
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦІЯ 2 
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ РІЗНОГО ІЄРАРХІЧНОГО РІВНЯ 
 

Науковий модератор: 
к.е.н. доцент Кравченко О.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

103 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ З РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Н.М.Внукова, доктор технічних наук, професор 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця , 
м. Харків 

 
Актуальність теоретичних та практичних досліджень поведінки зацікавлених сторін посилюється в 

контексті управління узгодженням протиріч стейкходерів (зацікавлених сторін) для забезпечення розвитку 
територій. Планування та піднесення будь-якого простору територіальної громади повинно бути спрямовано на 
забезпечення її інтересів, є багатофункціональним процесом, пов’язаним із оптимізацією просторової 
організації підприємств та інших об’єктів інфраструктури через взаємодію з органами місцевого 
самоврядування.  

Світовий досвід свідчить, що частиною національної політики розвинених країн є прийняті стратегії 
стійкого розвитку територій. Для їх реалізації потрібні узгоджені позиції зацікавлених сторін. Враховуючи 
обмеженість ресурсів, для більш швидкого досягнення цілей виявляють потенційних партнерів, з якими 
створюється план взаємодії з урахуванням спроможності суб’єкта господарювання або іншої зацікавленої 
сторони до співпраці [1].  

Теорія стейкхолдерів спрямована на ідентифікацію інтересів зацікавлених сторін, між тим, бажано для 
стійкого розвитку територій змістити акцентування на визначенні цілей, яких необхідно досягти при взаємодії з 
кожною із зацікавлених сторін, що було продемонстровано при відборі проєктів регіонального розвитку, де 
мали узгоджуватися інтереси як територіальної громади, так і окремих суб’єктів господарювання та їх 
громадських об’єднань.  

Автором розроблено та апробовано інноваційний підхід до визначення інтересів стейкхолдерів у 
реалізації інвестиційних проєктів з територіального розвитку міст або інших територіальних громад. 
Проблемою інвестиційного розвитку територій є протиріччя та неузгодженість інтересів зацікавлених сторін.  

Для вибору найкращої альтернативи з погоджування інтересів, зокрема при здійсненні процедур 
прийняття рішень обрано систему підтримки прийняття рішень (СППР) Decision Making Helper [2], яка є 
доступною у використанні, але автоматизованою щодо розрахунків, в яких застосовується попарне порівняння 
суджень експертів, що суттєво зменшує суб’єктивність оцінювання. Такий підхід дозволяє одержати різні 
варіанти результатів, серед яких буде обрано з певним виміром для підтвердження оцінки пріоритетного 
стейкхолдера у реалізації інвестиційного проєкту. 

Оцінювання передбачає встановлення рівня зацікавленості в реалізації інвестиційного проєкту з 
розвитку територіальних громад серед стейкхолдерів: орган місцевого самоврядування (представник громади), 
комунальне підприємство або інший представник діючого бізнесу, інвестор (представник бізнесу) в залежності 
від факторів впливу як позитивного, так і негативного характеру.  

Розподіл рівня зацікавленості серед визначених стейкхолдерів запропоновано визначити з 
використанням зазначених альтернатив (стейкхолдерів), зокрема при виконанні процедури в програмному 
забезпеченні системи підтримки прийняття рішень (СППР) Decision Making Helper [2] на основі сформованих 
експертами даних за шкалами, які використовуються в процесі прийняття рішення. 

Для управління відбувається пошук максимально задовільного рішення для виконання стратегічних 
завдань з розвитку територіальних громад при використанні позитивних факторів впливу та уникнення впливу 
несприятливих факторів.  

Для розробки порядку оцінювання обрано три зацікавлені сторони: орган місцевого самоврядування 
(представник громади), комунальне підприємство або інший представник діючого бізнесу, який потребує 
пошуку інвестора, інвестор (представник бізнесу). За умовами СППР проведено оцінку впливу три сприятливих 
і три несприятливих факторів на процес інвестування.  

Для опитування експертів в он-лайн версії визначено вагу кожного з факторів, виходячи з їх важливості 
за диференційованою шкалою програмного продукту (СППР) Decision Making Helper від 1 (низької) до 5 
(високої). У прикладному оцінюванні вага як сприятливих, так і несприятливих факторів вона становила від 3 
до 5 балів. За умовами програмного забезпечення також необхідно визначити рівень важливості визначених 
факторів впливу на стейкхолдерів при реалізації інвестиційного проєкту через необхідну рейтингову оцінку (від 
(-5) «максимально неважливий» до +5 «максимально важливий», 0 – нейтральний). Для всіх визначних 
факторів у прикладному оцінюванні рівень важливості був у позитивній зоні від +2 до +5.  

СППР Decision Making Helper розраховує автоматично значення рішення для кожного стейкхолдера в 
процентах від (-100%) до (+100%) та за шкалою: «незадовільно / доволі незадовільно / нейтрально / доволі 
позитивно / позитивно», що і буде рівнем зацікавленості кожного стейкхолдера у реалізації інвестпроєкту.  

Прикладний розрахунок оцінки в СППР Decision Making Helper для групи сприятливих факторів 
впливу на зацікавленість у реалізації інвестиційного проєкту показав позитивну зацікавленість у його реалізації 
за встановленими судженнями для всіх учасників інвестиційного проєкту щодо розвитку територіальних 
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громад . Аналогічно для оцінки впливу несприятливих факторів також одержано позитивну зацікавленість, але 
з іншим рівнем.  

У табл.1 наведено приклад результату оцінки впливу сприятливих и несприятливих факторів на рівень 
зацікавленості стейкхолдерів у реалізації інвестиційного проєкту. 

 
Таблиця 1 – Приклад оцінки впливу сприятливих і несприятливих факторів на рівень зацікавленості 
стейкхолдерів у реалізації інвестиційного проєкту розвитку територіальної громади  

Критерій результату оцінювання, 
необхідний для прийняття 
рішення за сприятливими і 
несприятливими факторами  

Склад стейкхолдерів 

Пріоритетний 
стейкхолдер 

Орган місцевого 
самоврядування 

(представник громади 

Комунальне 
підприємство або 

інший представник 
діючого бізнесу, який 

потребує пошуку 
інвестора 

Інвестор 
(представник 

бізнесу) 

Оцінка рівня зацікавленості за 
сприятливими факторами, % +48 +60 +64 Інвестор 

(представник 
бізнесу) Програмне рішення за шкалою Доволі позитивно Доволі позитивно Позитивно 

Оцінка рівня зацікавленості за 
несприятливими факторами , % +48 +52 +60 Інвестор 

(представник 
бізнесу) Програмне рішення за шкалою  Доволі позитивно Доволі позитивно Доволі 

позитивно 
 
Як видно з табл.1, за шкалою програмного рішення два стейкхолдери : орган місцевого самоврядування 

(представник громади), комунальне підприємство або інший представник діючого бізнесу мають доволі 
позитивний вплив сприятливих факторів на їх зацікавленість у реалізації інвестиційного проєкту, між тим для 
інвестора рівень зацікавленості вище, входить до найвищого рівня шкали, тобто позитивний, що свідчить про 
те, що його роль є пріоритетною у реалізації інвестиційного проєкту територіального розвитку. При оцінюванні 
впливу несприятливих факторів рівень зацікавленості у реалізації інвестиційного проєкту територіального 
розвитку залишився позитивним, між тим його рівень щодо інвестора впав за шкалою до «доволі позитивний», 
рівень зацікавленості органа місцевого самоврядування не змінився, трохи знизився рівень зацікавленості 
комунального підприємства або іншого представника діючого бізнесу, який потребує пошуку інвестора. Як 
пріоритетний серед стейкхолдерів залишився зацікавленим інвестор.  

У всіх зацікавлених осіб – учасників інвестиційного процесу щодо розвитку територіальної громади 
наявність несприятливих факторів не сприймається у даному прикладі як незадовільний вплив, і позитивна 
зацікавленість у його реалізації залишається.  

Даний розроблений інноваційний підхід мав практичне впровадження для розробки теоретико-
методологічного базису концептуальних положень із просторового розвитку територіальної громади міста. 

При розробці напрямів реалізації проєкту враховувались інтереси зацікавлених сторін (стейкхолдерів), 
якими виступали міська рада, комунальне підприємство, представники бізнесу. Для перспективної взаємодії 
стейкхолдерів розглянуто економічні перспективи із застосуванням сценарного підходу до визначення напрямів 
розвитку територіальної громади і пошуку інвестора щодо реалізації цього проєкту.  

Виконана оцінка щодо визначення інтересу стейкхолдерів в реалізації інвестиційного проєкту з 
розвитку територіальних громад довела, що пріоритетною зацікавленою особою є інвестор (представник 
бізнесу) з позитивним впливом на рівень його зацікавленості як сприятливих, так і несприятливих факторів, 
отже перспективним напрямом реалізації цього проєкту є пошук інвестора.  

Для стимулювання ефективного використання потенціалу територій для забезпечення їх сталого 
розвитку передбачається узгодження розроблених стратегій всіх сфер життєдіяльності на локальному рівні на 
основі збалансування повноважень і відповідальності суб’єктів господарювання та місцевого самоврядування. 
Реалізація зазначених заходів підтримуватиме конкурентоспроможність територій за рахунок узгодження 
інтересів стейкхолдерів, розвиток наукового, виробничого та людського потенціалу, міжрегіональне 
співробітництво. Розгляд домінант теорій зацікавлених сторін, різних груп стейкхолдерів, аналіз проблемних 
питань розвитку територій дозволяє підсумувати, що всі групи мають вплив, тому групи стейкхолдерів повинні 
бути ідентифіковані та вивчені, дані про них повинні використовуватися при розробці стратегій. Оцінка їхнього 
впливу є відповідальною складовою управлінської діяльності, тому що є передумовою ведення діалогу з 
зацікавленими сторонами для узгодження їх інтересів, посилюючи позитивну складову і нівелюючи конфліктну 
для максимального використання потенційних можливостей позитивного впливу стейкхолдерів.  
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Вітчизняні фермерські господарства володіють багатьма ознаками підприємницької діяльності та при 

цьому зосереджене на задоволенні потреб споживачів та одержанні максимального прибутку. Хоча при цьому 
мають певні особливості в управлінні виробничо-господарською діяльністю, які ґрунтуються на розвинених 
відносинах із зовнішнім середовищем, високим рівнем товарного виробництва, обсягом найманої праці тощо 
[1; 2].  

Питаннями ефективного розвитку фермерських господарств присвячені праці багатьох вітчизняних 
вчених, таких як О. Бородіна, Л. Гнатишин, В. Горьовий, О. Дудка, В. Збарський, О. Засалкіна, В. Зіновчук, І. 
Кириленко, Р. Корінець, М. Малік, Л. Мельника, В. Мессель-Веселяк, П.Т. Саблук та інші. Разом з цим питання 
управління фермерськими господарствами залишається актуальним. 

Дослідження генезису фермерських господарств показує, що найчастіше вони виділяються з відносно 
середніх господарств. Найменше фермерів виділяється з сильних сільгосппідприємств, а також з не дуже 
сильних сільськогосподарських підприємств. Це, звичайно, не випадково, так як люди в своїх діях і вчинках 
керуються особистими інтересами. Зазначимо, що основна мета створення та ефективного функціонування 
вітчизняних фермерських господарств – збільшення обсягів агропродовольчих фондів та одночасного 
зростання добробуту сімей працівників на основі їх участі у даній підприємницькій діяльності. 

В сучасних умовах функції менеджера фермерського господарства відрізняються від функцій 
керівників звичайних аграрних формувань. Це, перш за все, зумовлено, збільшенням відповідальності та 
навантаження керівника фермерського господарства. Відповідно до цього його основними обов’язками є 
стратегічне планування діяльності сільськогосподарського підприємства, мотивація працівників, контроль, 
прийняття ефективних рішень тощо. Дана відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності, 
добробут власної родини створює потужний імпульс щодо ефективного функціонування свого господарства [2]. 

Встановлено, що фермери, які є зазвичай дрібнотоварними виробниками, не спроможні на рівних вести 
конкуренцію з великими агроформуваннями або агрохолдингами. Вітчизняні фермерські господарства 
спроможні покращити результати своєї діяльності завдяки здійсненню процесів кооперації грошових засобів та 
інших ресурсів на добровільних засадах. 

Головними особливостями управління фермерськими господарствами над іншими правовими формами 
вітчизняних агроформувань є, переш за все, високий рівень мотивації і відповідальності фермера; 
зосередженість на збереженні високого рівня родючості земельних ресурсів; ефективна управлінська структура; 
організаційна структура, що дозволить підвищити результативність виробничої діяльності і досягти значних 
соціальних цілей; відсутність значної плинності працівників; порівняно вищий рівень прибутку та рівень 
рентабельності з іншими організаційно-правовими формами господарювання; максимізація якості виробленої 
продукції; оперативність та гнучкість реагування на фактори, що діють із зовнішнього середовища [4].  

Зазначимо, що до перешкод, що значно стримують розвиток та впливають на управління фермерських 
господарств належать [3]: відносно невеликі розміри земельних ресурсів для здійснення господарювання; 
незначний рівень державної фінансово-кредитної підтримки вітчизняних фермерських господарств; 
недосконале регулювання збуту сільськогосподарської продукції; диспаритет в рівні ціни на продукцію 
рослинництва і тваринництва на перевагу рослинницької продукції; нестача грошових коштів для 
функціонування фермерського господарства; недостатня матеріальна та технічна база переважної більшості 
вітчизняних фермерських господарств; нестача фінансових ресурсів для своєчасного поновлення основних 
засобів, придбання поголів’я худоби, насіннєвого матеріалу, добрив, засобів інтенсивного догляду рослин, 
сучасної техніки тощо; недосконалість інструментів щодо довгострокового кредитування; незначне і 
неефективне інноваційно-інформаційне забезпечення діяльності фермерських формувань [3; 4]. 

Отже, проблеми в фермерських господарствах є очевидними та впливають на їх управління. Проте, 
варто зауважити, що з розвитком фермерства країна отримує додаткові обсяги якісного продовольства, і, що не 
менш важливо, зростає стійкість соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Література 
1. Гнатишин Л. Тенденції розвитку українського фермерства [Електронний ресурс] / Л. Гнатишин // 

Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. – 2016. – № 23(1). – С. 24-28. 
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2016_23(1)__7. 

2. Горьовий В.П., Тимчук С.В. Менеджмент фермерських господарств: Навч. посібн. / За ред. В.П. 
Горьового. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», Київ, 2014. – 364 с. 

3. Дуб А.Р. Проблеми розвитку фермерства як пріоритетної форми сімейних аграрних господарств 
[Текст] / А.Р. Дуб // Науковий вісник. – 2007. – Вип. 17,5. – с. 44-49 

4. Яворська Т.І. Фермерські господарства: недоліки та переваги сучасного розвитку [Текст] / Т.І. 
Яворська // Агроінком. – 2011. – № 7 – 9. – С. 51–57. 



ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

106 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
А.И. Корецкий, кандидат экономических наук, ученый секретарь 

государственное учреждение «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. 
Г.М. Доброва НАН Украины», г. Киев 

 
Научно-технический прогресс определяет будущие ориентиры инновационной политики. Исходя из 

того, что даже развитые страны вынуждены оптимизировать перечень своих исследовательских программ, это 
побуждает ученых и государственные органы обосновывать приоритетные направления научно-технического и 
инновационного развития экономики для концентрации усилий на прорывных технологиях будущего. В связи с 
этим, в мире формируются национальные программы форсайтных исследований, призванные определять 
приоритетные направления, исходя из особенностей потенциала той или иной страны. Для повышения 
эффективности использования расходов в сфере науки и технологий большое количество стран реализует 
национальные форсайтные программы. США стали первыми осуществлять форсайтные исследования с 1950-х 
годов, а уже в 1970-80-х гг. опыт их использования переняли Япония, Франция, Германия, Великобритания и 
другие развитые государства. При этом, технологический форсайт получил широкое распространение в мире. 

Форсайтные исследования имеют стратегическое значение для развития хозяйственного комплекса 
любой страны, поскольку именно благодаря предвидению будущих технологических изменений перед 
государством открывается мир конкурентных преимуществ и новейших достижений, что является стимулом 
инновационных преобразований в экономике. Форсайтные исследования определяют сферы технологического 
прорыва с высокой степенью достоверности, учитывая состояние научно-исследовательской инфраструктуры, 
инвестиционной привлекательности, инновационной культуры и других факторов, характеризующих объект 
исследования. Б. Мартин оценивает форсайтные исследования как «систематическую попытку заглянуть в 
долгосрочное будущее науки и технологий с целью определения сферы стратегического исследования для 
достижения наибольшей экономической и социальной пользы» [1, с. 140]. По определению Л. Джорджиу, 
технологический форсайт – это «систематические инструменты оценки научных и технологических решений, 
которые могут иметь сильное влияние на промышленную конкурентоспособность, качество жизни и условия 
создания материальных ценностей» [2]. Технологический форсайт определяет ключевые технологии, 
составляющие первоочередную важность для получения наибольшей экономической и социальной пользы. 
Основными задачами форсайта являются следующие [3, с. 7]: исследование будущих благоприятных ситуаций 
для определения приоритетов инвестирования в науку и инновационную деятельность; переориентация науки и 
инноваций, где также предусматривается установление приоритетов и выполняются подготовительные работы 
по оценке соответствия научным и инновационным системам потребностей государства. То есть с помощью 
форсайта определяются доступные технологические возможности и оценивается способность науки и 
промышленности внедрять в хозяйственную деятельность новейшие революционные решения. 

