
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

1.1 Поняття «інновації» та їх класифікація 

Невід'ємною характеристикою сучасної економіки, головною умовою 

становлення ефективної моделі економічного зростання на початку третього 

тисячоліття, є інноваційна спрямованість. Перехід економіки країни на інно-

ваційний шлях розвитку зумовлює динаміку економічного зростання і рівень 

конкурентоспроможності підприємств всередині галузей і в світовому госпо-

дарстві. 

Поняття інновації в науковий обіг ввів австрійський вчений  

Йозеф Шумпетер у 1911 році. У своїй роботі «Теорія економічного розвитку» 

він зазначає, що інноваційні процеси є новими комбінаціями, які формуються 

в результаті реорганізації виробництва завдяки використанню нової техніки, 

появі нової сировини, впровадження нової продукції, виникнення нових рин-

ків збуту [8, C. 27]. 

Дослідження сутності «інновація» свідчить про те, що серед вчених 

немає єдиної думки щодо визначення даного поняття. Так, в табл. 1.1 наведе-

но трактування поняття «інновація» різними науковцями. 

Тема інновацій за останні кілька років захопила корпоративний і полі-

тичний дискурс планети. Всесвітній економічний форум в Давосі вже декіль-

ка років поспіль присвячений четвертій промисловій революції та її наслід-

кам у всіх сферах. Глобальні інституції вбачають у технологіях головного 

драйвера розвитку й головну умову для виживання компаній та країн. 

Варто зазначити, що процес створення інновацій може здійснюватися 

спеціалізованими науково-дослідницькими організаціями як основний вид 

діяльності, представляючи собою розробку нових продуктів для продажу або 
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оренди на ринку інноваційних технологій, наприклад, шляхом видачі ліцен-

зій. У той же час, велика кількість підприємств шляхом створення власних 

підрозділів НДДКР займається розробленням та удосконаленням продуктів 

як допоміжним напрямком діяльності [24, C. 54]. Іншими словами, суб'єкти 

господарювання можуть здійснювати інноваційні розробки самостійно або 

купувати нові технології у спеціалізованих науково-дослідних організаціях. 

Таблиця 1.1 

Трактування терміну «інновація» 

Автор Визначення 

Б. Твісс [59] Процес, в якому винахід або нова ідея набуває економічного змісту 

Ф. Ніксон [43] 

Сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, що приво-

дять до появи на ринку нових товарів, поліпшення промислових про-

цесів і обладнання 

Б. Санто [51] 

Суспільно-економічний процес, який через практичне використання 

ідей і винаходів приводить до створення кращих за своїми властивос-

тями виробів, технологій, і в разі, якщо інновація орієнтована на еко-

номічну вигоду, прибуток, її поява на ринку може принести додатко-

вий дохід 

Ю.П. Морозов 

[44] 

Прибуткове використання інновацій у вигляді нових технологій, видів 

продукції, організаційно-технологічних та соціально-економічних 

рішень виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру 

П.Н. Завлін, 

А.К. Казанцев, 

Л.Э. Мінделі [13] 

Використання в тій чи іншій сфері суспільства результатів інтелектуа-

льної (науково-технічної) діяльності, спрямованих на вдосконалення 

процесу діяльності або його результатів 

Д.В. Соколов,  

А.Б. Титов, 

М.М. Шабанова 

[29] 

Підсумковий результат створення та освоєння принципово нового або 

модифікованого засобу (нововведення), що задовольняє певні суспі-

льні потреби і обумовлює ряд ефектів (економічний, науково-

технічний, соціальний, екологічний) 

Закону України 

"Про інноваційну 

діяльність" [50] 

Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рі-

шення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого ха-

рактеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 

(або) соціальної сфери 

Дідченко О.І. 

[24] 

Зміни у всіх сферах життєдіяльності підприємства: виробничій, мар-

кетинговій, фінансовій, організаційній, соціальній за допомогою 

впровадження, освоєння і використання нових або вдосконалених рі-

шень, заснованих на науково-технічних досягненнях, з метою задово-

лення постійно зростаючих потреб суспільства і підвищення конкуре-

нтоспроможності самого підприємства. 

 

Класифікація інновацій за різними групами не тільки конкретизує 

структуру об’єкта, а й виявляє в ньому проблемні зв’язки. Вітчизняні та за-

рубіжні дослідники, висловлюють широке коло думок щодо структури суку-
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пності інновацій, складу та характеристики класифікаційних ознак. У ході 

дослідження було розглянуто найважливіші ознаки, які лежать в основі відо-

мих класифікацій. Так, у вітчизняній та зарубіжній літературі їхня кількість 

перевищує двадцять, але це свідчить лише про те, що здебільшого підміню-

ються поняття загальної типологічної ознаки характеристикою їх видових 

відмінностей усередині типологічних груп [5, C. 31].  

Розглянемо декілька варіантів класифікацій інновацій, які можна відо-

кремити із великої кількості існуючих. У табл. 1.2 наведено класифікацію, в 

якій відокремлені види інновацій на основі п’яти класифікаційних ознак з 

точки зору організації, яка практично реалізує інновації в своїй економічній 

діяльності. 

Таблиця 1.2 

Класифікація інновацій [38, 56] 

Класифікаційна 

ознака 
Вид інновації 

1 2 

Предмет і сфера 

докладання 

1. Продуктові – нові продукти і послуги;  

2. Ринкові – відкриття нових сфер застосування продукту; дозволяють 

реалізувати послуги на нових ринках;  

3. Інновації-процеси – технологія, організація виробництва та управлін-

ські процеси. 

