стратегію повинна 

мати певні переваги у виробництві аналогічної продукціїпорівняно з фірмами-

піонерами. Такими перевагами можуть бути:зниження вартості продукції 

завдяки залученню дешевої робочої силичи місцевих природних ресурсів; 

використання вже існуючихпотужностей у новому призначенні. Таким чином 

імітаційна стратегіяє вдалою тільки за умови додавання технічних, економічних 

таспоживчих якостей до оригіналу. 

Щоб проводити цю стратегію фірмі потрібно мати кваліфікований науково-

технічний персонал для того, щоб опанувати та удосконалити інновацію, знати 

кон’юнктуру відповідних ринків, мати вихід усвітовий інформаційний простір, 

виявити успіхи та невдачі фірм-піонерів. 

Залежна інноваційна стратегія - це тип стратегічної поведінки,за якої 

характер технологічних змін залежить від політики інших фірм,які виступають 

як “батьківські” фірми в коопераційних технологічнихзв’язках. Найчастіше 

“залежні” фірми виконують субпідрядні роботи іне змінюють самостійно свою 

продукцію, так як вимоги до якостіпродукції встановлює головна фірма. Вимоги 

щодо розвитку науково-технічних рис у таких фірмах мінімальні. 
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Традиційна інноваційна стратегія означає відсутністьтехнологічних змін 

на підприємстві. На традиційних виробництвахзакріплюються певні інноваційні 

форми на тривалий період їх«життєвого циклу». Дана стратегія передбачає 

осмислену відмову відоновлення продукції внаслідок ретельного аналізу 

ринкової ситуації істану конкурентів, але не уникає власне інноваційної 

поведінки,оскільки пов'язана з удосконаленням форми і сервісу 

традиційноїпродукції. 

Прикладом традиційної стратегії може бути ресторанний абоготельний 

бізнес. При всій традиційності задоволення попиту форма іякість такої продукції 

постійно удосконалюються. 

Інноваційна стратегія «за нагодою» у довгостроковий періодчасу 

пов'язана з швидким опануванням інформації і можливостей, які виникають у 

зовнішньому середовищі підприємства. Характерноюрисою цієї стратегії є 

відсутність власної науково-технічної діяльності. 

Такий тип поведінки ще називають «стратегією ніші», оскільки перевага 

полягає в знаходженні особливої ніші на існуючих ринкахтоварів і послуг, яка 

має споживача з нетиповими, але різноманітнимипотребами. 

Ця стратегія має сенс тільки тоді, коли є першим кроком до іншихстратегій. 

Без цього такий тип стратегічної поведінки єбезперспективним 

 

10.3. Методи управління вибором інноваційних стратегій 

підприємства 

Однак наскільки швидко підприємство зможе змінити стратегію,перейти від 

становища імітатора, що користується чужими результатами технологічного 

розвитку до наступальної стратегії, щоґрунтується на творчих можливостях 

колективу, багато в чому залежить від політики керівництва. 

Єдиної, успішної для всіх підприємств моделі інноваційноїстратегії не існує. 

Вибір стратегії залежить від великої кількостіфакторів, в т.ч. від ринкової позиції 

підприємства, динаміки її зміни,виробничого й технічного потенціалу 
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підприємства, продукту чипослуг, що виробляються, стану економіки, 

культурного середовищата інше. 

Оцінка вибраної стратегії здійснюється у вигляді аналізу того,наскільки 

враховані чинники успіху при її формуванні. Важливим єдопоміжний аналіз з 

метою визначення відповідності обраної стратегіїможливостям фірми і вимогам 

зовнішнього середовища, прийнятностіризику, закладеного в стратегії 

(реалістичність передбачень, негативнінаслідки, наскільки ризик виправданий). 

Вибір інноваційної стратегії включає такі етапи: 

1) визначаються базові стратегії розвитку та їх інноваційні складові; 

2) розробляються й оцінюються альтернативні інноваційні стратегії; 

3) здійснюються вибір і обґрунтування інноваційної стратегії, якійвіддається 

перевага. 

Інноваційну стратегію розвитку підприємства слід розглядати накількох 

рівнях планування та управління. Для її розробкизастосовують різні підходи. 

Так, на корпоративному рівні управліннядоцільно використовувати, в основному 

SWOT –аналіз, на бізнес-рівні– GAP-аналіз, стратегічну модель Портера, 

матрицю Бостонськоїконсультативної групи, матрицю „Мак-Кінсі – Дженерал 

Електрик”; натоварному рівні – в основному STP-аналіз. 

Інноваційна стратегія не буде справді ефективною, якщо вона невраховує 

ситуації на підприємстві, не створює істотної переваги надконкурентами та не 

забезпечує розвитку підприємства вдовгостроковій перспективі. Після вибору 

найбільш привабливоїінноваційної стратегії приймається рішення про виділення 

ресурсів нарозроблення нових проектів. Таким чином, при визначенні 

найбільшпривабливої інноваційної стратегії організації дотримуються 

певнихкритеріїв, серед яких найважливішими є: 

• відповідність можливостям і загрозам зовнішньогосередовища; 

• відповідність цілям організації і сумісність з її місією; 

• досягнення конкурентних переваг за рахунок використаннясильних сторін 

фірми і слабкості конкурентів, нейтралізації абокомпенсації слабких сторін 

підприємства і сильних сторін (переваг)конкурентів; 
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• наявність необхідних ресурсів, наукового, технічного,виробничого, 

кадрового потенціалів; 

• досягнення балансу між усіма структурними підрозділамифірми; 

• використання ефекту синергізму інноваційної діяльності якєдиної системи. 

 

10.4 Обґрунтування сутності сучасної бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства 

Говорячи про бізнес-моделі, найчастіше мають на увазі три аспекти: 

елементи бізнес-моделі, поширені приклади операційних бізнес-моделей та 

механізм зміни бізнес-моделі в ринкових умовах. В загальному розумінні бізнес-

модель описує, як компанія позиціонує себе в ланцюжку створення цінності у 

межах своєї галузі та яку модель створення прибутку та генерування доходу 

вона обрала. Отже, в узагальненому трактуванні бізнес-модель – це метод 

стійкого ведення бізнесу. 

У сучасному ринковому середовищі, характерними рисами якого є швидкі 

зміни і гіперконкуренція, перед кожним підприємством постає складне завдання 

формування прибуткової та стійкої моделі бізнесу. В динамічних умовах 

зовнішнього ринку поточна бізнес-модель фірми постійно є об’єктом атак з боку 

нових бізнес-моделей конкурентів. Тому все більш очевидним стає факт, що 

тривалість життєвого циклу бізнес-моделі скорочується. Підприємство повинно 

безперервно контролювати стратегічні точки змін у галузі та оновлювати свою 

бізнес-модель для забезпечення стійкого та ефективного розвитку. 

Як показує досвід функціонування зарубіжних та деяких вітчизняних 

компаній, стабільне зростання та успіх у бізнесі залежать від уміння створювати 

і безперервно удосконалювати власну бізнес-модель. Підприємствам необхідно 

застосовувати венчурну ринкову технологію ведення бізнесу, що в літературі 

прийнято називати концепцією «інтелектуального лідерства». Таким чином, 

сучасна бізнес-модель є такою конструкцією, що трансформує інноваційні 

технології в економічні вигоди для підприємства та високу споживчу цінність 

для клієнтів. 
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Враховуючи це, можемо зробити висновок, що у бізнес-моделі повинні 

гармонійно пов’язуватись такі основні компоненти: пропозиція споживчої 

цінності, сегмент ринку, структуру ланцюжка створення цінності, модель 

отримання доходів і прибутку, стратегія розвитку бізнесу. 

Економічна сутність бізнес-моделі проявляється через такі її функції: 

- дослідження пріоритетів споживачів для визначення перспективного рівня 

споживчої цінності продуктів (послуг); 

- визначення ринкового сегменту, тобто споживачів, для яких створена і на 

яких націлена інноваційна технологія створення споживчої цінності; 

- формулювання стратегії, визначення ключових компетенці, стратегічних 

ресурсів і конкурентних переваг, якими володіє компанія. 

- дослідження ланцюжка створення цінності; 

- оцінка структури вартості і моделі генерування доходу та прибутку від 

розміщення пропозиції продуктів і послуг з інноваційною споживчою цінністю. 

Останніми роками серед підходів до формування бізнес-моделі популярною 

стала концепція «блакитного океану», суть якої виявляється у виході із 

традиційного конкурентного простору та створення нової ринкової ніші.  

Розвитком цих ідей в останній період стала концепція створення «білого 

простору» (атвор М.Джонсон, 2010р.) - технологія побудови інноваційної моделі 

бізнесу досягається завдяки детальній розробці, плануванню та посиленню 

чотирьох головних факторів: основних ресурсів та бізнес-процесів підприємства, 

пропозиції споживчої цінності та моделі отримання прибутку. 

За умови, коли ринко змінюється, підприємство зіштовхується з 

необхідністю впровадження нової бізнес-моделі. Моделі розвитку та розширення 

бізнесу можуть мати пряму та зворотну інтеграцію. Компанії свідомо та 

цілеспрямовано рухаються до нової операційної моделі і ніколи не повертаються 

до старого зразка чи шаблона.  

Підсумовуючи, варто сказати, що бізнес-модель є сучасним прогресивним 

інструментом реалізації стратегії підприємства в умовах динамічного та 

непередбачуваного ринкового середовища. Використання технології бізнес-
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моделювання в умовах вітчизняного бізнесу є сьогодні перспективним аспектом 

наукових досліджень та практичної апробації. 

 

10.5 Характеристика інноваційної концепції бізнесу (business concept 

innovation) 

Цікавим прикладом використання інновацій (особливо інновацій, які 

впливають радикально) у стратегії підприємства є інноваційна концепція бізнесу 

(businessconceptinnovation). Як згадувалось, її вираженням й аплікаційною 

підставою є відповідна бізнес-модель. Схематично цямодель подана на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 ― Елементи інноваційної моделі бізнесу* 

*Джерело: розробканапідставі: Hamel G., Leading the revolution. Harvard Business School 
Press, USA, 2000 

 

Чотири найважливіші його елементи, тобто базова стратегія, стратегічні 

запаси, зв’язок і стосунки з клієнтами, цінності мережі взаємопов’язані, 

створюючи характерні три “мости”, що наведені нижче: 

Базова стратегія → конфігурація дій → стратегічні засоби 

Базова стратегія →користі для клієнта → зв’язок і стосунки з клієнтами 

Стратегічні засоби → границі діяльності підприємства → цінність мережі. 
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Підставою побудови моделі, а, отже, і її елементів, а також поєднувальних 

“мостів”, єпотенціал прибутку. Виділяють чотири чинники, які детермінують 

потенціал: 

– ефективність; 

– унікальність; 

– внутрішню зумовленість; 

– задуми і здатність до створення прибутку. 

Найважливішими перевагами описаної моделі є трактування її елементів 

однаковою мірою як джерел інновації, так і сфер їхньої аплікації, а також 

ідентифікація істотних з погляду впровадження інновацій зв’язків між окремими 

елементами моделі. В її структурі дуже сильноекспонуються стосунки з ринком, 

переважно з клієнтами, але також з коаліціонерами,постачальниками і 

партнерами. Для результативності моделі великою мірою вирішальними є 

внутрішні зв’язки (мости) між складовими моделі, як і зовнішні стосунки. 

Оригінальним можна визнати підхід, який трактує здатність до формування 

багатства (цінності) як найвищу мету інноваційної концепції бізнесу, становить 

критерій його оцінки. 

Аплікація інноваційної моделі бізнесу. 

Використання концепції для моделювання підприємств уможливлюється її 

головним положенням, яким є аплікація інноваційних рішень, що досягається 

через окремі елементи моделі. 

Прикладом застосування елементів інноваційної моделі бізнесу можуть бути 

актуально створювані і такі, що розвиваються в Європейському Союзі (зокрема 

також в Польщі) регіональні і місцеві енергетичні підприємства. Вони аплікують 

нові інноваційні технології, застосовуючи переважно відновлювані джерела 

енергії (ВДЕ), впроваджують нові процеси, поєднуючи виробництво різних видів 

енергії з логістикою поставок енергетичної сировини. Створюють при цьому 

нові зв’язки зпостачальниками, партнерами і коаліціонерами. Нижче 

охарактеризовано у синтетичний спосібелементи моделі бізнесу такого 

підприємства, а на рис. 2 їх схематично зображено. 
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Рисунок 2 ― Схема моделі бізнесу 

Стратегічні засоби. 

В енергетиці інноваційні матеріальні засоби пов’язані із застосуванням 

нових технологій вироблення електричної енергії, тепла і біогазу, а, отже, 

створенням незалежних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) чи також в 

майбутньому водневої енергетики. Своєю чергою, для газу цього типу засоби 

пов’язані із застосуванням технології сконденсованого газу для накопичення і 

поставляння цього палива споживачам. 

Проінноваційний розвиток нематеріальних засобів пов’язаний з 

упровадженням конкурентного енергетичного ринку. Йдеться про компетенції у 

сфері продажу енергії, а також інших послуг, як енергетичних, так і, наприклад, 

похідних інструментів. 

Інноваційність в цій сфері вирішуватиме однаковою мірою як перевагу, яку 

забезпечує витратне лідерство, так і вирізнення. 

Зв’язок і стосунки з клієнтами. 

Найбільше значення тут мають інноваційні дії, які стосуються створення 

таких стосунків з будь-якими споживачами енергетичних засобів, які 

уможливлюють пропонування їм (поза корисними умовами) компліментарних 

послуг. Йдеться, наприклад, про похідні інструменти та управління ризиком. 
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Цінність мережі. 

Зміна вибору постачальників, диверсифікація поставок пов’язана з новою 

організацією мережі поставок. 

Своєю чергою, прикладом залучення коаліціонерів можуть бути моделі 

енергетичних підприємств, які використовують громадсько-приватне 

партнерство, гміни і кластери 

 

Основні терміни і поняття: стратегічне управління інноваціями, 

інноваційний менеджмент, стратегія, інноваційна стратегія, стратегічне 

планування, стратегічний план, елементи стратегічного вибору, бізнес-моделі 

інноваційного розвитку підприємства, інноваційна концепція бізнесу. 

 

Питання до теми 10: 

1) Який спектр питань вирішує стратегічне управління? 

2) Що являє собою стратегія і її мета? 

3) Які особливості необхідно враховувати підприємствам розробляючи 

інноваційні стратегії? 

4) Назвіть етапи розроблення інноваційної політики підприємства, тобто її 

технологію. 

5) Сутність стратегічного плану та яким чином він узгоджений з так званими 

елементами стратегічного вибору? 

6) Назвіть основні цілі змістустратегії фірми та з яких 3-х стадій вона 

складається? 

7) Пригадайте класифікацію видів інноваційної стратегії підприємства за 

Х. Фріманом. 

8) Які етапи включає вибір інноваційної стратегії? 

9) Назвіть критерії при визначенні найбільш привабливої інноваційної 

стратегії організації 

10) Охарактеризуйте сутність сучасної бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства. 
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11) Назвіть через які функції проявляється економічна сутність бізнес-

моделі  

12) Охарактеризуйте інноваційну концепцію бізнесу. Які елементи 

інноваційної моделі бізнесу ви можете назвати? 
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ТЕМА 11. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

ПЛАН 

11.1. Сутність і значення розвитку інноваційного потенціалу промислових 

підприємств 

11.2. Об’єктивна необхідність формування інноваційного потенціалу і 

передумови інноваційного розвитку промислових підприємств 

11.3. Концепція розвитку інноваційного потенціалу промислових 

підприємств. 

11.4. Напрями розробки стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

підприємств України 

 

11.1. Сутність і значення розвитку інноваційного потенціалу промислових 

підприємств 

Основу стійкого економічного зростання може забезпечити інноваційний 

розвиток України, який сприяє поступовому наближенню життєвого рівня нашої 

країни до рівня економічно розвинених країн. Таким чином, визначається його 

роль і місце в забезпеченні стратегічних задач і інтересів держави.  

Для сучасної України питання розвитку інноваційного потенціалу на макро- 

і мікроекономічному рівнях стають все більш актуальними. Це обумовлено 

головним чином розумінням позитивної ролі інновацій для виходу країни з 

складної економічної ситуації.  

Розвиток інноваційного потенціалу підприємств є складовою частиною 

розвитку інноваційного потенціалу економіки і важливим аспектом відтворення  

виробничих відносин, які полягають в оновленні складу і побудові основних 

фондів, удосконаленні організації їх використання як на стадії формування, так і 

на стадії науково-технічної підготовки виробництва, в розвитку робочої сили, в 

удосконаленні відносин із зовнішнім середовищем, зокрема з органами 

державного управління і регулювання економіки, а також шляхом інституційних 

перетворень.  
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Комплексною характеристикою спроможності підприємства до 

інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. Це поняття є 

концептуальним відображенням феномену інновацій. Зовсім недавно воно 

ввійшло до числа термінів економічної науки як економічна категорія, але в 

сучасній економічній літературі, у тому числі й український, відсутнє 

однозначне його визначення. У наукових працях цей термін вживається, як 

правило, операційно при розв’язанні інших науково-пізнавальних завдань. У 

багатьох дослідженнях автори концентрують свої зусилля на вивченні окремих 

сторін інноваційного потенціалу, тому в літературі представлені специфічні 

визначення, які мало співвідносяться між собою.  

Термін „потенціал” у своєму етимологічному значенні походить від 

латинського слова „potentia” й означає „приховані можливості”, які в 

господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю.  

У широкому розумінні поняття „потенціал” - це засоби, запаси, джерела, що 

є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної 

мети, виконання плану, розв’язання завдань, можливості якої-небудь соціальної 

системи у певній області.  

Аналіз економічних аспектів поняття „інноваційний потенціал” виявляє 

широкий спектр підходів до його вивчення. Розглянемо деякі з них:  

1) «інноваційний потенціал – це одна з трьох складових інноваційного 

простору, яка включає в себе „особисті й ділові якості керівників, професійну й 

економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, винаходи 

тощо), матеріально-технічне і фінансове забезпечення»;  

2) «інноваційний потенціал – сукупність різних видів ресурсів, включаючи 

матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні 

для здійснення інноваційної діяльності»;  

3) «інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 

накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей 

економічних суб’єктів»;  
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4) «інноваційний потенціал регіону» являє собою категорію особливого 

змісту, що включає не лише інноваційні ресурси й механізм їх використання в 

організаційно-господарській системі, а й активність інноваційних процесів у 

регіональній економіці».  

Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення цього поняття. Одні автори 

роблять наголос на наявності ресурсів, інші на можливості їх використання. Але 

більшість керується так званим ресурсним підходом, тобто уявляє інноваційний 

потенціал як сукупність ресурсів, виділяючи такі їх елементи, як кадрова, 

інформаційно-методологічна, організаційна й матеріально-технічна складові. 

Окремо можна виділити фінансові ресурси, які забезпечують умови реалізації 

інших елементів і виконують роль їх кількісної оцінки. Усі складові частин 

мають бути узгоджені між собою і виконувати певні функції згідно з механізмом 

їх використання, який розробляється у надрах інноваційного менеджменту 

підприємства. Фінансова складова інноваційного потенціалу, наприклад, 

забезпечує надходження коштів для виконання інноваційних процесів, створює 

стимули і умови для розробки інновацій, впливає на вибір тематики 

інноваційних проектів відповідно до потреб функціонування і розвитку самої 

інноваційної сфери, сприяє ефективному формуванню витрат на інновації, 

реалізує необхідну еластичність надходжень фінансових ресурсів відповідно до 

протікання етапів інноваційного процесу.  

До інноваційного потенціалу також має належати поняття, яке характеризує 

внутрішню можливість самого інноваційного середовища, у котрому перебуває 

підприємство, здійснювати цілеспрямовану діяльність із залучення конкретних 

господарських ресурсів, з їхньої раціональної переробки для формування 

інноваційного продукту. Слід урахувати й зовнішні економічні фактори, що 

впливають на інноваційний потенціал, такі, як державна інноваційна політика, 

політика кредитних установ, конкурентні стратегії споживачів тощо.  

Отже, враховуючи викладене, можна дати таке визначення 

інноваційного потенціалу підприємства, як сукупність організованих у 

певних соціально-економічних формах ресурсів, що можуть за певних 
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діючих внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного середовища бути 

спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої є задоволення 

нових потреб суспільства.  

Внутрішня складова інноваційного потенціалу – це так званий „важіль”, 

який забезпечує дієздатність й ефективність функціонування інших його 

елементів. Її доцільно представити інститутами (суб’єктами інноваційної 

діяльності), які забезпечують: внутрішні процеси інноваційної діяльності 

(винахід і виробництво нового продукту); безпосереднє впровадження нових 

технологій; взаємозв’язок об’єкта дослідження (підприємства) як з наукою, яка 

надає прогресивні ідеї і вже оформлені інноваційні розробки, так і з ринком, 

який споживає готовий продукт, а також методами, засобами організації 

управління течією інноваційного процесу.  

Результативна складова віддзеркалює результат реалізації існуючої 

можливості, тобто той реальний фактичний інноваційний продукт, отриманий в 

інноваційному процесі, тобто досягнений рівень потенціалу.  

Доцільність виділення цієї складової підтверджується тим, що саме 

інноваційний продукт як результат інноваційних процесів обумовлює подальший 

не лише кількісний, але й якісний зріст інноваційного потенціалу системи 

(господарюючого суб’єкта). Він сприяє розвитку ресурсної складової, якщо це 

продукт, внутрішньої частини інноваційного потенціалу, якщо це здійснена 

інновація в самій інноваційній сфері. Він несе в собі потенційно нові 

можливості, виводить на новий рівень функціонування інноваційний потенціал у 

цілому. Результативна складова інноваційного потенціалу представляє собою 

цільову характеристику цієї категорії, що проявляється в потоках інноваційної 

продукції, головним чином забезпечуючи його відтворення.  

Для розвитку інноваційного потенціалу на практиці необхідно знати і 

розуміти теоретичні аспекти інновацій та інноваційного потенціалу його 

сутність та напрями розвитку.  
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11.2. Об’єктивна необхідність формування інноваційного потенціалу і 

передумови інноваційного розвитку промислових підприємств 

Реалізація проголошення курсу на запровадження інноваційної, або, як зараз 

кажуть, структурно-інноваційної моделі, розвитку економіки потребує суттєвого 

нарощування й підвищення ефективності використання інноваційного 

потенціалу. Під останнім ми розуміємо інтеграцію науково-технічного 

потенціалу, освітнього і виробничого потенціалу інноваційно активних 

підприємств у рамках національної інноваційної системи.  

В наш час все більшу роль в забезпеченні поступового розвитку суспільства 

відіграють фактори, пов’язані з використанням новітніх досягнень в області 

науки та техніки. Підприємствами інноваційна діяльність розглядається як 

міцний каталізатор розвитку, надійна гарантія ефективного бізнесу. Опитування 

керівників великих компаній виявили, що найближчим часом збільшується 

необхідність впровадження нововведень, як вагома та обов’язкова умова 

ефективної підприємницької діяльності.  

Усвідомлення все більш зростаючого впливу інновацій на економічні 

результати діяльності підприємств вимушує керівництво приділяти вагому увагу 

цьому питанню що проявляється, наприклад, у самому формуванні 

інноваційного потенціалу.  

Спонукаючими мотивами заняття інноваційною діяльністю можна розділити 

на внутрішні та зворотні, на маючи об’єктивну та суб’єктивну природу. До 

внутрішніх можна віднести необхідність заміни застарілих технологій 

(об’єктивна причина) або прагнення групи талановитих інженерів реалізувати 

свій творчій потенціал (суб’єктивна причина).  

Набір внутрішніх спонукаючих мотивів інноваційної активності особистим 

для кожної окремої компанії і в деяких випадках відіграє рішучу роль в тому, 

щоб сформувати інноваційний потенціал. Так, для нової компанії побудова та 

освоєння новизни може бути єдиною можливістю заволодіти містом на ринку.  

На рівні підприємства з інноваціями пов’язане вагоме зниження витрат, 

підйом якості і збільшення випуску продукції, отримання високого прибутку на 
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вкладений капітал у випадку успішного завершення проекту, збереження 

людського труду та навколишнього середовища.  

Можна назвати такі об’єктивні причини формування інноваційного 

потенціалу вітчизняних підприємств: 

1. Виготовлення нових предметів споживання, які мають платоспроможний 

попит, і будуть являтися постійно діючим стимулом формування інноваційного 

потенціалу підприємства.  

2. Об’єктивно незбіжний перехід до виготовлення товарів на основі 

матеріало-енергозберігаючих технологій, з однієї сторони , а з іншої – 

дозволяючий економити витрату енергії, води та інших ресурсів у споживача.  

3. Існуючі в українській економіці диспропорції роблять незбіжними 

проведення структурних перетворень, що потребує ріст інноваційної активності 

підприємства.  

4. Дуже незадовільний, а іноді і просто аварійний стан виробничої бази 

багатьох підприємств України обумовлює необхідність проведення корінної 

реконструкції на основі техніки нових поколінь.  