Одним из самых популярных методов, используемых в форсайтных исследованиях, является 
сканирование окружающей среды (environmental scanning) [3, с. 123]. Существует большое количество 
подходов к сканированию информационного поля. Например, анкетирование обеспечивает индивидуальный 
подход к выявлению информации путем голосования экспертов. Прежде всего, к экспертам обращаются с 
просьбой выбрать и описать основные тренды, которые, по их мнению, будут иметь важное значение в 
будущем. В руководстве по технологическому форсайту ЮНИДО отмечается, что с активным развитием веб 
среды, процесс сканирования значительно усовершенствовался, ведь стало возможным использовать 
электронные автоматические средства отслеживания различной издательской тематики, а также их 
классификации и степени охвата информационного пространства [3, с. 124]. Также, появляются организации, 
предлагающие услуги по выявлению прорывных трендов в сферах деятельности человека (trend-spotting 
services) с применением поисковых систем. Существуют и более специализированные методы анализа, 
например, библиометрические измерения используются для исследования численности научных публикаций, 
соответствующих конкретной исследовательской тематике. Так, результаты сканирования определенных 
тематических публикаций и патентной деятельности используются для обеспечения системы раннего 
оповещения о возможных вызовах для отраслей промышленности и других сфер экономики. Форсайтные 
исследования выполняются с целью определения приоритетов научно-технического и инновационного 
развития. Наиболее распространенными методами в мире, используемых для этой цели, являются методы 
литературного обзора, сценариев, мозгового штурма, экспертных панелей, Дельфи, SWOT анализа, 
технологического картирования, морфологического анализа и другие. Франция, Великобритания и Германия в 
течение длительного времени пользуются услугами квалифицированных экспертов для выявления 
приоритетных направлений развития науки и технологий. Развитые страны с этой целью активно применяют 
функциональные возможности информационных баз данных Sigma Scan, Web of Science, систем 
технологического прогнозирования TechCast и «Технологического радара» фирмы Дойче Телеком. 
Использование поискового аппарата различных наукометрических баз данных в форсайтных исследованиях 
подтверждает их высокую степень практического использования с целью определения инновационных 
приоритетов науки и техники. 
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Існування бізнесу і підвищення його прибутку звично здійснюється всупереч функціонуванню 

відносин з екологією, тому що її завдання мають цілеспрямований та однобічний характер, який спричиняє 
деструктивні зміни в навколишньому середовищі. Для виробництва підприємств аграрної сфери діяльності 
характерним є значний шкідливий вплив на показники родючості земель, забруднення водоймищ, тиск на 
біотичну складову екологічних систем. В цих умовах найважливішою прерогативою держави є саме 
забезпечення постійного збалансованого інноваційного розвитку [1]. 

В цілому, серед основних чинників, що стримують інноваційний розвиток галузей сільського 
господарства, можна виділити [2]: 

1) недолік власних фінансових коштів для формування оборотних і оновлення основних фондів, для 
впровадження технологічних, організаційних і маркетингових нововведень у виробництво; 

2) невизначеність і відсутність зареєстрованого в установленому порядку права власності або 
користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських організацій і 
муніципальних утворень, що стримує реалізацію механізму іпотеки земель сільськогосподарського 
призначення та розвиток інновацій; 

3) високий ступінь зносу матеріально-технічної та технологічної бази; 
4) використання не в повній мірі можливостей базових видів економічної діяльності із забезпечення 

синергетичного ефекту в АПК; 
5) відсутність можливості практичного застосування наукових розробок; 
6) нерозвиненість ринку технологічних інновацій і низька інноваційна активність організацій; 
7) високий ступінь складності організаційної структури і відомча роз'єднаність (більше 20 міністерств і 

відомств, що беруть участь у вирішенні проблем АПК); 
8) велика тривалість дослідження деяких проблем, пов'язаних з відтворювальним процесом; 
9) переважне вкладення ресурсів в інвестиційні, а не в інноваційні проекти. 
Для досягнення стійкого зростання продуктивності сільського господарства використання природних 

ресурсів повинно здійснюватися відповідно до екологічних вимог. Екологічне сільське господарство як 
інноваційна технологія направлено на такі цілі: 

1) збереження і можливе підвищення родючості ґрунтів; 
2) вирощування здорових рослин і тварин без хімічних засобів і фуражних добавок; 
3) виробництво фізіологічно повноцінних продуктів в достатній кількості високої якості і за 

доступними цінами; 
4) мінімальне споживання невідновлюваних природних ресурсів; 
5) забезпечення безпечного середовища проживання. 
Т. В. Захарова вважає, що загальний перехід до «зеленої» економіки повинен включати саме синергізм 

між трьома основними рівнями розвитку – ростом економіки, добробутом соціуму, охороною навколишнього 
середовища і людським здоров’ям. 

Формування «зеленої» економіки базується на розвитку й використанні основних екологічних 
концепцій, таких як:  

1) концепція знищення наслідків екологічно деструктивного впливу процесів виробництва та 
споживання;  

2) концепція екологічного удосконалення технологій виробництва;  
3) концепція зниження матеріаломісткості та енергомісткості виробництва й споживання;  
4) концепція екологізації усіх етапів еколого-економічного циклу інновацій [3]. 
Спираючись на принципи природовідповідності, органічне виробництво призведе до розширення 

ринку екологічно не шкідливих харчових продуктів та сировини для харчової промисловості; зростанню 
експорту продукції сільського господарства країни; збереженню родючості ґрунту аграрної промисловості та 
сприянню кращих умов для екологічно безпечного розвитку земель і сільського соціуму загалом. 

Екологічні інновації в сільському господарстві стосуються насамперед виробничого процесу. 
Найкращими підходами можуть стати саме чисте виробництво, технологія безвідходного виробництва, 
ефективне використання ресурсів. Прикладами екологічних інновацій в процесі сільськогосподарського 
виробництва є ресурсозаощаджувальні технології, концепція управління «зелений офіс», концепція 
«екологічної ефективності», модель «чисте виробництво», міжнародні екологічні стандарти системи 
менеджменту та аудиту (ISО 14000, ЕMAS), засоби підвищення продуктивності ресурсів, що беруть за основу 
концепцію MIPS, спеціальний дизайн та маркування продукції, що вказує на її на екологічність, тощо [4]. 
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Іншим видом природоохоронних інновацій для сфери сільського господарства є охоплення ними 
продуктів і послуг, яке передбачає найменш шкідливий вплив на навколишнє середовище протягом всього 
життєвого циклу продукції. Впровадження цього типу інновацій може вимагати покращення інфраструктури, 
потрібного рівня інформування. Можливий також бути використаним екологічний дизайн, екотехнологічні 
інновації для стійкості, дематеріалізації продукції. Одними з таких природоохоронних інновацій є органічні 
харчові продукти, органічне насіння сільськогосподарських культур, біологічні добрива, біологічні добрива для 
захисту рослин, екологічний туризм та інше. 

Тож виділимо, тобто принципово нові системні екологічні інновації, які призводять до різних змін у 
виробництві, суспільстві та поведінці, загальних умовах ринку. До яких можна віднести розробку концепції 
аналізу стратегії «від колиски до колиски», життєвого циклу продукції, аналіз потоків сировини та матеріалів, 
інтегровану оцінку навколишнього середовища, інтегровану оцінку сталості, закриті матеріальні цикли, стале 
виробництво і споживання, екологічний достаток, дематеріалізація [3]. 

Стратегія забезпечення постійного розвитку аграрних територій містить впровадження технологій, що 
забезпечують енергоефективність, ресурсозаощадження, освоєння нових енергетичних джерел, впровадження 
такого виробництва, що екологічно безпечне для довкілля. Це все і є просування інновацій з боку екології. 

З розвитком практичної діяльності в галузі впровадження екологічних інновацій безпосередньо 
зв'язуються можливості отримання ряду конкретних переваг в рішенні не тільки екологічних, але і економічних 
і соціальних проблем, таких як: підвищення конкурентоспроможності продукції, вихід на зовнішні ринки збуту, 
збереження навколишнього середовища, підвищення якості життя населення сільських територій та ін. 
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Харчова промисловість одна з найрозвиненіших галузей матеріального виробництва України і 
одночасно – одне з найбільших джерел утворення відходів. Так, відходи плодоовочевої, консервної галузі 
становлять 0,5-0,9 млн. т. за рік (яблучні, ягідні та овочеві вичавки), 0,1-0,12 млн. т. за рік (фруктові кісточки, 
шкаралупи горіхів). Зараз промисловій переробці підлягає не більше 22% відходів. 

Причинами загострення проблеми утворення і накопичення відходів виробництва продовольчої 
продукції є такі: зростання виробництва в умовах застарілих технологій переробки продовольчої сировини; 
відсутність економічної зацікавленості суб'єктів господарської діяльності в переробці відходів; збільшення 
обсягів утворення відходів і відсутність систем їх збору й утилізації та низької ефективності роботи 
природоохоронного обладнання. 
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Використання новітніх ресурсозберігаючих технологій допоможе у зменшенні матеріало– та 
енергомісткості продукції харчової промисловості та зменшенню обсягів надходження відходів виробництва у 
навколишнє середовище.  

Одним зі способів інтенсифікації харчової промисловості є впровадження нових мало– і безвідходних 
технологій і виробництв. Перший етап переходу до безвідходних технологій передбачає мінімальні витрати 
сировини й матеріалів на одиницю продукції. Другий ступінь забезпечує теоретичну і технічно досягнуту 
мінімальну кількість відходів за рахунок використання відходів як вихідної сировини. Він припускає 
використання різних відходів і побічних продуктів їх перетворення у вихідну сировину для виготовлення 
продукції. Третьою фазою переходу до безвідхідних технологій має стати створення замкнутої системи 
виробництва і споживання. Йде мова про замкнуті цикли випуску продукції й її використання, які у повній мірі 
утилізують основну сировину і не виробляють відходи. 

У харчовій промисловості для переважної кількості підприємств характерним є використання лише 
маловідходних технологій. Тому відходи, які утворені у процесі виробництва харчової продукції та її 
споживання лише складуються у навколишньому середовищі. 

Перехід до комплексного використання відходів харчової промисловості спонукає до заміни застарілих 
і ресурсномістких технологій. Сучасні технологічні інновації дають змогу розглядати вторинні відходи 
промисловості як додаткове джерело сировини і матеріалів. 

Найбільш загальнопоширене застосування відходів харчової промисловості спостерігається у галузях 
сільського господарства, особливо, тваринництві – як готові корми, кормова добавка та рослинництві – 
органічні добрива і інше. Для годування сільськогосподарських тварин застосовується картопляна мезга, пил і 
крихта, вижимки і витертки томатів, яблук, томатний м'якуш. Використання відходів харчової промисловості 
дає змогу поповнити кормову базу та збалансувати за поживністю. Однак, використання відходів харчової 
промисловості у сирому вигляді в якості кормів для годівлі тварин не завжди є рентабельним. Найбільше це 
стосується доставки відходів на великі відстані та використання у найкоротший термін. За таких обставин, 
виникає потреба впровадження інноваційної стратегії використання відходів харчової промисловості, яка 
забезпечить зростання ефективності використання відходів не тільки харчової промисловості, а й громадського 
тваринництва. 

Перспективним напрямом безвідходної технології використання рослинних залишків харчової 
промисловості є їх обробки на основі методу мікронізації – сушіння, яке в подальшому забезпечує їх 
використання як сировини для комбікормової, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей 
національного господарства. В Україні розпочато виробництво нового устаткування на заводі Техно-Т (м. 
Ніжин Чернігівської обл.), що працює на пару і призначене для осушування до вологості 8–10% сирих: мезги, 
після спиртової барди, пивної дробини, жому, висівок, тертих овочів, мелених і немелених зерен та інших 
продуктів з вмістом вологи не більше 65%. 

Ефективність застосування ресурсозберігаючих інновацій виробництва кормів з відходів харчової 
промисловості не тільки вирішить проблему конкурентоспроможності підприємств, але й допоможе зменшити 
екологічне навантаження виробництва відходів на навколишнє природне середовище. 
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Необхідна зміна існуючої економічної парадигми, нова концепція збалансованого і стійкого розвитку 

для запобігання глобальних і локальних екологічних криз, де свою важливу роль повинен відігравати 
бухгалтерський облік. Стійкий розвиток України залежить від обліку екологічного та соціального чинників в 
усіх секторах життєдіяльності суспільства. Посилення уваги до екологічних і соціальних проблем спричиняє 
зростання попиту на інформацію, що характеризує стан природного довкілля і дію на неї людського 
суспільства. Інформація, що є основою наукового пізнання і практичної діяльності, відіграє важливу роль у 
вирішенні суспільством різноманітних екологічних і соціальних проблем, а тому актуальним завданням є 
організація бухгалтерського обліку сталого розвитку [1, с. 86]. 

Як ми вже знаємо, у сучасних умовах значення соціальної та екологічної безпеки проявляється у 
витрачанні ресурсів на відновлення і охорону довкілля, задоволення гідного рівня соціальної забезпеченості, 
що передбачає необхідність віддзеркалення цих питань в бухгалтерському обліку. Концепція сталого розвитку 
як економічного, так і соціального орієнтована на людину, на її виховання духовно-моральної культури 
господарювання й життєдіяльності (місце підприємства в соціально-економічному просторі), на забезпечення 
гармонійних стосунків як самих з собою (трудовий колектив, оточуючи) та з «Живою природою» (дбайливе 
ставлення до землі, її копалин, тварин). 

Потрібно здійснити саме через уточнення функціональної й предметної її націленості, визначення 
векторів зміни запитів на облікову інформацію від (включаючи націленість на зближення методології 
фінансової та інтегрованої звітності), доповнення базових принципів облікової політики (відповідно до запитів 
сталого розвитку, поглиблюється зміст сегменту обліку тваринництва в обліковій політиці і його пріоритетні 
об’єкти). 

Перед нами поставлене завдання, як виявити вплив концепції сталого розвитку у розбудові 
бухгалтерського обліку тваринництва та теоретично сформувати етапи об’єктів обліку в тваринництві в частині 
їх фрагментації, яке направлене на нове усвідомлення своєї місії господарської діяльності підприємства під 
впливом інституціональної теорії бухгалтерського обліку. На нашу думку, це повинно надати інформацію, як – 
не скільки прибутку отримало підприємство, а який його вплив на економічну, соціальну, юридичну 
екологічну, продовольчу безпеку в даному соціально-економічному просторі [2, C. 254]. 

Загально відомо, про елементи сталого розвитку. Також відомо, що всі три елементи сталого розвитку 
повинні розглядатися збалансовано. Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і 
соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості 
всередині одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги бідним 
верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив нові ідеї щодо 
вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності підприємств) зовнішніх впливів на довкілля. 
Нарешті, зв'язок соціального та екологічного елементів викликала інтерес до таких питань як внутрішньо 
поколінна і між поколінна рівність, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та участі населення в 
процесі прийняття рішень. 

Критично оцінив та вивчив інформацію, що стосується даної проблеми, ми спробували сформувати 
власне бачення сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва (рис. 1). 

Як показано на рис. 1, усі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. Важливі 
також і механізми взаємодії, а саме: 

 створення унікальної системи бухгалтерського обліку на підприємствах галузі тваринництва дасть 
економічний, юридичний, соціальний, екологічний ефект від професійної роботи бухгалтерів при визначенні 
темпів розвитку в аграрній сфері; 

 дбайливе ставлення до тварин зі збереженням та забезпеченням як екологічної (захист довкілля) так 
продовольчої (подолання голоду) безпеки; 

 гармонійне співіснування людини і тварини з корегуванням темпів росту населення з темпами росту 
сільськогосподарських тварин з узгодженням виробничих потенціалів глобальної екосистеми Землі. 

Потрібно погодитися, що реалізувати ідею збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, 
який би базувався на зміні всієї філософії мислення: економічної, соціальної, екологічної, юридичної, 
політичної діяльності, потребує переходу:  

 від розроблення та виконання фіксованих планів (які швидко застарівають), до створення 
адаптивної системи, яка може постійно поліпшуватися;  

 від погляду, що лише держава є відповідальною за розвиток, до того, що це відповідальність всього 
суспільства;  
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Рисунок 1 – Сталий розвиток у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва* 
*Джерело: Власна розробка автора 

 
 від централізованого і підконтрольного прийняття рішень до поширення прозорих переговорів, 

співпраці та узгоджених дій;  
 від фокусування на прийнятті законів чи ін. нормативних актів до зосередження на якісних 

результатах управлінських процесів і процесах участі громадськості;  
 від галузевого до інтегрованого планування;  
 від зосередження на дорогих «проектах» (і, відповідно, залежності від зовнішньої допомоги) до 

розвитку, який визначається і фінансується, виходячи насамперед з власних можливостей країни [3, C. 201]. 
Вітчизняними й зарубіжними вченими визначені рушійні сили зміни парадигми бухгалтерського 

обліку: зміна економічних умов господарювання й зміна узагальнених уявлень та ідей, теоретичних й 
методологічних установок в інституті бухгалтерського обліку. Парадигма бухгалтерського обліку сталого 
розвитку натепер є вершиною наукової думки, що націлює обліковий соціально-економічний інститут на 
вирішення відповідних завдань. Таким чином констатується зовнішня причина зміни парадигми 
бухгалтерського обліку, що не викликає сумнівів. Разом з тим не варто недооцінювати вплив на парадигми саме 
стану розвитку окремих галузевих сегментів бухгалтерського обліку. Останні можуть мати як прогресивний, 
так і регресивний ефект. Таке бачення і визначає як складову обліку тваринництва в парадигмі бухгалтерського 
обліку сталого розвитку, так і його націленість на розвиток її змістовності в частині місії, предмету, функцій, 
об’єктів, звітності й облікової політики. 
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МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ «ВИРІВНЮВАННЯ» 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В МЕЖАХ ПОЛІТИКИ ЗГУРТУВАННЯ ЄС 

 
О.Ю. Білоус, науковий співробітник 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
м. Одеса 

 
Європейський Союз (ЄС) розробив структурну політику, відому як політика згуртування (EU Cohesion 

Policy), щодо подолання економічних та соціальних відмінностей. Кошти, виділені через цей інструмент, мали 
на меті підтримати регіони з ВНП нижче середнього. В даний час політика згуртування ЄС націлена на всі 
регіони та міста ЄС. Вона спрямована на сприяння створенню робочих місць та конкурентоспроможності 
бізнесу, стимулюванню економічного зростання та сталого розвитку, підвищенню якості життя мешканців. 

Політика згуртування ЄС постійно еволюціонувала. Зокрема стимулювання науково-технологічної та 
інноваційної діяльності в її межах змінювалося впродовж бюджетних періодів. Так, бюджетний період 2000-
2006 рр. характеризувався політикою згуртування ЄС, орієнтованою на перерозподіл, яка зосереджувалася на 
економічному зростанні неблагополучних регіонів ЄС для сприяння конвергенції в ЄС. Починаючи з 
бюджетного періоду 2007-2013 рр. політику згуртування ЄС було реструктуризовано у напрямку відповідності 
цілям Лісабонської програми, узгодженої лідерами ЄС на саміті в Лісабоні в березні 2000 року, що має на меті 
зробити ЄС більш конкурентоспроможною та динамічною економікою, заснованою на знаннях, здатною до 
стійкого економічного зростання з більшою кількістю та кращими робочими місцями та більшим соціальним 
згуртуванням. Ця політична ідея, частково виникла у зв’язку з відсутністю консенсусу щодо впливу минулої, 
орієнтованої на перерозподіл, політики згуртування ЄС на економічне зростання менш розвинених регіонів. 
Таким чином, передбачалося, що переорієнтація інвестицій у інновації, що базуються на знаннях, має сприяти 
пришвидшенню економічного розвитку «відстаючих» регіонів і, відповідно, їх конвергенцію в ЄС. 