За роллю в реалі-

зації цілей орга-

нізації 

1. Поліпшувальні – проводяться в межах розвитку й удосконалення на-

прямів діяльності; 

2. Стратегічні – створюють нові напрями діяльності або забезпечують 

успішне функціонування існуючих напрямків на тривалий період. 

За значенням для 

реального на-

пряму діяльності 

1. Базисні (фундаментальні) – радикально змінюють усталений або фо-

рмують новий напрям діяльності; 

2. Модифікувальні – здійснюються в межах удосконалення й розвитку 

базисних; 

3. Псевдоінновації – зовнішні неістотні зміни продуктів, або процесів, 

що не мають принципової новизни і не створюють жодних додатко-

вих переваг для споживачів. 

За сферою діяль-

ності підприємс-

тва 

1. Інновації «на вході в підприємство» − цільові, якісні чи кількісні змі-

ни у виборі або використанні матеріалів, сировини, обладнання, ін-

формації, працівників, інших видів ресурсів. 

2. Інновації «на виході з підприємства» − зміни в результатах виробни-

чої діяльності (виробах, послугах, технологіях).  

3. Інновації структури підприємства – цільові зміни у виробничих, об-

слуговуваних і допоміжних процесах. 

Продовження табл. 1.2 
1 2 
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За змістом діяль-

ності 

1. Технологічні – спрямовані на створення та освоєння виробництва но-

вої продукції, технології й матеріалів, модернізацію обладнання, ре-

конструкцію споруд, реалізацію заходів з охорони навколишнього се-

редовища;  

2. Виробничі – орієнтовані на розширення виробничих потужностей, 

диверсифікацію виробничої діяльності, зміну структури виробництва 

тощо; 

3. Економічні – спрямовані на зміну методів і способів планування всіх 

видів виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих ви-

трат, зростання матеріального стимулювання, зацікавленості праців-

ників, раціоналізацію системи обліку; 

4. Торгівельні – використання нових методів цінової політики та форм 

взаємодії з постачальниками й замовниками; надання чи отримання 

фінансових результатів у формі кредитів, інтернет-магазин тощо; 

5. Соціальні – пов’язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціаль-

ного забезпечення, психологічного клімату в колективі та ін; 

6. Управлінські – спрямовані на вдосконалення організаційної структу-

ри, стилю й методів прийняття рішень, використання нових засобів 

опрацювання інформації та документації. 

 

Інша група авторів дає наступну класифікацію інновацій, поділяючи їх 

на такі групи [65]:  

 1. За типом нововведення: правові, матеріально-технічні, організацій-

но-управлінські, соціальні, економічні та педагогічні; 

 2. За інноваційним потенціалом: радикальні, модифіковані та комбіно-

вані; 

3. За особливостями інноваційного процесу: внутрішньо-організаційні 

та між організаційні; 

4. За механізмом здійснення: дифузійні, одиничні, успішні та неуспіш-

ні, завершені та незавершені; 

5. За ефективністю: орієнтовані на зростання ефективності виробницт-

ва чи управління суб’єктом господарювання, на покращення умов праці;  

6. За спадкоємністю: заміщуючі, скасовуючі, поворотні, відкриваючі та 

ретро введення.  

Підхід запропонований Е. А. Уткіним відображає більш широкий 

погляд на поняття та сутність інновацій як суспільного явища, яке не 

обмежується тільки підприємством. Дещо схожий підхід наводить Ю. Бажал, 

але він обмежує кількість класифікаційних ознак трьома, які на його погляд 

достатньо розкривають зміст інновації, а саме дозволяють визначити: тип, 
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функцію і місце:   

1. За типом: продуктові, технологічні, сировинні, організаційні, збутові 

та інфраструктурні; 

2. За інноваційною функцією: базові, поліпшуючі та псевдо інновації; 

3. За новизною місця впровадження: нова галузь (нове виробництво), 

існуюча галузь (існуюче виробництво) [4].  

Серед великої кількості підходів до інновацій також слід відзначити 

класифікацію В. Г. Мединського, який пропонує класифікувати інновації за 

такими ознаками:  

- рівень розробки та поширення;  

- ступінь впливу на зміни;  

- роль у відтворюючому процесі;  

- сфера впровадження та поширення;  

- ступінь новизни та глибини змін;  

- спрямованість дії;  

- масштаб інноваційних процесів [38]. 

Слід зазначити, що особливістю сучасного розвитку підприємств є без-

перервність інноваційної діяльності. Це пояснюється двома концепціями. 

Перша концепція має на увазі використання радикальних, масштабних 

змін, так званих проривів в діяльності організації. Варто зазначити, що за до-

помогою радикальних змін підприємства здатні досягати навіть ті цілі, які 

довгий час вважаються досяжними в теорії, однак для їх реалізації на прак-

тиці не вистачає технологій і знань колективу в їх використанні. Радикальні 

зміни часто є більш успішними, якщо беруть свій початок з критичної ситуа-

ції. Це пов'язано з тим, що реальна небезпека є стимулом розумової діяльнос-

ті, яка необхідна для усвідомлення справжніх потенційних вигід. До радика-

льних сучасних концепцій вдосконалення організації відносяться: поліпшен-

ня напрямків в роботі через метод ідеалізації, використання технології бенч-

маркінгу, застосування процесів реінжинірингу, реалізація концепції «Шість 

сигм» [16]. 