5. Як свідчить досвід роботи вітчизняних виробників, ринкова конкуренція 

вимушує диверсифікувати навіть підприємства-монополісти. Для багатьох 

підприємств диверсифікація і надалі буде являтися рятівним колом, 

дозволяючим залишатися на плаву. Досконало видно, що освоєння виробництва 

нових для підприємства продуктів, які можуть бути затребувані ринком, 

обумовлює необхідність формування інноваційного потенціалу.  

6. Посилюючи потреби до охорони навколишнього середовища будуть 

вимушувати підприємства випускати продукцію, відповідачу жорстокими 

стандартами (безвідходна експлуатація виробництва без використання 

екологічно чистих ресурсів).  

7. Обмежені можливості придбання інновацій на стороні як на увазі 

відсутності фінансових ресурсів, так і відсутності доступу до існуючих інновацій 

буде спонукати підприємства орієнтуватися на активізацію власної інноваційної 

діяльності. Тому підприємства повинні формувати інноваційний потенціал таким 
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чином, щоб його реалізація забезпечувала появу та використання інноваційних 

продуктів.  

8. В разі відсутності власних наробіток, що дозволяють виробляти новітню 

техніку і товари, держава, мабуть, не буде запобігати проникненню 

високотехнологічної продукції зарубіжних фірм на національний ринок. 

Підприємствам потрібно буде засвоїти випуск нових виробів і орієнтуватися на 

постійне поновлення номенклатури, тобто займатися інноваційною діяльністю.  

9. Процеси реструктуризації підприємств зобов’язують їх формувати свій 

потенціал з урахуванням впровадження можливих, а у багатьох випадках і 

незбіжних, новинок.  

10. Постійна зміна податкового, інвестиційного, митного та інших розділів 

законодавства роблять вітчизняні підприємства вимушеними впроваджувати 

новинки. І це підприємства просто повинні урахувати при розробці свого 

інноваційного потенціалу.  

11. Слід урахувати, що постійно будуть присутні суб’єктивні фактори, 

підштовхуючи формувати інноваційний потенціал: прагнення талановитих 

вчених, інженерів, конструкторів само реалізуватися в розробці та 

впровадженню винаходів, раціональних пропозицій, „ноу-хау”.  

12. Всі ці обставини будуть не просто обумовлювати об’єктивну 

необхідність формування інноваційного потенціалу, але й реально впливати на 

його розвиток вже найближчим часом.  

Зміст і темпи розвитку будь-якої компанії є результатом боротьби 

протилежних інтересів, тенденцій, факторів. Від успішного усунення існуючих 

протиріччя залежить успішність розвитку компанії в той час, як саме наявність 

протиріч підштовхує підприємства до впровадження інновацій з ціллю усунення 

існуючих протилежностей і на кінець підвищенню ефективності функціонування 

компанії.  

Кожна компанія для розв’язки протиріч і усунення існуючих проблем 

розробляє комплекс заходів на перспективу, які представляють собою новинки 

(інновації), що дозволяє їй досягти потенційних цілей. Характер, якість та 
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кількість інновацій які компанія використовує для досягнення своїх цілей 

дозволяє судити про інноваційний потенціал компанії.  

Напрями розвитку процесу формування потенціалу сучасних підприємств 

зосереджуватимуть увагу на ресурсному та галузевому аспектах. Вибір таких 

аспектів зумовлено такими міркуваннями:  

1. галузевий розподіл підприємств є традиційним для нашої економіки;  

2. ресурсна сегментація відображає найпоширеніший підхід до вивчення 

категорії „потенціал”.  

В основу аналізу галузевих особливостей формування потенціалу 

підприємств покладено специфічність технологічних процесів, особливості 

організації виробництва, відмінності в характеристиках кінцевого продукту та 

ресурсів для його виробництва, а також ринків збуту тощо.  

 

11.3. Концепція розвитку інноваційного потенціалу промислових 

підприємств 

Можна стверджувати що на сьогодні інноваційна діяльність вітчизняних 

промислових підприємств хаотична і формується, як правило, не на основі знань 

ринку, а в більшій мірі виходячи з суб'єктивних оцінок посадовців. В якості 

концепції управління використовуються в основному елементи функціонального 

підходу. Інноваційна діяльність розглядається як сукупність управлінських 

функцій і рішень.  

Враховуючи, що на формування і функціонування промислових підприємств 

впливає технічна, інноваційна і інвестиційна стратегії, в роботі ж особлива увага 

надається інноваційній стратегії розвитку машинобудівного підприємства.  

Реалізовуючи ту або іншу стратегію розвитку підприємств, необхідно мати 

зворотний інформаційний зв'язок, завдяки якій будуть одержані необхідні 

відомості про досягнутий результат, і з'явиться можливість регулювання 

розвитку інноваційного потенціалу підприємств. Причому таке регулювання 

необхідно організовувати по двох напрямах: зовнішньому (з боку держави) і 

внутрішньому (з боку органів управління підприємства).  
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Для реалізації інноваційної стратегії необхідні відповідні важелі, кожний з 

яких має свою функцію: податкове і кредитне регулювання, ціноутворення, 

організація заробітної платні і інші. Довгострокові установки за визначенням 

цілеспрямованості і характеру впливу відмічених важелів на горизонтальні 

складові загальної стратегії розвитку підприємства є функціональними 

стратегіями.  

Інноваційна стратегія має двоякий горизонтально-функціональний характер 

і може бути представлена, з одного боку, як регулятор функціонування 

інноваційної сфери, а з іншою, – як функціональна стратегія. Проблемам 

розвитку інноваційного потенціалу присвячено багато робіт, в яких досліджені: 

управління інноваційними проектами, інноваційні ризики, інвестиційне 

забезпечення, організація забезпечення процесів розвитку інноваційного 

потенціалу підприємств. Проте ще залишаються недостатньо розробленими 

проблеми розвитку інноваційного потенціалу на мікрорівні, який представлений 

підприємствами.  

З цією метою необхідно сформувати відповідні стратегії управління 

інноваційним потенціалом, в яких передбачити різноманітні аспекти 

вдосконалення всіх видів діяльності, врахувати критерії оцінки щодо 

менеджменту в економіко-виробничій структурі.  

На рисунку 1 представлена класифікація стратегій розвитку інноваційного 

потенціалу підприємства. 

Приведена класифікація побудована з урахуванням таких характерних 

рис стратегії:  

- спосіб досягнення мети розвитку інноваційного потенціалу підприємства, 

яка поставлена перед ним, і може змінюватися в будь-який період часу на різних 

рівнях управління;  

- орієнтація на певний напрям розвитку підприємства;  

- розробка стратегії розвитку інноваційного потенціалу із застосуванням 

пошукових методів;  

- перехід до іншої стратегії у разі досягнення очікуваних цілей;  
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- обов'язкове використання зворотного зв'язку.  

 

Рисунок 1 ― Класифікація стратегій розвитку інноваційного потенціалу 

підприємств 

 

Важливим аспектом розвитку інноваційного потенціалу промислових 

підприємств є формування підприємств, для чого необхідно концептуально 

визначити стратегічні орієнтири. Такими можуть виступати, по-перше, 

виробнича потужність, яка визначає призначення підприємств і її ринкову 

значущість як виробника певної продукції або послуги; по-друге, рентабельність, 

яка виступає узагальнювальним економічним показником ефективності 

функціонування підприємств; по-третє, ціна, яка відображає ринкову потребу в 

пропонованих продуктах або послугах.  

Аналіз стратегічних орієнтирів дозволить реалізувати внутрішньосистемні і 

ринкові стратегії, для яких провідним критерієм залишається збільшення 

рентабельності як за рахунок підвищення ефективності використання 
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виробничих потужностей, так і за рахунок цінового чинника, тобто виявити 

виробничі резерви розвитку інноваційного потенціалу підприємств.  

Для цього необхідно досліджувати причинно-наслідкові залежності між 

показниками, що впливають на стратегічні орієнтири, і їх чинниками, а також 

виявити взаємозв'язки з іншими вибраними стратегічними орієнтирами розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств, по засобах організаційно-економічного 

моделювання, яке дозволяє пов'язати кінцевий економічний результат (мета 

розвитку виробничої системи) з організаційними чинниками (параметрами 

моделі) (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 ― Зв'язок мети розвитку інноваційного потенціалу підприємств з 

організаційними чинниками 

 

Серед прикладних досліджень головним є визначення шляхів формування 

виробничих потужностей в процесі розвитку інноваційного потенціалу 

підприємств, зокрема за допомогою науково-технічної підготовки виробництва 

(НТПВ), і їх змісту. Ця проблема є однією з ключових в даному дослідженні, 

оскільки науково-технічна підготовка виробництва вперше розглядається як 

форма розвитку ВП, особливістю якої є безперервний характер.  
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Виходячи з таких міркувань, можна визначити потребу створення системи 

показників оцінки стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств. У 

цю систему повинні входити, на нашу думку, такі показники, які дають уявлення 

про віддачу основних виробничих фондів. 

Адже інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах значною мірою 

повинен бути удосконаленням основних виробничих фондів і вестися по такому 

стратегічному орієнтиру як виробнича потужність. А цей стратегічний 

орієнтир передбачає, перш за все, поліпшення використання активної частини 

основних фондів, тобто робочих машин і механізмів. Серед таких показників 

слід назвати фондовіддачу, показник використання виробничих потужностей.  

У цьому аспекті слід виділити два напрями формування потужностей в 

процесі НТПВ: оперативне (тактичне) і перспективне (відтворювальне).  

Відтворювальний характер НТПВ може бути пов'язаний зі всіма напрямами 

розвитку потужностей. Найважливішими серед них є реалізація пропорційного 

розвитку і економічно обґрунтоване упровадження новацій (нововведень, а саме 

винаходів, раціоналізаторських пропозицій тощо).  

Наголошуючи про важливість розвитку виробничих потужностей 

якпровідного чинника в інноваційному розвитку підприємств, 

необхідноакцентувати увагу на тому, що саме виробнича потужність виступає 

головною ланкою цього розвитку, оскільки зміни у виробничих потужностях і 

визначають для підприємств, для кожного підприємства рівень його розвитку 

інноваційного потенціалу.  

Звідси можна зробити висновок про те, що саме інноваційні зміни у 

виробничій системі і складатимуть ключову частину розвитку інноваційного 

потенціалу підприємств. А ця сама виробнича система і є виробничими 

потужностями, які матеріалізовані у відповідному устаткуванні, тобто в даному 

випадку ми говоримо про виробничу потужність не в значенні показника оцінки 

підприємств, а в значенні наявних робочих місць, оснащених профільним для 

даної підприємств устаткуванням.  
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Стратегії розвитку інноваційного потенціалу виробничих потужностей 

безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції, тобто досягненням кінцевої 

мети діяльності підприємств.  

Виробнича потужність не може використовуватися для оцінки діяльності 

підприємств. Для цього існує інший показник - використання виробничої 

потужності (у випадку з технічними пристроями потужність також не 

використовують для оцінки результативності їх функціонування, а 

використовують коефіцієнт корисної дії). Таким чином, виробнича потужність, 

як економічний показник, необхідна для планування і організації виробництва на 

стадії, яка передує виробництву продукції.  

Подвійність і незалежність виробничої потужності – це лише передумови, 

практична реалізація яких можлива лише з введенням концепції випускаючої 

ланки. Саме ця концепція дає можливість розглядати будь-яку групу 

устаткування, будь-який верстат, з якого продукція йде на реалізацію, як 

завершальну стадію виробництва, як випускаючу ланку. Ця концепція дозволяє 

розглядати всю систему машин як комплекс випускаючих ланок. Такий підхід на 

практиці підтверджує теоретичну незалежність потужності від плану і доводить 

реальність подвійної природи виробничої потужності.  

Розглянемо концепцію «випускаючої ланки» як передумову ефективного 

використання виробничих потужностей. Концепція «випускаючої ланки» була 

вперше висловлена І.В. Алексєєвим в співавторстві з І.О. Черевко і 

В.І.Міхайловськім як необхідна передумова поліпшення використання 

виробничих потужностей. Важливим аспектом цієї концепції є те, що вона 

представлена як один з принципів, що визначають поняття «виробнича 

потужність» на сучасному етапі розвитку економіки. Виробнича потужність 

визначає потенціал підприємств, а рівень ефективності використання цього 

потенціалу значною мірою визначає економічний стан підприємств, її трудового 

колективу (забезпеченість певною кількістю робочих місць, гарантованість 

певного рівня особистих доходів тощо). З цієї причини нам виявляється 

доцільним не обмежуватися констатацією принципу, відповідно до якого 
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потужність повинна використовуватися повністю, а розробити принцип - 

концепцію, в якому освітити аспекти такого повного використання виробничих 

потужностей.  

З погляду даної концепції можна визначити виробничу потужність 

підприємств як сукупність випускаючих ланок. Саме такий підхід є короткою 

формулою концепції «випускаючої ланки». Проте його реалізація вимагає 

рішення цілого комплексу питань. Серед них – зміна методики оцінки 

використання виробничих потужностей, удосконалення методів планування і 

нормування використання потужностей, розробка нових підходів до 

стимулювання використання потужностей.  

Як загальний економічний показник для оцінювання розвитку інноваційного 

потенціалу підприємств, зокрема її виробничих потужностей, найбільш доцільно 

використовувати рентабельність.  

Отже, рентабельність є показником ефективності виробництва, який 

характеризує співвідношення одержаної суми прибутку з вартістю основних 

виробничих фондів і нормованих оборотних коштів, які використовуються для 

отримання цього прибутку.  

Саме рентабельність є таким економічним показником, який може бути 

тісно пов'язаний не тільки з економічними, але також з організаційними і 

технічними стратегіями розвитку інноваційного потенціалу виробничих 

потужностей.  

 

11.4. Напрями розробки стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

підприємств України 

При розробці стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств 

машинобудування необхідно враховувати стратегію виробництва інноваційної 

продукції на основі визначення ефективності вкладення інвестицій у виробничий 

процес. Стратегія виробництва розробляється з урахуванням найефективнішого 

інвестування інноваційних проектів, реалізація яких забезпечить випуск нової 

продукції.  
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Розгляд стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств слід 

почати із загальних положень щодо стратегій підприємств, їх взаємозв'язку з 

провідними тенденціями розвитку суспільства, світової і національної 

економіки. Зокрема, важливо відзначити зв'язок перехідного етапу розвитку 

економіки з глобалізацією світової економіки, а також із зміною суспільних 

поглядів і переходом від формаційного до цивілізованого підходу розвитку 

суспільства і його продуктивних сил. Вказані процеси відображаються на 

практиці реального сектора економіки через реалізацію стратегій підприємств, 

які можна розглядати в трьох напрямах: 

- стратегії розвитку ринку (тобто стратегії, пов'язані із зовнішнім 

середовищем і продуктами, що виробляються підприємством);  

- стратегії розвитку ресурсів підприємства (це стратегії, до певної міри 

залежні від зовнішнього середовища, але що значною мірою є внутрішніми для 

підприємства);  

- стратегії соціального, екологічного, науково-технічного і інших напрямів 

розвитку підприємства, які впливають на суспільний і економічний розвиток (це 

стратегії стосуються зовнішнього середовища, які щодо економіко-виробничої і 

маркетингової діяльності є стратегіями другого порядку, тобто стратегії 

передбачення наслідків розвитку виробничих систем).  

Стратегії розвитку інноваційного потенціалу ресурсів підприємств - це 

стратегії розвитку виробничих потужностей, зокрема розвитку виробничого 

апарату, трудових і фінансових ресурсів тощо. Стратегії третього напряму 

відображають наслідки реалізації стратегій підприємств для навколишнього 

середовища, суспільства, для міжнародних відносин. Стратегії підприємств до 

певної міри можуть містити такі складові, унаслідок яких досягається 

соціальний, екологічний і інші ефекти.  

Розвиток повинен бути підпорядкований певній загальній меті, які 

полягають для кожного підприємства в отриманні позитивного результату на 

ринку тих товарів і послуг, які вибрані спеціалізацією конкретного суб'єкта 
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господарювання. Всі ці процеси повинні спиратися на науково-технічний 

прогрес, технічне переозброєння підприємств, нову технологію.  

Перспективи для України залежатимуть від її можливості знайти новий 

національний шлях, нову модель розвитку – модель глобальної інтеграції. 

Національна стратегія, що базується на традиційному індустріальному характері 

розвитку, стає не тільки неприйнятною, а і надзвичайно небезпечною. Нині, за 

відсутності всякої національної стратегії, на фоні хаосу і інерції будь-які спроби 

інтегруватися до європейських і глобальних структур є явно безуспішними і 

навіть руйнівними.  

Україна може зробити вагомий внесок для заміни експансіоністських 

стратегій на загальні світові стратегії кооперації і інтеграції на користь всіх 

держав.  

Це свідчить про необхідність розробки і упровадження нових різновидів 

стратегій підприємств, якими повинні стати, зокрема, стратегії глобальної 

інтеграції і кооперації.  

Практика стратегічного розвитку української економіки, проблеми її 

адаптації до світових тенденцій повинні бути узагальнені відповідними теоріями, 

без чого неможливий прогресивний рух держави в цілому і її економіки. 

Підприємства виступають в цьому процесі провідною ланкою економіки.  

«Прогресивні зміни у виробничих процесах можуть відбуватися двома 

типами стратегій розвитку: монотонного і розвитку інноваційного потенціалу. 

Перша стратегія передбачає послідовне і поступове нарощування позитивних 

змін в технологіях, продуктах, організації роботи. Друга стратегія пов'язана з 

періодичними інтенсивними введеннями змін, які якісно змінюють технології, 

продукт, що виробляється, способи організації виробництва. Усвідомлення 

важливості нововведень привело до того, що фірми почали розробляти 

«інноваційну політику» - динамічну систему продуктивних нововведень, 

орієнтованих на кон'юнктуру ринку».  

В умовах глобалізації світової економіки інноваційний розвиток 

підприємств зіграє головну роль, оскільки запитам всіх ринків можна 
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відповідати лише через відповідні зміни товарів і послуг, а також удосконалення 

ресурсної бази і організації виробничих систем.  

Оцінюючи технічний рівень розвитку інноваційного потенціалу 

виробництва підприємства, вчені використовують різні підходи. При цьому 

вживаються і різні терміни: інноваційний технико-організаційний рівень 

виробництва (ІТОРВ), інноваційно-технічний рівень виробництва (ІТРВ), 

інноваційний техніко-технологічний рівень виробництва (ІТТРВ) тощо.  

Інноваційна стратегія розвитку виробничих потужностей повинна полягати 

в отриманні якнайкращих економічних результатів, тобто максимальної 

ефективності в умовах непостійного зовнішнього середовища і відповідно 

динамічної виробничої системи. Ця нова стратегія розвитку інноваційного 

потенціалу ВП може бути названа стратегією максимальної (або оптимальної) 

економічної ефективності функціонування динамічної системи виробничих 

потужностей.  

Слід, проте, вказати, що стратегії розвитку інноваційного потенціалу ВП не 

вичерпуються лише економічним аспектом. Достатньо обгрунтованим є розгляд 

ще як мінімум двох аспектів (ознак) класифікації стратегій розвитку 

інноваційного потенціалу ВП: інноваційно-організаційного і інноваційного 

технико-технологічного (таблиця 1).  

Сучасному етапу розвитку економіки повинна відповідати стратегія-

програма інноваційно-організаційного розвитку, а не стратегія, що складається з 

набору окремих заходів. Такою програмою може бути пропорційний 

інноваційний розвиток ВП, який із самого початку є зорієнтованим на 

недопущення не тільки переобтяжених роботою місць, але і недовантажених 

місць. Саме пропорційний інноваційний розвиток як організаційна стратегія в 

найбільшій мірі відповідає економічній стратегії максимальної ефективності.  

Важливо, проте, відзначити, що економічна стратегія максимальної 

ефективності не може бути зведена до організаційної стратегії пропорційного 

розвитку інноваційного потенціалу ВП. Зміст економічної стратегії є значно 
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ширшим. Разом з організаційною вона враховує і інноваційне технико-

технологічні стратегії на різних стадіях виробництва.  

Таблиця 1 

Класифікація стратегій розвитку інноваційного потенціалу виробничих 

потужностей (ВП) 

 

Істотне значення для формування стратегії, як комплексної програми 

розвитку інноваційного потенціалу підприємств, має дослідження проблем 

класифікації стратегій і їх характеру. Впродовж останніх років цій проблематиці 

відводилося багато уваги у зв'язку з трансформацією економічних відносин і 

необхідністю побудови нової системи планування, що базується на ринкових 

засадах. Інноваційна стратегія полягає в реалізації такого розвитку підприємств, 

коли притягуються нові технології, для виробництва нових видів продукції, 

реалізується принцип максимального задоволення потреб споживачів, а не тільки 

максимальна реалізація можливостей виробників. Проте, залишаються 

недостатньо дослідженими ті напрями розвитку інноваційного потенціалу 
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підприємств, які реалізуються через інституційні перетворення або які можна 

віднести до стадії інституційних перетворень підприємств.  

Інноваційна стратегія стадій розвитку підприємств, може складатися з 

упровадження таких інновацій, які обов'язково супроводжуються змінами форм 

власності і методів господарювання, а можливо і зумовлюють такі зміни. Одній з 

істотних ознак інституційних змін можна вважати реалізацію інтеграційних 

основ співпраці підприємств різних галузей, а також фінансових і кредитно-

банківських установ. Такий шлях розвитку інноваційного потенціалу може 

реалізуватися, зокрема, через утворення промислово-фінансових груп, 

холдингових компаній, інших видів підприємств, а також малих і середніх 

підприємств. 

 

Основні терміни і поняття: інноваційний розвиток, інноваційний 

потенціал, розвиток інноваційного потенціалу підприємства, формування 

інноваційного потенціалу, технічна, інноваційна і інвестиційна стратегії, 

інноваційнbq потенціал ресурсів підприємств, стратегія розвитку інноваційного 

потенціалу виробничих потужностей підприємства. 

 

Питання до теми 11: 

1) Що є комплексною характеристикою спроможності підприємства до 

інноваційної діяльності? 

2) Дайте визначення поняттю „інноваційний потенціал”. 

3) Охарактеризуйте категорію «інноваційний потенціал регіону». 

4) Дайте визначення категорії «інноваційний потенціал підприємства». 

5) Назвіть об’єктивні причини формування інноваційного потенціалу 

вітчизняних підприємств. 

6) Які Ви знаєте стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства? 

7) Що собою представляє тратегія розвитку інноваційного потенціалу 

ресурсів підприємств? 
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ТЕМА 12.ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПЛАН 

12.1. Завдання системи фінансування інноваційної діяльності 

12.2. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності 

12.3. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом 

12.4. Форми та особливості лізингового фінансування 

12.5. Фінансування інноваційних проектів 

 

12.1. Завдання системи фінансування інноваційної діяльності 

Суб’єктами фінансування інноваційних процесів можуть бути самостійні 

підприємства, інноваційні фонди, банківські установи, інтегровані фінансово-

промислові структури, територіальні органи управління, а також приватні особи. 

Усі вони певною мірою беруть участь у відтворювальному процесі та формують 

кінцевий суспільний продукт, отже, зацікавлені в науково-технічному розвитку, 

який безпосередньо визначає розвиток соціально-економічний.  

Створення ефективної системи фінансування інноваційних процесів є 

важливим і актуальним завданням держави загалом. Однак способи та методи 

його вирішення мають істотні відмінності на державному рівні управління та на 

рівні окремих підприємств.  

Система фінансування інноваційної діяльності на рівні держави. 

Покликана забезпечити вирішення таких завдань: 

– створення необхідних передумов для швидкого й ефективного 

впровадження технічних новинок в усі ланки господарського комплексу країни, 

забезпечення її структурно-технологічної перебудови;  

– збереження і розвиток стратегічного науково-технічного потенціалу в 

пріоритетних напрямах економічної діяльності;  

– створення необхідних матеріальних умов для збереження і розвитку 

наукового потенціалу країни, запобігання відпливу наукових кадрів за кордон;  
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Ці завдання можуть вирішуватися шляхом прямого бюджетного 

фінансування, надання грантів недержавними організаціями та фондами, через 

створення інституційно-правових умов, за яких заохочувалося б фінансування 

науково-дослідних робіт комерційними структурами.  

Система фінансування інноваційної діяльності на рівні окремих 

суб’єктів підприємницької діяльності. Націлена передусім на фінансування 

інноваційних проектів, що забезпечують зміцнення конкурентних позицій 

підприємств.  

Фінанси будь-якого підприємства охоплюють грошові відносини:  

– з іншими організаціями (оплата постачання сировини, товарів, інших 

матеріальних цінностей, реалізація продукції, отримання кредитів, вкладення 

капіталу тощо);  

– із засновниками (розподіл прибутку);  

– з трудовим колективом (оплата праці, розподіл доходів і прибутку, 

виплата дивідендів з акцій, відсотків я облігацій тощо);  

– з державними органами управління (сплата податків).  