Разом з тим, практика реалізації оновленої політики згуртування показала протилежні результати. Так, 
у дослідженні [1] здійснено аналіз динаміки взаємозв’язку між середнім обсягом ВВП на душу населення та 
часткою загальних витрат на інновації для окремих регіонів ЄС (Італії та Іспанії) з 2000-2006 рр. по 2007-2013 
рр. бюджетні періоди. Отримані дані свідчать про те, що процвітаючі регіони отримують більшу частку 
державних внесків, ніж раніше, через фокус на інноваціях та НДДКР в рамках Лісабонської стратегії. Інтеграція 
Лісабонської стратегії в регіональну політику ЄС, як видається, створила певну напругу між цілями 
конкурентоспроможності та сподіваннями згуртування. Як зазначають автори, подвійна мета підвищення 
глобальної економічної конкурентоспроможності та економічної та соціальної конвергенції є суперечливою і, 
по суті, містить різні варіанти політики: перший стосується «переможців та переможених», другий – 
«перерозподілу». Тому необхідно шукати компроміс між зростанням та згуртуванням, оскільки різні тренди 
зростання центральних та периферійних країн збільшують регіональні диспропорції у менш розвинених 
регіонах. І хоча політика згуртування в першу чергу спрямована на те, щоб низькопродуктивні регіони могли 
наздогнати центральні регіони ЄС, акцент на конкурентоспроможності, поставлений в межах Лісабонського 
порядку денного, на практиці збільшує конкурентоспроможність більш успішних регіонів.  

Незважаючи на те, що такий ефект уже спостерігався у бюджетний період 2007–2013 рр., нові 
пріоритети ЄС у 2014-2020 рр. посилили ці акценти, що працюють проти мети зменшення економічної, 
соціальної та територіальної нерівності, яка все ще існує. Про це свідчать дані табл. 1, де показано різке 
зменшення у бюджетному періоді 2014-2020 рр. частки коштів з бюджету ЄС на політику згуртування, що 
спрямовується на фінансування регіонів з 1 цільової групи (з найменшим рівнем розвитку), з 82 % (283 млрд. 
євро) у бюджетному періоді 2007-2013 рр. до 52 % (182,9 млрд. євро) у бюджетному періоді 2013-2020 рр. 

 
Таблиця 1 – Бюджет ЄС на політику згуртування на періоди 2000-2006, 2007-2013 та 2014-2020 рр. 

 Бюджет ЄС 
на 2000-2006 рр. 

Бюджет ЄС 
на 2007-2013 рр. 

Бюджет ЄС  
на 2014-2020 рр. 

Загальний обсяг 234 млрд. євро (100 %) 347 млрд. євро (100 %) 351,8 млрд. євро (100 %) 
Фінансування регіонів 
цільової групи 1  

 
175 млрд. євро (75 %) 

 
283 млрд. євро (82 %) 

 
182,9 млрд. євро (52 %) 

 
Таким чином, не дивлячись на те, що політика згуртування спочатку була спрямована на те, щоб 

регіонам з низькою ефективністю наздогнати центральні регіони ЄС, стимулювання наукових досліджень та 
інновацій в рамках Лісабонської програми, а пізніше програми «Європа 2020», посилило 
конкурентоспроможність регіонів, які мають найвищі результати. В.Нам [2] пояснює той факт, що інноваційні 
зусилля у менш заможних регіонах ЄС із традиційною соціально-економічною структурою на сьогоднішній 
день залишаються марними, головним чином через обмежене бачення фірм, спричинене їх концентрацією на 
місцевих ринках, їх слабкою спроможністю поглинати нові ідеї та технології, незначним рівнем розвитку 
підприємництва, відсутністю їх доступу до локальних мереж досліджень та передачі знань тощо. 

Аналізуючи дане протиріччя інший автор [3] зазначає, що стимулювання інновацій вимагає більшого, 
ніж просте стимулювання економічного зростання в даному регіоні за рахунок структурних витрат – для цього 
потрібна достатньо гнучка екосистема для адаптації до мінливих ресурсів, глобальних торговельних потоків та 
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міжнародних економічних викликів. По-перше, розробникам політики необхідно посилити потенціал 
управління на місцевому та регіональному рівні. Дефіцит якості інституцій все частіше визнається перешкодою 
для регіонального розвитку. Існує поріг, за який витрати на регіональну політику стають менш ефективними, 
якщо не буде покращено якість управління. Отже, багато регіонів можуть страждати від інституційних 
структур, які перешкоджають ефективному використанню державних коштів. По-друге, варто вивчити варіант 
включення більшої кількості дослідницьких партнерств у (національні) стратегії зростання та інновацій. 

Автори [4], досліджуючи низькі темпи інноваційного розвитку країн ЦСЄ (переважна більшість 
регіонів яких відноситься до 1 цільової групи – з найменшим рівнем розвитку) в рамках політики згуртування 
зазначають, що вплив заходів, спрямованих на розвиток науково-технологічної сфери та інновацій, був дуже 
мінливим: ініціативи виявилися надзвичайно корисними в тих регіонах, де вже існувала критична маса 
науково-дослідних заходів; або в регіонах, які мали вагомий людський капітал, гнучку робочу силу, розвинене 
підприємництво, інновації, дієву інформаційну та телекомунікаційну політику тощо. Як результат, там 
отримано безцінні результати у вигляді створення нових дослідницьких інфраструктур, мереж співпраці, нових 
робочих місць у секторах досліджень та інновацій, створення інноваційних стартапів тощо. Навпаки, у 
периферійних районах такі інвестиції мали обмежені соціально-економічні вигоди, оскільки ці території мали 
давні труднощі у перетворенні як базових, так і прикладних досліджень на інновації [5]. 

Серед пропозицій щодо розв’язання даного протиріччя автори рекомендують активізувати підтримку 
міжнародних мереж знань та глобальних ланцюжків вартості. Міжрегіональні мережі знань часто 
розглядаються як замінники критичної маси локалізованих ресурсів для інновацій у периферійних та менш 
розвинених економіках, що означає, що значною мірою заохочуються зовнішнє навчання та створення 
транскордонних мереж досліджень та інновацій. Інтеграція регіональних фірм у глобальні ланцюги вартості 
також розглядається як позитивна [5], щоб полегшити приплив нових знань та інтернаціоналізацію НДДКР. 
Дослідження показують, що економічні гравці більше виграють від взаємодії з новаторами, розташованими за 
межами регіону, ніж від кластерних стратегій, що сприяють локальній взаємодії та збільшують ризик 
блокування в тих випадках, коли критична маса не існує. 

З 2014 року основним фактором політики згуртування ЄС став акцент на розумній спеціалізації та 
розвитку інновацій (Reseach and Innovation Strategies for Smart Specialization – RIS3) [6]. Посилення співпраці 
між регіонами є одним із основних питань порядку денного RIS3. З 2014 року в рамках нової політики 
згуртування ЄС розумна спеціалізація є попередньою умовою: кожній державі-члену та регіону потрібно 
розробити національну або регіональну стратегію досліджень та інновацій розумної спеціалізації, перш ніж 
вони зможуть отримати фінансову підтримку від Європейських Структурних та інвестиційних фондів. 
Міжрегіональне інноваційне співробітництво є ключовим компонентом впровадження RIS3. Посібник з 
розробки RIS3 [6] наголошує на необхідності для регіональних стратегій застосовувати «зовнішній» підхід з 
точки зору їх орієнтації на глобальні ланцюги вартості, оцінки пріоритетів по відношенню до інших регіонів, а 
також розгляд міжрегіональних проектів та мереж. 

У даний час міжрегіональне інноваційне співробітництво в ЄС найбільш активно здійснюється на базі 
платформ Vanguard Initiative – мережа, що поєднує 30 регіонів; та Tematic Smart Specialization Platforms 
(тематичні платформи розумної спеціалізації) – де зареєстровано більш ніж 180 регіонів [3]. На наступний 
бюджетний період 2021-2027 Європейською Комісією в межах програми Європейського територіального 
співробітництва (INTERREG) запропоновано новий компонент 5 «Міжрегіональні інноваційні інвестиції» 
(Interregional Innovation Investments) який буде профінансовано в обсязі € 970 млн., що має на меті розвивати 
європейські ланцюги вартості по всій Європі за напрямами: 1) фінансова та консультативна підтримка 
інвестицій в міжрегіональні інноваційні проекти та 2) фінансова та консультативна підтримка розвитку 
ланцюгів вартості в менш розвинених регіонах [7]. Важливо, що дана бюджетна пропозиція буде відкритою для 
«третіх країн», що поділяють цінності Європейського Союзу. 

Література: 
1. Drometer, Marcus; Nam, Chang Woon (2018) : R&D and Innovation Support in the Evolving EU Cohesion 

Policy, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität 
München, München, Vol. 19, Iss. 1, pp. 37-42 

2. Chang Woon Nam (2017) R&D and Innovation Promotion in the Context of EU Cohesion Policy: The 
Case of the Spanish Regions. CESifo Forum 3 / 2017 September Volume 18. Р. 25. 

3. Schmidt J. EU Cohesion Policy: A suitable tool to foster regional innovation? Policy Paper (2019) 
Bertelsmann Stiftung 

4. Cristina Serbanica and Daniela Luminiţa Constantin EU Cohesion Policy and Innovation Support in 
Central and Eastern Europe: A Critical Review Cristina Serbanica. CESifo Forum 1 / 2018 March Volume 19. Рр.24-31 

5. Rodriguez-Pose, A. (2015), Leveraging Research, Science and Innovation to Strengthen Social and 
Regional Cohesion, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

6. European Commission (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 
(RIS3), CEC, Brussels 

7. Interregional Innovation Investments for European value chains (2019). URL: https://www.earto.eu/wp-
content/uploads/Joint-Statement-on-Interregional-Innovation-Investments-for-European-value-chains-June-2019.pdf 



ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

114 

РОЗВИТОК МЕТОДІВ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Є.В. Сидоренко 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 
м. Київ 

 
У сучасній літературі з проблем інновацій не існує чіткої системи заходів, що забезпечують 

підвищення ефективності інноваційної діяльності, але різні автори наводять окремі приклади вирішення цього 
складного питання. На наш погляд, існує ряд підходів, які можуть бути використані при реалізації резервів 
інноваційної діяльності підприємства. Звичайно, наступні рекомендації не враховують специфіку кожного 
конкретного підприємства, умови його господарської діяльності, особливості ринків продукції, але в той же час 
відображають можливі напрямки реалізації резервів інноваційної діяльності, що дозволяють підвищити її 
ефективність. Підвищення ефективності інноваційної діяльності багато в чому залежить від цілеспрямованої і 
планомірної роботи з пошуку і реалізації резервів інноваційної діяльності, наявних на підприємстві. У зв'язку з 
цим буде доцільно вести пошук резервів на кожній стадії інноваційного процесу з подальшою інтеграцією 
результатів. На ефективність стадії проведення НДДКР будуть впливати такі фактори: результативність робіт 
на даній стадії, тобто розробка винаходів (технічних рішень, ідей), що відповідають вимогам економічної 
ефективності, прийнятим на підприємстві; скорочення нераціонального використання ресурсів; скорочення 
часу, що витрачається на розробку винаходів (задумів, ідей). 

Результативність стадії проведення НДДКР обумовлена урахуванням впливу (в ході розробки 
майбутніх інновації) великої кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
причому вплив кожного з яких на конкретний проект має різну ступінь невизначеності і може мати вирішальне 
значення на різних стадіях інноваційного процесу. У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідно виділити ряд 
складових, реалізація яких, з урахуванням потреб і особливостей конкретного підприємства, дозволить 
підвищити результативність інноваційної діяльності на стадії створення інновацій: 

– узгодження напрямку проведення НДДКР зі стратегічними планами підприємства; 
– організація взаємодії різних служб підприємства на початкових етапах проведення НДДКР; 
– використання методів прогнозування для постановки цілей на стадії проведення НДДКР; 
– періодична оцінка та відбір проектів на якомога більш ранніх етапах НДДКР; 
– відбір і активна робота з персоналом, зайнятим в НДДКР; 
– використання різних видів стимулювання для підвищення результативності стадії проведення 

НДДКР. 
Взаємозв'язок і взаємодія стратегії підприємства і його інноваційної діяльності має складний і  
неоднозначний характер. З одного боку, інноваційна діяльність повинна бути спрямована таким чином, 

щоб сприяти досягненню цілей, позначених в загальній стратегії підприємства, але, з іншого боку, існує 
потенційна можливість в ході проведення НДДКР отримання таких результатів, які можуть активно впливати 
на стратегію підприємства. Як зазначає Б. Твисс, «Було б вкрай недалекоглядно не розглянути несподіване 
нововведення тільки на тій підставі, що воно не було передбачено планом »[1, С.66]. Стратегія підприємства 
повинна володіти певною гнучкістю з тим, щоб не втратити можливість використання винаходів (технічних 
рішень, ноу-хау), що володіють достатнім потенціалом, але не вписуються в раніше встановлені стратегічні 
плани. В цілому ж інноваційна діяльність повинна бути спрямована таким чином, щоб сприяти досягненню 
цілей, визначених загальною стратегією підприємства. Тому, на наш погляд, буде правомірним підкреслити, що 
результативність стадії проведення НДДКР багато в чому зумовлюється ступенем узгодження стратегічних 
планів підприємства з напрямками ведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Вплив 
організації взаємодії різних служб підприємства на початкових етапах проведення НДДКР виявляється у тому, 
що дозволяє врахувати можливості і необхідні вимоги, що пред'являються до нової техніки і технології з 
позицій тієї чи іншої служби, про яких розробники нововведень мають слабке уявлення. Саме залучення 
фахівців різних відділів підприємства дозволить уникнути несподіваних і важких проблем на наступних стадіях 
інноваційного процесу. Крім того, результатом подібної взаємодії наслідком може стати поява нових ідей, а 
також виявлення проблем, актуальних для підприємства. В кінцевому підсумку, початкова орієнтація на 
можливості і вимоги служб підприємства вже на початкових етапах проведення НДДКР забезпечить 
підвищення рівня результативності цієї стадії інноваційного процесу, так як дозволить виключити проекти, які 
підприємство з тих чи інших причин не в змозі здійснити. Найважливіше значення для забезпечення 
результативності на стадії проведення НДДКР має конкретизація цілей. Визначення необхідних (бажаних) 
характеристик винаходів (технічних, економічних, екологічних, естетичних тощо) можливо на основі 
використання методів економіко-математичного моделювання та прогнозування. З цією метою проводиться 
аналіз змін найбільш важливих параметрів продукції, що випускається і використовуючи технології за ряд 
попередніх років, виявляється тенденція цих змін, яка описується визначеною математичною моделлю, і на цій 
основі визначаються найбільш ймовірні параметри майбутніх виробів і технологій. Результати прогнозу 
використовуються в якості цілей або заданих характеристик в ході проведення НДДКР і подальшої оцінки їх 
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результатів. На наш погляд необхідно відзначити, що використання економіко-математичного моделювання з 
метою прогнозування буде найбільш ефективно в тих галузях, які здійснюють випуск такої продукції, коли 
немає різких змін в короткому періоді часу як в характеристиках продукції та технології, так і попиті на неї. У 
наукомістких галузях (особливо прогресуючих) зміни відбуваються швидко і різноспрямовані, тому 
використання прогнозування буде менш ефективним. З причини того, що на результативність всього 
інноваційного процесу впливає сукупність факторів, які вносять свій вирішальний вплив на кожній окремій 
стадії, в науковій літературі висловлюється думка про необхідність періодичної оцінки та відбору на якомога 
більш ранніх етапах проведення НДДКР, з урахуванням всієї сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища, які активно впливають на реалізацію того чи іншого проекту. П. Уайт робить висновок, що 
«виділення ресурсів на невелике число ретельно відібраних проектів, мабуть, більш раціонально »[2, С.93]. 
Більш того, Б. Твисс наполягає на тому, що «оцінка проекту повинна стати безперервним процесом, 
передбачаючи в будь-який момент зупинку роботи в світлі додаткової інформації » [1, С.66]. Прогнозна оцінка 
проектів на ранніх стадіях НДДКР і наступні переоцінки протягом реалізації проекту, дозволяє забезпечити 
підвищення ефективності інноваційної діяльності на стадії проведення НДДКР. Це досягається за рахунок того, 
що: спочатку відбираються найбільш оптимальні і перспективні проекти; з'являється можливість 
сконцентрувати зусилля і ресурси, тим самим отримати результати в більш короткі терміни; виявлення 
неможливості здійснення проекту або виявлення низької ефективності від його результатів запобігає 
нераціональне використання всіх видів ресурсів. 

Очевидно, що оцінка проектів на ранніх стадіях проведення НДДКР і подальша переоцінка є 
найважливішим заходом, що забезпечує підвищення ефективності інноваційної діяльності на даній стадії 
інноваційного процесу. Підвищення ефективності сучасного виробництва неможливо без використання 
наукових знань, втілених в наступних інноваціях. В свою чергу пошук нових закономірностей і ефектів, а 
також способів їх практичного застосування не можна вести без необхідного оснащення. Крім того, на наш 
погляд, доцільно організувати інформаційне спостереження за зовнішнім середовищем підприємства. 
Інформаційне спостереження дозволить виявляти зміни в продукції і технології, способи організації праці, 
виробництва тощо, прогнозувати їх розвиток та своєчасно вживати заходів, що дозволяють максимально 
використовувати ситуацію, що складається. Найбільш важливими напрямками інформаційного спостереження 
є: споживачі (в плані зміни потреб, а також пред'явлення певних вимог до продукції, що випускається 
підприємством); постачальники (як рушійна сила створення інновацій на основі використання нових матеріалів, 
змін в організації поставок); конкуренти (зміни, пов'язані з перетворенням їх діяльності на основі впровадження 
інновацій); науково-технічна інформація (в напрямку виявлення ймовірного впливу нових наукових відкриттів 
на діяльність підприємства). 