Друга концепція включає в себе реалізацію безперервного вдоскона-
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лення шляхом постійних змін і поліпшень всіх форм і видів діяльності. Слід 

підкреслити, що організації, які лідирують на світових ринках, досягають ус-

піху не тільки за рахунок безперервних вдосконалень, а й здійснюють їх 

більш ніж в одному напрямку одночасно. Важливе значення має синергія різ-

них дій щодо поліпшення і необхідність їх здійснення на всіх рівнях органі-

зації. Застосування концепції кайдзен, концепції бережливого виробництва 

(Lean production, Toyota Production System – TRS) є яскравим прикладом реа-

лізації поступових змін в організації [16]. 

Важливим є той факт, що спочатку вище зазначені концепції були при-

значені для виробничих підприємств, проте їх основні ідеї та принципи сьо-

годні стають все поширенішими і в інших галузях. 

Для здійснення безперервних вдосконалень підприємства вибирають 

підходи, створені на основі узагальнення світового досвіду в області мене-

джменту. До таких підходів відносяться вдосконалення діяльності через за-

стосування стандарту ISO 9001, впровадження збалансованої системи показ-

ників, використання моделі вдосконалення Європейського фонду управління 

якістю (European Foundation for Quality Management – EFQM). 

Обидві концепції є відмінними за обсягами фінансових, часових та ін-

ших витрат, однак найбільш успішно розвиваються підприємства, які комбі-

нують безперервне вдосконалення з проривами. 

Таким чином, інноваційна діяльність підприємства є необхідним і без-

перервним процесом. Наявність інноваційної складової в діяльності підпри-

ємства свідчить про його постійне вдосконалення, характеризує його поло-

ження на ринку, частку нової продукції, яка відповідає реальним потребам 

ринку, і визначає його конкурентні переваги. 

Отже, інноваційна діяльність є діяльністю, пов'язаною з використанням 

і комерціалізацією наукового, науково-технологічного результату і 

інтелектуального потенціалу з метою отримання нової продукції, технології 

її виробництва і задоволення потреб споживачів. Виходячи з цього, 

інноваційний розвиток можна розглядати як систему цілеспрямованих і 

взаємозалежних попереджувальних заходів, які забезпечують досягнення 
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необхідного економічного зростання для реалізації цілей розвитку 

підприємства. Воно є більш успішним, коли охоплює не одну вузьку область, 

а включає в себе також сфери, що впливають на загальний результат 

(управління, маркетинг, навчання персоналу, фінанси, продаж тощо) [17]. 

На основі факторів, що впливають на формування інновацій, можна 

виділити три основні види інноваційного розвитку підприємства: продуктове, 

технологічне і соціальне [61, С. 105]. 

Продуктовий інноваційний розвиток є процесом оновлення збутового 

потенціалу підприємства, за допомогою якого досягається збільшення обсягу 

одержуваного прибутку, вихід на нові ринки збуту, створення нових робочих 

місць тощо. 

Технологічний інноваційний розвиток характеризується як процес оно-

влення виробничого потенціалу підприємства, який направлений на підви-

щення продуктивності праці і економію ресурсів. Даний тип розвитку сприяє 

збільшенню обсягів одержуваного прибутку, вдосконаленню техніки безпе-

ки, проведенню заходів щодо захисту навколишнього середовища, підви-

щенню ефективності використання внутрішньо фірмових інформаційних си-

стем. 

Технологічний інноваційний процес складається з чотирьох основних 

етапів [61]: 

- розпізнавання проблеми; 

- генерація ідеї; 

- вибір технології; 

- розроблення та реалізація рішень. 

Соціальний інноваційний розвиток характеризується як процес мето-

дичного поліпшення соціальної сфери. Реалізація такого виду розвитку спри-

яє розширенню можливостей на ринку робочої сили, стимулює персонал, 

зміцнює довіру до соціальних зобов'язань. 

Таким чином, інновації – це зміни у всіх сферах життєдіяльності підп-

риємства: виробничій, маркетинговій, фінансовій, організаційній, соціальній 

за допомогою впровадження, освоєння і використання нових або вдоскона-
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лених рішень, заснованих на науково-технічних досягненнях, з метою задо-

волення постійно зростаючих потреб суспільства та підвищення конкуренто-

спроможності самого підприємства. На сьогодні, впровадження інновацій 

розглядається як один із способів підвищення конкурентоздатності товарів, 

підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості. 

 

 

1.2 Сутність та особливості інноваційного менеджменту 

підприємства 

Управління інноваційним процесом – невід'ємна складова діяльності 

будь-якого підприємства, що охоплює планування, організацію та стимулю-

вання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів, розрахова-

них на здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підпри-

ємства.  

Ефективність інноваційного розвитку підприємств залежить не тільки 

від результатів діяльності самостійних економічних суб'єктів окремо, але і 

від того, як вони взаємодіють між собою як елементи загальної системи ство-

рення і використання нових технологій (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Характеристика типів інноваційної системи [17, 38] 

Типи 

інноваційної 

системи 

Основні характеристики 

1 2 

Інноваційна  

система на 

індивідуальному 

рівні 

Інноваційний розвиток на рівні фізичної особи. На даному етапі від-

бувається основне виробництво і розвиток знань, а також інвестуван-

ня в сферу наукоємних технологій, шляхом придбання товарів і пос-

луг, необхідних для забезпечення життєдіяльності та задоволення 

власних потреб. 

Інноваційна  

система на  

мікрорівні 

Інноваційний розвиток, який здійснюється підприємством, шляхом 

створення і випуску наукомісткої продукції або шляхом надання пос-

луг щодо забезпечення інноваційного процесу (освіта, юридичний та 

інформаційний супровід, фінанси і т.д.) 