Фінансова політика кожного підприємства має відповідати таким 

вимогам:  

– бути узгодженою зі стратегією розвитку організації;  

– забезпечувати гнучкість підприємства, його здатність до перерозподілу 

фінансових потоків згідно з визначеними цілями;  

– забезпечувати фінансову стабільність організації;  

– бути здатною до акумулювання фінансових ресурсів та їх ефективного 

використання.  

Вихідними принципами, наоснові і з урахуванням яких слід 

вибудовувати систему фінансування інновацій, є:  

1) чітка цільова орієнтація, що сприяє швидкому й ефективному 

впровадженню інновацій;  

2) логічність, економічна обґрунтованість і юридична захищеність прийомів 

і механізмів залучення інвестицій;  
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3) множинність джерел фінансування;  

4) комплексність і гнучкість, що передбачає здатність одночасно 

фінансувати заплановані технічні та технологічні нововведення, ефективно 

перерозподіляючи грошові потоки.  

Інноваційна програма – програма інноваційної діяльності, яка спрямована 

на досягнення цілей розвитку і передбачає участь у її реалізації різних 

юридичних і фізичних осіб (в т. ч. іноземних), а також держави і міжнародних 

організацій.  

Фінансування програми передбачає: 

1) вивчення доцільності інноваційної програми (за витратами і 

запланованим прибутком з урахуванням можливих ризиків);  

2) розроблення плану реалізації програми;  

3) організацію фінансування, в тому числі:  

– оцінювання можливих форм фінансування і вибір такої, що відповідає 

вимогам інноватора;  

– визначення організацій-інвесторів і структури джерел фінансування;  

– контроль виконання плану й умов фінансування.  

 

12.2. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності 

Інвестиції для фінансування інноваційних програм поділяють на три групи: 

прямі, супутні, фінансування науково-дослідних робіт.  

Прямі інвестиції. Використовуються безпосередньо для реалізації 

інноваційного проекту. До них відносять інвестиції в основні засоби (матеріальні 

та нематеріальні активи) і в оборотні кошти.  

Інвестиції в основні засоби включають:  

– придбання (чи виготовлення) нового обладнання, в т. ч. витрати на його 

постачання, встановлення і запуск;  

– модернізацію діючого устаткування;  

– будівництво і реконструкцію будівель і споруд;  

– технологічні пристрої, що забезпечують роботу устаткування;  
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– нове технологічне оснащення і модернізацію наявного устаткування.  

Інвестиції в оборотні кошти забезпечують:  

– нові та додаткові запаси основних і допоміжних матеріалів;  

– нові та додаткові запаси готової продукції;  

– збільшення рахунків дебіторів. 

Необхідність таких інвестицій обумовлена тим, що при збільшенні обсягу 

виробництва товарів автоматично збільшуються товарно-матеріальні запаси 

сировини, комплектуючих і готової продукції. Крім того, через підвищення 

обсягу виробництва і продажу збільшується дебіторська заборгованість 

підприємства. Усе це – активні статті балансу, і їх позитивне збільшення має 

бути додатково профінансовано.  

Інвестиції в нематеріальні активи найчастіше пов’язані з придбанням 

нової технології (патенту чи ліцензії) і торгової марки.  

Супутні інвестиції. Це вкладення в об’єкти, які пов’язані територіально і 

функціонально з інноваційним об’єктом і які необхідні для його нормальної 

експлуатації (під’їзні колії, лінії електропередач, каналізація тощо), а також 

вкладення невиробничого характеру (охорона навколишнього середовища, 

соціальна інфраструктура). 

Інвестиції в НДР. Вони забезпечують і супроводжують проект. Це 

насамперед матеріальні засоби (устаткування, стенди, комп’ютери і різноманітні 

прилади), необхідні для проведення передпроектних досліджень, а також 

оборотні кошти, наприклад, для забезпечення поточної діяльності НДІ чи вищого 

навчального закладу на замовлення підприємства.  

Плануючи інноваційну діяльність, слід визначити загальний обсяг 

інвестицій для реалізації інноваційного проекту чи програми. Його величина 

обумовлює комерційну вигідність інновації і має бути врахована при обґрунту-

ванні рішення щодо її реалізації.  

Загальний обсяг інвестицій – це сума всіх інвестиційних витрат: прямих і 

супутніх інвестицій, інвестицій НДР. Усю сукупність інвестиційних потреб 

оформляють у вигляді спеціального плану-графіка потоку інвестицій.  
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Джерелами фінансових ресурсів підприємства можуть бути:  

– власні фінансові кошти і внутрішньогосподарські резерви;  

– позикові фінансові кошти;  

– залучені фінансові кошти, одержані від продажу а цій, пайових та інших 

внесків членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб;  

– кошти, що перебувають у централізованому володінні об’єднань 

підприємств;  

– кошти позабюджетних фондів;  

– кошти Державного бюджету;  

– кошти іноземних інвесторів.  

Власні фінансові кошти підприємства. Використовуються найчастіше для 

фінансування невеликих за обсягами робіт інноваційних проектів чи програм 

(наприклад, впровадження системи стандартів якості, модернізація деяких видів 

устаткування, модифікація продукції тощо). 

Серед них виокремлюють:  

1. Прибуток і амортизаційні відрахування.  

2.Мобілізація внутрішніх активів. Фінансовий механізм мобілізації 

полягає в тому, що частина оборотних активів підприємства вилучається із 

основної діяльності, оскільки ця діяльність уповільнюється через капітальне 

будівництво, і витрачається на фінансування цього капітального будівництва.  

3. Грошова частина внесків власників підприємства. Включає додаткові 

внески у статутні фонди власників підприємства, які можуть використовуватися 

для реалізації проекту розвитку тих підприємств, чия організаційно-правова 

форма дозволяє їх залучати (пайові внески членів господарського товариства у 

статутний фонд).  

Залучені фінансові кошти. Є способом збільшення власного капіталу, 

оскільки не повертаються особам, що їх надали. Формами залучення коштів є 

емісія акцій, доброчинні внески спонсорів.  

1.Емісія акцій (це спосіб залучення інвестицій через додатковий випуск 

акцій підприємства);  
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2.Доброчинні внески сторонніх осіб (спонсорів). Формуються у тому разі, 

коли інноваційний проект має суттєву соціальну спрямованість і викликає 

інтерес у суспільства, що дає змогу консолідувати частину коштів для його 

реалізації у формі доброчинних внесків юридичних та фізичних осіб.  

Позикові фінансові кошти. Передбачають повернення їх зі сплатою 

відсотків за користування або без сплати. їх джерелами є кошти бюджетів, 

позабюджетних фондів, комерційні та інші кредити, іноземні інвестиції.  

1. Кошти бюджетів.  

2. Позабюджетні фонди фінансування НДДКР і підтримки інновацій.  

3. Довгострокові кредити. Є найпоширенішими джерелами фінансування 

інноваційних проектів. Серед них виділяють традиційні (комерційні) кредити і 

нетрадиційні – лізинг, форфейтинг та франчайзинг), які надаються вітчизняними 

та іноземними юридичними особами під боргові зобов’язання.  

1. Довгостроковий комерційний кредит.Надається на термін реалізації 

інноваційного проекту. Умови кредитування узгоджуються безпосередньо між 

банком і підприємством-позичальником (суб’єктом кредитування), на що 

значною мірою впливає перспективність і комерційна привабливість проекту, 

яку банк аналізує у процесі ознайомлення з бізнес-планом його реалізації, а 

також фінансовий стан і ділова репутація позичальника.  

2. Лізинг.Це довгострокова оренда машин та обладнання. Дає змогу 

зменшити розмір початкових інвестицій у створенні виробничих підприємств чи 

диверсифікації виробництва.  

3. Форфейтинг та факторинг.Фінансова операція, яка здійснюється за 

участю банківської установи і розглядається як одна з форм трансформації 

(перетворення) комерційного кредиту в банківський.. Може використовуватися 

для акумулювання фінансових коштів у процесі реалізації інноваційного 

проекту, якщо в інвестора бракує коштів для інновацій. Терміни погашення 

векселів, які при цьому підписує інвестор, рівномірно розподілені у часі, що дає 

змогу отримати відстрочку по платежах і гарантії банку щодо їх забезпечення. 
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На практиці форфейтинг, найчастіше, використовується як вид 

кредитування зовнішньоекономічних операцій та може здійснюватися у формі 

викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, акцептованих 

імпортером. Схема здійснення операції форфейтингу може мати такий вигляд:  

1. Укладення зовнішньоекономічного контракту, яким передбачено надання 

комерційного кредиту.  

2. Поставка товарів.  

3. В експортера виникає дебіторська заборгованість за експортним 

контрактом, яка може бути забезпечена авальованим векселем, банківською 

гарантією тощо.  

4. Укладання договору форфейтингу, яким передбачено продаж (уступку) 

вимог форфейтеру.  

5. Імпортер (боржник) і гарант підтверджують свою згоду сплатити борг на 

користь форфейтера.  

6. Переоформлення дебіторської заборгованості на користь форфейтера з 

одночасною виплатою суми боргу (за мінусом суми дисконту) на користь 

експортера.  

7. З настанням строків розрахунків імпортер сплачує суму боргу на користь 

форфейтера.  

Продавцем вимог при форфейтингу може бути підприємство, яке виконало 

зобов’язання за контрактом і прагне рефінансувати дебіторську заборгованість. 

Предметом форфейтингу є здебільшого «першокласні» (забезпечені) вимоги, 

боржниками за якими є імпортери, що знаходяться в країнах з високим 

кредитним рейтингом. Як забезпечення виконання зазначених вимог можуть 

використовуватися банківські чи державні гарантії.  

Договори форфейтування укладаються переважно в доларах США, євро, 

швейцарських франках. Враховуючи обмеження щодо строків розрахунків в 

іноземній валюті, які діють в Україні, обмежуються і можливості стимулювання 

експорту на основі надання комерційних позичок, а отже, звужуються рамки 

використання форфейтингу.  
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До основних переваг форфейтингу для експортера можна віднести такі:  

– зменшення кредитного ризику;  

– мінімізація валютних ризиків;  

– мінімізація ризику зміни процентних ставок;  

– поліпшення ліквідності (платоспроможності).  

Отже, форфейтинг це кредитування експортера шляхом придбання векселів 

або інших боргових вимог. Це одна із нових форм кредитування зовнішньої 

торгівлі, її поява зумовлена швидким зростанням експорту дорогого 

устаткування з тривалим терміном виробництва, посиленням конкурентної 

боротьби на світових ринках та зростанням ролі кредиту у розвитку світової 

торгівлі.  

Факторинг (від англійського factor – агент, посередник) – це придбання 

банком або спеціалізованою факторинговою компанією грошових вимог 

постачальника до покупця та їх інкасація за певну винагороду.  

Механізм здійснення факторингових операцій передбачає такі дії:  

– придбання факторинговою компанією (фактор-підприємством) платіжних 

вимог до покупців у своїх клієнтів на умовах негайної оплати клієнту 80-90% 

вартості відфактурованих поставок;  

– оплату в строго визначений термін іншої частини вартості з відрахуванням 

комісійних та відсотків за кредит, незалежно від надходження виручки від 

покупців. Платіж, який надходить потім від покупця, повністю зараховується на 

рахунок фактор-компанії.  

Якщо факторинг зручніший для фінансування експорту товарів споживання 

з терміном кредитування від 90 до 180 днів, то такий вид кредитування, як 

форфейтування, використовується при фінансуванні експорту товарів 

виробничого призначення з терміном кредитування до кількох років (строк 

форфетування становить здебільшого від 180 днів до 5 років). Водночас 

факторинг, як правило, не покриває політичних та перевідних ризиків, тоді як 

форфейтер при форфейтуванні будь-якої вимоги за ті ризики несе 

відповідальність. У багатьох країнах прийшли до висновку, що форфейтування 
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може бути відносно недорогим, альтернативним іншим формам експортного 

фінансування, що застосовуються зараз.  

Навідміну від операції факторингу, вартість якої визначається за методикою 

контокорентного кредитування, вартість форфейтування включає комісійну 

винагороду та дисконт. Причому метод дисконтування застосовується не лише 

щодо вимог, оформлених векселем, а й стосовно інших боргів. Ставка 

дисконтування залежить від багатьох факторів: кредитоспроможності боржника, 

наявного кредитного забезпечення, строків погашення боргових зобов’язань, 

попиту та пропозиції на ринку форфейтингових послуг, середніх ставок на 

кредитному ринку.  

4. Франчайзинг. Є найповнішою фінансовою схемою залучення 

інвестиційних ресурсів в інноваційну діяльність. Передбачає тиражування 

інновацій завдяки залученню великого капіталу. Окрім фінансових коштів за 

договором франшизи, інноваторові можуть бути передані нематеріальні активи 

(технології, ноу-хау), торговельний знак, імідж підприємства тощо. Франчайзинг 

поєднує переваги кредиту і лізингу.  

Іноземні прямі інвестиції. Залучаються переважно для реалізації 

масштабних проектів, пов’язаних з технологічним оновленням виробництва, 

реорганізацією та диверсифікацією діяльності.  

Інвестиційними інструментами є облігації. Вони відрізняються від акцій 

тим, що:  

– за ними здійснюється фіксована виплата відсотків (інколи відсоткова 

ставка може мати плаваючий характер);  

– вони мають фіксований термін дії;  

– за ними виплачується основна сума при погашенні;  

– за ними діє переважна вимога стосовно активів за невиконання 

зобов’язань.  

В Україні випуск облігацій – надзвичайно рідкісне явище і дуже дороге: 

необхідно виплачувати високі відсотки для покриття ризиків інвесторів. 

Водночас у розвинутих країнах облігації є поширеним джерелом залучення 
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капіталу, яке з успіхом використовується в економічних умовах з відносно 

низькими відсотковими ставками. 

 

12.3. Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом 

За обмежених фінансових ресурсів підприємства доцільно використовувати 

принципово нові механізми залучення коштів в інноваційну сферу, серед яких 

важливу роль відіграє фінансування за участю венчурного капіталу. 

Венчурний (ризиковий) капітал – якісно новий спосіб інвестування коштів 

великих компаній, банків, страхових, пенсійних та інших фондів в акції малих 

інноваційних фірм, що мають значний потенціал зростання і реалізують 

інноваційні проекти з високим рівнем ризику. 

Обов’язковою умовою такого інвестування є участь інвестора в управлінні 

інноваційним підприємством і отримання прибутків від продажу його акцій на 

фондовій біржі.  

Венчурний капітал розширює можливості створення і розвитку нової 

продукції, прискорює інноваційні процеси, підвищує науково-технічний рівень 

виробництва, формує конкурентне середовище в сфері науки і наукового 

обслуговування. Він є тією частиною фінансового капіталу, яка формується за 

рахунок позичкового та акціонерного капіталів і спрямовується на фінансування 

інноваційного процесу переважно в тій його частині, яка забезпечує виробництво 

знань.  

Фірми венчурного капіталу (інвестиційні венчурні фонди, венчурні 

капіталісти), так само як і банки, надають фінансові кошти, необхідні для 

інновацій. Однак банківське та венчурне фінансування суттєво різняться. Банки 

є кредиторами: вони очікують повернення позик з певним відсотком. До того ж 

підприємство зобов’язане надати банку гарантію своєчасного повернення 

кредиту, іншим є механізм венчурного фінансування: фірми венчурного капіталу 

стають співвласниками підприємства, інвестують в нього капітал і отримують за 

це частку акцій. Банки надають перевагу короткостроковим позикам, а фірми 

венчурного капіталу роблять внески на довгостроковий період і не вимагають від 
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підприємців банківських гарантій, а отже, беруть на себе значний ризик. Мета 

венчурного інвестора – вкладення коштів у підприємство, яке організовує 

роботу настільки ефективно, щоб через 5 – 7 років після продажу акцій отримати 

суму, яка в 3 – 5 разів перевищила б початковий внесок.  

Отже, фінансові кошти вкладаються у венчурний бізнес без матеріального 

забезпечення і без гарантії з боку «венчура» (на страх і ризик власників 

капіталу). Тобто інвестори серйозно ризикують і в разі невдачі базової ідеї 

втрачають значні ресурси. Таке, на перший погляд, нетрадиційне для 

підприємців вкладення фінансових коштів пояснюється тим, що вони вірять в 

успіх венчурної діяльності і, не маючи умов для власних досліджень і 

комерційної реалізації перспективної технології, розраховують використати цю 

розробку для модернізації власної продукції з найменшим ризиком, 

мінімальними витратами часу і коштів. Крім того, за позитивного результату 

діяльності венчурної фірми інвестори отримують великий прибуток і 

багаторазово окуповують свої вкладення. 

Залежно від інвестиційних перспектив виділяють три типи венчурних 

підприємств:  

– низькопотенційні підприємства для венчурного капіталу, прибутки яких за 

5 років становлять 50 млн. доларів. Такі підприємства не дуже привабливі для 

венчурних інвесторів, однак їх кількість на ринку сягає 90% усіх інноваційних 

підприємств;  

– венчури середнього ринку, прибутки яких коливаються від 10 до 50 млн. 

доларів щорічно. Саме вони потребують участі венчурного капіталу;  

– високопотенційні підприємства, які мають понад 50 млн. доларів 

щорічного прибутку впродовж 5 років. Вони найпривабливіші для венчурних 

інвесторів. Як правило, мають корпоративну форму власності і становлять 1%, 

загальної кількості інноваційних підприємств.  

Венчурне фінансування є невід’ємною частиною технопарків, технополісів 

та бізнес-інкубаторів.  
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Протягом останніх двох років венчурні компанії, що функціонують на ринку 

України, розробили свої правила пошуку перспективних партнерів.  

1. Оцінювання ринку з погляду місткості, конкуренції, сприйнятливості до 

інноваційних продуктів (найперспективнішими для прямих інвестицій у розмірі 

до 10 млн. дол. в Україні є харчова (переробна) галузь, виробництво різних 

будівельних матеріалів, упаковки, роздрібна торгівля та фінансовий сектор).  

2. Вивчення потенційного партнера, який повинен претендувати на позиції 

лідера у своєму сегменті. Серед вимог інвестора можуть бути: призначення 

представника венчурного фонду на посаду голови спостережної ради компаній, 

фінансового директора; введення до ради директорів представників венчурного 

фонду; обов’язкове узгодження з венчурним фондом витрат, що перевищують 

визначену суму, а також ключових рішень (про додатковий випуск акцій, позику 

банківських кредитів тощо); обов’язкове узгодження з венчурним фондом 

питань про звільнення топ-Менеджерів.  

3. Оцінювання роботи команди менеджменту та конкретних результатів, 

яких вона досягла протягом останніх 3 – 5 років. 

 

12.4. Форми та особливості лізингового фінансування 

Одним з інструментів кредитування різних операцій з купівлі машин, 

обладнання та інших товарів є лізинг.  

Лізинг (англ. leasing – оренда) – довготермінова оренда машин, обладнання, 

транспортних засобів, виробничих споруд тощо на підставі договору між 

орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх викупу орендарем.  

Отже, лізинг є одним із способів ефективної інвестиційної діяльності, коли 

компанія, що має вільні фінансові кошти, може брати участь у фінансуванні 

підприємницьких проектів інших підприємств (найчастіше малих та середніх), 

які не мають необхідних коштів для повномасштабного фінансування цих 

проектів.  

Лізингова (орендна) операція визначається як господарча операція суб’єкта 

підприємницької діяльності (орендодавця), що передбачає передавання права 



235 
 

користування матеріальними цінностями іншому суб’єкту підприємницької 

діяльності (орендарю) на платній основі та на визначений термін. При цьому 96  

право власності на зазначені матеріальні цінності на весь термін договору 

зберігається за орендодавцем і враховується на його балансі.  

Об’єктами лізингу є рухоме і нерухоме майно, що належить за чинним 

класифікатором до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного 

продажу на ринку.  

За схемою лізингу беруть у довгострокову оренду переважно сучасне 

устаткування, діагностичну апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади, 

цілісні технологічні комплекси та лінії, міні-заводи «під ключ», медичне 

устаткування, сільськогосподарську техніку тощо. По закінченні терміну 

лізингового договору і виплати орендарем повної вартості майна й визначених 

відсотків це майно стає його власністю або, якщо це обумовлено умовами 

договору, повертається лізингодавцю.  

Суб’єктами лізингу є юридичні особи, що беруть участь у лізинговій 

операції. До них відносять:  

лізингодавця – юридичну особу (найчастіше спеціально створену з цією 

метою лізингову компанію), що передає в лізинг за договором спеціально 

придбане для цього майно;  

лізингоодержувача – юридичну особу, що отримує за договором майно в 

тимчасове користування:  

З огляду на термін та повноту окупності витрат лізингодавця всі лізингові 

операції поділяють на оперативний лізинг і фінансовий:  

1. оперативний лізинг – лізинг з неповною окупністю, за якого витрати 

лізингодавця, пов’язані з придбанням майна, яке здають у лізинг, окуповуються 

лише частково за рахунок першого терміну оренди; по закінченні його майно 

передається іншому клієнту. При цьому ризик псування чи втрати майна лежить 

здебільшого на лізингодавцеві;  

2. фінансовий лізинг – лізинг з повною окупністю, за якого витрати 

лізингодавця, пов’язані з придбанням майна, яке здають у лізинг, окуповуються 
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повністю за перший термін оренди; сума орендної плати достатня для повної 

амортизації майна і забезпечує фіксований прибуток лізингодавцеві.  

Особливостями фінансового лізингу є: 

– участь третьої сторони – виробника чи постачальника об’єкта лізингової 

угоди;  

– об’єктом лізингу є, як правило, нове обладнання, цілеспрямовано придбане 

для потреб лізингоодержувача;  

– висока вартість об’єктів лізингових угод;  

– тривалість лізингової угоди наближена до терміну служби об’єкта угоди;  

– технічне обслуговування устаткування здійснюється підприємством 

постачальником або лізингоодержувачем.  

З економічного погляду для учасників лізингової угоди кращим є 

фінансовий лізинг. Однак часто використовують оперативний лізинг, який є 

зручним за умов, коли підприємство, що взяло в оренду обладнання, не цілком 

впевнене в успішності свого проекту і тому укладає угоду на короткий строк з 

наміром повернути обладнання, якщо потреби в ньому не буде. 97  

Фінансовий лізинг здійснюють на різних умовах: з обслуговуванням, 

леверидж-лізинг, лізинг «у пакеті».  

Лізинг з обслуговуванням – це угода, яка передбачає виконання 

лізингодавцем низки додаткових послуг, пов’язаних з утриманням і 

обслуговуванням майна.  

Леверидж-лізингом є угода, за якою велику частку (за вартістю) майна, що 

здається в оренду, лізингодавець бере у третьої сторони.  

Лізинг «у пакеті» – це система, за якою лізиагоодержувачу надається 

технологічний комплекс, за якого будинки і споруди він купляє в кредит, а 

обладнання бере за договором оренди.  

Лізинг створює переваги усім сторонам, що беруть участь в лізинговій угоді. 

Для лізингодавця він є одним із способів ефективного вкладення капіталу, ризик 

втрати якого невисокий, оскільки обладнання перебуває на балансі лізингодавця 
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протягом усього терміну дії договору оренди. Для виробника (машинобудівних 

заводів) лізинг сприяє розширенню ринків і обсягів збуту продукції.  

Переваги лізингу для лізингоодержувача полягають у тому, що:  

– за наявності рентабельного проекту підприємець-початківець має 

можливість одержати устаткування і почати нове виробництво без великих 

одноразових витрат, які на першому етапі покриває лізингова компанія (однією 

із форм їх наступного повернення може бути продаж продукції, виготовленої на 

обладнанні, взятому на умовах лізингу);  

– лізингові платежі відносять на собівартість продукції (послуг), що дає 

змогу зменшити базу оподаткування і податкові платежі;  

– фінансовий лізинг (на відміну від інших його форм) характеризується тим, 

що термін оренди дуже близький до терміну служби устаткування, що сприяє 

швидшому технічному оновленню виробництва.  

Найважливішими факторами, які слід брати до уваги при визначенні 

конкретних термінів лізингових договорів, є:  

– термін служби устаткування, обумовлений його техніко-економічними 

характеристиками;  

– норми амортизаційних відрахувань, а також порядок їхньої індексації, що 

визначається законодавчо;  

– поява продуктивнішої техніки;  

– кон’юнктура ринку позичкових капіталів і тенденції її розвитку.  

Сучасні лізингові фірми дають орендарю право вибору постачальника 

необхідного йому устаткування, розміщення замовлення і приймання об’єкта 

угоди, що дає йому змогу вибрати найсучасніше обладнання і бути впевненим у 

його високих експлуатаційних характеристиках. Технічне обслуговування і 

ремонт цього устаткування залежно від умов договору здійснює підприємство-

виробник або сам орендар (лізингоодержувач).  

Розміри лізингових платежів завжди повинні бути обґрунтованими і 

прийнятними для обох сторін.  
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Лізинг розширює можливості залучення вільних коштів компаній у 

фінансування підприємницьких проектів інших підприємств. Завдяки 

різноманітності його форм підприємці можуть обирати для себе 

найприйнятніший варіант фінансування освоєння технічних новацій. 