Необхідно відзначити ряд аспектів, що стосуються науково-технічної інформації. Джерелами, з яких 
можна отримати необхідні дані, є: матеріали періодичного друку, рекламні каталоги, виставки, ярмарки, 
конференції і так далі, а також патентна інформація. Особливу увагу слід приділити патентній інформації, так 
як вона володіє періодом попередження, тобто випередження по відношенню до випуску продукції. На основі 
патентної інформації можна спрогнозувати не тільки зміни в окремих параметрах продукції, але і можливі 
якісні перетворення її властивостей. З причини того, що результативність стадії проведення НДДКР багато в 
чому обумовлена творчою активністю зайнятих в НДДКР і її надзвичайно важко підвищити, спираючись тільки 
на наукову організацію праці та раціональне управління, буде правомірним говорити про необхідність 
залучення фахівців, що володіють певними якостями. Як зазначає Р. Уотермен, «ключ до успіху – в 
підборі «найкращих працівників» [3, с.233]. При цьому треба враховувати той факт, що з плином 
часу частина фахівців, в силу тих чи інших причин, може втратити свої навички. У зв'язку з цим буде 
раціональним через певні інтервали часу проводити атестацію зайнятих в НДДКР. Це дозволить підтримувати 
необхідний рівень кваліфікації співробітників, створюючи тим самим необхідні умови для підвищення 
результативності стадії створення інновацій. Очевидно, що для вирішення поставлених завдань на підприємстві 
повинна бути розроблена методика, що дозволяє вести відбір співробітників для проведення НДДКР, а також 
контролювати рівень їх кваліфікації. При проведенні атестації доцільно враховувати результативність роботи 
кожного конкретного фахівця за минулий період часу. Підвищення результативності інноваційного процесу на 
стадії проведення НДДКР зумовлюється ступенем поєднання інтересів промислового підприємства і 
спеціаліста, які здійснюють розробку нововведень. Тут буде правомірним підкреслити зростаюче значення 
стимулювання робіт на даній стадії. Відомі два види стимулювання: матеріальне і моральне. При цьому 
досягнення кращих результатів можливо тільки на основі раціонального використання обох підходів. На 
практиці, як правило, для підвищення результативності стадії НДДКР створюють тісний взаємозв'язок між 
результатами і матеріальною винагородою, що отримується розробниками. Тому, на наш погляд, доцільно 
використовувати систему матеріального стимулювання, яка охоплює всі рівні даної стадії інноваційного 
процесу. 
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Сучасний розвиток економіки складно уявити без інноваційної діяльності, яка є формою оновлення 

громадянського суспільства на всіх рівнях. Й. Шумпетер, Ф. Хайєк, Д. Норт, П. Ромер, Р. Лукас в своїх працях 
прямо пов’язують прогрес в економічному розвитку з інноваціями. Гіперконкуренція призвела до того, що 
лавиноподібний потік інновацій стає все більш цілеспрямованим і відтвореним на постійній основі, а рівень 
розвитку країн починає оцінюватися по їх інноваційній спроможності. 

Інноваційний розвиток обумовлено появою наукомістких технологій, перетворенням знань та 
інформації в домінуючий ресурс, а також дедалі більшим поширенням радикальних інновацій [1 с.133]. 
Розвиток ІТ-сектору призвів до створення високих інформаційних технологій, що, в свою чергу сприяло появі 
нано– і біотехнологій, заснованих на найскладніших численних розрахунках і створення багатофакторних 
моделей [2, с.30]. 

Однак, крім розвитку високих технологій, існують й інші сфери інноваційної та підприємницької 
діяльності. Якщо ще не так давно основною ознакою інноваційного розвитку вважалися кількість технічних 
винаходів і ступінь їх застосування, то однією з сучасних тенденцій є використання поняття «інновація» в 
більш широкому управлінському сенсі [3]. Слід підкреслити, що інновації в менеджменті не менш важливі для 
економічного і соціального прогресу, ніж технологічні інновації, бо вони дозволяють трансформувати 
функціонування організацій. 

Прискорився темп «творчих руйнувань» останні роки компанії змушені бути більш адаптивними і 
винахідливими для того, щоб забезпечити значний відрив від конкурентів. Сьогодні організації більше, ніж 
будь-коли, потребують інновацій в сфері менеджменту. Г. Хемел стверджує, що сучасна управлінська модель, в 
центрі якої знаходяться контроль і ефективність – не задовольняє вимогам сучасного світу, в якому рушійними 
силами успіху в бізнесі є адаптивність і креативність [4]. 

Сьогодні компанії повинні шукати нові підходи до менеджменту, нові принципи організації процесів 
управління, які дозволять створювати довгострокові переваги і забезпечити гідне місце на ринку, бути 
конкурентоспроможними. 

Успіху всесвітньо відомі компанії такі, як Hewlett-Packard, Intel, General Electric, IBM, DuPont, досягли 
не тільки обсягами продукції, що випускається, грамотним менеджментом і висококваліфікованими 
співробітниками, але і інноваціями в управлінні. Як зазначає Г. Хемел за останні сто років інновації в сфері 
менеджменту більше, ніж в інших сферах, дозволили компаніям здійснити перехід на нові принципи діяльності. 
Так, в компанії IBM організаційні зміни проводяться не менше ніж раз на два роки, що дає можливість 
адаптувати свою структуру до реальних потреб бізнесу; в Hewlett-Packard – цільове управління, «політика 
відкритих дверей», сприяло формуванню ефективного середовища, в якому співробітники сміливо 
висловлюють власні: ідеї, думки, проблеми і інтереси. 

Тому, під інноваціями в менеджменті можна розуміти певні вдосконалення процесів управління, 
реструктуризацію діяльності підприємства, тобто: зміна організаційних структур, структур управління, складу 
функцій, технології та організації процесу управління, методів роботи системи управління, пов’язаних з 
мотивацією персоналу, визначенням службових функцій співробітників, впровадження нових концепцій 
розвитку корпоративної культури тощо. 

Сучасні підприємства мають бути здатні до швидкої адаптації до змін. У більшості з них відбуваються 
глибокі стратегічні зміни, зазвичай, які відбуваються в результаті кризи. Більшість організацій змінюються 
неактивно. Інновації необхідно зробити інстинктивною діяльністю організації, щоб зміни стали частиною 
«ДНК компанії». Темпи змін пов’язані зі швидкістю інновацій. Без експериментів, власне, немає змін. Тобто, 
підприємства повинні відслідковувати зміни в громадянському суспільстві, його структурі, а відповідно, в 
потребах і можливостях потенційних споживачів, враховувати їх і адаптуватися до нових умов для розвитку 
власної діяльності. 

Слід зазначити, що інновації в менеджменті, на відміну від технологічних, набагато вигідніші і не є 
такими затратними, тому що не потребують значних фінансових ресурсів на придбання різного устаткування, 
реконструкцію виробничих площ; але реалізація управлінських інновацій здійснюється за набагато складнішою 
методикою, аніж технологічні, тому що серйозний вплив справляє психологічний фактор, що виражається у 
опорі персоналу до змін, пов’язаних зі змінами в організаційній культурі, поведінці, звичках і уявленнях 
співробітників про управління та господарську діяльність підприємства [5]. Найчастіше опір пов’язано з 
інертністю і консерватизмом, а також з побоюваннями співробітників виявитись недостатньо компетентними 
для виконання нових функцій. 

Подолання бар’єрів, що перешкоджають впровадженню інновацій в менеджменті можливе на основі 
формування інноваційної культури підприємства з ефективним менеджментом з відповідним мисленням і 
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компетенцією. Для адекватної реакції на запити інноваційного розвитку підприємств необхідно орієнтуватися 
на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до інноваційних перетворень в сфері менеджменту. У 
зв’язку з цим виникає потреба у фахівцях, що володіють, з одного боку, знанням сучасних механізмів розвитку: 
економіки, менеджменту, маркетингу, бізнес-планування, з іншого – специфікою наукової та інноваційної 
діяльності та механізмів її здійснення. 

Таким чином, завдяки інноваціям в менеджменті сучасні організації здатні проводити зміни синхронно 
зі змінами зовнішнього середовища, що досягається готовністю співробітників привносити свою: ініціативу, 
винахідливість, захопленість, а інноваційна діяльність сприймаються ними, як повсякденна необхідна і бажана 
робота. 

 
Література: 
1. Білявський В.М. Реалізація інноваційних проектів як фактор підвищення конкурентоспроможності 

підприємства / В.М. Білявський, М.М. Шепута // Сталий розвиток економіки. — 1’2018. — № 38. — С. 131–140. 
2. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. 

Турчина, І.О. Шарко. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 234с. 
3. Білявський В.М. Територіальний брендинг як інструмент розвитку регіону (на прикладі 

Житомирської області) / В.М. Білявський // Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту (Економічні науки). — 2019. — Т. 3. 
— С. 42–47. 

4. Хемел Г. Майбутнє менеджменту! Пер. с англ. В. Мишучков. СПб. : Best Business Book, 2013. 280с. 
5. Гайдай Ю.В. Методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури 

підприємств торгівлі/ Ю.В. Гайдай // Бізнес-інформ. – 2013. – № 1 (420). – С. 164–167. 
 
 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТI КОРПОРАТИВНОГО ЛИСТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЗАХОДIВ 
КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВIДКИ 

 
В.I. Захарченко, доктор економічних наук, професор 

А.М. Запорожська  
Одеський національний полiтехнiчний унiверситет,  

м. Одеса 
 
Сьогодні на багатьох підприємствах електронне листування прирівняно до паперового. В електронному 

виглядi прицiвникiв сповiщають про змiни в оргранiзацiї, вiддають розпорядження i накази, повiдомляють про 
стягнення i заохочення. В електронному листуваннi зустрiчається конфiденцiйна iнформацiя пiдприємства i 
персональна iнформацiя спiвробiтникiв, тому пiдприємства висувають пiдвищенi вимоги до захисту 
електронного листування, i тут основний акцент робиться на забезпеченнi конфiденцiйностi. Забезпечення 
конфiденційності інформації визначається трьома складовими: класифікація інформації за типом і рівнянням 
конфіденційності (секретності); обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації; мінімізація повноважень 
доступу. Приклад: якщо співробітнику, навіть високопоставленому, через службову необхідність не потрібно 
працювати з інформацією певної категорії, то такий доступ повинен бути заборонений організаційно і технічно. 
Як показує досвід розвідок великих корпорацій, «кротами», найчастіше є працівники, що обіймають високі 
посади в службовій ієрархії [4]. Фактично ідеальна політика безпеки повинна забороняти все, що не дозволено 
явно, незалежно від рангу співробітника або чиновника. 

Українським підприємствам до ідеальної політики безпеки ще далеко, хоча багато елементів системи 
безпеки, що використовуються в зарубіжних фірмах, вони застосовують. У представництвах ж 
транснаціональних зарубіжних компаній діють єдині стандарти безпеки, які використовуються в усіх їх 
представництвах по всьому світу. Наприклад, в VAB Банку зізнаються, що у них, як і в будь-якій іншій великій 
компанії, існують правила, що регламентують внутрішнє і зовнішнє листування [2, с.45]. Не можна, наприклад, 
від імені банку поширювати заклики до війни, повідомлення, які здатні викликати расистські настрої або 
містять інші руйнівні посили щодо системи загальнолюдських цінностей. Правилами on-line листування 
фінансові установи регламентують також можливість поширення конфіденційної інформації через відкриті 
канали зв’язку, де також підтримується адресне листування і передбачена відповідальність службовців за 
розголошення інформації, що є власністю банку. Є поняття комерційної та банківської таємниці, які чітко 
визначаються в рамках Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

У компанії Telenor Group в Україні існує система сортування листів за чотирма категоріями – звичайні, 
особисті, приватні та конфіденційні [1, с. 297]. Для листа встановлюється категорія «конфіденційно». Якщо 
інформація закрита, надзвичайно важлива, то вона не може надаватися третім особам. У побуті 
використовуються найчастіше дві категорії – звичайні та конфіденційні. Якщо говорити про зміст листів, то 
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немає зведення правил, що регламентує контент повідомлень. Слід покладатися на здорову бізнес-етику 
співробітників [3]. 

Підкреслимо, що критерій важливості та конфіденційності визначає той, хто відсилає листа. Це, з 
одного боку, фактор суб’єктивний, а з другого – він визначається статусом проекту, з приводу якого йде 
листування. У таких випадках часто під класифікацію потрапляють стратегічні плани розвитку або комунікації 
підприємства. 

Слiд враховувати, що світова статистика крадіжки або розкриття персональної інформації поділяється 
за типами інцидентів, у % від загального числа витікання інформації: 21% – вкрадені ноутбуки; 16% – хакерські 
атаки; 13% – веб; 10% – загублені диски та інші носії; 8% – шахрайство; 7% – вкрадені комп’ютери; 6% – 
вкрадені диски та інші носії; 5% – знищення документів; 4% – звичайна пошта (не електронна); 4% – 
електронна пошта; 1% – віруси; 5% – інше [1, с. 298].  

У цьому випадку цікавий досвід компанії «МТС Україна», де вся корпоративна інформація також 
поділена на категорії – «комерційна таємниця», «конфіденційна інформація», «інформація для внутрішнього 
користування». Цікаво, що категорії визначалися у т.ч. і виходячи з тієї чи іншої категорії. Наприклад, 
витікання інформації під грифом «комерційна таємниця» може завдати шкоди в розмірі 20 млн дол. і більше; 
«конфіденційна інформація» «оцінюється» в суму від 1 млн дол. до 20 млн дол., а «інформація для 
внутрішнього користування» – не більше ніж 1 млн дол [2].  

Внаслiдок проведеного дослiдження автори рекомендують слiдуючi правила корпоративної переписки 
у сучасних умовах: 

1. Не відправляйте корпоративною поштою листи особистого характеру, особливо якщо в них 
обговорюються негативні висловлювання, наприклад про начальство. 

2. Уникайте «неформальної», образливої лексики, а також суб’єктивних суджень. 
3. Не використовуйте специфічні поняття. 
4. Не вдавайтеся до дискримінації: статевої, віковий, расової, релігійної та ін. 
5. Пишіть грамотно – стежте за орфографією і пунктуацією. 
6. При відправленні листа видавайте посилання на інших адресатів. 
7. Тематика листа повинна бути короткою, ємною і точно відповідати його змісту. 
8. При відповіді на запитання, поставлене в попередньому листі, не обмежуйтеся коротким «так» або 

«ні». 
9. Ставте підпис в електронному листі. 
10. Дотримуйтесь правил ввічливості. 
Було окреслено обмежене коло питань з правил регламентування корпоративного листування, щоб 

уникнути витiкання iнформацiї. Але автори звертають увагу, що з часом цей напрям набере достатню кiлькiсть 
правил, пiдходiв, методiв, якi, разом з iншими заходами конкурентної розвiдки, допоможуть вiтчизняному 
бiзнесу пiдвищити свою безпеку на ринку. Дослiдження було проведено у межах виконання НДР «Конкурентна 
розвiтка у безпечноорiєнтованому управлiннi iнновацiйно-iнвестацiйним розвитком пiдприємств стратегiчного 
значення для нацiональної економiки i безпеки держави». 
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Українська економіка як і економіка світова останні роки переживає постійні зміни. Вони 

характеризуються хвилями зростання та падіння, кризами, різкими коливання курсів валют, змінами настроїв 
основних гравців ринку. Особливо тяжко втримуватись на «плаву» в таких умовах стає підприємствах малого 
та середнього бізнесу. Питання ж розвитку стають ще більш складними. 

В цілому якщо розглянути поняття розвитку в площині економічного розуміння, то це своєрідне 
покращення стану підприємства в часі [1]. 

В загальноекономічній практиці прийнято декілька теорій розвитку організацій. Так можна розглянути 
основні п’ять етапів: зародження, розвиток, зрілість, спад та ліквідація. Кожному з етапів відповідають певні 
характерні риси та часовий діапазон, набір стратегічних дій та особливі кризові явища [2]. 

Розглянемо детальніше кожен з них. На етапі зародження як правило знаходяться підприємства, що 
тільки утворились та виходять на ринок. Це нові колективи, часто з новим товаром чи послугами. 
Характерними рисами є відсутність організаційної структури, делегування повноважень, недостатність 
ресурсів, але здатність ризикувати, високий рівень креативності, творчості. На цьому етапі підприємства 
знаходяться до 2-3 років. Потім переходять на етап зростання, або розвитку [ 2,3]. 

Етап розвитку характеризується більш зваженими управлінськими рішеннями, сформованими 
організаційними та управлінськими структурами, корпоративними зв’язками. Вже існує своя база поставників 
та клієнтів. Все ще може бути недостатньо ресурсів, але вже більш стійка фінансова позиція та є своя ніша на 
ринку. З’являється конкурентна боротьба за потенційного споживача товарів чи послуг. У таких підприємств є 
чітка стратегія. Але якщо воно не зможе протистояти кризовим явищам зовнішнього середовища то може 
скотитись відразу до стадії спаду. В разі успіху перейде до етапу зрілості [2,3]. 

Етап зрілості характеризує стійкі успішні підприємства, які витримали виклики ринку та втримали свої 
позиції. У таких підприємств як правило досить розгалужена система менеджменту і міцна команда, є система 
антикризового управління. Це підприємства з багаторічною історією, з широким асортиментом, чіткою 
стратегією розвитку. Однак вони теж можуть бути вразливими як з боку конкурентів так і з боку нових 
факторів ринку. Також часто консерватизм прийняття управлінських рішень стає на заваді розвитку таких 
підприємств і вони опиняються на стадії спаду. 

Спад характеризується в першу чергу зниження обсягів реалізації продукції та як результат зниження 
прибутків. Це тягне за собою втрату персоналу, отримання дефіциту необхідних ресурсів. Для втримання 
позицій та повернення на стадію розвитку необхідно впровадження заходів антикризового управління, 
впровадження нової стратегії наприклад вихід зі старим товаром на нові ринки. Якщо ж ці дії не можливі то 
тоді черга за стадією ліквідації[2,3]. 

Етап ліквідації це та стадія життєвого циклу розвитку підприємства яка завершує його існування. 
Повністю припиняє його діяльність. Після ліквідації боргів та процедури банкрутства якщо залишились кошти 
чи торгівельна марка власник може організувати нову діяльність. 

Як бачимо на кожному з перерахованих етапів у підприємства є свої особливості та свої ризики. 
Розвиток підприємства можливий практично на кожному з етапів але потребує детальної аналітики в першу 
чергу зовнішнього середовища та внутрішніх резервів. Дуже важливим чинником є досвід керівника, особливо 
це стосується малого бізнесу, де керівник уособлює в собі функцію і менеджера і власника і фінансового 
директора і кризис-менеджера одночасно [4]. Умови ринку ставлять нові й нові виклики. Вони змінюються 
іноді блискавично і рішення доводиться приймати дуже швидко але при цьому виважено.  
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Приблизно з 2011 року в України набули особливої популярності різноманітні тренінги з підвищення 

кваліфікації, особистого професійного розвитку, тощо. Це все прийшло до нас з Західних країн та США, де 
корпоративна культура та розвиток персоналу організації посідає головне місце у діяльності фірм. Зрозуміло, 
що не завжди організація має кошти на постійні заходи та тренінги для персоналу, але якщо хоча б раз у пів 
року проводити начальні тижні для персоналу, ефективність та задоволеність своєю роботою б збільшилась. 
По-перше, робітники почували б себе потрібними організації, важливими у її існуванні. По-друге, вони 
отримують можливість до кар’єрного зростання, отримання нових знань, власного розвитку.  

Але необхідно дотримуватись правила «золотої середини». Постійні тренінги та перевірки також 
вимотують персонал. Персонал знаходиться у напруженні, психологічно та фізично виснажується. Це навпаки 
змусить їх думати, що вони не досить професійні та талановиті [1].  