Інноваційна  

система на 

мезорівні 

Інноваційний розвиток, який здійснюється на рівні холдингів або кор-

порацій переважно в межах однієї країни. 
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 Продовження табл. 1.3 

1 2 

Інноваційна  

система на 

макрорівні 

Інноваційний розвиток, який здійснюється в межах країни або її час-

тини (регіон, область, місто), інституційною основою якої є державна 

інноваційна політика. 

Інноваційна  

система на 

гіперрівні 

Інноваційний розвиток, який здійснюється об'єднаними державними 

системами (США, ЄС, Росія), транснаціональними корпораціями. 

Інноваційна  

система на 

глобальному  

рівні 

Створення та впровадження нових технологій на світовому рівні. 

Прикладами таких груп можна вважати інформаційну мережу Інтер-

нет (формалізована мережа) і фундаментальні науки (неформалізована 

мережа). 

 

На основі способу організації інноваційного процесу на підприємстві, 

який видозмінювався в процесі розвитку ринкового механізму, виділяють три 

моделі інноваційного розвитку. 

а) Інноваційний розвиток на основі внутрішньої організації, при якому 

інновації створюються всередині підприємства спеціалізованими підрозділа-

ми на основі планування та оцінки їх взаємодії з інноваційного проекту. 

б) Інноваційний розвиток на базі зовнішньої організації на контрактній 

основі, при якому створення і (або) освоєння інновацій здійснюється за до-

помогою процедури закупівлі між сторонніми організаціями. 

в) Інноваційний розвиток на базі зовнішньої організації за допомогою 

венчурів, при якому підприємство для реалізації інноваційних проектів за-

сновує дочірні венчурні фірми, які залучають додаткові інвестиції [68]. 

Залучення чи створення інновацій повинно відбуватися цілеспрямова-

но, з метою формування конкурентних переваг на тому сегменті ринку, де 

працює підприємство. Важливо не лише своєчасно визначити перспектив-

ність певної ідеї та оцінити її комерційну вигідність, а й створити умови для 

оперативного впровадження новації на підприємстві. 

Управління інноваційною діяльністю охоплює багато функції, які 

спрямовані на те, щоб вирішувати специфічні питання щодо взаємодії між 

підрозділами підприємства, які здійснюють конкретні види інноваційної дія-

льності. 
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Залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення 

власними силами реалізується через систему інноваційного менеджменту. 

Інноваційний менеджмент – підсистема менеджменту, метою якої є 

управління інноваційними процесами на підприємстві. Функціонально інно-

ваційний менеджмент являє собою сукупність економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною 

діяльністю конкретного об'єкта управління з метою одержання найоптималь-

нішим способом економічних результатів цієї діяльності [5]. 

Слід зазначити, що інноваційний менеджмент, як наука і мистецтво 

управління, за свою основу бере теоретичні положеннях загального менедж-

менту, серед яких визначальними є закони та закономірності динамічних си-

стем, принципи, функції, форми й методи цілеспрямованої діяльності людей 

у процесі управління цими системами. Мистецтво як функціональний еле-

мент інноваційного управління забезпечує повноцінне використання знань, 

ідей, досвіду, прийняття творчих рішень керівниками і спеціалістами, розви-

ток ініціативи всіх учасників інноваційної діяльності в організації. 

Як вид діяльності, інноваційний менеджмент являє собою сукупність 

процедур, що утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. 

Ця сукупність складається з відповідних функцій управління, кожна з яких 

розділяється на окремі види роботи (етапи), що пов'язані з багатогранною 

діяльністю підприємства і виконуються у відповідній послідовності.  

Як процес, інноваційний менеджмент варто розглядати як послідовне 

виконання управлінських функцій на всіх етапах реалізації інноваційної дія-

льності на підприємстві, які стосується виробничо-технологічних, збутових і 

управлінських процесів.  

Інноваційний менеджмент, як апарат управління інноваціями, передба-

чає створення певної ієрархічної організаційної структури, до складу якої 

входять спеціалізовані підрозділи управління, керівники різних рівнів, які 

наділяються повноваженнями на прийняття та реалізацію відповідних управ-

лінських рішень і несуть відповідальність за їх результати. 
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Сфера впровадження інновацій визначається обраною стратегією 

розвитку підприємства, першочерговими завданнями, наявним потенціалом 

(рис. 1.1). 

Інноваційне управління створює умови як виживання, так і зростання 

господарських організацій, формування наукомістких галузей, що ведуть до 

корінних змін асортименту товарних ринків, зростання продуктивності праці, 

конкурентоспроможності підприємств, держави.  

Інноваційний менеджмент

Сфера управління нововведеннями

Технічна Технологічна
Соціально-

економічна
Управлінська

Знаряддя 

праці

Продукти 

(послуги)

Обладнання

Інструменти

Засоби 

зв зку

Технологічний 

процес

Матеріали

Кваліфікація і 

досвід

Ноу-хау

Організація 

праці

Професійне 

зростання 

Творчий 

потенціал

Культура 

організації

Ринки збуту

Нові методи, 

прийняття 

рішень

Організаційні 

структури

Способи 

стимулювання 

робітників

Управління 

персоналом

Стилі 

управління
Стосунки зі 

споживачами, 

постачальниками, 

державними 

установами та ін. 