 

12.5. Фінансування інноваційних проектів 

Важливою складовою розвитку підприємств є реалізація інноваційних 

проектів.  

Інноваційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з 

метою створення, виробництва та просування на ринок нових 

високотехнологічних продуктів за умов встановлених ресурсних обмежень.  

Як правило, він ґрунтується на інновації, що дає змогу радикально вирішити 

проблеми, актуальні для підприємства. Інноваційні проекти можуть бути 

промисловими, проектами дослідження і розвитку та організаційними.  

Промислові проекти – проекти, які спрямовані на випуск та продаж нових 

продуктів і пов’язані з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, 

розширенням присутності на ринку та ін.  

Таким проектом, наприклад, є спільний голландсько-український екологічний 

проект, що передбачає створення очисних споруд на Яготинському цукровому 

заводі в Київській області, який би працював за системою анаеробної очистки 

стічних вод і її повторного використання в замкнутому циклі; отримуваний при 

цьому газ метан має використовуватися тут же у парових установках.  

Проекти дослідження і розвитку – проекти, зосереджені на науково-

дослідній діяльності, розробленні програмних засобів опрацювання інформації, 

нових матеріалів, конструкцій тощо.  

Ці проекти, як правило, здійснюються спеціалізованими науково-

дослідницькими організаціями чи підрозділами великих підприємств з метою їх 

практичного використання.  
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Організаційні проекти – проекти, націлені на реформування системи 

управління, створення нового підрозділу організації, проведення науково-

практичних конференцій і семінарів тощо.  

Організаційні проекти зазвичай не потребують великих коштів і 

фінансуються підприємствами, які їх здійснюють.  

Найчастіше підприємства реалізують промислові проекти, які передбачають 

реалізацію як повного життєвого циклу інновацій, так і лише тих стадій, що 

пов’язані з її використанням.  

Залежно від глибини охоплення етапів інноваційного процесу інноваційні 

проекти поділяють на повні і неповні.  

Повний інноваційний проект. Охоплює всі етапи інноваційного процесу: 

від проведення фундаментальних досліджень до реалізації інноваційного 

продукту. Такому проекту притаманна висока міра новизни; він під силу лише 

великим організаціям, що мають спеціалізовані науково-дослідницькі, 

конструкторські лабораторії то фахівців відповідного рівня, або ж кільком 

організаціям чи країнам, які спільно вирішують значущі завдання.  

Неповні проекти. Передбачають виконання лише окремих стадій 

інноваційного процесу. Це можуть бути фундаментальні дослідження, 

дослідження пошукового та прикладного характеру, які здійснюються 

спеціалізованими науково-дослідницькими закладами і націлені на створення 

дослідного зразка новинки, або ж роботи, пов’язані з використанням новинки 

для комерційних цілей, чим переважно займаються промислові підприємства. 99  

Відповідно до цього неповні проекти поділяють на:  

1) неповний, інноваційний, проект першого типу – охоплює перші етапи 

інноваційного процесу: від проведення фундаментальних досліджень до 

створення новинки;  

2) неповний інноваційний проект другого типу – охоплює завершальні 

етапи інноваційного процесу: промислове використання інноваційного продукту, 

наприклад через придбання ліцензії у його власника.  
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Фінансування наведених типів інноваційних проектів є різним за 

масштабами і джерелами. У проектах першого типу переважає частка 

бюджетних коштів, другого – винятково приватні інвестиції (власні або 

запозичені).  

Обґрунтування доцільності інноваційного проекту починається із 

встановлення критеріїв, за якими оцінюють його здійснимість у межах 

конкретного підприємства. Йдеться про ступінь готовності наукового доробку, 

на якому засновується проект, про його практичну реалізацію, ресурсне 

забезпечення проекту (технічна придатність наявної техніко-технологічної бази, 

можливість отримання сировини, матеріалів, кадрове забезпечення та ін., в т. ч. 

за умов кооперування з іншими) та комерційну вигідність (віддача від 

інвестованих у проект коштів).  

Друга процедура оцінювання стосується комерційної привабливості 

проекту. Якщо розрахунки показують недостатній рівень віддачі від вкладеного 

капіталу, подальше обґрунтування припиняють.  

Для типових промислових проектів, що найчастіше реалізуються 

підприємствами, обґрунтування здійснимості та доцільності має такі 

особливості:  

1. Проект заміни застарілого устаткування.  2. Проект заміни устаткування з 

метою зменшення поточних виробничих витрат. 3. Проект збільшення випуску 

продукції і/або розширення ринку послуг. 4. Проект розширення підприємства з 

метою випуску нових продуктів.  5. Проекти, що мають екологічне забезпечення.  

6. Інші типи проектів, щодо яких відповідальність за прийняття рішень менш 

важлива. Проекти такого типу стосуються будівництва офісу, придбання 

оборотних засобів (у вигляді матеріалів, сировини) для їх швидкого 

перероблення і/або продажу, купівлі нового автомобіля тощо.  

Привабливість фінансування інноваційного проекту залежить від того, якою 

буде ціна капіталу, залученого у проект. Вона суттєво впливає на його 

комерційну ефективність, визначаючи нижню межу дохідності інноваційного 

проекту – норму прибутку на інновацію.  
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Ціна капіталу – відношення загальної суми платежів за використання 

фінансових ресурсів до загального обсягу цих ресурсів. 

 
де WACC (Wighted Average Cost of Capital) – зваженацінакапіталу;  
Kі – ціна капіталу і-того джерела; 
d – частка і-того джерела в капіталі компанії; n – кількість джерел капіталу. 
 

Ціна залученого капіталу розраховується як середньозважена відсоткова 

ставка залучених фінансових ресурсів: 

 
де Cinv – ціна залученого капіталу; 
Kj – ставка залучення фінансового капіталу (Kj=0 для безвідплатних позик), % річних;  
Vj – обсяг залучених коштів; 
m – кількість джерел залучених коштів. 

 

Ціна залученого капіталу залежитьяк від внутрішніх факторів (репутація 

підприємства, імідж, політична підтримка), так і від зовнішніх (рівень інфляції, 

ставка рефінансування НБУ, темпи зростання ВНП тощо). Отже, інноватор, 

приймаючи рішення про початок реалізації проекту, повинен враховувати ціну 

власного і залученого капіталу, а також його структуру (співвідношення власних 

і залучених коштів). Поєднання цих факторів у показникові ціни капіталу є 

базою для визначення інвестиційної привабливості інноваційного проекту.  

Після визначення вартості проекту та ціни капіталу, необхідного для його 

інвестування, слід оцінити його комерційну привабливість для інноватора та 

інвестора, для чого використовують показник норми прибутку. Якщо він рівний 

або перевищує середній по галузі з урахуванням масштабів діяльності 

підприємства, то проект є комерційно привабливим для інноватора.  

Зовнішній інвестор, визначаючи норму прибутку проекту, бере до уваги 

альтернативні вкладення коштів, порівнюючи при цьому ризик вкладень та їх 

дохідність (як правило, інвестиції з меншим ризиком приносять, інвестору 
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менший дохід). Прийняття рішення щодо фінансування проекту узгоджується з 

фінансовою стратегією інвестора, яка може бути ризикованою чи ні. Рівень 

ризику закладається як надбавка до норми прибутку. Чим ближче допочатку 

життєвого циклу інновацій відбувається інвестування проекту, тим вищою є 

плата за ризик. У фундаментальні дослідження вона найбільша – 20%; у 

відновлення обладнання – найнижча – до 3% і може навіть дорівнювати ціні 

капіталу (табл. 1). 

Таблиця 1  

Вимоги до норми прибутку для різних груп інвестицій 

№ п/п Група інвестицій Необхідна норма 
прибутку

1 2 3 
1 Інвестиції, що заміщують, – категорія І (нові 

машини чи устаткування, транспортні засоби 
тощо, що будуть виконувати функції, аналогічні 
устаткуванню, яке заміщується) 

Ціна капіталу 

2 Інвестиції, що заміщують, – категорія ІІ (нові 
машини чи устаткування, транспортні засоби 
тощо, які будуть виконувати функції, 
аналогічні устаткуванню, що заміщується, але є 
технологічно досконалішими; для їхнього 
обслуговування необхідні фахівці вищої 
кваліфікації, організація виробництва вимагає 
інших рішень) 

Ціна капіталу+3% 

3 Інвестиції, що заміщують, – категорія III (нові 
потужності допоміжного виробництва: склади, 
будинки, що заміщують старі аналоги, а також 
заводи, розташовувані на новій площадці) 

Ціна капіталу+6% 

4 Нові інвестиції – категорія І (нові потужності чи 
додаткове устаткування, за допомогою якого 
будуть виготовлятися продукти, які випускалися 
раніше ) 

Ціна капіталу+5% 

5 Нові інвестиції – категорія II (нові потужності чи 
машини, що тісно пов’язані з діючим 
устаткуванням) 

Ціна капіталу + 8% 

6 Нові інвестиції – категорія III (нові потужності чи 
машини, поглинання чи придбання інших фірм, 
що не пов’язані з діючим технологічним 
процесом) 

Ціна капіталу + 15% 

7 Інвестиції в науково-дослідні роботи – категорія І 
(прикладні НДР, спрямовані на певні специфічні 
цілі) 

Ціна 
капіталу + 10% 

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

Ціна капіталу + 20% 
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Для визначення величини прибутку, який може бути отриманий за 

інноваційним проектом, складають бізнес-план інноваційного проекту. 

Бізнес-план – розгорнутий документ, що містить обґрунтування 

економічної доцільності підприємницького проекту на основі зіставлення 

ресурсів, необхідних для його реалізації, і очікуваної вигоди (прибутну). 

Потенційному інвестору бізнес-план має показати рівень віддачі від 

майбутніх капіталовкладень і бути підставою для прийняття позитивного 

рішення щодо участі у фінансуванні проекту. 

Складовими бізнес-плану є: 

1. Резюме (загальна характеристика проекту й очікуваних результатів його 

реалізації). Формують його після розроблення бізнес-плану і вміщують на 

початку готового документа для зручності користувачів-інвесторів. 

2. Оцінювання ринкової ситуації: 

– поточна ситуація і тенденції її розвитку; 

– фірма і концепція її поведінки в галузі; 

– опис інноваційного продукту, що виготовлятиметься згідно з проектом, 

його функціональне призначення; 

– ліцензії, патенти, інші права власності на інноваційний продукт; 

– стратегія зростання фірми. 

3. Дослідження ринку: 

– покупці; 

– місткість та динаміка ринку; 

– конкуренція; 

– обсяги продажу. 

4. Маркетинг-план: 

– маркетингова стратегія; 

– політика ціноутворення; 

– збутова політика; 

– сервісне та гарантійне обслуговування; 

– реклама та просування товару; 
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– можливості розвитку (модифікації, вдосконалення) інноваційного 

продукту. 

5. Ресурсне забезпечення: 

– характеристика виробничого процесу (з урахуванням можливої 

кооперації); 

– планування виробничих площ і потужностей; 

– необхідне обладнання, технологія; 

– персонал; 

– постачальники основних матеріалів і умови їх постачання; 

– оцінювання розміру виробничих витрат, включно з витратами на охорону 

довкілля. 

6. Організаційний план: 

– власники підприємства і ключові керівники, в тому числі керівник 

проекту; 

– обов’язки та відповідальність; 

– список робіт; 

– графік виконання робіт. 

– Оцінювання ризику і страхування: 

– перелік можливих ризиків та проблем; 

– шляхи мінімізації ризиків. 

7. Фінансовий план: 

– історія фінансування аналогічних проектів; 

– бюджет; 

– прогнози прибутків; 

– план руху грошових потоків; 

– розрахунок точки беззбитковості. 

8. Фінансові потреби і повернення інвестицій: 

– потреби у фінансуванні; 

– використання коштів; 

– повернення коштів інвесторам. 
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Інформацію, що міститься у бізнес-плані, слід подавати у формі, зручній для 

її вивчення інвесторами та менеджментом підприємства. Будь-які питання, що 

вимагають подальших досліджень, повинні узгоджуватися до затвердження 

проекту. Це особливо стосується ресурсного забезпечення, критичних подій та 

ключових ризиків, а також процедури управління ними. 

Прагнучи забезпечити собі не лише повернення вкладених коштів, а й 

отримання доходів, інвестори вимагають розрахунку часу, протягом якого 

будуть повернені кошти і отриманий розрахунковий прибуток. Тому рішення 

про інвестування приймається за наявності розрахунків показників економічної 

ефективності проекту. 

Після того як зацікавлені сторони дійшли згоди щодо необхідності і 

вигідності реалізації проекту, слід узгодити порядок його фінансування за 

етапами і загалом. Для цього складають фінансовий план, який може бути 

частиною бізнес-плану або окремим планом, складеним після затвердження 

вартості проекту загалом. Це потрібно для планування у часі обсягів грошових 

потоків відповідно до обсягів робіт. 

Фінансовий план (бюджет) проекту — детальний опис усіх надходжень і 

витрат у часі, планованих протягом життєвого цикл. проекту. 

Він затверджує систему обліку витрат і правила фінансового оцінювання 

виконаних робіт. 

Фінансовий план має дві функції: функцію бюджету і функцію розподілу 

грошей у часі. Як бюджет він показу прийнятний рівень витрат і структуру 

витрат усіх витратних елементів проекту, що охоплюють такі категорії: 

– працівники; 

– матеріали; 

– устаткування; 

– співвиконавці; 

– накладні витрати; 

– інші джерела витрат. 
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Важливим аспектом фінансового плану є розподіл планованих на реалізацію 

проекту грошей у часі, тобто складання плану фінансового забезпечення графіка 

робіт. Це дає змогу оцінити фінансову здійснимість проекту з урахуванням 

графіка надходження коштів, узгоджених з інвестором . 

Графік надходження коштів складають на основі вартості ресурсів, 

спрямованих для виконання робіт. Якщо аналіз засвідчив невідповідність 

планованих інвесторами грошових потоків потребам виконання обсягів робіт, у 

графік виконання робіт (або у графік надходження коштів) необхідно внести 

корективи. Після початку реалізації проекту фінансовий план є основою для 

контролю та аналізу здійснюваних витрат. 

Отже, обґрунтований вибір форм та джерел інвестування інноваційних 

програм і проектів є важливою передумовою їх успішної реалізації. 

Обґрунтування має здійснюватися з урахуванням всіх зовнішніх та внутрішніх 

чинників, які можуть визначати міру ризикованості проекту та впливати на 

вартість капіталу і можливості його залучення. 

 

Основні терміни і поняття: суб’єкти фінансування інноваційних процесів, 

система фінансування інноваційної діяльності, фінансова політика 

підприємства, фінансування інновацій, інноваційна програма, прямі інвестиції, 

супутні інвестиції, інвестиції в НДР, джерела фінансових ресурсів 

підприємства, венчурний (ризиковий) капітал, лізингова (орендна) операція, 

інноваційний проект, промислові проекти, проекти дослідження і розвитку, 

організаційні проекти, ціна капіталу,ціна залученого капіталу, бізнес-план 

 

Питання до теми 12: 

1) Хто може бути суб’єктом фінансування інноваційних процесів? 

2) У чому полягають завдання системи фінансування інноваційної 

діяльності на рівні держави? На рівні окремих суб'єктів підприємницької 

діяльності? 

3) Яким вимогам повинна відповідати фінансова політика підприємства? 
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4) З урахуванням яких вихідних принципів слід будувати систему 

фінансування інноваційної діяльності? 

5) У чому сутність інноваційної програми та яких вимог слід дотримуватися 

при її фінансуванні? 

6) Охарактеризуйте стадії фінансування та елементи інноваційної програми. 

7) Опишіть групи інвестицій для фінансування інноваційних програм. 

8) Охарактеризуйте джерела фінансових ресурсів підприємства. 

9) Яким чином здійснюють обґрунтування джерел фінансування та вибір 

інвестора? 

10) Наведіть переваги та недоліки форфейтингу та факторингу. 

11) У чому сутність венчурного капіталу? 

12) Якими особливостями характеризується діяльність венчурних фондів? 

13) У чому полягають сутність і переваги лізингу як форми фінансування 

інновацій? Хто є об'єктами та суб'єктами лізингу? 

14) Опишіть відмінності між оперативним і фінансовим лізингом. 

15) На яких умовах можна здійснювати фінансовий лізинг? 

16) Охарактеризуйте види інноваційних проектів. 

17) Які основні джерела інвестицій для фінансування інноваційного 

проекту? 

18) Яку роль відіграє ціна різних джерел капіталу для прийняття рішення 

про фінансування інноваційного проекту? 

19) З якою метою складають бізнес-план інноваційного проекту? Які розділи 

він охоплює? 
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ТЕМА 13. РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ 

НИМИ 

ПЛАН 

13.1. Проблеми і методи оцінювання ризиків в інноваційній діяльності 

13.2. Порівняльний аналіз методів кількісного оцінювання ризику 

 

13.1. Проблеми і методи оцінювання ризиків в інноваційній діяльності 

Інновації й інноваційний розвиток зазнають істотного впливу елементів 

невизначеності, чим зумовлюється високий ризик інноваційної діяльності. Цей 

ризик стає особливо значним в умовах трансформації вітчизняної економіки і 

переходу її на ринковий шлях розвитку, оскільки (в тому числі й через об'єктивні 

причини) багато важливих рішень приймаються в умовах неповної, неточної або 

суперечливої інформації. 

Наслідком прийняття рішень у цих умовах є невизначеність результатів, 

тому доводиться ризикувати. З іншого боку, ризик спричинений спонтанним і 

суперечливим характером процесів, що відбуваються в складних соціально-

економічних системах, які неможливо адекватно і вичерпно описати (аналог - 

принцип невизначеності в сфері природничих наук). Таким чином, ризик слід 

розглядати як наслідок прийняття рішень в умовах неповної, неточної і (або) 

суперечливої інформації, тобто в умовах невизначеності або неповної 

визначеності. 

Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінити майбутній 

розвиток подій як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і виду їхнього 

прояву. 

Відповідно до наведеної дефініції, невизначеність - це те, що не піддається 

оцінюванню, тому далі йтиметься про неповну визначеність (ризик). Неповну 

визначеність з певною мірою вірогідності можна оцінити (її можна трактувати як 

розмитість або примарність майбутніх подій, що підлягають імовірнісному 

оцінюванню). 
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Ризик у загальному випадку слід розглядати як можливість чи загрозу 

відхилення результатів конкретних дій чи рішень від очікуваних. 

Ризик має місце тільки там, як стверджують угорські вчені T. Бачкаї і 

Д. Месена, де може бути, як мінімум, два сценарії розвитку подій (відповідно - 

два і більше можливих результати). 

Оскільки альтернативи інноваційному шляху розвитку немає, то виникає 

об'єктивна необхідність розробити способи запобігання, зниження чи 

компенсації можливих негативних наслідків ризику. Для цього необхідно 

спочатку кількісно оцінити величину ризику конкретної інновації (як імовірності 

негативних наслідків, так і величини можливих втрат), виділити і дослідити 

вплив і частку кожного з факторів ризику в загальній сумі можливих втрат. 

Результати оцінки ризику варто враховувати при прийнятті суб'єктами 

господарської діяльності рішень про вибір стратегії і тактики інноваційного 

розвитку, плануванні науково-технічної, виробничо-збутової і фінансової 

діяльності. Проблема ризику посідає важливе місце в ринкових дослідженнях, 

що передують розробці і виведенню на ринок інновацій зокрема і ринкової 

діяльності взагалі. 

Так, ризик може проявлятися в тому, що новий (модернізований) товар уже 

в процесі виробництва виявляється непотрібним, тоді як на момент рішення про 

його розроблення і виробництво, що спиралося на результати аналізу 

кон'юнктури ринку, потреб і запитів споживачів, напрямів і темпів розвитку НТП 

та ін., передбачалося, що попит на нього буде стійким. Ризик може проявлятися 

й у тому, що на даному ринку чи його ділянці новий товар може бути і не 

реалізований у тих обсягах, які були розраховані на основі результатів 

маркетингових досліджень. Приймаючи рішення про проведення велико-

масштабної рекламної компанії нової продукції, як правило, не можна бути 

цілком упевненим у її ефективності. Так само, як і вибираючи варіанти цінової 

стратегії для проникнення на нові ринки, не можна з повною впевненістю 

стверджувати, що підприємство очікує успіх, оскільки конкуренти можуть 

відповісти адекватними діями. Як наслідок цих ситуацій -можливість отримання 
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збитків чи недоотримання доходу. Сучасне ринкове середовище невіддільне від 

ризику. Ризик існує в усіх галузях ринкової діяльності, незалежно від того, 

враховують його чи ігнорують. Тому варто не ігнорувати ризику, діючи за 

принципом фіктивного зниження невизначеності, а належним чином його 

враховувати. 

Питання ризику невіддільні від господарського механізму, від дій чинників, 

які впливають на суб'єктів інноваційної діяльності, тобто від того економічного 

середовища, в якому ризик проявляється і яке сприяє чи перешкоджає 

урахуванню ризику.  

Усі чинники, які впливають на зростання ступеня ризику, поділяють на 

дві групи: об'єктивні і суб'єктивні (зовнішні і внутрішні). 

До об'єктивних відносять чинники,які не залежать безпосередньо від 

суб'єкта інноваційної діяльності. Конкретне підприємство має будувати свою 

діяльність таким чином, щоб згладжувати їхній деструктивний вплив і 

використовувати сприятливі можливості. 

У свою чергу, об'єктивні, чи зовнішні, чинники ризику поділяють на 

чинники безпосереднього і опосередкованого впливу. 

До чинників безпосереднього впливу відносять: 

• законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють господарську і 

підприємницьку діяльність; 

• бюджетну, фінансово-кредитну і податкову системи; 

• дії органів влади; 

• дії економічних контрагентів (постачальників, споживачів, торгових і 

збутових посередників і т. д.); 

• конкуренцію; 

• дії криміналітету та ін. 

Чинниками опосередкованого впливу є: 

 політична, економічна,демографічна, соціальна, екологічна ситуації та їх 

зміни; 

• міжнародні економічні зв'язки і торгівля; 
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• HTПі т. д. 

До суб'єктивних чинників належать ті, які характеризують 

безпосередньо господарюючий суб'єкт, що реалізує інноваційний проект: 

• стратегія розвитку; 

• маркетинг; 

• виробничі потужності; 

• технології; 

• кадри і мотивація їхньої діяльності; 

• якість продукції; 

• система управління; 

• місце розташування і т. д. 

Виділені групи чинників ризику мають загальні елементи, що тісно 

взаємодіють один з одним, їх варто розглядати разом у логічному взаємозв'язку. 

Аналіз ризику поділяють на два доповнюючих один одного види - 

якісний і кількісний. 

Якісний аналізмає за мету визначення чинників ризику, що впливають на 

результати прийнятих рішень і виконуваних робіт, встановлення потенційних 

зон ризику й ідентифікацію ризиків. 

Кількісний аналізпередбачає чисельне визначення розмірів ризику 

(імовірностей виникнення втрат і їх величин). 

Для точного оцінювання ризиків інноваційної діяльності варто 

використовувати кількісний аналіз як більш точний, тому в подальшому будемо 

розглядати саме його. 

Під ризиком в інноваційній діяльності(дещо перефразуючи визначення 

П.Г. Грабового) слід розуміти можливість (загрозу) втрати господарюючим 

суб'єктом частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи виникнення 

додаткових витрат у результаті здійснення виробничо-збутової і фінансової 

діяльності, яка спирається на нові технології, нові продукти, нові способи їхньої 

реалізації і т. д. 
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У той же час ризик існує і для інших суб'єктів інноваційного процесу, 

зокрема, інвесторів, постачальників, споживачів і т. д., а також усього 

суспільства. Численні техногенні катастрофи, кількість яких зростає в міру 

розвитку НТП, підтверджують це. 

У загальному випадку під інноваційним ризиком слід розуміти загрозу 

виникнення втрат суб'єктами інноваційного процесу в результаті 

інноваційної діяльності. 

Інноваційні ризики класифікують за різними ознаками. У табл. 1 наведено 

результати класифікації інноваційних ризиків. 

Кожний з визначених видів ризику, у свою чергу, можна розділити на 

складові, доки кожному з елементарних ризиків можна буде поставити у 

відповідність тільки йому властиві чинники ризику. 

При аналізі ризику варто виділяти ті їх види, які не перетинаються, щоб 

уникнути подвійного урахування. 