Кадровий потенціал підприємства − це велика система заходів. Неможливо сказати, що напевно саме 
запропоновані заходи зможуть зробити роботу ваших працівників краще. Тільки проведенні дослідження, та 
виявлення певних проблем допоможуть збудувати стратегічні рішення, щодо підвищення вмотивованості та 
ефективності праці працівників. 

Система стимулювання якості праці необхідна бути детально розробленою, вона дозволить 
мобілізувати трудовий потенціал, створить бажання у робітника не тільки на покращення власних здобутків, 
але і результатів загальних показників ефективності діяльності виробництва за звітний період. 

Особливість сфера послуг − це необхідність близького та тісного спілкування з клієнтами. Весь 
персонал цієї сфери повинен виступати носієм хорошого, позитивного настрою клієнтам, постійно з ним 
спілкуватись.. Клієнти та відвідувачі завжди відчувають ставлення персоналу до себе, і не завжди ці люди 
бувають у гарному гуморі чи настрої. Персонал повинен бути компетентним та мати певні психологічні 
навички щодо роботи з такими людьми. Ось, наприклад, саме для цього і потрібні різноманітні розвиваючі 
тренінги, які навчать робітників як діяти у таких ситуаціях. 

Цілі і завдання управління кадровим потенціалом виходять з необхідності забезпечення успішної 
роботи того чи іншого підприємства в умовах сучасної ринкової економіки. До роботи варто залучати 
кваліфікованих фахівців, підтримувати їх професійний розвиток і створювати оптимальні умови для їх 
ефективної діяльності. Це і є основні завдання управління кадровим потенціалом. Необхідно впроваджувати 
такі види технологічних процесів: оцінка персоналу та розвиток інформаційної бази. Останнє необхідно для 
того, щоб приймати розумні управлінські рішення. Оцінка персоналу здійснюється по аспектах, що 
характеризує професіоналізм. Її проводити необхідно, зокрема, для прийняття рішення про призначення того чи 
іншого працівника на певну посаду [2]. 

Взагалі, можна вивести спрощену формулу ефективного кадрового потенціалу, виходячи з викладеної 
вище інформації: 

КП=КЗП+М+ПР+КК,  
де КП − кадровий потенціал, КЗП − конкурентоспроможна заробітна плата, М − вмотивованість, ПР − 

професійний розвиток, КК − клімат у колективі [2]. 
Сумарно, ми отримаємо кваліфікованого працівника, ефективного та мотивованого. Критерії оцінки у 

різних організаціях можуть бути різними, та ж сама заробітна плата буде залежати від конкурентів фірми та її 
спеціалізації [3]. 

Робота із кадрами − це сфера, яка з кожним днем розвивається і відкривається з нових сторін. Світові 
тенденції залишають відчутний слід на розвитку кадрового потенціалу на підприємствах та фірмах України. 
Спеціаліст по роботі з персоналом, та сам господар повинні бути в курсі усіх нових способів та нововведень, які 
пов'язані з підвищенням ефективності роботи персоналу, адже саме завдяки їм і формується загальний портрет 
про положення справ на підприємстві, і якщо буде попущено головний момент, коли треба було діяти − нічого 
не можна буде виправити, адже ви або втратите перспективних людей, або будете на крок позаду ваших 
конкурентів. 
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На сьогоднішній день інновації є тим, що дозволяє найбільш активно розвивати економіку. З’являються 

нові технології, які дозволяють підвищувати якість товарів і, як наслідок, забезпечують 
конкурентоспроможність усіх галузей економіки нашої країни, у тому числі, сфери торгівлі. В умовах 
постійного впровадження нових ідей та необхідності підтримання конкурентоспроможності, підприємства 
більш якісно задовольняють потреби споживачів.  

Світова економіка знаходиться на тому етапі, де інновації та творчі досягнення людей грають провідну 
роль у розвитку інноваційного потенціалу торгівельних підприємств. Тобто зараз, найбільш ефективно 
розвиваються ті підприємства, які поспівають за потребами ринку, розробляють нову актуальну продукцію та 
бездоганно організовують внутрішньовиробниче управління. Під інноваційною розуміють економіку, 
орієнтовану на дії з продукцією, що розроблена з використанням досягнень науки та техніки. Отже, під 
інноваційною продукцією слід розуміти не тільки самі товари, але й продукти в інтелектуальній формі. [3, с. 
102]. На сучасному етапі розвитку торгівлі в Україні суттєво зросла конкуренція. При цьому в конкурентній 
боротьбі на ринку нашої держави налічується все більше зарубіжних представників.  

У даній роботі проаналізуємо праці деяких науковців, які розглянули інноваційну діяльність в межах 
певної сфери господарювання. Серед них, Колодяжна [1], Н., В. І. М. Підкамінний [5], Ващенко [4], які 
вивчають особливості та проблеми впровадження інноваційних процесів на підприємствах. Окремі вчені 
звертають увагу на недостатність досліджень у напрямі інноваційного розвитку саме торгівельних підприємств, 
зокрема відсутності чіткого визначення поняття інновації торгівельного підприємства. Це відбувається тому, 
що в основному, науковці розглядають значення з позиції уточненої класифікації та виробничої сфери. 

Метою даної роботи є аналіз інноваційного потенціалу торгівельних підприємств, наукових поглядів на 
економічну сутність поняття «інновації в торгівлі», класифікації інновацій, аналіз значення інновацій для 
розвитку торгівельних підприємств, а також визначення перспективних напрямів подальшого розвитку торгівлі. 

Удосконалення розвитку інноваційного потенціалу торгівельних підприємств неможливо без сучасних 
досягнень науки і техніки, втілених у нові технології, продукти, засоби комунікацій, нові методи технічного та 
організаційного управління, нові види послуг. Розробка інноваційного продукту завжди пов’язана з 
підвищеними ризиками, насамперед з комерційними. За відомими оцінками, лише 20% новинок досягають 
ринкового успіху [1, с. 53].  

Як правило, найбільш успішними є товари, що виникли в результаті незадоволеної потреби ринку. 
Варто відзначити важливість і актуальність проблеми інноваційного розвитку в період кризи, оскільки 
сировинний характер української економіки зумовив швидку негативну реакцію на його перший прояв, що 
відобразилася в значному погіршенні більшості макроекономічних показників. З цього слідує, що найбільш 
ефективним методом для вдосконалення розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств і переходу 
на кращий рівень розвитку української економіки в майбутньому, з великими шансами стане інноваційна 
діяльність самих підприємств, зміна українського законодавства на підтримку малого та середнього бізнесу в 
галузі стимулювання нововведень у вигляді інвестицій з коштів бюджету та надання пільг у сфері 
оподаткування, дослідження і використання творчих ідей, перетворення в технічній, економічній, соціальних та 
інших областях, пов’язане з новими винаходами, відкриттями та ідеями [2, с. 72].  

Зазначимо, що у розвитку торговельних підприємств усе більше значення мають інновації 
нематеріальної природи, які стосуються того, як просунути новий товар на ринок, як сформувати стратегію 
розвитку підприємства, як здійснити комунікації та взаємодії між співробітниками, як сформувати структуру 
управління. Аналізуючи сучасний розвиток інноваційного потенціалу торгівельних підприємств, можна 
сказати, що в більшості випадків, він зупиняється на оновленні асортименту товарів і зміною розміщення 
товарів у торговельних залах відповідно до споживчих переваг [1, с. 54]. Інновації у сфері торгівлі не означають 
обов’язкове виведення «кордонів пізнання» на новий рівень. Тобто інновації можуть бути новими для 
споживача, але не обов’язково новими в цілому. Природа інновацій сильно варіюється і залежить від багатьох 
факторів, в тому числі від технологічної складності і від попиту на товари та послуги.  

У зарубіжній літературі під інновацією в торгівлі розуміють те, що створює цінність для клієнта, що 
свідчить про соціальну спрямованість будь-яких змін, що відбуваються в економіці [6]. Проведене опитування 
респондентів показало, що деякі з них визначають інновації у сфері торгівлі як зміни, що відбуваються 
поступово, інші – як зміни, що відбулися радикально.  

Деякі науковці констатують: «Моє улюблене визначення інновацій дуже просте – зміна, яка додає 
цінність. Ми намагаємося усе тримати в тому вигляді, що є звичним для нас ... це повинно бути щось нове, але 
воно також повинно мати значення. У вас є багато речей, які є новими, але якщо вони не додають цінності для 
організації або особи, то я не думаю, що це дійсно інновація» [7, с. 10]. «... Я б сказав, що інновації для мене це 
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те, що допомагає клієнту прожити своє життя набагато краще, ніж сьогодні» [7, с. 10]. З іншого боку, під 
поняттям «новаторство» можна вважати щось нематеріальне. «Інновації для мене – це створення простору для 
творчих людей, що зможуть зробити аналіз того, що відбувається тут і зараз, щоб передбачити, що можна 
змінити у привичному житті. А потім, знайшовши достатню кількість фінансів піти і зробити це!» [6]. 
Більшість підкреслило, що місце інноваціям є у будь-якій сфері і вони не повинні бути охарактеризовані як 
тільки такі, що складаються з високотехнологічних або дорогих проектів. «Так що інновації для нас – це все, 
що ми сподіваємося отримати від товару. Деякі люди думають, що інноваційним може бути тільки те, що несе 
значні зміни, або потребує вкладення великої суми грошей, і я думаю, що нам треба змінити цей спосіб 
мислення» [6].  

Підсумовуючи вище сказане, можемо дійти до наступного висновку, що інновацію в торгівлі 
розглядають в основному з позиції торгового об’єкта (отримання прибутку, досягнення економічного ефекту), і 
не зосереджується увага саме на споживачеві продукції (соціальна спрямованість).  

Однією із характерних тенденцій світового економічного розвитку є високі темпи зростання світового 
роздрібного обігу й передусім за рахунок випереджальних темпів зростання країн, що розвиваються. У зв’язку з 
новими технологічними розробками й інноваціями в процесах підвищується продуктивність роздрібної 
торгівлі. У відповідь на конкуренцію, що посилюється, підвищується рівень консолідації сектору.  

У відповідь на споживчі переваги й зростаючі вимоги до асортиментів, якості й доступності надаваної 
продукції збільшується частка сучасних форм торгівлі; зростає значимість роздрібної торгівлі як фактора 
економічного розвитку держави й підвищення її конкурентоспроможності й джерела масової зайнятості. Сфера 
торгівлі здійснює істотний внесок у ВВП і зайнятість багатьох країн. Роздрібна торгівля виконує важливі 
економічні й соціальні функції, підтримуючи високий рівень життя населення, зайнятості, розвиток малого 
бізнесу й економічний розвиток держав загалом. 

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити основні аспекти інноваційної діяльності, що позитивно 
впливають на розвиток інноваційного потенціалу торгівельних підприємств. Для того, щоб оптимізувати 
витрати, підвищити ефективність продажу, підвищити конкурентоспроможність та збільшити прибуток 
підприємства в цілому, неможливо обійтись без інновацій. 

Очевидно, виходячи з логіки самого поняття «інноваційний потенціал торгівельного підприємства», 
впровадження нововведень та оновлення у процесі господарської діяльності на всіх стадіях (від закупівлі до 
збуту товару) є свідченням генерації знань персоналу, комерціалізації його творчих ідей та реалізації власне 
потенціалу. Лише на цих умовах можливо сформувати та реалізувати інноваційний потенціал торгівельного 
підприємства, а також задовольнити інтереси споживача.  
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Комерціалізація результатів наукових досліджень – це багатогранний, складний процес з 
економічними, політичними, правовими, культурними, ідеологічними та освітніми елементами. По суті, це 
підмножина комерціалізації наукової ефективності та її результатів незалежно від того, де здійснюються 
наукові дослідження: в університетах, науково-дослідних установах чи в непрофільних науково-дослідних 
центрах та лабораторіях. 

Комерціалізація результатів наукових досліджень у світі найбільш широко та яскраво спостерігається у 
США, де стимулювання створення і розвитку центрів комерціалізації підтримується на законодавчому рівні. 
Наприклад, Закон «Про технологічні інновації Стівенсона-Уайдлера» від 1980 р. про створення офісу для 
виявлення комерційно цінних технологій і їх комерціалізації для федеральних лабораторій. Створення центрів 
трансферу промислових технологій і промислових послуг закріплено Законом про торгівлю і конкуренцію від 
1988 р. [1, с. 106-107]. 

Проте, дана комерціалізація в різному ступені також відбувається і в Європейському Союзі. Особливо 
її помітно в таких наукових сферах, як генетика та генна інженерія, біомедицина, фармакологія, інформатика, 
комунікації та інформатизація. Комерціалізація ґрунтується на тому факті, що наукові дослідження все частіше 
проводяться з метою отримання позитивних результатів та визнання суспільством і що їх результати визнані за 
допомогою механізмів інтелектуальної власності (патенти, авторські права й ліцензування) [2]. Як приклад, 
можна навести такі європейські спеціальні організації (державні агенти): ANVAR (Agence Nationale de 
Valorisation de la Recherche) у Франції, Національне технологічне агентство (TEKES) у Фінляндії, Британська 
технологічна група (British Technology Group) у Великобританії [1, с. 106-107]. 

Варто зауважити, що комерціалізація корисна не лише для наукових установ, університетів і т.д., але й 
для окремих учених, оскільки це надає їм нові можливості фінансування. Також виграє і бізнес, оскільки 
з’являється можливість скористатися новими винаходами, в які він інвестує, і тим самим збільшити свої 
прибутки. Проте існує і протилежна думка вчених, які стверджують, що комерціалізація негативно впливає 
майже на кожен аспект науки , особливо на такі сфери досліджень, як біомедицина, генетика та фармакологія. 
До негативних сторін комерціалізації результатів наукових досліджень можна віднести: 

1. Напрямок дослідження, тобто наукові інтереси формуються під впливом комерційних та 
корпоративних інтересів, а не науковою цінністю чи соціальною корисністю [2; 3, с. 65-109].  

2. Методологія та наукові дослідження. Низка досліджень свідчить про те, що приватне фінансування 
може змінювати чи інтерпретувати в своїх інтересах результат наукових досліджень (наприклад, під час 
клінічних випробувань певного медичного препарату, в позитивних результатах якого фінансово зацікавлені 
великі корпорації) [3, с. 90-109; 4].  

3. Етос науки. Наука має етос – «це сукупність найбільш функціонально дієвих, необхідних для 
життєдіяльності даного наукового співтовариства цінностей, норм поведінки, морально-етичних імперативів» 
[5], тобто існує низка поглядів, етичних норм і цінностей, які керують науковою діяльністю. Відома думка, що 
комерціалізація наукових досліджень підриває різні компоненти етосу науки [3, с. 65-89; 4]: шкодить 
об'єктивності шляхом зміщення оцінок пропозицій щодо досліджень та самих досліджень; фінансові інтереси 
становлять серйозний фактор ризику неправомірної поведінки, що порушує норму доброчесності; сприяє 
секретності, підриваючи дух відкритості та співпраці тощо. Більше того, застереження про нерозголошення, які 
часто включаються в протоколи між закладом, що здійснює дослідження, та приватною компанією, яка є 
спонсором, іноді призводять не тільки до секретності, але й до втрати дослідником контролю над її висновками 
та можливості вільно поширювати одержані результати, наприклад, шляхом публікації. 

4. Система винагород у науці. З комерціалізацією винагорода зміщується від визнання та поваги до 
грошового прибутку. Комерційні досягнення вчених цінуються дуже високо, тому часто вчені, які досягають 
комерційних успіхів завдяки своєму науковому дослідженню та досвіду, як правило, отримують більш високу 
заробітну плату, користуються більшою підтримкою керівництва та більшою свободою в своїй науковій 
діяльності [6, с. 88-102].  

5. Соціальний статус науки. У розвинутих країнах світу громадськість поважає науку, довіряють 
судженням учених, особливо щодо здоров'я та довкілля, і розраховують на незалежну критичну позицію 
наукової спільноти задля саморегулювання та отримання точної інформації. Образ ученого, який є таємничим, 
упередженим та мотивованим більше грошима, ніж правдою, може підірвати громадську впевненість у 
результатах науки та її соціальну легітимність. 

Отже, дане дослідження направлене на те, щоб ми переосмислили теорію науки в сучасному світі, 
виокремили актуальні питання щодо зазначеної проблеми та в процесі своїх досліджень спробували дати на них 
відповіді. Серед таких питань варто визначити: Скільки досліджень слід зробити лише для того, щоб пізнати і 
скільки слід зробити для соціальної корисності? Якщо наука сприятиме економіці, чи комерціалізація буде 
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правильним способом досягти цього? Чи слід протистояти комерціалізації наукових досліджень з огляду на 
негативні наслідки? Які соціальні обов'язки вчених? Це лише декілька нагальних питань, які перед нами 
ставить виклад даної проблематики. 
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Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України, м. Київ 
 
Зважаючи на історичні аспекти розвитку суспільства, єдиною умовою виходу з будь-якої кризи було 

знаходження нового, принципово відмінного від вже існуючого раніше, рішення. Будь то уклади суспільства, 
нова техніка і нові технології, нові фінансові та управлінські інструменти і т.д.. Єдиний вихід з кризи з 
орієнтиром на ефективність і конкурентноспроможність економіки є нарощування науково-технічного 
потенціалу та реалізації інновацій. 

Глобалізація та розвиток інформаційних технологій, трансформація українського суспільства та 
перехід до створення національної інноваційної системи – такими є зовнішні та внутрішні імперативи, що 
впливають на розвиток вітчизняного кадрового науково-технічного потенціалу. Як осередок інтелектуальних 
ресурсів суспільства кадровий потенціал науково-технічної сфери впливає на конкурентноспроможність 
економіки та переважно визначає місце держави на світовому глобалізаційному ринку. Стратегічним завданням 
України є ефективне використання цього потенціалу, що обумовлюється досягненням гармонізації основних 
параметрів науково-технічної сфери (внутрішніх чинників) та сприяння зростанню попиту на науково 
кваліфіковані кадри в економіці (зовнішні чинники). Для вирішення цього завдання необхідним є побудова 
гнучкої, адекватної системи кадрового забезпечення, здатної не лише ефективно реагувати на зовнішні 
виклики, а й сприяти формуванню перспективних напрямів науково-технологічного розвитку країни є 
підгрунття її суспільно-економічного прогресу. 

З часів здобуття України незалежності, всупереч світовим тенденціям, в сфері науково-технічної 
діяльності склалися негативні тенденції. Щорічно скорочувалася загальна чисельність кадрів, зайнятих у сфері 
наукових досліджень і розробок. Це зниження постійно відбувалося на тлі зниження чисельності організацій, 
які виконують наукові та науково-технічні роботи. Україна позиціонується в міжнародному науковому 
співтоваристві як країна з дворівневою системою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, основними 
формами якої є аспірантура та докторантура (PhD, доктор наук). Минуло більше десяти років після приєднання 
нашої країни до Болонського процесу, але реальні реформи в системі докторської освіти почалися тільки в 2014 
році з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту». В даний час широко обговорюються зміни до 
Закону України «Про наукову та наукову-технічну діяльність». Відповідальність за організацію докторської 
освіти несе Міністерство освіти і науки України. [1] 

У 2014 році прийнята Стратегія розвитку «Україна – 2020», де записано, що «наша мета європейський 
стандарт життя і гідне місце України в світі». Шлях до мети передбачає проведення ряду реформ, серед яких 
реформа державної політики в сфері науки і освіти [2]. 