 

Рис. 1.1. Сфери впровадження інновацій [20, С. 113]  

 

Як система управління інноваційний менеджмент складається з двох 

ланок або підсистем: керуючої підсистеми (суб'єкта управління) і керованої 

підсистеми (об'єкта управління). Зв'язок суб'єкта управління з об'єктами від-

бувається за допомогою руху інформації. Цей рух інформації являє собою 

сам процес управління, тобто процес розроблення і здійснення керуючої дії 
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суб'єкта управління на об'єкт управління. Механізм керуючого впливу вклю-

чає збір, обробку і передавання необхідної інформації та прийняття відповід-

них рішень.  

Суб'єктом управління в інноваційному менеджменті можуть бути ме-

неджери і спеціалісти різного рівня залежно від об'єкта управління. Об'єктом 

управління в інноваційному менеджменті можуть бути інноваційні процеси, 

інноваційна діяльність, інновації, економічні відносини між учасниками рин-

ку інновацій (рис. 1.2). 

Діагностика зовнішнього 

середовища 

Діагностика внутрішнього 

середовища 

Суб єкти управління

Керівництво 

підприємства

Професійна група 

менеджерів

Спеціалісти 

суміжних відділів

Механізм управління

Стратегія Тактика
Цілі та 

пріоритети
Методи Структура Ефективність

Об єкти управління

Інновації
Інноваційна 

діяльність

Інноваційний 

процесс

Трансфер та комерціалізація 

нововведень

Внутрішній інноваційний механізм

Ринок інновацій

Вихідний інформаційний 

потік

Вхідний 

інформаційний 

потік

 

Рис. 1.2. Узагальнена схема інноваційного менеджменту  

на підприємстві [65]  

 

Інноваційний менеджмент як система – це комплекс неформальних і 

формальних правил, принципів, норм, методів, ціннісних орієнтирів, органі-

заційних форм, зв'язків і економічних відносин, які регулюють різні сфери 

інноваційної діяльності [33, С. 75].  

Як зазначають М. Йохна та В. Стадник, інноваційному менеджменту, 
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як і будь-якій іншій системі, притаманні такі якості: взаємозв'язок і взаємодія 

всіх компонентів системи; цілісність, узгодженість і синхронність у часі, уз-

годженість з місією і цілями організації; адаптивність, гнучкість до змін се-

редовища; автономність елементів організаційної структури, функцій управ-

ління; багатофункціональність і багатоаспектність, що реалізується через 

здатність до переналагодження, переорієнтації, оновлення відповідно до змін 

середовища [5, С. 112].  

З позицій підприємств механізм управління інноваційною діяльністю 

завжди чітко визначений, оскільки спрямований на досягнення певних інно-

ваційних цілей шляхом впливу на чинники, які забезпечують досягнення на-

мічених цілей, і цей вплив здійснюється за допомогою використання певних 

ресурсів або потенціалів підприємства. 

Управління інноваційною діяльністю підприємства передбачає: 

- розроблення інноваційних цілей розвитку; 

- створення системи інноваційних стратегій; 

- аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та ри-

зику; 

- аналіз інноваційного потенціалу підприємства; 

- оцінку ситуації на ринку; 

- пошук інноваційних ідей, ноу-хау; 

- прогнозування ситуації на ринку; 

- формування інноваційного та інвестиційного портфеля, розроблення 

проектів; 

- планування та організацію наукових розробок, їх впровадження у ви-

робництво; 

- удосконалення організаційної структури управління; 

- управління персоналом; 

- оцінювання ефективності інноваційних проектів; 

- процедури прийняття управлінських рішень; 

- вивчення ринкової кон'юнктури, інноваційної діяльності конкурентів; 
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- дослідження ринку для нових продуктів і технологій (місткість ринку, 

умови й еластичність попиту тощо); 

- прогнозування діяльності, характеру і стадій життєвого циклу нової 

продукції (на цій підставі приймаються рішення про розміри виробничих по-

тужностей, обсяги капіталовкладень); 

- дослідження ресурсів, необхідних для проведення інноваційних про-

цесів; 

- аналіз ризиків інновацій, визначення методів їх мінімізації; 

- вибір організаційної форми створення, освоєння й розміщення на ри-

нку нових товарів (моніторинг інноваційного проекту, внутрішній або зовні-

шній венчур); 

- дослідження доцільності та планування найбільш адекватної форми 

передавання технології в процесі їх створення, освоєння, розміщення на рин-

ку (ліцензії, трансфери, науково-технічне співробітництво). 

Різноманітність діяльності з управління інноваційними процесами мо-

же бути представлена у вигляді певних функцій в ланцюзі: ідея-наукові дос-

лідження-розробки-моделювання-виробництво-реалізація інновацій. 

До основних функцій, які відображають зміст інноваційного менедж-

менту як процесу, належать: 

1. Прогнозування. 

2. Формування інноваційних цілей (планування). 

3. Організація. 

4. Координація (керівництво). 

5. Мотивація і стимулювання. 

6. Контроль. 

Таким чином, інноваційний менеджмент – це сукупність економічних, 

мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління 

інноваційною діяльністю підприємства з метою одержання 

найоптимальнішим шляхом позитивних економічних результатів цієї 

діяльності. Уміння визначати цілі і завдання розвитку, створювати систему, 
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що забезпечує перехід підприємства в запланований стан, визначати 

необхідні ресурси і розробляти бізнес-процеси інноваційної діяльності є 

невід'ємною складовою успіху будь-якого підприємства. 