Однак тут існує ряд проблем: 

• одні й ті самі чинники можуть впливати на збільшення абозменшення 

різних видів ризику; 

• ризики, що входять до однієї з класифікаційних груп,можуть включати 

ризики інших класифікаційних груп і в той жечас самі можуть входити як 

складові в інші класифікаційні групи.Наприклад, ризики, виділені за масштабами 

впливу,  можуть входити доскладу економічного ризику; ризики, виділені за 

сферами прояву, можуть розглядатися як складові ризику країни; 

• один і той же вид ризику залежно від конкретних умов може розглядатися 

як зовнішній і як внутрішній. Наприклад, ризик інвестування за рахунок власних 

коштів (амортизаційних відрахувань), тому що амортизаційна політика 

встановлюється єдиною в масштабах держави, але в той же час закон дає кон-

кретним суб'єктам господарювання певну свободу дій. І ці проблеми потребують 

вирішення. 
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Таблиця 1 

Класифікація інноваційних ризиків 

Класифікаційна ознака Види ризиків 

За сферами прояву - Економічний 
- Політичний 
- Екологічний 
- Соціальний 
- Технологічний 
- інші 

За масштабами впливу - У масштабах країни 
- Регіональний 
- Галузевий 
- Ризик окремих суб'єктів господарювання 

За суб'єктами 
інноваційної діяльності 

- Ризик інвестора в новації 
- Ризик одержувача інвестицій 
- Ризик споживача 
- Ризик суспільства 
- Інші 

За формами 
інвестування в новації 

- Реального інвестування 
- Фінансового інвестування 

За джерелами 
інвестування новацій 

- Ризик інвестування з внутрішніх джерел 
- Ризик інвестування за рахунок позикових 

коштів 
- Ризик інвестування за рахунок залучених 

коштів 
За механізмами 
інвестування новацій 

- Ризик реінвестування прибутку 
- Ризик інвестування за рахунок 

амортизаційних відрахувань 
- Ризик інвестування за рахунок інвестиційних 

позик і кредитів 
- Ризик венчурного фінансування новацій 
- Ризик інвестування за рахунок облігацій 

підприємства 

 

В економіці для кількісного аналізу ризику використовують 

імовірнісний підхід,відповідно до якого, для того, щоб оцінити ризик, необхідно 

знати всі можливі наслідки конкретного рішення чи дії (або закон їхнього 

розподілу) і ймовірності цих наслідків. 

Імовірності розвитку того чи іншого сценарію можна визначити: 
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• об'єктивним методом(на підставі наявних даних проаналогічні 

проекти, що виконувалися в аналогічних умовах,розраховується частота, з якою 

відбуваються ті чи інші явища). 

 

Приклад.  

З минулого досвіду взаємин з постачальниками вихідних сировини і 

матеріалів відомо, що зі 100 укладених угод ними було виконано з дотриманням 

усіх умов 68, а в інших були порушення (пов'язані з термінами постачання, 

якістю матеріалів, псуванням під час транспортування тощо). У цьому випадку 

ймовірність дотримання умов угод постачання може бути розрахована 

об'єктивно як частота 68/100, або 0,68. Відповідно ймовірність недотримання 

умов становить (100-68) /100, тобто 0,32. 

• суб'єктивним методом(наприклад, шляхом експертного оцінювання, 

коли група експертів висловлює припущення щодоконкретних результатів і 

ймовірностей їхнього виникнення). 

 

Приклад. 

Підприємство планує вивести на ринок принципово новий виріб. Досвіду 

його виробництва і реалізації (як власного, так і інших товаровиробників) немає. 

У цьому випадку експерти, (ними можуть бути керівники і провідні спеціалісти 

підприємства), керуючись власними знаннями і досвідом, розумінням ситуації, 

яка складається на ринку, висловлюютьсуб'єктивні судження щодо успіху 

даного заходу, їхні дані усереднюють і одержують оцінку ймовірності успіху 

(неуспіху) виведення на ринок нового виробу. 

Імовірнісний підхід для оцінювання ризику передбачає використання 

таких критеріїв: 

• очікуване значення результату, яке розраховують як середньозважене 

за імовірностями величин усіх можливих результатів. Як результат звичайно 

використовують запланований прибуток (доход) конкретного виду діяльності 

або можливі втрати. 
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Приклад. 

Підприємець аналізує результативність конкретної бізнес-операції при 

різних сценаріях розвитку подій на ринку. Якщо ситуація наринку залишиться 

незмінною, то обсяг ринкового попиту на його вироби становитиме 4000 од. 

Якщо ситуація на ринку буде сприятливою, то попит складе 5000 од., якщо 

несприятливою - 3000 од. Імовірності згаданих сценаріїв розвитку подій 

підприємець оцінює як 0,5; 0,2 і 0,3 відповідно. Беззбитковість йому забезпечить 

обсяг реалізації не менше як 3800 од. виробів. Необхідно оцінити доцільність ви-

конання даної бізнес-операції.  

Очікуване значення обсягу реалізації розраховується за формулою іі РАА   

і становитиме: 4000 х 0,5 + 5000 х 0,2 + 3000 х 0,3 = 3900 од., що цілком 

достатньо для беззбиткової роботи. 

• мінливість чи розкид можливих результатів, що розраховується як корінь 

квадратний із середньозваженого квадратів відхилень можливих результатів від 

їх очікуваного значення (середньоквадратичне чи стандартне відхилення). 

 

Приклад.  

Підприємство може вийти зі своєю продукцією на один із двох 

альтернативних сегментів ринку, оскільки ресурсів підприємства недостатньо 

для одночасної роботи на двох сегментах. 

На першому сегменті ринку доход з рівною імовірністю може становити 

200 млн. грн. при успішному розпродажі продукції і 100 млн. грн. - при 

середньому. На другому сегменті ринку очікується стабільний доход у розмірі 

151 млн. грн.. Однак існує невелика імовірність (0,01) того, що попит різко 

зменшиться і доход становитиме лише 51 млн грн. Необхідно вибрати 

оптимальний з погляду результативності і ризику сегмент ринку шляхом 

розрахунку середньо квадратичного відхилення за формулою 

х

п

х РАА  
2

)(
і відносний ступінь ризику (коефіцієнт варіації) A

СV



. 
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Рішення: Спочатку визначимо очікуване значення доходу при роботі на 

кожному із сегментів ринку: 

1А = 200 × 0,5 + 100 × 0,5 = 150 (млн. грн.);  

2А = 151 × (1 - 0,01) + 51 × 0,01 = 150 (млн. грн.). 

Оскільки очікувані значення доходів рівні, то для ухвалення рішення варто 

використовувати інший критерій. 

Визначимо розкид результатів для кожного з варіантів шляхом розрахунку 

середньо квадратичного відхилення за формулою 
х

п

х РАА  
2

)(
 

505,0)100150(5,0)200150( 22
1   

95,901,0)51150(99,0)151150( 22
2   

Отже, перший сегмент, значно ризикованіший від другого, тому що для 

нього середньоквадратичне відхилення в 50 млн. гривень більше, ніж 

середньоквадратичне відхилення 9,95 млн. грн. для другого. 

На який сегмент варто орієнтуватися? Якщо керівники підприємства є 

противниками ризику, то вони будуть орієнтувати роботу підприємства на 

другий сегмент ринку, який забезпечить той самий очікуваний доход, як і на 

першому, але з меншим ризиком. Схильні до ризику віддадуть перевагу першому 

сегменту, де є імовірність одержати більш високий доход (200 млн. грн..), ніж 

очікуване значення (150 млн. грн..), хоча з тією ж імовірністю (0,5) можна 

одержати і менший доход (100 млн. грн..). 

Іноді виникають ситуації, коли корисним виявляється розрахунок такого 

критерію, як відносний ризик (величина ризику, що припадає на одиницю 

результату), щоб перевірити, чи компенсується підвищений ризик підвищеним 

доходом. Показник даного критерію розраховується як результат від ділення 

середньоквадратичного відхилення на очікуване значення результату (у 

статистиці йому відповідає коефіцієнт варіації). 

 

Приклад.  
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Існує два можливі варіанти проведення заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності товару конкретного підприємства і відповідно два 

можливі результати: 

1. Приріст обсягів збуту і відповідно прибутку на 500 тис. грн.(очікуване 

значення). При цьому середньоквадратичне відхилення можливих результатів 

від їх очікуваного значення становить 45 тис. грн. 

2. Приріст обсягів збуту і відповідно прибутку на 700 тис. грн. (очікуване 

значення). При цьому середньоквадратичне відхиленням можливих результатів 

від їх очікуваного значення буде 60 тис. грн. Якому з варіантів віддати перевагу? 

У першому варіанті менший прибуток (500 < 700), але й ризик менший (45 < 

60). Другий варіант принесе більше прибутку, але й ризик при цьому більший. 

У цьому випадку для кожного варіанту розраховують величину ризику, що 

припадає на одиницю доходу: 

СV1= 45/500 = 0,09; СV2= 60/700 - 0,085. 

Величина ризику на одиницю доходу в другому варіанті менша, отже, 

підвищений ризик другого варіанта компенсується підвищеним доходом і 

перевагу варто віддати йому. 

Слід відзначити, що використання критерію відносного ризику можливе 

лише у випадку, якщо очікувані значення результатів за варіантами порівняні. В 

іншому випадку цей критерій не застосовують. 

Укрупнений алгоритм кількісного оцінювання ризику варіантів дій 

(проектів) і ухвалення рішення про вибір оптимального з них поданий блок-

схемою (рис.1) (алгоритм розроблено для випадку, коли для оцінювання 

альтернатив використовують можливі втрати). 
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Рисунок 1 ― Блок-схема алгоритму кількісного оцінювання ризику 

 

13.2. Порівняльний аналіз методів кількісного оцінювання ризику 

Розглянуті підходи ілюструють основні положення імовірнісного підходу 

кількісного оцінювання ризику. 

Для кількісного оцінювання ризику існують різні методи, серед яких 

найбільш поширені статистичний (у тому числі метод статистичних 

випробувань чи метод Монте-Карло); аналітичний; метод використання 

дерева рішень та імовірнісного підходу; метод оцінювання фінансової 

стійкості або оцінювання доцільності витрат; метод експертних оцінок; 

нормативний метод; метод аналізу чутливості; метод використання 

аналогів та ін. Кожний з названих методів має свої переваги і недоліки і 

використовується в цілком конкретних ситуаціях; універсального методу, 

прийнятного для всіх випадків, не існує. 
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Нижче наведені результати порівняльного аналізу згаданих методів 

кількісної оцінки ризику. 

Статистичний метод грунтується на аналізі коливань оціночного 

показника за визначений період часу. Залежно від результативності дій за цей 

період часу діяльність підприємства відносять до однієї з п'яти зон ризику: 

безризикова зона, зона мінімального ризику, зона підвищеного ризику, зона 

критичного ризику, зона неприпустимого ризику. 

Віднесення результатів діяльності до тієї чи іншої зони ризику виконується 

залежно від рівня втрат. Так, у безризиковій зоні втрати відсутні; у зоні 

мінімального ризику втрати не перебільшують чистого прибутку; у зоні 

підвищеного ризику втрати вищі за чистий прибуток, але менші за валовий 

доход; у зоні критичного ризику втрати вищі за валовий доход, але менший 

виторгу від реалізації продукції; у зоні неприпустимого ризику втрати зіставні з 

розміром власних коштів підприємств. 

Для кількісного оцінювання зон ризику вводять поняття коефіцієнта ризику, 

який характеризує рівень втрат (наприклад, втратам у розмірі половини чистого 

прибутку відповідає коефіцієнт ризику 0,125, а втратам усього чистого прибутку 

- 0,25) і дозволяє вести кількісне оцінювання ризику. Так, у зазначених вище 

зонах ризику коефіцієнт ризику набуває значень: 0; 0-0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; 

0,75-1,0 (0 - відсутність збитків, 1,0 - банкрутство). 

Відповідно до інших підходів коефіцієнт ризику може бути розрахований як 

відношення втрат (різниці між запланованими і фактичними результатами) до 

запланованого результату. 

Цей метод дає досить точні результати при дотриманні трьох основних 

умов: наявність досить значних і достовірних статистичних даних не менше ніж 

за 3-5 попередніх періодів господарювання; наявність чітко виражених тенденцій 

змін ризику в минулому і сьогоденні; виявлені тенденції змін оціночного 

показника зберігатимуться і в майбутньому (наприклад, за аналогічних умов 

господарювання в аналізованому і прогнозованому періодах часу). 
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В умовах різких різноспрямованих змін характеристик зовнішнього і 

внутрішнього середовища цей метод практично не застосовується. Крім того, він 

значною мірою орієнтований на констатацію існуючої ситуації, ніж на 

прогнозування майбутніх результатів. 

Різновидом статистичного методу є метод Монте-Карло, який за 

допомогою імітаційного аналізу дозволяє встановлювати імовірності зміни 

оціночних характеристик проекту при можливих несподіваних ризикових 

(кризових) ситуаціях. 

Аналітичний методвикористовує традиційні показники, які 

застосовуються для оцінювання ефективності інвестиційних та інноваційних 

проектів; період окупності, внутрішня норма прибутковості, індекс 

рентабельності, чистий приведений доход тощо. Порівнюючи значення 

зазначених показників альтернативних проектів, визначають міру їх ризику. Так, 

більший період окупності чи менше значення внутрішньої норми доходності за 

інших рівних умов свідчать про більший ризик. Однак при зовнішній 

переконливості розрахунків у них не береться до уваги вплив конкретних 

чинників ризику, через що не можна рекомендувати аналітичний метод у 

чистому вигляді для точної оцінки ризику проектів, що реалізуються в Україні, 

де ступінь ризику дуже високий. 

Метод використання дерева рішень та імовірнісного підходудозволяє 

розглядати й аналізувати різні сценарії розвитку подій, викликані впливом 

різних чинників ризику. Суть методу полягає в тому, що в процесі аналізу 

ризику виділяють чинники впливу, які можуть збільшити чи зменшити ступінь 

ризику проекту; далі,  зображуючи графічно можливі комбінації чинників, 

одержують дерево рішень, яке залежно від ступеня складності проблеми має 

різну кількість гілок. Гілкам дерева ставлять у відповідність оцінки (суб'єктивні 

чи об'єктивні) ступеня впливу кожного з чинників на ріст чи зменшення ступеня 

ризику. Рухаючись від вихідної точки (вершини) уздовж гілок дерева, можна 

різними способами досягти кінцевих точок. При цьому за допомогою відомих 

правил комбінування оцінок ступеня впливу конкретних чинників ризику 
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(свідоцтв) можна визначити інтегральні оцінки кожного з варіантів шляху і 

вибрати оптимальний із них. 

Основна проблема використання даного методу - складність виділення 

чинників ризику й оцінювання (як правило, експертним методом) ступеня 

їхнього впливу на збільшення чи зменшення ризику проекту. Однак при 

правильному підборі експертів і наявності фактичних даних цей метод дозволяє 

вести дуже точну оцінку ризику, 

Метод оцінювання фінансової стійкостічи оцінювання доцільності 

витрат орієнтований на ідентифікацію потенційних зон фінансової стійкості і 

відповідних їм зон ризику у сфері виробничо-фінансової діяльності підприємства 

(інвестування проекту), у результаті чого робиться висновок про фінансову 

стійкість конкретного виду діяльності чи про доцільність інвестиційних 

вкладень. Суть методу полягає в оцінюванні достатності обігових коштів 

(власних чи позичкових) для виконання конкретних видів діяльності. На підставі 

цього фактичне чи прогнозоване (як результат впровадження певного проекту) 

положення підприємства відносять до однієї з зон фінансової стійкості і 

відповідно ризику. Метод застосовується у двох його різновидах: 

• оцінювання фінансової стійкості підприємства приздійсненні ним 

поточної діяльності; 

• оцінювання доцільності інвестування конкретних проектів. При цьому 

порівнюють показники фінансової стійкості підприємства (фактичні і 

прогнозовані) до і після впровадження проекту і залежно від напряму зміни 

приймають рішення. 

Однак, як і аналітичний, цей метод не враховує впливу конкретних чинників 

ризику на збільшення або зменшення ступеня ризику проекту (виду діяльності) в 

цілому. 

Метод експертних оцінок є,мабуть, тим єдиним методом, який дозволяє 

оцінювати ступінь ризику конкретних рішень чи видів діяльності в умовах 

дефіциту інформації. Він широко застосовується в різних його різновидах. Однак 

у більшості випадків його використовують для попередніх оцінок, які в 
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мірунакопичення інформації потребують уточнення, хоча в багатьох випадках 

іншим способом оцінити ризик неможливо. 

Нормативний методпередбачає застосування системи відомих фінансових 

коефіцієнтів (наприклад, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт заборгованості, 

коефіцієнт автономії і т. ін.) та їх нормативних значень, з якими порівнюють 

фактичні значення. За ступенем невідповідності оцінюють величину ризику. До 

переваг методу слід віднести простоту й оперативність розрахунків, однак, як і 

розглянуті аналітичний метод і метод оцінювання фінансової стійкості, він не 

враховує впливу окремих чинників ризику. Метод може бути рекомендований в 

основному для попереднього оцінювання з метою «відсікання» явно неприй-

нятних варіантів, а оцінку тих, що залишилися, слід здійснювати іншими 

методами. 

Метод аналізу чутливості проекту. Суть методу полягає у виявленні 

чутливості конкретних оціночних показників проекту при зміні значень його 

вхідних параметрів. Використовуючи цей метод, шукають відповіді на такі 

питання: 

• як далеко може відхилитися значення одного чи кількох вхідних 

параметрів від їх заданих значень за умови, що оцінюючий показник не 

перевищить припустимих меж; 

• наскільки зміниться значення оціночного показника при заданих змінах 

одного чи кількох вхідних параметрів. 

За допомогою даного методу можна встановити діапазон припустимих змін 

вхідних величин («запас міцності»), але якими будуть ці зміни насправді, цей 

метод не дозволяє визначити. 

Метод аналогійпередбачає використання даних про ризики аналогічних 

проектів, що виконувалися в аналогічних умовах, для оцінювання ризику 

конкретних проектів. Точність методу невисока, він використовується переважно 

для попередніх оцінювань. Основний його недолік полягає в тому, що кожний 

проект має свої відмінні риси і специфіку реалізації, що не дозволяє підготувати 
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вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, використовуючи 

досвід минулого. 

Результати аналізу стали основою вироблення загальних рекомендацій щодо 

застосування конкретних методів аналізу ризику на етапах обґрунтування 

проектів інноваційного розвитку (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Рекомендації з вибору методів аналізу ризиків 

 

Вплив невизначеності найбільше виявляється при виконанні першого й 

останнього етапів процесу обґрунтування проектів інноваційного розвитку, тому 

на цих етапах доцільне використання методу експертних оцінок і в ряді випадків 

методу аналогій. На етапі розробки й оцінки проектів інвестування в новації 

переважно використовуються формалізовані методи оцінювання ризику. Однак 

при зовнішній переконливості математичних викладень ці методи 

використовують неточні, неповні чи суперечливі дані (що цілком природно), і 

тому фактичні результати при реалізації обраних варіантів можуть значно 

відрізнятися від розрахункових. 

Практично на всіх етапах можливе застосування методу експертних 

оцінювань і методу, що використовує дерево рішень. Як показують результати, 

отримані в інших галузях знань, саме ці методи покладено в основу експертних 
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систем - комп'ютерної підтримки штучного інтелекту, які довели свою здатність 

вирішувати складні завдання в умовах неточної, неповної чи суперечливої 

інформації. Тому названі методи можна застосовувати у їх логічному 

взаємозв'язку, тим більше що окремі питання в даному напрямі вже знайшли 

своє вирішення. 

Оскільки кожний з розглянутих методів має недоліки, то в практичній 

діяльності слід використовувати декілька методів. Природно, отримані різними 

методами результати будуть різнитися, але дослідження розходжень між ними 

може виявити чинники, які враховуються в одних методах і відсутні в інших, що 

впливає на точність оцінювання і достовірність результатів. Аналіз розходжень у 

результатах дасть змогу виявити існуючі тенденції розвитку майбутніх подій з 

погляду ризику тих чи інших видів діяльності. А це сприятиме більш точному 

прогнозуванню ступеня ризику конкретних інноваційних проектів. 

Однак викладене вище ілюструє лише загальні принципи кількісного аналізу 

ризику. У багатьох випадках дуже складно визначити якіймовірності можливих 

результатів, так і кількісно оцінити самі результати. У цих випадках 

використовують інші, більш специфічні методи, що включають у різних 

комбінаціях елементи теорії ігор, теорії оптимізації, факторного аналізу, теорії 

ймовірностей (у тому числі умовні ймовірності), комбінаторики, нечіткої логіки і 

т. д. 

Аналіз ризику не є самоціллю. Він є основою прийняття ефективних рішень 

про вибір оптимальних з ряду альтернативних варіантів інноваційного розвитку 

суб'єктів господарської (підприємницької) діяльності, а також рішень про 

запобігання, зниження чи компенсацію ризику (можливих втрат) за кожним з 

проектів. Тому результати аналізу мають не тільки давати кількісну оцінку 

ризику, але і виявляти об'єктивні і суб'єктивні чинники ризику, визначати 

ступінь їхнього впливу на зростання (зменшення) ризику. 

 

Основні терміни і поняття: ризик, невизначеність, об'єктивні і 

суб'єктивні чинники ризику, ризик в інноваційній діяльності, імовірнісний підхід, 
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статистичний мето, аналітичний метод, використання дерева рішень та 

імовірнісного підходу, метод оцінювання фінансової стійкості, метод 

експертних оцінок, нормативний метод, метод аналізу чутливості, метод 

використання аналогів 

 

Питання до теми 13: 

1) Поняття невизначеності і ризику. Неповна визначеність. 

2) Що слід розуміти під інноваційним ризиком? Економічні передумови 

ризику господарської діяльності. 

3) Охарактеризуйте і згрупуйте чинники які впливають на зростання ступеня 

ризику. 

4) Ризики інноваційної діяльності та їх класифікація. 

5) Охарактеризуйте імовірнісний підхід кількісної оцінки ризику, методи і 

критерії його визначення. 

6) Якісний і кількісний аналіз ризику. Наведіть приклади. 

7) Відтворіть укрупнений алгоритм кількісного оцінювання ризику. 

8) Назвіть найбільш поширені методи кількісного оцінювання ризику. 

9) На чому ґрунтується статистичний метод кількісного оцінювання ризику? 

10) Які показники використовуються при аналітичному методі кількісного 

оцінювання ризику? 

11) Обґрунтуйте необхідністьудосконалення методів кількісного оцінювання 

ризику. 
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ТЕМА 14. ОХОРОНА ПРАВ ТА ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЛАН 

14.1. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності 

14.2. Система захисту інновацій 

14.3. Правовий режим інноваційних проектів 

 

14.1. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності 

Для успішного функціонування підприємству поряд з матеріальними, 

фінансово-кредитними та трудовими ресурсами потрібні ще й нематеріальні 

ресурси. 

Нематеріальні ресурси підприємства - це складова частина потенціалу 

підприємства, яка забезпечує економічну користь протягом тривалого часу і має 

ту особливість, що в них відсутня матеріальна основа та невизначені майбутні 

розміри прибутків від його використання. 

Поняття “нематеріальні ресурси” використовується для характеристики 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Інтелектуальна власність у широкому розумінні – це юридична 

категорія, яка застосовується для: 

- визначення результатів творчої праці людини ( творів науки, мистецтва та 

інших видів діяльності); 

- позначення належності таких результатів творчої праці відповідним 

суб’єктам творчої діяльності; 

- закріплення за цими суб’єктами особистих немайнових і майнових прав, 

пов’язаних із розробкою та використанням створених ними інтелектуальних 

продуктів. 

За походженням нематеріальні ресурси виникають або завдяки новим 

унікальним знанням або через рідкісність ресурсів. 

Детальна схема класифікації нематеріальних ресурсів подана нарис 1. 
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Рисунок 1 ― Нематеріальні ресурси підприємства 

 

Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності 

(1883 р.) до об'єктів промислової власності належать винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові 

найменування, зазначення походження товарів, а також способи захисту від 

недобросовісної конкуренції. 

Стокгольмська конвенція (1967 р.) включає в поняття «інтелектуальна 

власність» права, що стосуються літературних,художніх і наукових творів, 

виконавчої діяльності артистів,звукозапису, радіо і телевізійних передач, 

винаходів у всіх галузяхлюдської діяльності, наукових відкриттів, промислових 

зразків,товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань 

такомерційних позначень, захисту проти недобросовісної конкуренції, атакож всі 

інші права щодо інтелектуальної діяльності у виробничій,науковій, літературній і 

художній галузях. 

Винахід - це вирішення технічного (технологічного ) завдання, яке 

відрізняється істотною новизною, передбачає наявність певної технічної ознаки і 

забезпечує одержання позитивного ефекту (практичну корисність). 
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Предметом винаходу можуть бути: 

- конструкції виробів (пристрої, машини, механізми, прилади іт.і.); 

- технології (способи або процеси) їх виготовлення; 

- способи одержання нових матеріалів та створення новихпродуктів; 

- речовина (індивідуальні хімічні сполуки, суміші, розчини,продукти 

ядерного перетворення); 

- штамп мікрооргвнізму, культура клітин рослин і тварин (бактеріїї, 

мікроскропічні гриби, дріжджі, віруси, тощо). 

Промисловий зразок - це технічне і естетичне оформленнявиробу, яке 

забезпечує його новизну, оригінальність та придатність допромислового 

виготовлення. Промисловий зразок може бути поданийу вигляді моделі 

(об'ємний), рисунка (плоский) та їх поєднання(комбінований). 