Щоб оцінити реальні можливості досягнення України звернемося до середньоєвропейських показників, 
для того щоб намітити напрямки реформування державної науково-технічної політики в сфері докторської 
освіти.. Для цього скористаємося результатами міжнародного проекту Careers of Doctorate Holders (CDH), 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

125 

виконаного з ініціативи ОЕСР, Інституту статистики ЮНЕСКО і Євростату в рамках 7-ї Рамкової програми ЄС 
[12]. 

За даними проекту CDH, динамічний розвиток науково-освітніх систем в багатьох європейських 
країнах протягом останнього десятиліття призвело до значного приросту чисельності власників докторських 
наукових ступенів. Так, в 2009 році на ринок праці вийшли близько 213 тис. «Новоспечених» докторів наук, 
удостоєних вченого ступеня в університетах країн ОЕСР, що на 38% вище, ніж у 2000 р Звичайно, чисельність 
вийшли на ринок праці докторів наук сильно відрізняється в різних країнах-членах ОЕСР, але середній 
показник становить 6265 тис. докторів наук. Докторську ступінь отримали майже 1,5% осіб у відповідній 
віковій групі населення країн ОЕСР. При цьому окремі країни характеризуються помітними відмінностями в 
оцінці цього показника. Наприклад, в Швейцарії ця частка становить 3,4%, в Швеції – 3%. 

Країни-члени ОЕСР мають значні відмінності в насиченості ринку праці докторами наук. У Німеччині, 
США і Великобританії доктора наук складають 1,4; 1,3 і 1,2% загальної чисельності робочої сили відповідно. 
Якщо звернутися до показника чисельності докторів на 1 тис. Чоловік робочої сили, то найбільші його значення 
в 2009 році були досягнуті в Швейцарії – 28 док. / 1 тис. Чол. робочої сили, Люксембурзі – 25. А в країнах, що 
межують з Україною: в Литві – 4,5; Болгарії – 4; Туреччини – 1. 

Медіанний вік отримання докторського ступеня (PhD) в європейських країнах зазвичай досягає 30-35 
років. Наймолодших докторів наук випускають в Бельгії (27 років), а самих «вікових» – в Хорватії, Ізраїлі, 
Румунії, Латвії та Мальті (36 років і більше). Отже, доктора наук виходять на ринок праці досить пізно: лише 
30% таких фахівців молодше 45 років. У більшості стан ОЕСР як мінімум 20% докторів наук старше 55 років, і 
можна очікувати їх вихід на пенсію в найближчі десять років. У Болгарії, Ізраїлі та Латвії частка тих, кому за 55 
років, перевищує 35%. І якщо така ситуація поєднується з більш низькою, ніж по ОЕСР, часткою випускників 
докторських програм в чисельності населення, то в недалекій перспективі це негативно позначиться на 
науковому потенціалі цих країн. Компенсувати цю тенденцію може тільки активний приріст чисельності 
власників докторських ступенів [3]. 

В Україні в останні роки в засобах масової інформації та в органах державного управління існує думка, 
що випускається дуже багато фахівців з докторськими ступенями (PhD і доктор наук), а потенціал носіїв 
передових знань залишається недовикористаної. Однак ніде в світі не доведено, що збільшення чисельності 
висококваліфікованих фахівців породжує їх надлишкову пропозицію на ринку праці. Навпаки, європейські 
дослідники відзначають високий попит на них навіть в умовах економічного спаду і стійку закономірність – з 
підвищенням рівня освіти показники ринку праці поліпшуються. 

Нагадаємо, що і сьогодні в Україні вік виходу на ринок праці більшості докторів філософії – приблизно 
30 років, а докторів наук – 40 років і більше. А в сфері науково-технічної діяльності зайнято лише 33% фахівців 
високої кваліфікації віком 40 років, в той час як вік 28.5% дослідників становить 60 років і старше [4]. На наш 
погляд, це вкрай критична і небезпечна ситуація для науково-технічного потенціалу країни. Компенсувати 
сформовану тенденцію може тільки значний загальний приріст чисельності власників докторських ступенів 
(рис 1). 

 
  

Рисунок – 1 Кількість працівників задіяних у виконанні НДР 2018 р. 
Джерело: побудовано автором на основі даних Укрдержкомстату 

 
Якщо докторська освіта і далі буде розвиватися в Україні такими ж темпами, то легко підрахувати, що 

тільки на початку наступного століття Україна зможе досягти такого рівня охоплення докторськими ступенями 
відповідної вікової когорти населення, який був зафіксований в 2009 році в розвинених європейських країнах, і 
домогтися успіхів у розвитку інноваційної економіки. Це неприйнятно ні для нинішнього покоління 
українських вчених і громадян, ні для майбутніх поколінь. 

Категорії «інноваційна економіка» та «підготовка висококваліфікованих кадрів» тісно пов’язані між 
собою. За нормальних умов розвитку, чим ефективніша система підготовки наукових кадрів в країні, тим 
більший науковий та творчий потенціал суспільства, тим більш воно готове впроваджувати інновації. З іншого 
боку, інноваційний шлях розвитку економіки створює сприятливе підгрунття для подальшого нарощення 
інтелектуального потенціалу. Водночас, на практиці такий цикл дуже часто розривається, а зв’язок між цими 
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категоріями послаблюється, що зумовлено об’єктивною дією дії цілого ряду факторів, основними з яких є: 
зміна природніх умов, військові та політичні загрози, спіральний характер розвитку технологій, а також 
ментальні та ціннісні орієнтири в суспільстві. 

Отже, в умовах стрімкого розвитку світового господарства та зростаючих темпів виробництва наукова 
та науково-технічна діяльність стає одним з важливих факторів успішного функціонування окремих 
підприємств та економіки країни в цілому.  
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Без управління кадрами не може існувати жодна організація. Гнучка організація праці, самоорганізація 

працівників і груп трудящих, їхня свідома участь не тільки у виробничому процесі, але й в управлінні 
виробництвом стає відправним пунктом створення сучасної системи управління кадровим потенціалом. Тільки 
правильно організований, процес споживання робочої сили на внутрішньому ринку праці забезпечує повне 
використання трудового потенціалу працівника, його можливостей, особистих якостей. Тим самим особливу 
важливість і практичну значимість в управлінні організацією здобуває саме ефективне управління її 
персоналом.  

Кадровий потенціал організації – це сукупність якісних і кількісних характеристик її персоналу, до 
складу яких входить чисельність, склад і структура, фізичні та психологічні можливості працівників, їх 
інтелектуальні й креативні здібності, професійні знання і кваліфікаційні навички, комунікабельність і здібність 
до співпраці, відношення до праці та інші якісні характеристики. Тобто кадровий потенціал компанії складають 
вміння та навички робітників, які можуть бути використані для підвищення її ефективності в різних сферах 
виробництва, для отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту.  

Управління кадровим потенціалом включає багато складових. Серед них: кадрова політика, взаємини в 
колективі, соціально-психологічні аспекти управління, тощо. Ключове місце займає визначення способів 
підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а також стимулювання і мотивація працівників.  

Головними напрямами пошуку резервів розвитку кадрового потенціалу є підвищена увага до 
людського фактору та поповнення знань у сфері управління персоналом, заснованих на сучасних досягненнях 
науки і техніки. Застосування сучасних технологій визначає успіх діяльності підприємства і його 
конкурентоспроможність. Таким чином, формування сучасних підходів до розвитку кадрового потенціалу 
зумовлено дією цілої низки об'єктивних чинників, які сьогодні проявляють себе в вітчизняній економіці. 
Найбільш актуальним є узагальнення зарубіжного досвіду з метою його використання на українських 
підприємствах.  

Сучасна концепція управління людськими ресурсами передбачає: 
1) визнання головної ролі працівників  
2) стратегічний підхід управління людськими ресурсами;  
3) вкладення інвестицій в людські ресурси;  
4) рівноправність і демократичність управління; 
5) підвищення якості життя працівників;  
6) підвищення кваліфікації працівників;  
7) значущість професіоналізму та ін.  
Поміж багатьох видів сучасних практик управління кадровим потенціалом організації слід виділити 

наступні: методика « LAB-profile»; метод управління персоналом в якому за основу прийнято високий рівень 
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залучення людських ресурсів (high іnvolvement approach to HRM або HIHRМ); концепція «управління 
талантами»; «Іnvestors in Рeople» – стандарт якості з управління персоналом.  

Методика «LAB – profile» дає змогу створювати метапрограмні профілі співробітників, або кандидатів 
на існуючи вакантні посади. Такий метод базується на психологічних інструментах управління персоналом, а 
також дає змогу, побудувати метапрограмний образ особистості, за допомогою якого виявляються 
найважливіші характеристики стилю мислення співробітника, а це в свою чергу дає можливість роботодавцю 
передбачити, як саме, та на скільки ефективно працівник зможе впоратися з тією чи іншою задачею 
поставленою перед ним в тій чи іншій діяльності, та розкрити потенціал ресурсів, якими працівник володіє [1].  

Останнім часом все більше акцентується увага на залученні персоналу (employee engagement), 
відповідно до цього, активно вивчається процес управління персоналом на основі високого ступеню залучення 
(high involvement approach to HRM або HIHRМ). HRM може одночасно індивідуально мотивувати професійне 
зростання працівників та мотивувати до продуктивної роботи на спільний результат. HIHRМ системи прагнуть 
«завоювати серця і розуми» співробітників, а не просто, спонукати їх до дотримання правил роботи, 
встановлених керівниками [2]. Цей процес спрямований на досягнення виробничого синергізму, тобто 
підсилення загального результату за рахунок управління виробничою поведінкою співробітників шляхом їх 
залучення та ідентифікації з організацією. 

Поняття «управління талантами» з'явилось в бізнес-лексиконі наприкінці 1990-х років. «Управління 
талантами» – це таке управління персоналом, при якому враховуються індивідуальні особливості розвитку 
кожного співробітника, надається допомога в удосконаленні його сильних сторін і в поліпшенні тих ділових 
якостей, в яких, на власну думку, думку колег і лінійних менеджерів, він відчуває нестачу. Таланти – це 
співробітники з високим потенціалом, розвиток яких пов’язаний із стратегічним кадровим забезпеченням. 
«Таланти» володіють управлінськими компетенціями і бажанням розвиватися і керувати кар’єрою. Реалізація 
складових концепції управління талантами створює основу для формування стратегії розвитку та управління 
талантами в компанії, головні цілі і пріоритети якої мають бути інтегрованими в генеральну стратегію її 
розвитку. Одним із підходів до побудови системи «управління талантами» є категоризація і сегментація всього 
персоналу на групи за критеріями: ефективність, потенціал, компетенції. Це є необхідною умовою для того, 
щоб диференціювати зусилля і витрати компанії на персонал залежно від цінності тієї чи іншої групи 
співробітників. Це дозволяє компанії створити умовну вибірку найефективніших співробітників, сприяти 
вдосконаленню їхніх професійних навичок та здібностей, що надалі дозволяє, призначати цих співробітників на 
значущі позиції в компанії, де їх високі досягнення будуть позитивно впливати на результати бізнесу. Також, це 
забезпечить раціональний фінансовий план, тобто інвестиції в персонал при менших витратах дають 
відчутнішу віддачу. Як відомо, кращі працюють серед кращих, що стимулює загальний розвиток колективу [3].  

Ще один інноваційний підхід до управління персоналом: Investors in People (у перекладі: стандарт 
«Інвестори в Людей») – інноваційна система менеджменту якості, інтеграція стратегії управління персоналом в 
стратегію управління організацією, міжнародний еталон якості управління персоналом, формула взаємодії 
менеджерів і персоналу організації з метою ефективного досягнення цілей і завдань підприємства. Концепція 
стандарту дозволяє побудувати на практиці ефективну систему менеджменту, оптимізувати організаційну 
структуру підприємства, стратегію планування, навчання та розвитку персоналу; використовувати 
нематеріальні чинники мотивації та технології оцінки результативності персоналу, підвищити ефективність 
внутрішніх комунікацій, досягти гармонізації у взаємодії керівників і співробітників з метою забезпечення 
більш високої результативності у діяльності підприємства. 

Система «Investors in People» актуальна для державних підприємств, муніципальних структур, 
громадських і комерційних організацій. 

Переваги від впровадження концепції «Investors in People»: підвищення продуктивності і 
конкурентоспроможності; покращення фінансових показників діяльності організації; забезпечення зростання 
якості сервісу; поліпшення командної взаємодії; підвищення корпоративного іміджу організації; доступ до 
спільного ринку ЄС; підвищення інвестиційної привабливості. 

Важливою передумовою виживання найбільш ефективних організацій у конкурентному середовищі, 
що постійно змінюється, є формування прогресивної системи управління кадрами, яка акумулює досягнення 
сучасних управлінських підходів, провідною ідеєю яких є визнання працівників, людського капіталу – 
найважливішим ресурсом організації. Розробка заходів щодо удосконалення системи управління кадровим 
потенціалом є однією з найбільш важливих задач сучасного менеджменту.  
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УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Н.В. Акименко, кандидат економічних наук, доцент, 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

м. Одеса 
 
Сучасне нестабільне становище економіки України вимагає від підприємств підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-
технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом. Найбільш ефективним 
інструментом підвищення техніко-технологічного рівня підприємств в нинішніх кризових умовах виступає 
інноваційна діяльність. При цьому стають актуальними питання, пов'язані з підвищенням якості управління 
інноваційною діяльністю, спрощенням процесу впровадження інноваційних рішень. 

Питання сутності та особливостей інновацій та безпосередньо поняття управлінських інновацій 
висвітлені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, які розкривають сутність поняття інновацій, 
підходи до класифікації інновацій, особливості процесу їх реалізації, значення управлінських інновацій для 
забезпечення ефективної діяльності підприємств [1, с.25]. 

Так, наприклад, М. А. Йохна та В. В. Стадник трактують управлінські інновації як ті, що спрямовані на 
вдосконалення організаційної структури, стилю і методів прийняття рішень, використання нових засобів 
обробки інформації та документації [2, с.25]. 

Однак, наука управління, у тому числі інноваційного управління, не стоїть на місці. Постійно йдуться 
розробки нових, більш ефективних, інноваційних методів управління. Тому метою цієї роботи є саме виявлення 
сучасних управлінських інновацій. 

Спочатку доцільно привести фактори, які сприяють або стримують ефективне використання 
управлінських інновацій на підприємствах. До чинників, які сприяють розвитку управлінських інновацій слід 
віднести такі, як сприятливість до змін, нововведень, моральну винагороду, суспільне визнання, можливість 
самореалізації, розвиток умов творчої праці, матеріальні стимули. Що стосується чинників, що стримують 
ефективне використання управлінських інновацій, то це: опір змінам, які можуть викликати такі наслідки, як 
зміна статусу, необхідність нової діяльності, зміна стереотипів поведінки, існуючих традицій, страх 
невизначеності, страх відповідальності за помилку, спротив усьому новому, що надходить, відсутність 
матеріальних стимулів [1, 3, с.26]. 

Розглянемо принципи організації управлінських інновацій. Серед загальних принців можна виділити 
наступні: принцип актуальності нововведень; принцип керованості інноваційного процесу; принцип 
системності інновацій.  

Перший принцип – принцип актуальності нововведень. Сутність цього принципу міститься у тому, що 
управлінські інновації треба досліджувати як результат організаційного розвитку організації. Сучасний стан 
менеджменту міститься у змісті планових організаційних перетворень. Тому план нововведення повинен бути 
гармонійно пов'язаний з потребою, яка є на підприємстві у зв’язку з покращенням структури та методів 
управління. 

Другий принцип – принцип керованості інноваційного процесу. Зміст цього принципу міститься у 
тому, що є реальні передумови для створення управлінського впливу на послідовність розробки та реалізації 
інновацій. Метою ефективного управлінського впливу на інноваційний процес є відповідність реального стану 
інноваційного процесу запланованому. 

Третій принцип – принцип системності. Його сутність у тому, що управлінські інновації є єдиним 
процесом, який містить етапи створення, впровадження та реалізації. Ефективна організація взаємодії цих 
етапів між собою має сильний вплив та кінцевий результат. 

У наукових дослідженнях вітчизняних і закордонних авторів пропонується ряд класичних методів 
ефективного управління персоналом. Це адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи [1]. 

Адміністративні (основані на владі, дисципліні та покаранні, відомі в як «метод батога», вони 
спираються на адміністративну підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої структури управління. 

Економічні (базуються на використанні економічних мотивів і відомі як «метод пряника», за їх 
допомогою відбувається матеріальне стимулювання всього колективу та окремих працівників 

Соціально-психологічні (засновані на використанні моральних стимулів до праці і мають вплив на 
співробітників за допомогою психологічних методів з ціллю переведення адміністративного завдання в 
усвідомлений борг, внутрішню потребу людини. 

Більш сучасні, інноваційні методи управління пропонують використання наступних трьох стилів. 
Перший стиль – стиль участі. Він означає пояснення чому кожний працівник важливий в колективі, 

спрямований створити відчуття власної значущості. Зазвичай, він застосовується для нових членів колективу і 
працівників низових ланок. 

Другий стиль – стиль безпосереднього керівництва. Його зміст у наступному: дати співробітникам 
відповідь на запитання: Що? Як? Чому? Коли? Працівники повинні знати, що їм слід робити, які їхні обов'язки, 
коли робота повинна бути закінчена.  
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Третій стиль – стиль командної роботи, тобто обмін досвідом, спільне вирішення проблем та 
колективні поради. 

Останнім часом набуває популярності ідея сприйняття персоналу як стратегічного ресурсу. Для 
ефективного управління цим ресурсом необхідно максимально використовувати його явний і прихований 
потенціал. Основу даного потенціалу становить не тільки професійна майстерність, а й здатність до творчості, 
до креативного мислення та генерації нових ідей. Саме останні складові можуть стати вагомим чинником 
підвищення конкурентоспроможності підприємства і розширення сегмента потенційних споживачів. Тобто 
інновація може бути виражена у залученні персоналу, до розробки нових перспективних ідей. Таке залучення 
може здійснюватись за допомогою різних методів. Далі розглянемо найбільш сучасні та інноваційні з них. 