 

 

 

1.3 Підходи до оцінки інноваційною менеджменту підприємства  

Вибір певної системи оцінки ефективності інноваційної діяльності під-

приємства вимагає виділення критеріїв, що характеризують ступінь досяг-

нення поставлених цілей і рівень віддачі залучених ресурсів. У ході дослі-

дження встановлено, що  існують якісний та кількісний підходи до визначен-

ня ефективності інноваційної діяльності.  

Якісний підхід до розуміння ефективності діяльності підприємства тра-

ктується як оптимальне співвідношення виробництва, якості, результативно-

сті, гнучкості, задоволеності, конкурентоспроможності і розвитку [1, С. 21]. 

Кількісний підхід до розуміння ефективності як результату діяльності підп-

риємства визначається здатністю приносити ефект, результативність проце-

су, проекту тощо, що визначається як відношення ефекту до результату ви-

трат, які забезпечують цей результат [2, С. 158]. Тобто, ефективність – це ре-

зультат діяльності, який залежить від багатьох факторів, пріоритетність яких 

визначає для себе кожне підприємство окремо. Важливим питанням є вибір і 

оцінювання тих факторів, що визначально впливають на результати іннова-

ційної діяльності. Ці фактори доцільно аналізувати та оцінювати в першу 

чергу.  

Традиційно модель оцінювання результатів діяльності підприємства 

ґрунтується на аналізі показників прибутку і рентабельності. В сучасних 

умовах це не дає повного уявлення про те, наскільки дані показники дають 

змогу оцінити результати діяльності, орієнтовані на перспективу. Наприклад, 

підприємство, що визначило стратегічною метою збільшення частки ринку 

для досягнення мети, залучатиме додатковий капітал у створення техніко-



16 

технологічної бази, підвищення рівня кваліфікації працівників, у наукові 

розробки тощо. Як правило, ці заходи призводять до певних затрат, які при 

незмінних у певний момент обсягах продажів не забезпечать підприємству 

прибутків. Однак, це не свідчить про збитковість і неперспективність 

підприємства. Показник прибутковості дасть загальний результат поточної 

діяльності, його ситуаційні характеристики, а оцінювання поточних 

можливостей щодо досягнення стратегічних цілей вимагає дещо іншого 

підходу. Зокрема, застосування часової моделі організаційної ефективності 

передбачає врахування двох аспектів: застосування теорії систем, згідно з 

якою критерії ефективності повинні відображати повний цикл "вхід – процес 

– вихід" і забезпечувати здатність підприємства зберігати своє становище в 

середовищі, у якому воно функціонує; і часового параметра, який враховує 

основні етапи розвитку, через які проходить підприємство (формування, 

розвитку, вдосконалення і погіршення діяльності) [1, С. 36].  

Певної уваги заслуговує інтеграційний підхід до оцінювання ефектив-

ності управлінських рішень, який передбачає поєднання різних джерел отри-

мання ефективного результату інноваційної діяльності. Зокрема, слід виділи-

ти модель оцінювання ефективності діяльності підприємства на основі кон-

цепції стратегічних карт, яку розробили Р. Каплан і Д. Нортон  [45]. Страте-

гічна карта – це графічне відображення причинно-наслідкових зв’язків між 

окремими елементами стратегії організації. Вона подає універсальний і пос-

лідовний спосіб описування стратегії таким чином, що можна не лише вста-

новлювати цілі та показники, а й управляти ними. 

У контексті інтеграційного підходу доцільно виділити методику 

оцінювання ефективності інноваційних рішень за рахунок дослідження 

достатності потенціалу підприємства для реалізації проектів інноваційного 

розвитку. Реалізація цієї методики полягає у встановленні граничних значень 

показників оцінки інноваційного потенціалу, який "розглядають як деяку 

критичну масу ресурсів суб'єктів господарювання, необхідну для розвитку на 

основі постійного пошуку і використання нових сфер і способів реалізації 
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ринкових можливостей, які відкриваються …" [3, С. 234].  

Сьогодні великого значення у процесі оцінювання ефективності 

інноваційних рішень набуває вартісний підхід, який передбачає оцінку 

результатів прийняття інноваційних рішень з врахуванням динамічних змін 

зовнішнього середовища. Можливість змінювати управлінські рішення з 

метою їх оптимізації стала одним із чинників сучасного управління. Зміна 

управлінських рішень одночасно впливає і на вартість інноваційних проектів 

і вимагає застосування сучасних підходів до їх реальної оцінки. Ключовим 

аспектом вирішення даного завдання є дисконтування грошових потоків з 

використанням показників оцінювання ефективності інноваційних рішень. 

Однак сьогодні в економічній літературі зазначається, що у в умовах 

"стрімких" інновацій "традиційні економічні вказівники" втрачають своє 

практичне значення, оскільки не враховують ризики, що супроводжують 

рішення щодо інноваційної діяльності [5, С. 188]. Саме це зумовило 

зростання уваги до використання теорії реальних опціонів як "можливості 

менеджменту ухвалювати певне рішення із обумовленими витратами на 

впровадження цього рішення в певний період часу" [8]. Як зазначає Я. 

Витвицький, метод реальних опціонів – це насамперед додатковий 

інструмент у будь-якому договірному процесі, починаючи від обґрунтування 

інвестиційної привабливості, доцільності укладання угоди і закінчуючи 

обговоренням операції про продаж активу. Метод реальних опціонів дає 

кількісну оцінку невідчутним стратегічним можливостям, цінність яких усі 

визначають інтуїтивно.  