Корисна модель - це модель, яка в своїй будові передбачає якісні та 

кількісні перетворення, пов'язані зі зміною форми, зовнішнього вигляду, 

розміщенням окремих вузлів і деталей (конструкції) виробу. 

Знак для товарів та послуг ( іноді використовують поняття –товарні 

знаки та знаки обслуговування) – це оригінальні позначки, задопомогою яких 

товари та послуги одних осіб відрізняються відоднорідних товарів та послуг 

інших осіб. 

Об’єктом товарного знаку можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні та 

інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі або поєднанні 

кольорів. Товарні знаки подаються у виглядірисунка, імені, терміну чи їх 

сполучення. 

Вони використовуються для ідентифікації товару та йоговиробника на 

ринку. При цьому товарний знак виконує дві функції:рекламування товару та 

гарантування його якості.  

Знаки для товарів тапослуг мають правовий захист, оскільки підлягають 

офіційнійреєстрації. 
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Розміщується товарний знак на самому товарі чи його упаковці зметою 

реклами. Якщо під товарним знаком надаються послуги, то вінмає назву знака 

обслуговування. 

Фірмові найменування - це стале позначення підприємства (фірми, 

компанії тощо ) або особи, від імені якої здійснюється виробнича та інша 

діяльність. 

Фірмове найменування використовується для розпізнавання підприємства і 

відокремлення його з-поміж інших. На відміну відзнаків для товарів та послуг , 

фірмове найменування вказує напідприємство як таке, без будь-яких посилань на 

товари та послуги, яківоно постачає на ринок, та характеризує репутацію і 

становищепідприємства в цілому. 

Зазначення походження товару – це будь-яке словесне чизображальне 

(графічне) позначення, що прямо чи опосередковановказує на географічне місце 

походження товару. При цьому під географічним місцем розуміють будь-який 

географічний об’єкт із офіційно визначеними межами : країна, регіон як частина 

країни, населений пункт, місцевість тощо. 

Програмне забезпечення – це сукупність програм, якізабезпечують 

спілкування користувача з комп'ютерною технікою(загальне програмне 

забезпечення) і орієнтованих на вирішеннязавдань певного класу (спеціальне 

програмне забезпечення). Оскількина програмне забезпечення у вигляді 

прикладних програм чипрограмних модулів поширюються авторські права, то 

воно підлягаєправовому захисту. 

Банк даних - це сукупність програмних, організаційних ітехнічних засобів, 

призначених для накопичення і використаннясистематизованої інформації, 

сконцентрованої у певному місці. 

Центральною ланкою банку даних є база даних, інформація якої може 

використовуватися для розв'язку різних задач. 

База даних –це сукупність даних, матеріалів або творів у формі,яку читає 

машина ( ЕОМ ). 
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База знань - це сукупність систематизованої, ґрунтовноїінформації з певної 

галузі знань, достатньої для вирішеннятеоретичних і практичних задач на основі 

здійснення логічнихоперацій. 

Банк знань - це сховище знань, яке складається з інформації тазасобів її 

накопичення, збереження, оновлення і використання. 

До об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з організацією 

розробки, виготовлення та експлуатації конкурентоспроможної продукції, 

належать "ноу-хау", гудвіл, раціоналізаторські пропозиції, комерційна 

таємниця тощо. 

Ноу-хау (англ. – знати як зробити) – це різноманітні знання чидосвід 

науково-технічного, виробничого або іншого характеру, які не 

єзагальновідомими, не захищені правами промислової (інтелектуальної)власності 

і можуть бути практично використані. 

Ноу-хау включає різні елементи: технічну документацію, зразкивиробів, 

комерційні секрети, знання і досвід у галузі маркетингу,описи технологічних 

процесів. До ноу-хау належать також незапатентовані винаходи. 

Розповсюдження ноу-хау здійснюється накомерційній основі шляхом укладання 

ліцензійних угод, якіпередбачають передачу як відповідної документації, так і 

додатковоїінформації (знання і досвід власника) з випуску продукції 

(організаціянавчання працівників, участь спеціалістів у 

налагодженнівиробництва). Часом ноу-хау передається на основі договору 

пронауково-технічне співробітництво чи договору про поставкуобладнання. 

Гудвіл (англ. - доброзичливість, добра воля) – це основний капіталфірми, 

який не має матеріального вигляду - репутація фірми, досвідділових зв'язків, 

престиж торгових марок, маркетингові позиції фірмина ринку, відпрацьованість 

внутрішньої технології діяльності, сталаклієнтура, які здатні приносити 

додатковий прибуток фірмі шляхомпідвищення її конкурентоспроможності. У 

загальному розуміннігудвіл є різницею між ринковою і балансовою вартістю 

фірми. 
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Раціоналізаторська пропозиція – це нові технічні пропозиціїщодо 

вдосконалення діючої техніки і технології виготовленняпродукції, самої 

продукції, способів контролю, більш ефективноговикористання обладнання, 

матеріалів які сприяють підвищеннюефективності виробництва. 

За своєю сутністю раціоналізаторські пропозиції, як і виноходи, є 

технічними рішеннями, але відрізняються від останніх мірою новизни.Новизна 

раціоналізаторської пропозиції має локальний характер,тобто, обмежується 

даним підприємством.  

Об'єктомраціоналізаторських пропозицій є модернізація діючого 

устаткування івдосконалення технологічних процесів на окремому 

підприємстві,незалежно від того, чи відоме це технічне рішення ще деінде, чи ні. 

Комерційна таємниця – це відомості, безпосередньо пов’язані здіяльністю 

підприємства, які не є державними таємницями ірозголошення яких може 

завдати шкоди інтересам підприємства. Узагальному розумінні комерційну 

таємницю становить сукупністьвиробничо-господарської, фінансово-економічної 

та науково-технічноїінформації про діяльність підприємства, розголошення якої 

можепризвести до економічних збитків. 

 

14.2. Система захисту інновацій 

Інтелектуальні цінності як результат творчої діяльності людини є 

суспільним благом і ними можуть користуватись не лише один суб’єкт 

господарювання, а й решта. Виникає небезпека імітації, копіювання та 

використання цих знань безкоштовно. За таких обставин ніхто не наважиться 

вкладати кошти першим у створення нових знань. Тому й виникає необхідність 

захистити права власності автора. 

Юридичний захист об'єктів промислової та інтелектуальної власності 

полягає в забороні використання нематеріальних активів без дозволу їхнього 

власника або їх підробка. 

Виняткове право використання об’єктів промислової власності (винаходи, 

корисні моделі та промислові зразки) засвідчується патентами. 
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Патент – це виданий державним органом ( патентним відомством) документ 

про виняткове право на використання зазначеного в ньому технічного рішення. 

Патент складається з двох частин: патентної грамоти та патентного 

опису. 

1) Патентна грамота містить ім’я патентного власника та автора, 

найменування технічного вирішення, характер і обсяг виключного права і 

передається власникові патенту. 

2) Патентний опис повинен містити достатній обсяг інформації, щоб 

забезпечити практичне використання об'єкта патенту і в ньому наводиться 

характеристика технічного вирішення). 

Патент забезпечує його власнику: 

- виключне право використовувати винахід ( корисну модель, промисловий 

зразок ) на свій розсуд; 

- право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель, 

промисловий зразок ) без дозволу власника; 

- можливість передавати на підставі договору право власності на винахід ( 

корисну модель, промисловий зразок ) будь-якій особі, яка стає 

правонаступницею власника патенту; 

- право дати будь-якій особі дозвіл ( видати ліцензію) на використання 

винаходу ( корисної моделі, промислового зразку ) на підставі ліцензійного 

договору. 

У разі порушення прав патентовласника він може через суд примусово 

стягувати компенсацію збитків. Порушенням виключного права вважається 

вважається несанкціоноване виготовлення, використання, пропозиція продажу, 

продаж або інше введення в господарський обіг товарів або їхніх компонентів, 

створених за технічним рішенням, на яке поширюється дія патенту. 

Виключне право, яке випливає з патенту, існує лише на території тієї країни, 

що видала патент, і не може виходити за межі її кордонів. 
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Право власності на знак для товарів та послуг, зазначення походження 

товару та фірмового найменування засвідчується державним закладом за 

допомогою свідоцтва. 

Свідоцтво на знак для товарів та послуг і на фірмове найменування 

забезпечує його власнику: 

- виключне право користуватися і розпоряджатися знаком насвій розсуд; 

- право забороняти іншим особам використовувати знак без дозволу 

власника; 

- право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака 

на підставі ліцензійного договору. 

Власник свідоцтва на зазначення походження товару не має виключного 

права на його використання і не може давати дозволу іншим особам на його 

використання. Такий дозвіл будь-якій іншій юридичній або фізичній особі надає 

патентне відомство. 

Для сповіщення права власності на певний знак на товари та послуги і 

фірмові найменування використовується така позначка –латинська літера R у 

колі, що поміщається після назви. Наприклад: Легка хода ®. 

Важливою ознакою ноу-хау, гудвілу та раціоналізаторських пропозицій є їх 

конфіденційний характер. Ці об’єкти інтелектуальноївласності не підлягають 

правовому захисту і , як правило, належать докомерційної таємниці 

підприємства, власністю якого вони є. 

Власникам об'єктів інтелектуальної власності в галузі інформаційних 

технологій та авторам наукових публікацій, літературних і художніх творів 

забезпечується виняткове право на використання продукту своєї інтелектуальної 

діяльності через авторське право. 

Об'єкти, що охороняються авторським та суміжними правами - це твори 

науки, літератури і мистецтва незалежно від їх обсягу, жанру, призначення, мети 

створення, які можуть існувати в письмовій, усній, образотворчій і об'ємно-

просторовій формах. Авторським правом захищаються також комп'ютерні 

програми, бази даних, мікросхеми. 
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Авторське право не поширюється на офіційні документи, державні символи 

та знаки, твори народної творчості, повідомлення про новини дня, поточні події, 

що мають характер звичайної прес-інформації, об'єкти промислової власності, 

твори, для яких закінчився термін дії авторського права. 

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може 

використовувати знак охорони авторського права, якийвміщується на кожному 

примірнику твору і складається з латинської літери С у колі, імені 

(найменування) особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору. 

Наприклад – © Сидоренко П.А., 2002. 

Крім того особа, що має авторське право може зареєструвати авторське 

право в офіційних державних реєстрах. Про реєстрацію прав автора видається 

свідоцтво. 

Суміжні права - це права, які примикають до авторського права і є 

похідним від нього. Суміжні права належать до нематеріальних об'єктів і 

поділяються на три види: 

1) права виконавців; 

2) права виробників фонограм; 

3) права організацій мовлення. 

Документом, що засвідчує авторське право на інтелектуальну власність, є 

авторське свідоцтво, яке видається фізичній чи юридичній особі, що 

зареєструвала даний продукт інтелектуальної діяльності. 

Практичне використання права власності на нематеріальні ресурси 

підприємства може здійснюватися двома шляхами: через їх використання 

самим підприємством або іншим з наданням спеціального дозволу, що 

оформляється ліцензійною угодою. 

Ліцензія – це дозвіл на використання нематеріальних ресурсів протягом 

певного терміну та за визначену плату. 

Ліцензійна угода – це договір, за яким власник (ліцензіар) передає іншій 

стороні (ліцензіату ) ліцензію на використання в певних межах своїх прав, ноу-

хау тощо. 
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За використання об'єкта ліцензійної угоди сплачується одноразова 

(паушальна) виплата або періодичні відрахування (роялті), що здійснюються 

протягом усього терміну дії угоди. 

Роялті – періодичні відрахування у вигляді певних ставок до обсягу чистих 

продаж, собівартості виробництва або одиниці ліцензійної продукції. 

Пашуальний платіж – фактична ціна ліцензії, яка реалізуєтьсяодноразово і 

не залежить від обсягу виробництва ліцензійної продукції. 

 

14.3. Правовий режим інноваційних проектів 

Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, 

виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції. 

Передбачена Законом України «Про інноваційну діяльність» державна підтримка 

реалізації інноваційного проекту надається за умови його державної реєстрації. 

Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. Державну реєстрацію інноваційних 

проектів здійснює, за поданням суб'єктів інноваційної діяльності, спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної 

діяльності. Цей орган веде Державний реєстр інноваційних проектів. 

Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру 

інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування інноваційних 

проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності визначає окремий підрозділ (далі - Установа). Установа 

може мати регіональні відділення областях, м. Києві. 

Установа для кваліфікування інноваційних проектів організує проведення 

експертизи прийнятих до розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні 

інноваційних проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної 

діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію, і відповідно до 

Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу". 
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Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності до Державного реєстру інноваційних проектів. 

Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 

затверджених Верховною Радою України, визнаються Установою пріоритетними 

інноваційними проектами. 

Інформація про занесення інноваційного проекту до Державногореєстру 

інноваційних проектів публікується спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про 

державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є чинним 

протягом трьох років від дати його видачі. Після завершення цього строку 

державна реєстрація інноваційного проекту і відповідний запис у Державному 

реєстрі інноваційних проектів анулюються. Інформація про це публікується 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

інноваційної діяльності у його бюлетені. 

Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких 

зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної 

фінансової підтримки. 

Строк розгляду Установою проекту, поданого для державної реєстрації як 

інноваційного, не повинен перевищувати шість місяців від дати його прийняття. 

Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які 

поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", 

визначаються спеціальним Положенням. У разі незгоди суб'єкта інноваційної 

діяльності чи будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням щодо 

кваліфікації інноваційного проекту і (або) з його державною реєстрацією ці акти 

можуть бути оскаржені до суду (господарського суду). 
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Установа несе відповідальність за повноту і достовірність експертизи і за 

збереження конфіденційної інформації, пов'язаної з інноваційними проектами. 

Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту як інноваційного 

тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. 

Правопорушеннями при кваліфікуванні і державній реєстрації інноваційних 

проектів вважаються: 

1) прийняття рішення про кваліфікування інноваційного проекту і його 

державну реєстрацію без проведення експертизи; 

2) фальсифікація висновків експертизи; 

3) вчинення дій, що перешкоджають проведенню експертизи; 

4) умисне примушування або створення для експертів чи експертних комісій 

обставин, які зумовлюють необ'єктивне проведення експертизи; 

5) переслідування експертів за підготовлені ними висновки, несприятливі 

для тієї чи іншої особи чи організації; 

6) залучення до експертизи посадових осіб та фахівців, безпосередньо 

зацікавлених у результатах експертизи; 

7) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з розглядуваними 

інноваційними проектами. (Подано в рамках закону «Про інноваційну 

діяльність») 

Інноваційний продукт 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: 

1) 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; 
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2) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і 

технологічний рівень; 

3) 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. 

Рішення про кваліфікування продукту інноваційним приймаєУстанова чи її 

регіональне відділення за результатами експертизи. 

 

Основні термни і поняття: винахід, промисловий зразок, корисна модель, 

знак для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження 

товару, програмне забезпечення, банк даних, база даних, база знань, банк знань, 

ноу-хау, гудвіл, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, патент, 

ліцензія, ліцензійна угода, роялті, паушальний платіж, інноваційний проект, 

інноваційний продукт, кваліфікування. 

 

Питання до теми 14: 

1) Назвіть поняття, яке використовується для характеристики об’єктів 

інтелектуальної власності. 

2) Охарактеризуйте інтелектуальну власність у широкому розумінні. 

3) Що належить до об'єктів промислової власності Згідно з Паризькою 

конвенцією з охорони промислової власності? 

4) Що включається в поняття «інтелектуальна власність» за 

Стокгольмською конвенцією? 

5) Назвіть сутність поняття «винахід» та що може бути предметом 

винаходу? 

6) Охарактеризуйте категорії «промисловий зразок» та «корисна модель». 

7) Призначення товарного знаку та що може бути об’єктом товарного знаку? 

8) Чи мають знаки для товарів та послуг правовий захист? 
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9) Що відноситься до об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з 

організацією розробки, виготовлення та експлуатації конкурентоспроможної 

продукції? 

10)  Що таке патент та з яких двох частин він складається? 

11) Охарактеризуйте правовий режим інноваційних проектів. 
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ГЛОСАРІЙ 
Авторське право – система правових норм, що регулюють правові 

відносини, пов’язані зі створенням і використанням творів науки і різних видів 
мистецтва.  

Банк даних – сукупність програмних, організаційних і технічних засобів, 
призначених для централізованого накопичення та багатоцільового колективного 
використання інформації, а також самих даних (інформаційних одиниць), що 
відповідним чином систематизовані та сконцентровані у певному місці (в 
комп’ютерній пам’яті, каталогах тощо).  

Бізнес-інкубатор – організаційна структура, метою якої є формування 
сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм 
певного комплексу послуг і ресурсів.  

Бізнес-план – розгорнутий документ, що містить обґрунтування 
економічної доцільності підприємницького проекту на основі зіставлення 
ресурсів, необхідних для його реалізації, і очікуваної вигоди (прибутку).  

Бюджет – фінансове і бухгалтерське вираження поточних планів 
підприємства.  

Бюджет інноваційного проекту – фінансове і бухгалтерське вираження 
плану реалізації інноваційного проекту.  

Венчурний (ризиковий) капітал – це спосіб інвестування коштів великих 
компаній, банків, страхових, пенсійних та інших фондів в акції малих 
інноваційних підприємств, що мають значний потенціал зростання і реалізують 
інноваційні проекти з високим рівнем ризику.  

Венчурні підприємства – переважно малі підприємства у прогресивних з 
технологічного погляду галузях економіки, що спеціалізуються у сферах 
наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, пов’язаних 
з підвищеним ризиком.  

Винахід – результат науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР), що відображає принципово новий механізм, який може стати 
основою ПОРВИ значної частини інновацій та інноваційних процесів і суттєво 
вплинути на розвиток НТП.  

Відкриття – науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі 
знання, розкриває досі не відомі закономірності, властивості та явища 
матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, слугує 
джерелом винаходів.  

Віоленти – підприємства, що використовують переваги стандартного 
масового виробництва, орієнтуючись на інновації, що здешевлюють 
виготовлення продукції, водночас забезпечуючи рівень її якості, прийнятний для 
більшості споживачів.  

Державна інноваційна політика – сукупність форм і методів діяльності 
держави, спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів 
інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та роз витку інноваційної 
діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних 
процесів.  
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Диверсифікація – поєднання багатьох видів діяльності, введення нових 
продуктів, зміна їх властивостей тощо. 

Дифузія нововведення – процес поширення нововведення для 
використання у нових місцях, сферах чи умовах.  

Економічна ефективність інноваційного проекту – величина, що 
визначається розміром доходів чи прибутку, отриманих за рахунок реалізації 
інновації протягом життєвого циклу проекту.  

Екстенсивний тип розвитку – спосіб економічного зростання, досягнення 
основних цілей за рахунок кількісної зміни виробничих чинників (залучення 
додаткових ресурсів, створення нових виробництв) на основі існуючого науково-
технічного рівня.  

Емісія акцій – спосіб залучення інвестицій через додатковий випуск акцій 
підприємства.  

Ефективність інновацій – конкретна здатність інновацій зберігати певну 
кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю 
створюваних продуктів, технічних систем, структур.  

Життєвий цикл інновації – період від зародження ідеї, створення новинки 
та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.  

Зовнішнє середовище – сукупність господарських суб’єктів, економічних, 
суспільних і природних умов, національних і міждержавних інституційних 
структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють у 
глобальному оточенні.  

Інвестиції – довготермінові вкладення капіталу у різні сфери діяльності з 
метою отримання прибутку.  

Інвестиції в НДР – інвестиції, що забезпечують і супроводжують проект; 
включають необхідні для проведення передпроектних досліджень матеріальні 
засоби (устаткування, стенди, комп'ютери і прилади) та оборотні кошти (для 
забезпечення поточної діяльності НДІ чи вузу).  

Інвестиції прямі – інвестиції, що безпосередньо використовуються для 
реалізації інноваційного проекту.  

Інвестиції супутні – вкладення в об’єкти, пов’язані територіально і 
функціонально з інноваційним об'єктом, які необхідні для його нормальної 
експлуатації (під'їзні колії, лінії електропередачі, каналізація і т. п.), а також 
вкладення невиробничого характеру (охорона навколишнього середовища, 
соціальна інфраструктура).  

Інжиніринг – надання комплексу послуг виробничого, комерційного і 
науково-технічного характеру для впровадження новації у виробництво. 
Основний перелік інжинірингових послуг включає прив’язку інноваційного 
проекту до конкретних умов, проведення тендерів, нагляд за виготовленням 
устаткування та будівельно-монтажними роботами, допомогу в підготовці 
персоналу, введення об’єкта в експлуатацію, консультації після введення об’єкта 
в дію.  

Інноватор – особа, яка ініціює процес упровадження інновації і бере на себе 
відповідальність за його реалізацію.  
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Інновації продуктові – інновації, орієнтовані на виробництво і 
використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері 
споживання.  

Інновації процесу – нові технології виробництва продукції, організації 
виробництва та управлінських процесів.  

Інновації ринкові – інновації, що відкривають нові сфери застосування 
продукту або дають змогу реалізувати продукт чи послугу на нових ринках.  

Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок 
нових конкурентоспроможних товарів і послуг.  

Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги 
із забезпечення інноваційноїї діяльності (консалтингові, маркетингові, 
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні або тренінгові тощо).  

Інноваційна політика – форма стратегічного управління, яка визначає цілі 
та умови здійснення Інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на 
забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання 
наявного виробничого потенціалу.  

Інноваційна політика державна – сукупність форм і методів впливу 
держави, спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів 
інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної 
діяльності на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних 
процесів.  

Інноваційна політика державна, націлена на зміни економічної структури 
господарського механізму – спрямування передових технологій на вирішення 
соціально-економічних проблем, зміну галузевої структури, взаємодію суб'єкті в 
господарювання, підвищення рівня життя тощо.  

Інноваційна політика державна «ринкової орієнтації» – визначення 
провідної ролі ринкового механізму в розподілі ресурсів та визначенні напрямів 
розвитку науки й техніки і обмеження ролі держави в стимулюванні 
фундаментальних досліджень. Передбачав створення сприятливого 
економічного клімату, розвиток інформаційного середовища для здійснення 
нововведень у підприємствах, скорочення прямої участі держави в НДПКР та 
дослідження ринків, а також зменшення прямих форм регулювання, які 
заважають стимулюванню ринкової ініціативи та ефективній перебудові ринку.  

Інноваційна політика державна «соціальної орієнтації» – політика, 
спрямована на соціальне регулювання наслідків НТП: процеси прийняття рішень 
відбуваються із залученням широкої громадськості; рішення приймаються за 
умов досягнення соціально-політичного консенсусу.  

Інноваційна політика державна «технологічного поштовху» – 
визначення державою головних цілей і пріоритетних напрямів науково-
технологічного та інноваційного розвитку, розроблення стимулюючих заходів і 
створення механізму управління.  

Інноваційна програма – програма інноваційної діяльності, спрямована на 
досягнення цілей розвитку, яка передбачає участь у її реалізації різних 
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юридичних і фізичних осіб (в т. ч. іноземних), а також держави і міжнародних 
організацій.  

Інноваційна стратегія – стратегія, націлена на передбачення глобальних 
змін в економічній ситуації і пошукові масштабних рішень, спрямованих на 
зміцнення ринкових позицій і стабільний розвиток підприємства. 

Інноваційна стратегія залежна – стратегія, яка передбачає укладання угод 
на підрядні роботи з великими компаніями і здійснення технологічних змін 
залежно від їх інноваційної політики.  

Інноваційна стратегія «за нагодою» (стратегія «ніші») – стратегія, що 
передбачає пошук інформації щодо можливостей, які відкриваються перед 
підприємством у нових обставинах, знаходженні особливих ніш на існуючих 
ринках товарів та послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим 
різновидом потреб.  

Інноваційна стратегія захисту – стратегія, спрямована на утримання 
здобутих конкурентних позицій підприємства на вже існуючих ринках.  

Інноваційна стратегія імітаційна – випуск популярних продуктів чи 
послуг, виведених на ринок іншими підприємствами, через придбання у них 
ліцензії або піратське копіювання з подальшим вдосконаленням.  

Інноваційна стратегія наступу – стратегія, пов’язана з прагненням 
підприємств досягти технічного та ринкового лідерства шляхом створення та 
впровадження нових продуктів.  

Інноваційне підприємство – підприємство або об’єднання підприємств, що 
розробляє, виготовляє і реалізує інноваційні продукти або продукцію (послуги), 
обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70% його загального обсягу продукції.  

Інноваційний лаг – період між появою новації і її впровадженням.  
Інноваційний потенціал організації – рівень готовності організації до 

реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін.  
Інноваційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з 

метою створення, виробництва та просування на ринок нових 
високотехнологічних продуктів за умов встановлених ресурсних обмежень.  

Інноваційний проект промисловий – проект, спрямований на випуск та 
продаж нових продуктів і пов’язаний, як правило, з будівництвом споруд, 
удосконаленням технологій, розширенням наявності на ринку і т. п.  