Наприклад, метод «Альтер-его» (його застосування передбачає погляд на проблемну ситуацію очами 
добре відомої людини). Щоб подолати якусь проблему за допомогою методу «Альтер-его», слід розглянути її з 
точки зору відомої історичної особистості, або діючого обличчя відомої книги, провідного спеціаліста з 
тематики проблеми, відомого успішного лідера-управлінця. Використання підходу «Альтер-его» допомагає 
розробити прогнозне рішення за допомогою підходу та бачення відомих людей.  

Інший метод – «Сесія питань» (його особливістю є те, що застосовується розум колективу, тобто для 
нього характерно обмаль критики та велика кількість свободи міркувань). Сутність цього методу полягає у 
тому, що використовується брейнстормінг – коли декілька чоловік свободо можуть висловлювати свою думки 
не будучи стримані критикою. 

Ще один метод – «Символ» (коли існуючу проблему, або будь-яке невирішене питання треба уявити 
собі як якийсь символ, що якнайближче схожій до проблеми, що розглядається, тоді кожна частина такого 
символу може стати відповіддю на запитання). Під час використання цього методу управлінець повинен 
сформулювати проблему та запропонувати декільком працівникам сформулювати аналогію у вигляді якогось 
символу, який як можна більше відповідає встановленій проблемі та її змісту. Із створеного таким чином 
списку атрибутів цього символу співробітники разом розробляють способи їх застосування для вирішення 
проблеми. 

Метод – «Виклик» (начальник характеризую підлеглим проблему, що склалася, а вони вже повинні 
самостійно, без будь-якої допомоги знайти її вирішення). Під час використання цього методу керівник спонукає 
підлеглих довести свою змогу самостійно розв’язувати проблеми та приймати важливі рішення. 

Ще один метод, якому слід приділити увагу, називається «Рефреймінг» (його використовують під час 
вирішення важливих бізнес-проблем). Самою розповсюдженою формою цього методу є оцінювання 
співробітниками проблемної ситуації з боку фахівців багатьох спеціальностей. Начальник надає співробітникам 
доручення виступити у різних ролях під час надання критичної оцінки багатьох складових частин продукції або 
послуги організації. Він вислуховує їх думки і таким чином отримує нові ідеї. 

Наступний метод – «Метод інверсії» (дослідження найкращих способів вирішення проблеми під час 
аналізу протилежної задачі). Використовуючи даний метод управлінець ставить перед співробітниками задачі, 
протилежні тим, які треба вирішити. Використовуючи такий підхід можна дізнатися рішень, які неможливі для 
даного виробу чи послуги але скористатися цими рішеннями для їх покращення. Таким чином з’являється 
можливість звернути увагу на те, що було непомітно під час постановки проблеми. 

Закінчуючи огляд методів, доцільно звернути увагу на ще один – «Метод провокацій» (пошук переваг 
від несподіваних, може навіть не дуже серйозних ідей). Особливістю цього методу є інтегрування ідей серед 
співробітників. Такі ідеї можуть бути нестандартними і тому дуже важливими для організації, якщо вона хоче 
створити інноваційний товар. 

Підводячи результати проведеного дослідження можна стверджувати, що тема інновацій продовжує 
бути актуальною як у виробничій, технологічній, товарній, так і в управлінській діяльності підприємств. Для 
того, щоб не втрачати свої позицій та навіть покращувати їх, підвищувати рівень ефективності та 
прибутковості, підприємствам необхідно постійно досліджувати інновації, що з’являються і навіть генерувати 
їх самому. Важливу роль при цьому відіграють управлінські інновації, які спрямовані на покращення системи 
управління на підприємстві, а також стимулювання створення та використання інших видів інновацій. 

Що стосується напрямків подальших досліджень, то було б доцільно і надалі продовжувати пошук 
інноваційних методів управління на підприємствах, приділяючи особливу увагу тим методам, які можна 
використовувати для підвищення ефективності роботи не тільки традиційних підприємств, але й такої сучасної 
форми існування підприємств, як віртуальні підприємства. Це важливо і актуально тому, що в економічних 
умовах, які склалися останнім часом у всьому світі, сама така форма організації роботи стає все більш 
затребуваною та активно розповсюджується.  
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Вивчення соціально-економічних систем будь-якого ієрархічного рівня (держава, регіон, галузь, 

організація) неможливо без вивчення її окремих підпроцесів, що характеризують основні напрямки діяльності 
досліджуваного об'єкта - організації. 

Стратегічні аспекти керування організацією стали головним об’єктом уваги для сучасних підприємців. 
Сучасна підприємницька діяльність має цю тенденцію як свою характерну рису. Дотримуючись цього аспекту 
підприємницької діяльності стратегічна поведінка підприємства формується за допомогою розробки напрямів 
розвитку підприємства та формування відповідних заходів та процесів задля контролю, реалізації та 
впровадження стратегічного напрямку розвитку підприємства.  

Одним із системо утворюючих та вирішальних факторів є характерна ніша у ринку, яку займає дане 
підприємство. Першим кроком до формування та вибору стратегії, що визначить подальший розвиток 
організації є внутрішній стратегічний аналіз підприємства. 

Численні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо вивчення стратегічного розвитку 
підприємства були використанні при написанні роботи, а саме роботи та твори таких вчених, як З. Є. 
Шершньова, Т. І. Ткаченко, С.В. Сагова, І. С. Левік, Т. В. Головко, В. О. Василенко, О. С Віханський, І. 
Ансофф, М. Ю. Портер та  П. Ф. Друкер. Але з розвитком науки стратегічного аналізу й планування та 
враховуючи ступінь розвитку сучасної економіки повинні бути розроблені нові методики та стратегії 
внутрішнього аналізу організації. 

Мета даного дослідження – вивчення та виявлення методик проведення стратегічного аналізу та 
аналізування напрямків розвитку внутрішньої організаційної середи. Для цього треба дати визначення таким 
поняттям, як «стратегічний аналіз» та «стратегія». 

Стратегія, як одне з понять управлінської термінології з’явилось в період появи гострої проблеми 
швидкої та адекватної реакції підприємств західного бізнесу на все більш мінливе економічне середовище в 50-
их роках минулого століття.  

Поняття «стратегія» в управлінському контексті великих підприємств викликало лише нерозуміння, 
так як воно було абсолютно новаторським. Поняття «стратегія» використовувалось лише у війковій 
термінології та трактувалось як «наука і мистецтво планування бойових операцій великого масштабу». Авжеж, 
з плином часу поняття «стратегія» стало розповсюдженим в сфері західного бізнесу та в інших сферах 
економічного розвитку [1].  

Стратегічний аналіз – це імплементація зібраної з навколишнього та внутрішнього середовищ 
інформації й перетворення її у відповідну базу даних з метою її використання для формування стратегії 
підприємства.  

Для розробки відповідної стратегії управління підприємством, яка задовільнила б усі зазначені цілі 
необхідно провести стратегічний аналіз. Стратегія підприємства, як результат копіткого стратегічного аналізу, 
базується на аналізі середовища підприємства (зовнішнє й внутрішнє) й проведенні його оцінювання. 

З управлінської точки зору, стратегічний аналіз може бути охарактеризований як процес знаходження 
найважливіших ознак й особливостей середовища підприємства, які оказують вплив на можливий успіх 
підприємства у досягненні цілей й місії за коротко- або довгостроковий період [2]. 

Проведення аналізу й вивчення середовища підприємства є початком процесу стратегічного 
управління, оскільки при копіткому та повномасштабному аналізі стає можливим правильно й доцільно 
визначити місію й цілі діяльності підприємства. Задля досягнення місії підприємства та його цілей необхідно 
розробити стратегію поведінки підприємства, визначення якої базується на тому ж самому стратегічному 
аналізі [3, с. 21].  

Внутрішнє середовище організації або підприємства формується із результатів усіх управлінських 
рішень та являється собою комплексом наслідків та умов управлінської діяльності. 

При проведенні стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації охоплюються численні 
сфери управлінської діяльності, а саме характеристика й аналіз сутності саме внутрішнього середовища 
організації, методика, інструментарій й принциповий склад виконання аналізу та вивчення й аналіз стану 
формуючих чинників внутрішнього середовища. 

З управлінської точки зору, стратегічний аналіз може бути охарактеризований як процес знаходження 
найважливіших ознак й особливостей середовища підприємства, які оказують вплив на можливий успіх 
підприємства у досягненні цілей й місії за коротко- або довгостроковий період [2]. 

Нижче приведемо напрямки аналізу внутрішнього середовища на підприємстві (рис.2). 
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Рисунок 1 – Схема напрямків аналізу внутрішнього середовища на підприємстві 
 
Внутрішнє середовище організації може бути проаналізоване тільки через послідовне оцінювання усіх 

можливостей організації та чітке усвідомлення ступеню їх потенціалу. Такий підхід є основним при 
встановленні місії й цілей організації, адже для їх формування й встановлення необхідне чітке розуміння 
можливостей й потенціалу організації в цілому. Аналіз внутрішньої середи організації дозволяє 
менеджерському складу компанії чітко сформувати місію й цілі організації, які будуть визначати подальший 
розвиток організації. 

Дослідження соціально-економічних систем на кожному рівні ієрархії неможливо без дослідження 
окремих підпроцесів, які характеризують основні види діяльності обстежуваного об'єкта – організації. 

Виробничий напрям включає виробництво, контроль за процесом виробництва та якістю продукції, 
доставка та управління складами, стан та обслуговування технопарку, технічна ефективність потужностей та їх 
навантажень, дослідження та розробки, ефективність використання ресурсів, раціональне використання 
патентів та брендів. Маркетинговий напрямок включає процеси, що пов’язані з продажем продукції і включає 
продуктову стратегію, цінову стратегію, стратегію реклами товару, вибір ринків та систем збуту. Фінансовий 
напрямок охоплює процеси, що пов'язані із підтримкою ефективного використання і руху грошових потоків 
всередині компанії та аналізом і підтримкою належного рівня ліквідності і рентабельності; створення 
інвестиційних можливостей; дослідження можливості отримання короткострокових і довгострокових позик. 

Напрямок управління персоналом включає визначення резервів для ефективного використання 
людських ресурсів компанії; дослідження взаємодії між керівниками та працівниками; найм, навчання кадрів; 
оцінку результатів роботи і стимулювання [4].  

Зазвичай в поняття стратегічного маркетингу включають на першому місці такі завдання 
передпланового маркетингового аналізу, як маркетингові дослідження, сегментація і позиціонування. При 
такому підході мається на увазі, що формування політики маркетингу має тактичний характер. Але з усіх 
аспектів маркетингової діяльності можна виділити як стратегічні, так і тактичні завдання. 

Орієнтація діяльності на споживача виражається у відомому принципі: «Виробляти те, що потрібно 
споживачеві, а не намагатися продати йому те, що вам вдалося зробити». Виходячи з цього принципу, 
орієнтувати на споживача потрібно будь-яку діяльність, на будь-якій стадії життєвого об'єкта. 

Концепцію стратегічного маркетингу рекомендується реалізовувати також при управлінні будь-яким 
об'єктом. В цьому випадку стратегічний маркетинг буде першою загальною функцією управління.  

Методика PEST аналізу часто використовується для оцінки ключових ринкових тенденцій галузі, а 
результати PEST аналізу можна використовувати для визначення списку загроз і можливостей при складанні 
SWOT аналізу компанії. PEST аналіз є інструментом довгострокового стратегічного планування і складається 
на 3-5 років вперед, з щорічним оновленням даних. 

Для дослідження внутрішнього стану підприємства навряд чи можна назвати інший метод, який міг би 
зрівнятися з SWOT-аналізом по ефективності і простоті застосування. Абревіатура методу утворена за 
допомогою з'єднання початкових букв від слів повного найменування: Strengths – Weaknesses -– Opportunities –
Threats (Сила (S) – Слабкості (W) – Можливості (O) – Загрози (T)). 

Проаналізувавши отриману інформацію, можна побачити, що стратегічний аналіз внутрішнього 
середовища компанії з врахуванням впливу факторів дає можливість менеджерам приймати рішення, що є 
важливою складовою успіху у бізнесі. 
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В сучасних умовах глобалізації та підвищеної конкуренції кожне підприємство світу прагне 

впроваджувати інновації для отримання надприбутку, підвищення конкурентоспроможності та престижу 
компанії, збереження позицій на зовнішньому та (або) внутрішньому ринку або знаходження своєї ніші на 
ринку. Технологічні інновації, впроваджені у виробничу діяльність підприємств, забезпечують інноваційний 
прорив. Технологічні інновації передбачають собою створення і реалізацію нових видів продукції, а також 
технологічні зміни продукції.  

Інновацією вважають нововведення в різних галузях і сферах діяльності і науки, при створенні якої 
використовується передовий досвід в поєднанні з новими ідеями, є фінішним результатом інноваційної 
діяльності.   

Існує багато варіантів класифікації інновацій, які впливають на прийняття рішень у процесі управління 
інноваційною діяльністю підприємства. Однією з класифікацій є класифікація інновацій за сферою 
застосування: продуктові інновації, орієнтовані на засоби виробництва та предмети споживання; 

‒ технологічні інновації – зміни у засобах та методах виробництва; соціальні, орієнтовані на побудову і 
функціонування нових структур; комплексні, що являють собою єдність кількох видів змін; ринкові, що 
дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на нових ринках; управлінські інновації, орієнтовані на 
зміни в організації і управлінні виробництвом. 

Складовим елементом, що поєднує між собою всі види інновацій, є технологічні інновації (рис. 1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 ‒ Взаємозв’язок видів інновацій (удосконалено на підставі [2]) 
 
Технологічними інноваціями називають нові технології виробництва (нова чи удосконалена продукція), 

а також впровадження нових інформаційних систем та джерел енергії тощо.  
Особливість технологічних інновацій в тому, що вони дають можливість отримувати зростання 

продуктивності факторів виробництва та (або) зниження виробничих витрат на одиницю продукції. Завдяки 
технологічним інноваціям можна створити новий продукт або вдосконалити існуючий, при використанні нової 
науково-технічної бази або нових матеріальних ресурсів. Це є однією з переваг, бо при використанні старої 
технології такий процес – неможливий. Технологічні інновації мають вплив і на управлінські інновації. При 
цьому впроваджуються нові методи управління, новий стиль керівництва, змінюється організаційна структура, 
відбувається новий підбір кадрів, враховуючи інноваційні зміни і інтереси учасників інноваційного процесу. 
Зв'язок технологічних інновацій з продуктовими полягає в тому, що при розробці нових продуктів чи технології 
вона буде створюватись з використання нових ресурсів чи удосконалення старих, що спрямоване на 
покращення та полегшення роботи технологічного процесу. Тому, при використанні технологічних інновацій 
підприємство зосереджується на розширення та вихід на нові ринки збуту, та вихід не тільки на національний 
рівень, а й на міжнародний.  

Тобто технологічні інновації можуть покращувати якість продукту або вдосконалення старого. Така 
інновація може робити акцент на підвищення продуктивності виробництва. Це можна досягти, якщо 
нарощувати обсяг виробництва звичайного за якістю продукту завдяки таких самих або при збільшені витрат. 
При впровадженні технологічної інновації можна розраховувати на зниження собівартості продукту, завдяки 
чому виникає можливість знизити ціну на товар та мати переваги серед конкурентів. Тому технологічні 
інновації сприяють збільшенню обсягів продажу та створення нових вдосконалених продуктів [4; 5]. Крім того, 
стимулювання створення технологій, конкурентоздатних на світових ринках ‒ це шлях зниження та (або) 
усунення виробничої загрози інноваційної безпеки [6; 7].  

Трансфер технологій – передача технологічних знань та досвіду відносно процесів виробництва 
інноваційної продукції в межах галузі, між галузями, а також між країнами. Складові трансферу технології 
зображені на рис.2.  

 

Технологічні інновації Управлінські інновації Продуктові інновації 

Ринкові інновації Ресурсні інновації 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

133 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Складові трансферу технологій (систематизовано на підставі [8]) 
 

Основними формами трансферу технологій вважаються: внутрішній трансфер – технології в межах 
єдиної бізнес-структури; зовнішній трансфер –передача технологій за межами підприємства. 

Аналізуючи етапи трансферу технологій, слід виділити: фаза ініціювання – означає окремі цілі 
працівників; фаза руху потоків – знання передаються від учасників процесу; фаза інтеграції – 
використовуються одержані знання і особистий досвід.  

Забезпечити комерційний ефект від впровадження та реалізації інновацій можна за допомогою етапу 
комерціалізації технологічних інновацій, що є основним елементом механізму управління та представляє собою 
систему знань щодо розвитку ринку, можливість прогнозування розвитку економіки та можливість впровадити 
методичний інструментарій тощо.  

До етапів комерціалізації технологічних інновацій входять: знаходження і вибір ідей, розгляд 
перспективи впровадження, розробка бізнес-плану реалізації технологічної ідеї, знаходження ресурсів для 
реалізації технологічної інновації, розробка та експеримент, отримання реакції від даного експерименту, 
дифузія.   

Основні методи комерціалізації: франчайзинг, інжиніринг, міжнародне науково-технічне 
співробітництво, науково-виробнича кооперація, придбання патентів та ліцензій.  

Високий рівень інноваційності, виробничої перспективності та комерційний успіх свідчить про 
ефективність впровадження технологічної інновації. Методична база, що будується, враховуючи особливості 
технологічних інновацій є передумовою зростання ефективності етапу комерціалізації. На даний момент 
оцінити успішність впровадження технологічних інновацій в фінансовому плані можливо за допомогою таких 
показників: приріст продуктивності праці, частка економії від впровадження технологічних інновацій, приріст 
прибутку за рахунок нової продукції, приріст фондоозброєності праці, рентабельність інвестицій, приріст 
фондовіддачі, приріст рентабельності виробництва тощо. 

Отже, одним з методів забезпечення ефективності функціонування підприємства і отримання 
максимального прибутку є впровадження у виробничу діяльність підприємства технологічних інновацій. Це 
підвищить рівень діяльності конкретного підприємства і одночасно є важелем інноваційного прориву на рівні 
країни і світу в цілому.  
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Феномен кластеризації – економічної агломерації взаємопов’язаних підприємств на деякій території, – 
відомий з часів ремісничого виробництва. Але тільки починаючи з останньої чверті XX ст. кластери з усією 
очевидністю проявили себе як важливий фактор інноваційного розвитку регіонів. У всьому світі економісти все 
більше схиляються до того, що регіони, на території яких складаються кластери, стають лідерами економічного 
розвитку. Такі регіони лідери визначають конкурентоспроможність національних економік [7,с.57]. 

Більшість дослідників промислової трансформації відзначають, що всі кластери в тій чи іншій мірі 
сприяють інноваційному розвитку [2;3;6]. Відзначається, що концепція кластерів охолює всі напрямки 
інноваційного процесу: нова теорія економічного зростання підкреслює важливість зростаючої віддачі на 
рівень накопичених знань; еволюційна економіка й економіка промисловості показують, що цей процес 
накопичення знань не є лінійним; інституціональна економіка підкреслює важливість організаційних 
нововведень у середині підприємств; соціологія інновацій виділяє важливу роль довіри в зниженні 
трансакційних витрат. 