Отже, на сьогоднішній день розроблено значний методичний 

інструментарій оцінювання ефективності діяльності підприємства, що може 

бути використаний для оцінки інноваційного напрямку, а це, у свою чергу, 

може ускладнювати роботу менеджерів, тому що вимагає від них вибору 

саме тих критеріїв, які будуть найповніше характеризувати результати 

реалізації інноваційних рішень. Результати досліджень, проведених вченими 

різних країн засвідчують те, що менеджери відчувають труднощі щодо 
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визначення справедливих критеріїв ефективності, а саме із вибором 

правильних показників випередження і відставання (59 % повідомляють про 

труднощі), вибором контрольних точок для порівняльного аналізу з 

конкурентами (49 %), балансуванням фінансових і нефінансових показників 

(44 %), охопленням і врахуванням інтересів різних груп (43 %), 

використанням відповідної кількості критеріїв (41 %), виділенням 

найважливіших факторів (37 %) [11,  

С. 18].  

Слід зазначити також, що визначення ефективності роботи є важливим 

компонентом управлінської діяльності, який впливає на прийняття ефектив-

них управлінських рішень на основі обґрунтування вдосконалень інвестицій-

них рекомендацій та демонстрування досягнень передбачуваних переваг, 

отриманих в результаті інноваційної діяльності. 

При використанні часової моделі для оцінювання ефективності іннова-

ційної діяльності підприємства виділяють короткострокові, середньострокові 

та довгострокові критерії. 

Позитивні значення вищевказаних критеріїв дають змогу підприємству 

ефективно функціонувати у короткостроковому періоді, однак, більш трива-

лий часовий горизонт вимагає врахування середньострокових критеріїв ефек-

тивності. Серед них виділяють конкурентоспроможність, як характеристику 

стану підприємства у порівнянні з аналогами; ризиковість як можливість чи 

загрозу відхилення отриманих результатів від очікуваних; відповідність ная-

вного потенціалу підприємства можливостям утриматись на відповідному 

ринковому сегменті.  

Врахування довгострокових критеріїв оцінювання ефективності інно-

ваційних рішень передбачає визначення тенденцій зміни показників, що ха-

рактеризують результати їх впровадження у довгостроковому періоді на ос-

нові застосування математичних методів та моделей прогнозування (табл. 

1.4). 

Отже, часова модель ефективності дає змогу на основі підтримання оп-
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тимального балансу між критеріями ефективності зрівноважити результати 

інноваційної діяльності у часі.  

Оцінювання ефективності на основі інтеграційного підходу передбачає 

врахування широкого спектру чинників, що конкретизуються у певних мето-

диках розрахунку. 

Таблиця 1.4 

Критерії оцінювання ефективності інноваційних рішень [49] 

Підходи до оцінки 

ефективності 

інноваційних рішень 

Завдання Показники 

Короткострокові критерії ефективності інноваційних рішень 

Оцінювання ефективності 

діяльності 

Оцінити ефективність внут-

рішніх ресурсів для впрова-

дження інновацій 

Продуктивність діяльності; 

ефективність; якість; гнуч-

кість; задоволеність; 

Середньострокові критерії ефективності інноваційних рішень 

Оцінювання ефективності 

інноваційних проектів 

Вибрати альтернативи ін-

новаційним рішенням та 

обґрунтувати їх ефектив-

ність 

– NPV – чистий приведений 

дохід;  

– PI – індекс прибутковості; 

– IRR – внутрішня норма 

прибутковості;  

– РР – період окупності; 

Оцінювання ефективності 

інноваційних рішень на 

основі бенчмаркінгу 

Оцінити ефективність інно-

ваційних рішень на основі 

порівняння з конкурентами 

чи аналогами 

– Конкурентоспроможність 

інноваційних рішень; 

– Критерій відповідності 

сегментів ринку можливос-

тям реалізації потенціалу 

підприємства при роботі на 

ньому;  

– Критерій ризиковості ін-

новаційних рішень; 

Довгострокові критерії ефективності інноваційних рішень  

Оцінювання ефективності 

інноваційного розвитку на 

основі прогнозування 

Оцінити ефективність інно-

ваційних рішень на основі 

визначення тенденцій зміни 

показників впровадження та 

використання  

– Прогнозування результа-

тів реалізації інноваційних 

рішень; 

 – Прогнозування змін та 

впливу чинників на ефекти-

вність реалізації інновацій-

них рішень;  

– Врахування впливу зов-

нішнього середовища на 

реалізацію інноваційних 

проектів. 
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Оцінювання ефективності діяльності організації на основі концепції 

стратегічних карт передбачає використання збалансованої системи показни-

ків (BSC) для підприємства та його окремих структурних підрозділів, що бе-

руть участь у формуванні і використанні інноваційного потенціалу підприєм-

ства та являють собою збалансовану систему ключових індикаторів діяльнос-

ті за чотирма напрямами:  

– фінансові, які дають визначення кінцевій ефективності інноваційної 

діяльності;  

– ринкові, які дають характеристику взаємовідносин з клієнтами і пос-

тачальниками;  

– внутрішні бізнес-процеси, які дають характеристику операційній дос-

коналості;  

– навчання і розвитку, які характеризують рівень персоналу і перспек-

тиви розвитку.  