Інноваційний процес – процес перетворення наукового знання в інновацію, 
яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі 
стадії створення новинки і її практичного використання.  

Інноваційний тип розвитку – спосіб економічного зростання, заснований 
на постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 
поліпшення усіх аспектів діяльності господарської системи, періодичному 
«перегрупуванні» сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями 
розвитку даної системи, можливістю використання певних ресурсних чинників 
для створення інноваційних товарів і формування конкурентних переваг.  

Інноваційний товар (товар-новація) – продукт науково-технічної та 
інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи спосіб (технологію) 



286 
 

виробництва товарів і послуг і відкриває для споживача нові сфери задоволення 
своїх потреб.  

Інновація (нововведення) – кінцевий результат інноваційної діяльності, що 
отримав утілення у вигляді виведеного на ринок нового, чи вдосконаленого 
продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що 
використовується у практичній діяльності, або нового підходу до соціальних 
послуг.  

Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності 
– акти нормативно-правового чи директивного характеру, які регулюють окремі 
аспекти інноваційної діяльності.  

Інтелектуальна власність – сукупність авторських та інших прав на 
продукти інтелектуальної діяльності, що охороняються законодавчими актами 
держави,  

Інтелектуальний продукт – результат творчих зусиль окремої особистості 
або наукового колективу.  

Інтенсивний тип розвитку – спосіб економічного зростання, що 
передбачає використання передових науково-технічних досягнень для 
підвищення продуктивності та результативності соціально-економічно: системи.  

Кластер технологій – сукупність базисних нововведень, що визначають 
технологічний устрій економіки протягом тривалого часу.  

Коефіцієнт оновлення продукції – показник, що відображає частку нової 
продукції у загальному обсязі продажу продукції підприємства.  

Коефіцієнт оновлення техніки – показник, що відображає частку вартості 
нової техніки у загальному обсязі вартості технічних засобів.  

Комерційна таємниця – відомості технічного, організаційного, 
комерційного, виробничого та іншого характеру, які при їх розголошенні 
стороннім можуть завдати шкоди особам, чиєю власністю вони є.  

Комп’ютерні програми – програми, що задають алгоритм розв’язання 
певної задачі і використовуються в роботі з комп’ютерами.  

Комутанти – підприємства, що використовують інновації, створені Іншими.  
Конкурентні переваги – характеристики підприємства, його продукції чи 

послуг, які забезпечують йому певні переваги над конкурентами.  
Конкурентоспроможність новації – переважання техніко-експлуатаційних 

та економічних параметрів новації порівняно з продуктами-аналогами на даному 
сегменті ринку.  

Конкуренція цінова – реалізація товару за ціною, нижчою ніж у 
конкурентів; ефективна завдяки нововведенням, що сприяють зниженню витрат 
виробництва і збереженню прийнятної норми прибутку.  

Консалтинг– консультативна діяльність щодо питань і проблем розвитку та 
підвищення ефективності підприємства.  

Консорціум – тимчасове об’єднання промислового і банківського капіталу 
для здійснення спільного великого господарського проекту, учасники якого 
зберігають свою повну господарську самостійність і підпорядковуються спільно 
обраному виконавчому органу в тій частині діяльності, що стосується цілей 
консорціуму.  
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Корисні моделі – нові за виглядом, формою, розміщенням частин або 
побудовою технічні конструкції (моделі).  

Леверидж-лізинг – угода, за якою велика частка (за вартістю) майна, що 
здається в оренду, береться лізингодавцем у третьої сторони.  

Лізинг – довготермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, 
виробничих споруд тощо на підставі договору між орендодавцем і орендарем, 
що передбачає можливість їх викупу орендарем.  

Лізинг «в пакеті» – система, за якою лізингоодержувачу надається цілий 
технологічний комплекс, з якого будинки і споруди він купує в кредит, а 
обладнання отримує за договором оренди.  

Лізинг з обслуговуванням – угода, що передбачає виконання 
лізингодавцем низки додаткових послуг, пов’язаних з утриманням і 
обслуговуванням майна.  

Ліцензійний договір – договір, згідно з яким власник винаходу, 
промислового зразка, корисної моделі, товарного знака, комерційної таємниці 
(ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) ліцензію на використання в певних 
межах своїх прав на патенти, ноу-хау, товарні знаки тощо.  

Ліцензія – дозвіл використовувати технічне досягнення або інший 
нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду.  

Ліцензія безпатентна – передбачає передавання не захищених патентами 
технічних досягнень, ноу-хау, виробничого досвіду тощо.  

Ліцензія виключна – ліцензія, що передає ліцензіату права виключного 
користування об’єктом ліцензії за умови збереження за ліцензіаром права 
користування технічним рішенням у частині, що не надаватиметься ліцензіату; 
при цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об'єкта 
промислової власності іншій особі на цій же території в обсязі наданих 
ліцензіату прав.  

Ліцензія добровільна – ліцензія, за якої власник патенту добровільно 
передає свої майнові права іншій фізичній або юридичній особі на підставі 
договору, в якому регламентуються обов'язки кожної сторони, обсяг 
користування і порядок виплати винагороди.  

Ліцензія звичайна – надання ліцензіату права використання технології, 
зберігаючи за ліцензіаром права розпорядження.  

Ліцензія патентна – передавання захищеного патентом технічного 
досягнення.  

Ліцензія повна – надає ліцензіату всі права на використання та 
розпорядження технологією з повною відмовою ліцензіара від прав 
використання та розпорядження.  

Ліцензія примусова – дозвіл на використання винаходу, що видається 
уповноваженою на це урядовою установою за встановленою нею винагородою 
проти вол) патентовласника.  

Методи державного регулювання інноваційної діяльності – прямі та 
опосередковані способи впливу органів державного управління на поведінку 
суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу до створення, 
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освоєння та поширення інновацій і реалізації на цій основі інноваційної моделі 
розвитку країни.  

Науково-технічний альянс – стійке об’єднання декількох підприємств 
різних розмірів між собою і/або з університетами, державними лабораторіями на 
основі угоди про спільне фінансування НДДКР розроблення або модернізацію 
продукції.  

Науково-технічний прогрес (НТП) – безперервний взаємообумовлений 
процес розвитку науки і техніки, спрямований на створення нових і 
вдосконалення існуючих технологій, засобів виробництва і продукції.  

Новація – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 
фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 
сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання 
робіт.  

Ноу-хау– форма інтелектуальної власності, науково-технічний результат, 
що навмисне не патентується з метою випередження конкурентів, повного 
власного використання його для отримання надприбутку або передання іншим 
користувачам на вигідних умовах за ліцензійним договором.  

Об’єкти лізингу – рухоме і нерухоме майно, що належить за чинним 
класифікатором до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного 
продажу на ринку.  

Облігація – інвестиційний інструмент, за яким провадиться фіксована 
виплата відсотків протягом встановленого терміну дії, після завершення якого 
облігація погашається.  

Організаційна структура управління – система оптимального розподілу 
функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодій 
між окремими структурними одиницями, що входять до її складу, і людьми, які в 
них працюють.  

Організаційний проект – проект, націлений на реформування системи 
управління, створення нового підрозділу організації, проведення науково-
практичних конференцій і семінарів тощо.  

Організаційні структури управління механістичні – структури, які 
характеризуються жорсткою ієрархією влади в компанії, формалізацією правил 
та процедур, централізованим прийняттям рішень, об’єктивними критеріями 
відбору кадрів, об’єктивною системою винагороди; функціонують як чітко 
злагоджений механізм та мають велику інерційність щодо будь-яких змін.  

Організаційні структури управління органічні – структури управління 
організацією, які мають розмиті межі та невелику кількість рівнів управління, 
характеризуються слабким чи помірним використанням формальних правил та 
процедур, децентралізацією прийняття рішень, що забезпечує їм велику 
гнучкість у взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Оригінальний продукт – принципово новий виріб, конструктивне 
виконання та склад споживчих властивостей якого не були відомі раніше.  

Патієнти – підприємства, що створюють або вдосконалюють інновації для 
потреб вузького сегмента ринку.  
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Паушальні платежі – разові або розділені на кілька частин суми виплат, які 
визначаються загальною величиною можливих втрат ліцензіара та наданих ним 
послуг; використовуються при передаванні незавершених технологічних 
розробок. 

Показник наукомісткості виробництва – відношення витрат на науково-
технічні дослідження і науково-технічні розробки до обсягу продажу продукції.  

Попит – обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче і спроможний 
придбати на конкретному ринку за певною ціною протягом певного часу.  

Потенційний попит – попит, ідо відображає можливості потенційних 
споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами протягом 
його життєвого циклу.  

Право інтелектуальної власності – право особи на результат ін-
телектуальної, творчої діяльності.  

Право на промислову власність – виняткове право на використання 
певних нематеріальних ресурсів у процесі виробничої діяльності в сфері 
промисловості, торгівлі, сільського господарства.  

Прийняття рішення – творчий процес вибору однієї або кількох 
альтернатив із множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на 
досягнення поставлених цілей.  

Принципи формування інноваційної політики – норми, правила 
поведінки організації, що встановлюють взаємозв’язок між розвитком 
підприємства і напрямами його інноваційної діяльності.  

Проблема – розрив між бажаним і фактичним станом (насамперед цілями) 
об'єкта управління.  

Пробний маркетинг – випуск на ринок невеликої партії нового товару 
перед початком його повномасштабного виробництва та реалізації для 
визначення реакції споживачів.  

Проекти дослідження і розвитку – проекти, зосереджені на науково-
дослідній діяльності, розробленні програмних засобів опрацювання інформації, 
нових матеріалів, конструкцій тощо.  

Промисловий зразок – нове, придатне до здійснення промисловим 
способом художнє вирішення виробу, в я кому досягається єдність технічних та 
естетичних властивостей.  

Промислові проекти – проекти, які спрямовані на випуск та продаж нових 
продуктів і пов’язані з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, 
розширенням присутності на ринку та ін.  

Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ) – організаційні 
структури формування та проведення регіональної інноваційної політики, 
спрямованої на забезпечення економічного розвитку регіону.  

Реінжиніринг – комплексне оздоровлення корпорацій, їх управлінське 
відродження та реконструкція всіх елементів, у т. ч. системи людських 
мотивацій і стимулів.  

Ресурси – природні, сировинні, матеріальні, фінансові та інші цінності, що 
можуть бути використані підприємством для виготовлення товарів, надання 
послуг, одержання певних результатів.  
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Рішення – творчий процес вибору однієї або кількох альтернатив із 
множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей. 

Роялті – періодичні суми виплат ліцензіару у вигляді встановленого 
відсотка від обсягів виготовленої продукції на основі переданої технології.  

Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, що взаємодіють між 
собою і зовнішнім середовищем у процесі досягнення поставлених цілей.  

Система контролю якості продукції – сукупність органів контролю, 
засобів і методів контролювання рівня якості продукції на всіх етапах її 
створення.  

Стратегія – довгострокова модель розвитку організації, яка приймається 
для досягнення її стратегічних цілей і враховує обмеження внутрішнього та 
зовнішнього середовища.  

Стратегія зростання – збільшення розмірів підприємства через 
нарощування виробничих потужностей та освоєння нових напрямів діяльності 
шляхом самофінансування або через придбання чи злиття з іншими 
підприємствами.  

Стратегія скорочення – переорієнтація ділової активності, «відсікання 
зайвих» підрозділів чи видів діяльності або самоліквідація несприятливих для 
підприємства обставин.  

Стратегія стабільності – підтримання існуючих розмірів підприємства і 
напрямів його ділової активності.  

Суб’єкти інноваційної діяльності – фізичні або юридичні особи, які 
провадять інноваційну діяльність і/або залучають майнові та інтелектуальні 
цінності, вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних 
проектів.  

Суб’єкти лізингу – юридичні особи, що беруть участь у лізинговій операції.  
Сфера інноваційної діяльності – система взаємодії інноваторів, інвесторів, 

товаровиробників конкурентоспроможної продукції через розвинуту інноваційну 
інфраструктуру.  

Термін окупності нововведення – період, протягом якого додатковий 
прибуток, отриманий внаслідок реалізації інновації, покриє всі витрати на її 
створення.  

Технопарк (науково-технічний парк) – компактно розташований науково-
технічний комплекс, до складу якого входять наукові установи, вищі навчальні 
заклади, комерційні підприємства, консалтингові, інформаційні та інші сервісні 
служби і який функціонує на засадах комерціалізації науково-технічної 
діяльності.  

Технополіси – об’єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних 
парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою об’єднання зусиль і 
надання потужного імпульсу для економічного розвитку регіону.  

Товар-новація – продукт науково-технічної та інноваційної діяльності, що 
пропонує новий засіб чи спосіб (технологію) виробництва товарів та послуг і 
відкриває для споживача нові сфери задоволення своїх потреб.  
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Торговельні марки – оригінальні позначки, які мають правовий захист і 
призначені для вирізнення товарів (послуг), що виготовляються (надаються) 
однією особою, від товарів (послуг), які виготовляються (надаються) іншими 
особами.  

Точка беззбитковості – критичний обсяг продукції у натуральних 
одиницях, випуск і продаж якого забезпечує підприємству беззбиткове 
господарювання.  

Трансфер – передавання суб’єктам, які не є авторами технологічних 
новацій, права на їх використання через продаж ліцензій і надання 
інжинірингових послуг.  

Управління інноваційним процесом – невід’ємна складова діяльності 
сучасного підприємства, що охоплює планування, організування та 
стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів, 
розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій 
підприємства.  

Фінансовий план (бюджет) проекту – детальний опис усіх надходжень і 
витрат у часі, планованих протягом життєвого циклу проекту.  

Форфейтинг – фінансова операція, що перетворює комерційний кредит у 
банківський; використовується для акумулювання фінансових коштів для 
реалізації інноваційного проекту, якщо у інвестора відсутні достатні кошти для 
інновацій.  

Франчайзер – сторона, яка є власником певного нематеріального ресурсу і 
диктує умови франчайзингового контракту.  

Франчайзинг – фінансова схема залучення інвестиційних ресурсів у 
інноваційну діяльність, яка передбачає тиражування інновацій завдяки 
залученню великого капіталу.  

Франчайзі – сторона, що готова виготовляти продукцію за технологією та 
умовами, запропонованими франчайзером.  

Франшиза – договір франчайзингу.  
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – метод комплексного техніко-

економічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій при 
оптимальному співвідношенні між їх значущістю для споживача і витратами на 
їх здійснення.  

Холдинг – специфічна організаційна форма об’єднання капіталу, що 
припускає створення материнської і дочірніх компаній.  

Ціна капіталу – відношення загальної суми платежів за використання 

фінансових ресурсів до загального обсягу цих ресурсів. 
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ПРАКТИКУМ 
 

Комплексна задача 1 
Умова задачі: 
Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокову 

лінію)виробництва споживчих товарів. Вартість проектних робіт – H % 
сукупноївартості технологічного устаткування (I тис. грн) та монтажу 
виробничогообладнання (M тис. грн). Термін експлуатації потокової лінії – n 
років. 

Передбачається застосування лінійної амортизації основних фондів 
танематеріальних активів до нульової залишкової вартості. Ліквідаційна 
вартістьобладнання відсутня. 

Передбачається виготовлення проектної документації, технічних засобівта 
монтажу обладнання протягом одного року.Освоєння проектованого 
технологічного процесу дасть змогу вироблятищорічно Q одиниць продукції за 
ціною P тис. грн. Змінні витрати на одиницюпродукції прогнозуються в сумі VC 
тис. грн, постійні – FC тис. грн на рік. 

Обчисліть економічний ефект використання нової технології.Визначте 
ризики впровадження інноваційного технологічного процесу,якщо вважають, що 
ціна одиниці продукції P, змінні VC і постійні витрати FCвизначені з точністю 
до w % (для варіантів 1–15). Для варіантів 16–30показниками, що варіюють, 
будуть: обсяг реалізованої продукції Q, цінаодиниці продукції.P, змінні витрати 
VC.Визначте верхню та нижню межі цих показників. Розрахуйте NPV 
занаведеними даними для оптимістичного і песимістичного сценаріїв.Необхідна 
ставка прибутковості підприємства на вкладений капітал –r %, ставка 
оподаткування прибутку підприємства T – 25 %. Вихідні дані варіантів подані у 
додатку 1. 

Комплексна задача 2 
Умова задачі: 
Ремонтне депо придбало ліцензію у Конструкторського бюроУкрзалізниці 

на виготовлення поточно-конвеєрної лінії для ремонту вантажнихвагонів. 
Вартість ліцензії – L тис. грн, капітальні витрати на виготовлення лінії– К тис. 
грн, вартість монтажних робіт – M тис. грн. Впровадження цієї лінії 

дозволить знизити собівартість приведеного ремонту умовного вагона з С1 
доС2 тис. грн за рахунок скорочення тривалості ремонтного циклу та зниження 
трудомісткості ремонтних робіт. Дохід депо від ремонту одного 
умовного(приведеного) вагона в середньому становить D тис. грн. Ціни (доходи 
депо відремонту вагонів) після модернізації залишаться 
незмінними.Нормативний строк служби поточно-конвеєрної лінії – 10 років 
Використання поточно-конвеєрної лінії для ремонту дозволитьвиконувати Nрем 
приведених ремонтів у рік. Повний вихід на проектнупотужність передбачається 
на п’ятому році експлуатації лінії, в перші 4 рокиобсяг ремонтів становитиме 50, 
65, 80 і 90 % проектної потужності відповідновід першого до четвертого 
року.Капітальні витрати розподілені у часі наступним чином:- придбання ліцензії 
L та витрати на виготовлення обладнання Kбудуть здійснені у першому році 
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реалізації проекту;- витрати на монтаж лінії та пробний пуск M – у другому році; 
вцьому ж році починається експлуатація лінії.В кінці проекту передбачається 
реалізація обладнання за ліквідаційноювартістю Sn. Амортизаційні відрахування 
здійснюються за прямолінійнимметодом до залишкової вартості.Підприємство 
вимагає як мінімум r відсотків віддачі при інвестуванні грошових коштів. 
Необхідно визначити:- чисту теперішню вартість інвестиційного проекту (NPV);- 
дисконтований період окупності;- як зміниться рентабельність ремонтних робіт? 

Вихідні дані варіантів подані у додатку 2. 
 

Задача 3 
Підприємство сподівається одержати такий чистий дохід: 
1- й рік - 120 тис. грн, 
2- й рік - 180 тис. грн, 
3- й рік - 240 тис. грн, 
4- й рік - 300 тис. грн, 
5- й рік - 360 тис. грн. 
Активи, які коштують 600 тис. грн, будуть амортизовані протягом 

наступних 5 років. Вирахувати грошовий потік за кожен рік, використовуючи 
такі методи нарахування амортизації: 

1) прямолінійний; 
2) кумулятивний. 

 

Задача 4 
Підприємство сподівається одержати такий чистий дохід: 
1- й рік - 120 тис. грн, 
2- й рік - 180 тис. грн, 
3- й рік - 240 тис. грн, 
4- й рік - 300 тис. грн, 
5- й рік - 360 тис. грн. 
Активи, які коштують 600 тис. грн, будуть амортизовані протягом 

наступних 5 років. Вирахувати грошовий потік за кожен рік, використовуючи 
такі методи нарахування амортизації: 

1) прискореного компенсування витрат (норми відрахувань: 1-й рік - 
15 %, 2-й рік - 22 %, 3, 4, 5 роки - 21 %), який застосовують у США; 

2) прискореного зменшення залишкової вартості. 

Задача 5 
Використовуючи прогнозні дані, наведені в таблиці, розрахувати середнійі 

граничний продукт праці за кожним обсягом продукції А. 
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Задача 6 

У приватному бізнесі використовується один автомобіль. Прогнозовані 
показники експлуатації автомобіля на наступний рік мають такий вигляд: 

• корисний пробіг автомобіля згідно з оцінкою - 30000 км, 
• сукупні витрати на оплату праці - 15000 грн, 
• сукупні витрати від простою - 9000 грн, 
• сукупні експлуатаційні витрати - 18000 грн, 
• валовий дохід - 45000 грн. 
Експлуатаційні витрати залежать від корисного пробігу. 
Потрібно: 
1) визначити точку беззбитковості (у кілометрах) для прогнозованого 

періоду; 
2) розрахувати прибутки (збитки) заумов експлуатації автомобіля: 25000 

км, 36000 км, 40000 км; 
3) розрахувати точку беззбитковості (у кілометрах), якщо за прогнозом 

витрати на оплату праці будуть зменшені до 12000 грн. 

 

Задача 7 
Підприємство роздрібної торгівлі наступного року передбачає реалізувати 

50000 пар взуття. Середня ціна реалізації за пару взуття - 80 грн, закупівельна 
ціна за пару взуття - 50 грн. 

Сукупні постійні витрати на рік становлять: 
• оплата праці - 200000 грн., 
• реклама - 40000 грн., 
• інші витрати - 200000 грн. 
Потрібно: 
1) визначити критичний обсяг реалізації товару; 
2) обчислити прибуток або збиток магазину, якщо буде реалізовано 

45000 пар взуття; 
3) визначити, скільки пар взуття потрібно реалізувати, щоб одержати 

10000 грн прибутку, якщо за реалізацію кожної пари взуття буде введена 

Виробництво 
продукції А, 
одиниць 

Прогнозовані 
витрати праці, 

годин 

Середній 
продукт 
праці 

Граничний продукт праці 

0 0 
   

90 150    

205 300    

265 450    

305 600 
   

325 750    

343 900    

360 1050    

370 1200 
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додаткова плата в розмірі 5 грн. Яким при цьому має бути товарообіг? 

 
Задача 8 

Підприємство розглядає можливість упровадити інвестиційні проекти А і 
Б, вартість яких становить 300 тис. грн і 200 тис. грн відповідно. 
Прогнозовані прибутки за проектом А - 60 тис.грн, за проектом Б - 50 тис. 
грн. Підприємство може фінансувати за рахунок власних коштів лише 350 
тис. грн. 

Проаналізувати і дати рекомендації, що доцільніше для підприємства: 
впровадити один з проектів або, скориставшись кредитом у сумі 150 тис. грн 
під 10 % річних, профінансувати обидва проекти. 

 
Задача 9 

Початкові інвестиції становлять 30000 грн. Прийнятний для 
підприємства максимальний строк окупності становить 4 роки. Підприємству 
запропоновано два проекти, грошові потоки за якими передбачаються в таких 
розмірах: 

проект А проект Б 
1- й рік - 3000 грн, 1-йрік- 4000 грн, 
2- й рік - 4000 грн, 2-йрік - 8000 грн, 
3- й рік - 8000 грн, 3-йрік- 12000 грн, 
4- й рік - 12000 грн, 4-йрік - 10000 грн, 
5- й рік - 10000 грн, 5-йрік- 11000 грн. 

 
Визначити, чи прийнятні для підприємства ці проекти, обчисливши їхні 

періоди окупності. 
 

Задача 10 
Початкові інвестиції становлять 50000 грн. На наступні 4 роки 

передбачаються такі чисті доходи підприємства: 
1- й рік - 5000 грн, 
2- й рік - 4500 грн, 
3- й рік - 4000 грн, 
4- й рік - 3000 грн. 

Визначити середню ставку доходу. 
 

Задача 11 
Початкові інвестиції становлять 100000 грн, дисконтна ставка проекту - 11 %. 

На наступні 3 роки передбачаються такі грошові потоки за цим проектом: 
1- й рік - 80000 грн, 
2- й рік - 60000 грн, 
3- й рік - 50000 грн. 
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Визначити доцільність впровадження проекту, застосовуючи метод чистої 
теперішньої вартості. 

 

Задача 12 
Початкові інвестиції становлять 148000 грн, дисконтна ставка проекту - 13 

%. На наступні 4 роки передбачаються такі грошові потоки за цим проектом: 
1- й рік - 70000 грн, 
2- й рік - 65000 грн, 
3- й рік - 53000 грн, 
4- й рік - 47000 грн. 

Визначити доцільність впровадження проекту, застосовуючиметод індексу 
прибутковості. 

Задача 13 
Початкові інвестиції становлять 145000 грн, гранична ставка доходу - 15 

%. На наступні 5 років передбачаються грошові потоки в розмірі 40000 грн. 
Визначити доцільність впровадження проекту, застосовуючи метод 

внутрішньої ставки доходу. 

 

Задача 14 
Початкові інвестиції становлять 18000 грн, безпечна ставка дисконту 

(наприклад, дохідність державних облігацій уряду) - 11 %. На наступні 5 
років передбачаються такі грошові потоки: 

1- й рік - 8000 грн, 
2- й рік - 7000 грн, 
3- й рік - 5500 грн, 
4- й рік - 4000 грн, 
5- й рік - 3000 грн. 

Фактори еквівалента певності становлять 91 %, 81 %, 73 %, 65 %, 53 %. 
Визначити доцільність впровадження проекту, застосовуючиметод 

еквівалента певності. 
 