Поворот кластерної концепції від міжфірмової організації до взаємодії в галузі знань і навичок, призвів 
до розвитку ресурсного підходу в аналізі цього явища. Все більша увага стала приділятися ролі університетів, 
що здійснюють освітню та дослідницьку місії, але і як економічних агентів, здатних бути вузлами 
підприємницької та науково-технологічної взаємодії, тобто зв'язаності. 

У першому наближенні оцінка зв'язності базується на аналізі фінансових потоків, як узагальненої 
характеристиці взаємодії елементів системи. Однак такий підхід є наближеним (з точки зору повноти і точності 
оцінки), так як елементи кластера обмінюються або спільно використовують не тільки фінансові ресурси, але 
також матеріальні, інформаційні та людські. 

Більшість потоків є двонаправленими, тобто представляють собою обмінні операції. При цьому 
фінансовий ресурс виконує забезпечуючу функцію, тобто супроводжує рух інших видів ресурсів. Але в рамках 
системи (в даному випадку кластера) деяка частина ресурсних потоків буде односторонньою. Наприклад, 
поширення інформації про потреби і можливості тих чи інших учасників системи (інформаційний ресурс). 
Іншим прикладом є робота за контрактами співробітників організацій на інших підприємствах, що входять в 
кластер (людський ресурс). Існують приклади, коли один вчений або група вчених створюють підприємство з 
метою комерціалізації створеного ним нововведення. При цьому, вони продовжують свою наукову і 
викладацьку діяльність. Також можлива ситуація, коли протягом досить тривалого часу може існувати 
односторонній фінансовий потік. Наприклад, велике підприємство зі своїх тимчасово вільних коштів фінансує 
інвестиційний проект іншої фірми. Частина односторонніх потоків може існувати тривалий період часу, в тому 
числі на всьому протязі життєвого циклу кластеру або його окремих елементів. Інші односторонні потоки 
можуть бути короткостроковими. Чим вище зв’язність системи, тим більша може бути кількість односторонніх 
потоків і обсяг переданих ресурсів. При цьому важливим є те, що вигоду (в широкому розумінні цього слова) 
отримує не тільки елемент, який бере ресурс, але також той, хто його передає, і система в цілому. 

Кількість і значимість односторонніх потоків може не поступатися, а в 
ряді випадків і перевершувати інтенсивність обмінних операцій. Вся сукупність ресурсних взаємодій всередині 
системи створює такі позитивні 
ефекти для кластера в цілому: 

– формує єдиний ресурсний простір, що сприяє зв'язності і цілісності системи; 
– поліпшує керування поточними процесами і розвитком системи; 
– формує корпоративну культуру партнерства і співробітництва. 
Обмінні операції і односторонні потоки необхідно розглядати як взаємодоповнення елементів кластера 

ресурсами, що дозволяє підвищувати конкурентоздатність як окремого елемента, так і системи в цілому. Будь-
яке підприємство, що входить в систему, може отримати доступ до необхідних йому факторів виробництва 
швидше і з меншими витратами у внутрішньому середовищі, ніж за його межами. Саме через 
взаємодоповнення виявляється ефект синергії, тобто підвищення ефективності використання ресурсів і 
збільшення обсягу продукції (послуг) на виході. Взаємодоповнення має спільні корені з процесами, що 
протікають в соціально-економічній системі в цілому, а саме, не використовуються або недостатньо ефективно 
використовуються ресурси, що починають споживатися тим елементом, який здатний витягувати з них більш 
високу корисність. У кластері ці процеси відбуваються швидше і ефективніше. Це обумовлено тим, що 
кількість елементів кластера значно менше, а їх зв'язність набагато сильніше, ніж в соціально-економічній 
системі регіону (країни). В кластері вище інформованість (обізнаність) учасників про доступність ресурсів. 
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Важливим моментом є фактор географічної локалізації. Близько розташовані організації мають 
можливість швидко і ефективно обмінюватися ресурсами. 

Розглядаючи вплив змін зовнішнього середовища на зв'язність кластера, 
можна відзначити наступні моменти: 
1. Вивільнення і розподіл ресурсів при виникненні негативних явищ. У разі погіршення стану на деяких 

підприємствах відбувається вивільнення частини ресурсів (виробничі площі, персонал і т. п.). При цьому інші 
фірми кластера, які знаходяться в стадії росту, отримують доступ до ресурсів, що вивільняться і 
використовують їх для власного розвитку. 

2. Підвищення якості підготовки фахівців за рахунок адаптації навчальних програм до нових умов. В 
умовах ринкової економіки підприємствам постійно доводиться відстежувати зміни зовнішнього середовища і 
реагувати на них, наприклад, пред'являти нові вимоги до персоналу. Університет, що входить до складу 
кластера, за рахунок контактів з підприємствами здатний швидко внести необхідні зміни в навчальні програми. 

Навчальний заклад буде більш повно відповідати вимогам зовнішнього середовища. Більш того, 
активне залучення на роботу (всередині кластера) випускників вузу є мотивуючим фактором для самих учнів. 
Таким чином, за 

Рахунок адаптації до зовнішнього середовища і мотивації учнів підвищується якість навчання.  
Наведені приклади реакції кластера на зміни зовнішнього середовища стимулюють внутрішні ресурсні 

потоки і тим самим підвищують зв’язність системи. 
Важливим ресурсом в економіці є енергія, проте в даному дослідженні цей вид ресурсу не виділяється, 

так як він надходить із зовнішнього середовища. При цьому організації, які входять в кластер мають право 
використання енергії, але не розташування. Використовується припущення про те, що всі учасники соціально-
економічної системи мають рівний доступ до енергетичних ресурсів і вони доступні в будь-який необхідний 
момент часу в необхідній кількості. Виняток може становити випадок, коли до складу кластера входить 
елемент, який генерує енергію, і він надає цей ресурс за цінами нижче ринкових або з іншими преференціями. 
У зазначеній ситуації для проведення якісної (точної) оцінки кластера буде потрібно виділення енергії, як 
окремого ресурсу на додаток до перерахованих вище. 

Для оцінки зв'язності кластера із застосуванням ресурсного підходу може бути використано наступний 
алгоритм: 

1. Формалізація складу кластера на рівні елементів. 
2. Моделювання структури кластера, тобто перерахування всіх відомих взаємозв'язків (потоків 

ресурсів) всередині системи. 
3. Формування матриці коефіцієнтів впливу/залежності кластера для кожного з перерахованих видів 

ресурсів з використанням побудованої моделі. 
Конкретне значення того чи іншого коефіцієнта визначається відношенням обсягу власних ресурсів 

елемента до обсягу переданих/прийнятих. При цьому коефіцієнти можуть визначатися як на основі фактичних 
даних, так і методом експертних оцінок. 

4. За формулою (1) для кожного виду ресурсу розраховується коефіцієнт зв'язності системи. Таким 
чином, кількість розраховуваних інтегральних коефіцієнтів буде відповідати кількості типів ресурсів прийнятих 
для проведення оцінки: 

 
S = ∑ 훽푖푗 ∙ 훼푖 ∙ 푃푖, ,                                             (1) 

 
де 푃푖 – потенціал i-го елемента системи; 
    훼푖 – коефіцієнт інноваційності i-го елемента; 
   훽푖푗 – коефіцієнт впливу елемента на елемент; 
    n – кількість елементів системи. 
У даному випадку виділяється шість елементів: виробництво, інфраструктура, наука, освіта, малий і 

великий бізнес [5]. 
5. Аналіз отриманих даних. Застосування системного аналізу за і ресурсного підходу дозволяє: 
– зрозуміти природу зв'язків системи; 
– повніше і різнобічне визначати зв'язність системи з різних видів ресурсів; 
– виявляти, порівнювати і аналізувати вплив/залежність елементів кластера по різних ресурсах; 
– оцінювати синергетичний ефект від  взаємодоповнення елементів ресурсами; 
– робити висновки щодо стійкості системи. 
На основі аналізу взаємозв'язків з різних видів ресурсів можна зробити висновок про довгострокову 

стійкість системи. Наприклад, якщо ядром кластера є велика організація, яка є його фінансовим центром і 
закупає обладнання, матеріали, інструменти і т.п. (матеріальні ресурси) у сторонніх організацій (учасників 
кластера). В даному випадку зв’язність системи буде високою за фінансовими потоками і за матеріальними 
ресурсами. За іншими видами ресурсів зв’язки можуть бути дуже слабкими (на рівні шумів, тобто окремі, 
незначні, короткочасні взаємини). При такій ситуації кластер, як система, є дуже вразливим, так як виникнення 
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фінансових труднощів у великого підприємства (ядра) приведе до значного ослаблення зв’язності з 
матеріальних ресурсів і фінансів, а інших, що зв’язують, потоків здатних утримати систему від розпаду немає. 
Як вже було зазначено, інноваційний кластер відрізняється від інших видів кластерів входженням до його 
складу наукової та освітньої організацій. Ця особливість породжує значну кількість інноваційних проектів, які 
ведуться всередині кластера. Ряд інноваційних проектів можуть реалізовуватися декількома елементами 
системи. Наприклад, в проекті можуть брати участь наукова організація, великий і малий бізнес, а також 
організації інфраструктури. Це дозволяє розглядати інноваційні проекти в якості додаткових взаємозв'язків 
кластера. У цьому випадку використання ресурсного підходу надає наступні можливості: 

– визначати ресурси, залучені для реалізації інноваційного проекту; 
– класифікувати результати проекту за типами ресурсів [1, с.87]. 
В результаті з'являється можливість оцінювати вплив інноваційних проектів не тільки на організації, 

які займалися їх втіленням, а й на систему в цілому. Так, наприклад, результати інноваційного проекту 
(НДДКР) проведеного в рамках елементів «освіта» і «наука» можуть бути використані приватною організацією, 
що входить в кластер. У наведеному прикладі в якості посередника може виступати інфраструктура (офіс 
комерціалізації, латентний відділ і т. п.), що знайде своє відображення в значенні коефіцієнтів зв'язності. 

Дані про кількість інноваційних проектів, в сукупності з іншою додатковою інформацією, можна 
використовувати для отримання наступних висновків: 

– визначення стаді на якій знаходиться кластер (формування, розвиток, зрілість, занепад); 
– сприйнятливість кластера до ринкових вимог; 
– висновки щодо ступеня інноваційності кластера (підприємства можуть використовувати площі 

наукової організації для своєї діяльності, приймати на роботу за сумісництвом працівників з цієї організації і 
т.п., але при цьому не використовувати наукові результати для випуску інноваційної та наукоємної продукції). 

Викладений в цій статті ресурсний підхід був апробований на прикладі Єврорегіону «Нижній Дунай» 
[4, с.78-921]. 

Можна зробити наступні висновки: 
1. Застосування системного аналізу і ресурсного  підходу при дослідженні інноваційного кластеру 

дозволяє пояснити природу виникнення синергетичного ефекту і отримати його кількісну оцінку. 
2. Запропонована процедура оцінки відкриває можливості для глибокого аналізу інноваційних 

кластерів і протікаючих в них процесах. 
3. З точки зору прикладного застосування оцінка зв'язності кластера може бути використана при 

прогнозуванні змін, а також для планування заходів щодо стимулювання розвитку, наприклад, як додаткова 
інформаційно-аналітична база для розробки стратегії. 
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Сучасний етап соціального і економічного стану світового розвитку характеризується такими реаліями, 

як соціально-економічна диференціація, соціальна ізоляція окремих соціальних верств, процвітання бідності. 
Міжнародні порівняння показують, що більшою стійкістю до зовнішніх загроз і економічних криз мають країни 
з інклюзивними інноваційними соціально-економічними системами, в яких пріоритетом виступає вирішення 
соціальних проблем в суспільстві і формування політики, спрямованої на соціальний захист окремих 
соціальних категорій і вирівнювання доходів. Основною рушійною силою в економіці такої держави є 
створення соціально орієнтованого підходу, каркасом якого може служити інклюзивна інноваційна  економіка, 
мета якої  забезпечити рівний для людей доступ до економічної незалежності і безперешкодному взаємодії між 
соціальними групами.  Саме стійкий, всеосяжний прогрес, що супроводжується зростанням доходів населення 
нарівні з ростом його економічних можливостей, рівня захищеності і якості життя, повинен бути визнаний 
політиками головною метою економічного розвитку нашої держави [1-5]. 

Так, у звіті 2019 року Україна в Глобальному інноваційному індексі посіла 47 місце та підсумку за 
всіма показниками отримала  індекс 37,4 з 100 можливих [2]. Такі низькі показники можна пояснити тим, що 
через відсутність ефективної  державної підтримки, інноваційну діяльність можуть собі дозволити в основному 
великі підприємства, причому за рахунок власних коштів. Високі витрати, брак фінансових ресурсів, а також 
відсутність доступних кредитів - ключові перешкоди на шляху до інновацій в промисловості, що і пояснює 
низький показник витрат вітчизняних підприємств  на інновації. У загальному обсязі інноваційних витрат 
майже 70% йде на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, 15% ̶ на виконання внутрішніх 
розробок і лише 9,1% ̶ на фінансування зовнішніх досліджень. Близько 40% підприємств в процесі інноваційної 
діяльності співпрацюють головним чином з постачальниками обладнання та програмного забезпечення, а також 
клієнтами. Натомість з університетами спільно працюють лише 7% підприємств, що здійснювали технологічні 
інновації, чим і пояснюється таке низьке значення показника співпраці університетів і бізнесу [3]. Що 
стосується такого важливого напряму, як державні закупівлі високотехнологічної продукції, в Україні відсутні 
будь-які спеціальні механізми по їх стимулювання. Таким чином, низька здатність до інновацій в Україні 
обумовлена тим, що підприємства освоюють нові технології переважно імпортуючи інвестиційні товари, а не 
докладаючи зусилля по створенню нових продуктів і процесів.   

Необхідно зазначити, провідні вчені стверджують, що програми сталого розвитку можна реалізувати 
тільки в тому випадку, якщо всі країни, особливо країни, що розвиваються, зможуть ширше застосовувати 
знання та інновації в своїх соціальних і економічних процесах. Динамічні і конкурентоспроможні підприємства 
перетворюють в реальність структурну трансформацію, створюючи нові виробництва з більш високою доданою 
вартістю, підвищуючи диверсифікацію експорту, забезпечуючи отримання іноземної валюти. Інноваційні 
підприємства створюють нові і більш якісні робочі місця, які сприяють соціальній інтеграції, і впроваджують 
інновації, які можуть зменшити навантаження виробництва і споживання на навколишнє середовище.  

В умовах обмеженості  фінансових ресурсів Україні вкрай важливо активізувати  розвиток інноваційної 
діяльності як на рівні окремого підприємства, так і інтегрованих структур в цілому, що передбачає створення 
стрункої і добре обґрунтованої системи фінансування у контексті різноманітних напрямків (табл.1).  

 
Таблиця 1. Напрямки фінансування інноваційної діяльності  

Приватне фінансування Державне фінансування 
- Особисті заощадження  або співробітників; 
- Краудфандінг; 
- «Бізнес-ангели»; 
- Венчурний капітал; 
- Позики у комерційних банків; 
- Фондові ринки; 
- Інвестиції в перетворення, стійкі інвестиції, 
соціально відповідальні інвестиції; 
- Облігаційні позики (традиційні); 
- Облігаційні позики з соціальної віддачею, «зелені» 
облігації 

- Державні гранти і субсидії; 
-  Інноваційні фонди і технологічні фонди; 
- Державні закупівлі на цілі інновацій; 
- Інноваційні ваучери; 
- Премії за інновації; 
- Інструменти банків розвитку; 
- Податкові пільги; 
- Партнерство між підприємствами, науковими 
колами та державою; 
- Міжнародна допомога з метою інноваційного 
розвитку 

 
Варіативність вибору методів фінансування інноваційної діяльності дозволить підприємствам створити 

необхідні умови для накопичення і маневру коштами і надасть можливість їх концентрації на ключових 
напрямках інноваційної політики.  
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Окрім проблем з фінансуванням інноваційної діяльності, відсутня налагоджена координація, тобто в 
нашій країні органи державного управління, наука, виробництво і освіта розвиваються незалежно один від 
одного. Національна інноваційна система не здатна забезпечити ефективного державного управління 
інноваційною діяльністю, а об'єкти інноваційної інфраструктури не призводять до зростання обсягу 
відвантажених інноваційних товарів і збільшення витрат на наукові дослідження і розробки. 

В умовах обмежених фінансових ресурсів доцільно активізувати проектне фінансування з метою 
посилення інноваційного потенціалу промислових підприємств у формі спільного фінансування реалізації 
проектів або часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими виробниками для реалізації проектів.  
Необхідно виділення грантів для вчених для комерціалізації перспективних результатів науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт в університетах та інших установах, які ведуть наукову і науково-технічну 
діяльність.  

Зазначені негативні тенденції розвитку вітчизняної інноваційної діяльності потребують впровадження 
мережевих принципів у контексті фундаментального переосмислення традиційної ієрархічної моделі взаємодії 
між основними рушійними силами суспільства - університетами, державою і бізнесом. Як вважають провідні 
фахівці з проблем інноваційного розвитку, кожна зі сторін бере на себе завдання, традиційно властиві іншим 
учасникам, створюючи разом нові мережеві системи з горизонтальними зв'язками як механізм успішного 
втілення в життя інноваційних планів модернізації економіки. Університети стають засновниками бізнес-
інкубаторів, де студенти і професори створюють нові фірми, спираючись на технології, розроблені в 
університетах,  а держава бере на себе функції венчурного інвестора та регулятора. Бізнес-спільнота активізує 
розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у власних або спільних з університетами лабораторіях. 
Така співпраця сприяє природному формуванню інноваційної динаміки і творчого оновлення, яке виникає в 
кожної з трьох інституційних сфер: університетській, промислової та державної. 

Таким чином, інклюзивний інноваційний розвиток України  дуже складний, залежний від комплексу не 
тільки внутрішніх, але і зовнішніх обставин процес, в значній мірі взаємодіє з участю всіх категорій та верств 
населення в підтримці і побудові соціальної держави на інноваційних засадах. Поряд з проведенням ряду 
стратегічних реформ необхідна інтенсивна робота по диверсифікації економіки і відходу від ресурсної 
залежності в рамках комплексної програми підтримки індустріалізації та інклюзивного інноваційного розвитку. 
Необхідно побудувати інклюзивну інноваційну економіку, засновану на знаннях, яка буде двигуном зростання, 
диверсифікації та глобальної конкурентоспроможності шляхом підвищення наукового потенціалу, 
прискореного трансферу знань і технологій, підвищення ефективності національної інноваційної системи та її 
основних інститутів.  
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