Задача 15 
Початкові інвестиції проекту А становлять 25000 грн, а проекту Б - 

22000 грн. Грошові потоки за ними передбачаються в таких розмірах:  
проект А  проект Б 

1-  й рік - 18000 грн,  1-й рік - 17200 грн, 
2-  й рік - 16000 грн,  2-й рік - 15000 грн. 

Визначити, який з цих проектів ризикованіший, якщо дисконтна 
ставка зросте з 11 % до 14 %, застосовуючи метод аналізу чутливості 
реагування. 
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Задача 16 
Початкові інвестиції становлять 14000 грн, дисконтна ставка проекту - 

9 %, річна інфляція - 7 %. На наступні 4 роки передбачаються такі 
грошові потоки за цим проектом: 

1- й рік - 5000 грн, 
2- й рік - 7000 грн, 
3- й рік - 7800 грн, 
4- й рік - 9000 грн. 

Визначити доцільність впровадження проекту з урахуванням інфляції. 
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Приклад розв’язання 
 

Комплексна задача 1 
Ремонтне депо придбало ліцензію у Конструкторського бюро Укрзалізниці на 

виготовлення поточно-конвеєрної лінії для ремонту вантажних вагонів. Вартість ліцензії – I-
150 тис.грн, капітальні витрати на виготовлення лінії K - 5800 тис.грн, вартість монтажних 
робіт M - 750 тис.грн. Впровадження цієї  лінії дозволить знизити собівартість приведеного  
ремонту умовного вагона з C1 - 228 до C2 - 206 тис.грн. за рахунок скорочення тривалості 
ремонтного циклу і зниження трудомісткості ремонтних робіт.  Дохід депо від ремонту одного 
умовного (приведеного) вагона в середньому становить D - 256тис.грн. Ціни (доходи депо від 
ремонту вагонів) після модернізації залишається незмінним. 

Нормативний строк служби поточно-конвеєрної лінії 10 років.  
Використання поточно-конвеєрної лінії для ремонту дозволить виконувати Nрем 110 

приведених ремонтів у рік. Повний вихід  на проектну потужність передбачається на п’ятому 
році експлуатації, в перші чотири роки обсяг ремонтів становитиме 50, 65, 80 і 90% проектної 
потужності відповідно від першого до четвертого року.  

Капітальні витрати розподілені у часі наступним чином: 
- придбання ліцензії I та витрати на виготовлення обладнання K будуть здійснені в 1 році 

реалізації проекту; 
- витрати на монтаж лінії та пробний пуск М - у 2му році; в цьому ж році починається 

експлуатація лінії.  
В кінці проекту передбачається реалізація обладнання за ліквідаційною вартістюSn – 

450 тис.грн. Амортизаційні відрахування здійснюються за прямолінійними методами до 
залишкової вартості 

Підприємство вимагає як мінімум r-10 відсотків віддачі при інвестуванні грошових 
коштів. Необхідно визначити: 

- чисту теперішню вартість проекту NVP; 
- дисконтова ний період окупності; 
- як зміниться рентабельність ремонтних робіт? 
-  

Розв’язання 

 
 
1. Визначаємо величину вигод в результаті впровадження в діяльність ремонтного депо 

поточно-конвеєрної лінії для ремонту вантажних вагонів. За проектною потужністю на рік 110 
ремонтів, дохід від одного ремонту 256 тис.грн. Дохід у 5 році становитиме: 

 
 

 
2. У 1,2,3 і 4 роках реалізації проекту за вихідними даними передбачаються такі обсяги 

ремонтних робіт  і доходів : 
План освоєння ремонтних потужностей 

Роки Коефіцієнт освоєння проектних 
потужностей 

Кількість ремонтів Доходи, тис. грн 

1 0,5 110*0,5=55 256*0,5=128 

2 0,65 110*0,65=72 466,4 
3 0,8 88 204,8 

4 0,9 99 230,4 
5 1 110 28160 
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3. Економічну ефективність від впровадження нової лінії визначають приростом 
прибутку. За умови незмінності тарифів на ремонтні роботи приріст прибутку слід 
визначати як різницю у собівартості одного приведеного ремонту помножену на кількість 
ремонтів: 

Розрахунок додаткового прибутку 
Роки N ремонтів Приріст прибутку , тис.грн 

1 55 -(206-228)*55=1100 
2 72 -(206-228)*72=1440 
3 88 1760 
4 99 1980 
5 110 2200 
6 110 2200 
7 110 2200 
8 110 2200 
9 110 2200 
10 110 2200 

Всього 974 19480 
 
4. За прямолінійним методом річну суму амортизаційних відрахувань визначають 

діленням вартості що амортизується на очікуваний період використання основних засобів. 

 
Щорічні обсяги амортизації: 
 

 
5. Складемо таблицю чистих річних грошових надходжень CFt що складаються з чистого 

прибутку та амортизаційних відрахувань. 
 

Грошові потоки від реалізації проекту, тис.грн 
Роки Приріст прибутку Приріст чистого прибутку Приріст грошового потоку 

1 1100 1100-(1100*018)=902 902+670=1572 

2 1440 1180,8 1850,8 

3 1760 1443,2 2113,2 

4 1980 1623,6 2293,6 

5 2200 1804 2474 

6 2200 1804 2474 

7 2200 1804 2474 

8 2200 1804 2474 

9 2200 1804 2474 

10 2650 2173 2843 

Всього 19930 16342,6 23042,6 
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6. Розраховуємо NPVта визначаємо період окупності 
 
Роки  Ct 

витрати 
Bt  
вигоди 

NPV 

0 1 10350 10350 - - -10350  
1 0,909 750 681,7 1572 1428,94 747.24 -9602.76 
2 0,826 - - 1850,8 1528,76 1528,76 -8074 
3 0,751 - - 2113,2 1587,01 1587,01 -6486.99 
4 0,683 - - 2293,6 1566,529 1566,529 -4920.49 
5 0,621 - - 2474 1536,354 1536,354 -3384.14 
6 0,564 - - 2474 1395,336 1395,336 -1988.81 
7 0,513 - - 2474 1269,162 1269,162 -719.65 
8 0,467 - - 2474 1155,358 1155,358 435.7 
9 0,424 - - 2474 1048,976 1048,976 1484.67 
10 0,386 -  2843 1097,398 1097,398 2582.06 
Всьог  11100 11031 23042,6 13613,83 1834.88  
 
NPVдодатне значення (2582,06 тис.грн) і є результатом всього проекту. 
На 8 році впровадження проекту окупається після здійснення капіталовкладень. 
 
7. Термін окупності 

 
Термі окупності 7 років і 6 місяців при нормативному строку служби обладнання 10 

років. 
 
8. Відносний показник ефективності: 

В/С=13613,83/11031=1,23 
Інноваційний проект є доцільним для реалізації 
 
9. Визначити зміну рентабельності ремонтних робіт в результаті впровадження 

технології. 

 
 

 
 

 
Впровадження поточно-конвеєрної лінії дозволить збільшити рентабельність ремонтних 

робіт з 12,2 % до 24,27 %. 
 
 

Комплексна задача 2 
Програмний інститут розробляє технологічний процес (потокову лінію) виробництва 

споживчих товарів. Вартість проектних робіт – H-12% сукупної вартості технологічного 
устаткування (I-430 тис. грн) та монтажу виробничого обладнання (M-120 тис. грн). Термін 
експлуатації потокової лінії – n-5 років. Передбачається застосування лінійної амортизації 
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основних фондів та нематеріальних до нульової залишкової вартості. Ліквідаційна вартість 
обладнання відсутня.  

Передбачається виготовлення проектної документації, технічних засобів та монтажу 
обладнання протягом одного року.  

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу виробляти щорічно Q-880 
одиниць продукції за ціною P-2,6 тис. грн. Змінні витрати  на одиницю продукції 
прогнозуються в сумі VC-2.2 тис.грн, постійні- FC-50 тис. грн. на рік. 

Обчисліть економічний ефект використання нової технології. 
Визначте ризик впровадження інноваційного технологічного процесу, якщо вважають, 

що ціна одиниці продукції, змінні  і постійні витрати  визначені з точністю до w-6 %. 
Визначте верхню і нижню межі цих показників. Розрахуйте NVPза наведеними даними 

для оптимістичного і песимістичного сценаріїв. Необхідна ставка прибутковості підприємства 
на вкладений капітал – r-14 %, ставка оподаткування прибутку підприємства T-25%. 

 
Розв’язання 

1. Економічна ефективність впровадження і реалізації цього технологічного процесу 
визначає такі показники: обсяг щорічного прибутку (чистий прибуток) від реалізації, величина 
річного грошового потоку , чистий приведений дохід від реалізації проекту NPV, індекс 
рентабельності капіталовкладень PI, період окупності витрат за проектом.  

 
2. Визначаємо суму проектних витрат. Сума проектних витрат = сума витрат на 

виготовлення обладнання(КВ) + монтаж(М) + проектні роботи(П), що становлять 12% їх 
вартості. Отже сума витрат здійснюється протягом 1 року, х можна вважати початковими 
інвестиціями ( ). 

 
=КВ+М+П= 430+120+[(430+120)*0.12]=430+120+66=616 тис.грн 

 
3. Визначити прибуток від реалізації продукції 

П=Q*(  
Амортизація розраховується виходячи з із початкової вартості капіталовкладень, 

терміну окупності і лінійного способу нарахування амортизації до нульової залишкової 
вартості. 

А= = 0.2*616 = 123.2 тис.грн. 
 

 ==20% 
Отже щороку на вартість готової продукції буде перенесена 1/5 загальної суми 

капіталовкладень, що становить 123,2 тис. грн. 
 
4. Розраховуємо прибуток до оподаткування 
П = 880 * (2,6 -  2,2) – 50 - 123,2 = 178,8 тис. грн. 

 
Чистий прибуток після оподаткування NP 
NP = П* (1-Т) = 178,8*0,75=134,1 тис. грн. 
 
5. Розраховуємо щорічний грошовий потік  

 = 134.1+123.2= 257.3 тис.грн. 
 
6. Згідно з умовою задачі передбачається 100% освоєння проектних потужностей з 

першого року експлуатації потокової лінії. Величина щорічних грошових потоків буде 
однаковою,  тому що обсяг реалізації і ціна не змінні в усіх роках  впровадження 
нововведення.  
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Враховуючи що SN=0, залишкова вартість в кінці реалізації проекту  

 
 

тис.грн 
 

Величина є достатньою, технологія окупиться, інноваційний проект буде 
прибутковим.  

 
7. Розраховуємо приведений грошовий потік проекту 
 
PV=3.433* =883.3 тис.грн 
 
8. Розраховуємо відносний показник ефективності 
 

=  = 1,43 грн 
Тобто на кожну гривню капітальних витрат в результаті експлуатації нової потокової 

лінії буде отримано 1,43 грн приведеної вартості грошового потоку.  Цей показник є достатньо 
високим, значення > 1, це відповідає умові ефективності проекту.  

 
9. Визначення періоду окупності 
 

 
 

 
 

= 3.5 роки 
 
10. Проаналізувати ризиковість проекту запровадження нової технології, але спочатку 

визначити межі коливань вихідних показників. 
 

Діапазон значень вихідних даних 
Показник Найбільш ймовірне 

значення, тис.грн 
Значення за сценарієм 

За песимістичним За оптимістичним 
P 2.6 2,444 2,756 

VC 2.2 2,068 2,332 
FC 50 47 53 

 
 

=[880*(2.444-2.068)-47-123.2]*0.75+123.2=243,71 тис. грн. 

=[880*(2,756-2,332)-53-123.2]*0.75+123.2=270,89 тис. грн. 
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пис==243,71*3,433-123,2=713,45 тис.грн 

опт=270,89*3,433-123,2=806,76 тис.грн 

11. Розрахувати відносну прибутковість за песимістичним сценарієм  

 

Це означає, що на кожну гривню капіталовкладень буде отримано 5,79 грн. приведеної 
вартості грошового потоку. Оскільки цей показник >1, можна зробити висновок, що ризики 
використання нової технології не значні.	

 

Задача №3 

Визначення чисої теперішньох вартості й внутрішньої ставки дохідності проекту 
диверсифікації виробництва.Компанія «Довгань-Україна» ухвалила рішення диверсифікувати 
власне виробництво з метою модифікації свого стратегічного розвитку і зміцнення позицій на 
зовнішньому ринку. Згідно попереднім розрахункам для реалізації цього проекту компанії 
необхідні інвестиції у розмірі 560 тис. грн. Інформація по їх розподілу і очікуваних грошових 
потоках по роках реалізації інвестиційного проекту приведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Інвестиції і грошові потоки по роках реалізації проекту диверсифікації 

виробництва, тис.грн. 
Рік 
реалізації 
проекту 

Виробничі інвестиції Очікувані грошові потоки 

1-й 122 - 
2-й 227 - 
3-й 161 - 
4-й - 218 + 5*№ варіанту 
5-й - 231 + 5*№ варіанту 
6-й 50 216 + 5*№ варіанту 
7-й - 364 + 5*№ варіанту 
8-й - 364 + 5*№ варіанту 
9-й - 360 + 5*№ варіанту 
10-й - 352 + 5*№ варіанту 
11-й - 352 + 5*№ варіанту 
Визначити: 
1) чисту теперішню вартість проекту (NVP) за умови, що необхідна норма прибутку 

складає 15 і 30 %; 
2) внутрішню норму прибутковості інвестиційного проекту (IRR). 

Розв’язання 

1) Чиста теперішня вартість (NPV) – показник, який показує абсолютну величину ефекту 
від реалізації певного обсягу інвестицій. Визначається за формулою: 
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де, -вигоди, отримані за проектами в t-періоді 

-витрати за проетами, що включають початкові витрати і інші витрати 

r-дисконтована ставка  % 

t-період реалізації проекту 

При відсотковій ставці 15% NVP: 

NVP=218 *
,

		+ 231 *
,

	+ 216 *
, 	 + 364 *

,
 + 364 *

,
 + 360 *

, 	 

+ 352 *
,

 + 352 *
,

 – 122 *
,

 – 227 *
,

 – 161 *
,

 – 50 *
,

 = 835,73 - 

405,29 = 430,44 тис. грн. 

При відсотковій ставці 30% NVP: 

NVP=218 *
,

		+ 231 *
,

	+ 216 *
, 	 + 364 *

,
 + 364 *

,
 + 360 *

, 	 + 352 

*
,

 + 352 *
,

 - 122 *
,

 – 227 *
,

 – 161 *
,

 – 50 *
,

 = 365,04 – 311,8 = 

53,24 тис. грн 

Оскільки NVP в обох варіантах більше 1, можна зробити висновок, що початкові 
капіталовкладеня будуть відшкодовані, і буде отримано прибуток за заданої норми прибутку. 

2) Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) характеризує рівень прибутковості 

інвестицій за допомогою дисконтної ставки, при якій чиста теперішня вартість в процесі 

дисконтування буде дорівнювати нулю, тобто абсолютні величини дисконтованих грошових 

потоків і інвестицій стають однаковими. IRR завжди перебуває в межах кількісної меншої і 

більшої дисконтної ставки і розраховується за формулою: 

)(
N

NVP
IRR

м

rм
мб

rбr
м rr

NVPVP
r 


 , 

де мr , бr  – відповідно кількісно менша і більша дисконтні ставки %; 

NVPrм, NVPr, – чиста теперішня вартість за умови узятої відповідно меншої і більшої 
дисконтної ставки. 

IRR =15+ 
.

. .
∗ 30 15 = 19,4% 

Отже 19,4% це та норма дисконтування, за якої чиста теперішня вартість буде 
дорівнювати нулю. Такий проект є економічно ефективним і забезпечує позитивну величину 
приведеного доходу. 

Задача №4 

Підприємство сподівається одержати такий чистий дохід: 
1-й рік – 140 тис.грн 
2-й рік – 200 тис.грн 
3-й рік – 260 тис.грн 
4-й рік – 320 тис.грн 
5-й рік – 380 тис.грн 
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Активи, які коштують 900 тис.грн, будуть амортизовані протягом наступних 5 років. 
Вирахувати грошовий потік за кожен рік, використовуючи такі методи нарахування 
амортизації: 

А) прямолінійний 
Б) кумулятивний 

А) 

Рік Чистий дохід, тис.грн Амортизація (прямолінійним методом) Грошовий потік тис.грн 
1 140 0,2*900=180 320 
2 200 180 380 
3 260 180 440 
4 320 180 500 
5 380 180 560 

∑ 2200 
Амортизація = Норма амортизації*Початкові активи 
Норма амортизації=1/5=0,2 
Грошовий потік = Чистий дохід + Амортизація 
 
Б) 
Рік Чистий дохід, тис.грн Амортизація (прямолінійним методом) Грошовий потік тис.грн 
1 140 5/15*900=300 440 
2 200 4/15*900=240 440 
3 260 3/15*900=180 440 
4 320 2/15*900=120 440 
5 380 1/15*900=60 440 

∑ 2200 
Амортизація = Норма амортизації*Початкові активи 
Норма амортизації = кількість років/сума років  
Грошовий потік = Чистий дохід + Амортизація 
Норма амортизації : 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 
 
 Задача №5  
Підприємство сподівається одержати такий чистий дохід: 
1-й рік – 140 тис.грн 
2-й рік – 200 тис.грн 
3-й рік – 260 тис.грн 
4-й рік – 320 тис.грн 
5-й рік – 380 тис.грн 
Активи, які коштують 900 тис.грн, будуть амортизовані протягом наступних 5 років. 

Вирахувати грошовий потік за кожен рік, використовуючи такі методи нарахування 
амортизації: 

А) прискореного компенсування витрат ( норми відрахувань: 1р-15%, 2р-22%, 3,4,5р- 
21%), який застосовують у США 

Б) прискореного зменшення залишкової вартості. 
 
А) 
Рік Чистий дохід, тис.грн Амортизація (прямолінійним методом) Грошовий потік тис.грн 
1 140 0,15*900=135 275 
2 200 0,22*900=198 398 
3 260 0,21*900=189 449 
4 320 0,21*900=189 509 
5 380 0,21*900=189 569 

∑ 2200 
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Амортизація = Норма амортизації*Початкові активи 
Норма амортизації : 1р-15%, 2р-22%, 3,4,5р- 21% 
Грошовий потік = Чистий дохід + Амортизація 
 
Б) 
Рік Чистий дохід, 

тис.грн 
Балансова вартість Амортизація (прямолінійним 

методом) 
Грошовий потік 

тис.грн 
1 140 900 900*0,4=360 500 
2 200 900-360=540 540*0,4=216 416 
3 260 540-216=324 324*0,4=129,6 389,6 
4 320 324-129,6=194,4 194,4*0,4=77,76 397,76 
5 380 194,4-77,76=116,64 116,64 496,64 
∑ 2200 
Амортизація = Норма амортизації*Початкові активи 
Норма амортизації: 1/5*2=0,4 
Грошовий потік = Чистий дохід + Амортизація 
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ДОДАТОК 1 

 

Вихідні дані до комплексної задачі 1 (варіанти 1-15) 

Варіант H,% 
I, 

тис.грн. 

M, 

тис.грн. 

n, 

років 

Q, 

одиниць 

P, 

тис.грн. 

VC, 

тис.грн. 

FC, 

тис.грн. 
w, % r, % 

1 10 520 100 8 400 2,5 2 25 5 12 

2 8 630 70 6 300 7 5,5 48,5 10 10 

3 12 430 120 5 880 2,6 2,2 50 6 14 

4 11 1120 180 7 280 15 11,5 325 8 9 

5 14 1800 200 7 1100 3,4 2,4 230 7 11 

6 15 350 50 5 290 5,6 4,9 35 4 13 

7 16 870 90 6 600 4,6 3,5 90 7 12 

8 10 2100 330 9 160 28,5 23,2 275 6 8 

9 8 440 65 5 250 10,3 8,7 120 5 10 

10 12 610 90 8 350 7,8 5,2 258 10 14 

11 14 1460 340 6 550 14,8 12,5 250 8 11 

12 11 220 75 5 450 3,6 2,9 80 10 12 

13 15 720 140 4 2800 1,8 1,5 60 7 16 

14 17 880 100 7 1300 3,3 2,8 123 5 10 

15 20 550 130 6 380 14,3 12 167 8 9 
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Вихідні дані до комплексної задачі 1 (варіанти 15-30) 

Варіант H,% 
I, 

тис.грн. 

M, 

тис.грн. 

n, 

років 

Q, 

одиниць 

P, 

тис.грн. 

VC, 

тис.грн. 

FC, 

тис.грн. 
w, % r, % 

16 7 830 130 6 500 7,1 5,9 125 8 10 

17 9 6400 1440 7 3000 6,7 5,2 215 5 11 

18 10 5700 1300 7 340 34,7 25,5 185 7 12 

19 11 1210 240 5 1080 7,7 6,4 214 10 14 

20 12 660 85 8 580 2,6 1,9 164 6 8 

21 13 780 120 6 1570 1,1 0,8 86 5 9 

22 15 1360 180 7 420 12,3 9,4 236 9 10 

23 14 1324 216 4 2240 5,5 4,8 116 10 17 

24 20 2600 480 6 4400 3,7 3 362 15 12 

25 17 440 105 5 126 11,8 8,4 68 7 14 

26 16 570 60 7 530 16,3 12,5 313 8 11 

27 10 2800 440 8 1700 15,4 13,7 630 4 13 

28 15 800 90 5 290 9,4 6,8 280 10 16 

29 13 9600 1200 6 5100 23,6 20,8 1220 6 17 

30 12 1270 330 7 820 4,4 3,65 92 5 9 
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ДОДАТОК 2 

 

Вихідні дані до комплексної задачі 2 

Варі-
ант 

L, 
тис.грн. 

K, 
тис.грн. 

M, 
тис.грн. 

Nрем., 
одиниць 

Собівартість ремонту D, 
тис.грн. 

S, 
тис.грн. 

r 
% до 

впровадження,  
С1, тис.грн.

після 
впровадження, 
С2, тис.грн.  

1 150 5800 750 110 228 206 256 450 10

2 280 6200 800 90 244 221 281 730 12

3 400 3860 340 92 187 166 201 480 11

4 360 9300 1160 96 300 265 342 1500 9 

5 420 2800 550 100 280 264 301 600 14

6 260 4000 520 108 305 288 336 460 8 

7 200 3560 190 70 267 242 288 440 10

8 580 5200 430 112 526 499 554 960 12

9 180 2250 350 80 414 401 466 310 13

10 330 1913 317 74 187 174 202 215 11

11 175 2500 216 82 326 310 370 215 9 

12 225 4120 340 120 286 271 309 490 7 

13 800 6400 710 114 516 485 571 650 10

14 700 5120 370 122 376 355 410 550 16

15 340 4800 395 118 404 380 451 625 14

16 250 1120 280 100 217 208 235 170 17

17 250 6150 118 116 331 308 355 498 14

18 325 4750 215 108 300 283 329 312 9 

19 350 3890 326 104 290 276 315 216 8 

20 328 4670 242 106 375 357 408 300 11

21 220 2640 180 94 427 411 457 170 10

22 690 5100 380 122 366 344 412 540 13

23 228 4100 230 110 422 406 460 368 12

24 315 8230 275 118 512 482 550 405 16

25 515 5400 375 124 522 498 560 410 9 

26 715 8100 408 120 393 361 432 583 17

27 255 6080 360 92 362 338 396 345 8 

28 213 3480 140 80 365 348 400 288 7 

29 287 4800 253 126 302 286 332 400 10

30 445 5100 265 128 532 512 582 380 12
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Додаток 3 

Теперішня вартість однієї грошової одиниці 

Період Відсоткова ставка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,925 0,919
2 0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842
3 0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772
4 0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708
5 0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650
6 0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596
7 0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547
8 0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502
9 0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460
10 0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422
11 0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388
12 0,887 0,789 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356
13 0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326
14 0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299
15 0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275
Період Відсоткова ставка 
  10 11 12 13 14 15 16 17
1 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855
2 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731
3 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624
4 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534
5 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456
6 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390
7 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333
8 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285
9 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243
10 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208
11 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178
12 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152
13 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130
14 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111
15 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

Додаток 4 

Відсотковий фактор теперішньої вартості однієї грошової одиниці ануїтету 

Період 
Відсоткова ставка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917

2 1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759

3 2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531

4 3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240

5 4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890

6 5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486

7 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033

8 7,652 7,326 7,020 6,773 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535

9 8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995

10 9,471 8,983 8,530 8,111 7,772 7,360 7,024 6,710 6,418

11 10,37 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805

12 11,25 10,57 9,954 9,385 8,863 8,384 7,947 7,536 7,161

13 12,13 11,35 10,63 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487

14 13,00 12,11 11,29 10,56 9,899 9,295 8,746 8,244 7,786

15 13,86 12,85 11,94 11,12 10,38 9,712 9,108 8,560 8,061
 

Період 
Відсоткова ставка 

10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855

2 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585

3 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210

4 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743

5 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199

6 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589

7 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922

8 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,387 4,344 4,207

9 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451

10 6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659

11 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836

12 6,914 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988

13 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118

14 7,367 6,982 6,628 6,303 6,002 5,724 5,468 5,229

15 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324
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