Попри певні критичні зауваження щодо застосування збалансованої си-

стеми показників для оцінки діяльності вітчизняних підприємств, можна ви-

ділити такі ключові моменти цієї концепції, що визначають її практичне зна-

чення [45]:  

– стратегічні карти поєднують кількісні та якісні показники оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності підприємства, які доповнюють інфор-

мацію із джерел фінансової звітності і зменшують ризик підприємства на 

шляху до досягнення коротко- і довгострокових цілей. Діяльність підприємс-

тва не зводиться тільки до отримання прибутку в короткостроковій перспек-

тиві, тому вона повинна враховувати усі можливі фактори інноваційної дія-

льності. Зусилля, яких докладає підприємство для поліпшення свого фінан-

сового становища завтра, можуть не дати очікуваного результату в перспек-

тиві. Разом з тим, збалансована система показників дає змогу працівникам 

організації краще усвідомити зміст своєї роботи та їх зміст у загальній стра-

тегії інноваційного розвитку підприємства; 

– поряд з підсумковими показниками оцінювання результатів діяльнос-
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ті використовуються показники, що характеризують рівень використання ре-

сурсів для здійснення інноваційної діяльності підприємства;  

– беруться до уваги три періоди розвитку підприємства: минулий, по-

точний, майбутній, що корегує зусилля підприємства не тільки на поліпшен-

ня фінансового стану на даний момент часу, але і на отримання результату у 

майбутньому;  

– передбачається декомпозиція основних показників діяльності органі-

зації та їх доведення до низових ланок управління, що дає змогу значно по-

силити контроль за їх виконанням та враховує фактор децентралізації управ-

ління як важливий чинник підвищення ефективності управління підприємст-

вом загалом;  

– виділяються чотири ключові аспекти діяльності організації, які фор-

мують конкурентні переваги, необхідні для забезпечення майбутнього успі-

ху.  

Складність умов прийняття та реалізації інноваційних рішень потребує 

нетипових підходів до узагальнення розрахункових показників, зокрема гру-

пування показників ефективності на запізнілі і випереджувальні індикатори 

[3, 8, 25]. Запізнілі показники орієнтовані на результати діяльності в кінці пе-

ріоду і характеризують діяльність за минулий період. Випереджувальні інди-

катори орієнтовані на оцінювання поточних процесів діяльності і характери-

зують успіхи на шляху до досягнення цілей.  

Необхідно зазначити, що такий поділ є умовним, а деякі автори зазна-

чають, що складність і заплутаність, яка панує над критеріями випередження 

і запізнення, заперечує доцільність такого поділу, їхню корисність [32, С. 81]. 

Слід зазначити, що показники оцінювання ефективності інноваційних рішень 

можна розглядати як критерії, що використовуються для оцінювання факти-

чних результатів порівняно з очікуваними і є як індикаторами оцінки успіху 

організації, так і орієнтирами напрямків її майбутньої діяльності, що сприя-

ють єдиній скерованості дій, починаючи з верхньої і закінчуючи нижчими 

ланками організаційної ієрархії.  
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Враховуючи, що ефективність інноваційної діяльності підприємства 

забезпечується збалансуванням ефективної роботи різних сфер діяльності на 

різних етапах прийняття інноваційного рішення, доцільно групувати показ-

ники ефективності, які відображають цикл організації "вхід – процес – ви-

хід". За цим підходом виділяють показники ефективності, зображені на рис. 

1.3. 

Підсумкові 

показники

Дозволяють оцінити вигоду, 

отриману в результаті 

діяльності організації 

Задоволення споживачів

Досягнення місії організації

Прибуток

Вхідні показники

Відслідковують показники,  

необхідні для досягнення 

певних цілей організації

Кількісний і якісний склад 

працівників, необхідні 

фінансові ресурси, обсяги 

матеріальних ресурсів, 

техніко-технологічні 

ресурси 

Вихідні показники

Відображають результати, 

отримані завдяки 

використання ресурсів, 

вкладених у діяльнсть

Обсяги реалізації в розрізі 

асортиментних позицій, 

частка ринку, 

трудомісткість, якість, ціна

 
 

Рис. 1.3. Види показників ефективності [33]  

 

Використання вартісного підходу ґрунтується на порівнянні витрат і 

прибутків від інвестицій у інноваційний розвиток та передбачає застосування 

методів розрахунку NPV (теперішньої приведеної вартості), РІ (рентабельно-

сті інвестицій), IRR (внутрішньої норми прибутковості), терміну окупності. 

Короткий огляд зазначених показників дасть змогу оцінити потенціал інно-

ваційних рішень на основі таких розрахунків:  

1) визначення чистої приведеної вартості (формула (1.1)) [49]: 

     ∑
   

      
 
    ∑

  

      
 
    (1.1) 

де NPV – чиста поточна вартість проекту; d – ставка дисконтування 

(норма рентабельності, норма прибутковості, дисконт);     – надходження 

грошових засобів (грошовий потік, кеш-флоу) на кінець періоду t;   – інвес-

тиційні затрати в період t. Критерій NPV застосовують так: якщо NPV > 0 – 

проект приймають; NPV < 0 – проект відхиляють; NPV = 0 – можна приймати 
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будь-яке рішення. 

2) розрахунок внутрішньої ставки дохідності (IRR), яку визначають як 

ставку дисконтування, за якої NPV дорівнює нулю, тобто проект не змінює 

вартості рішення. Величину IRR розраховують за формулою (1.2) [49]: 

∑
   

      
 
         (1.2) 

Критерій IRR застосовують так: підприємство вибирає для себе допус-

тимий рівень рентабельності вкладення капіталу – граничний коефіцієнт HR, 

далі IRR порівнюється із HR. Якщо IRR > HR – проект приймають; IRR < HR 

– проект відхиляють; IRR = HR – можна приймати будь-яке рішення.  

3) розрахунок індексу дохідності – відносний показник, що показує, як 

зросте вартість рішення у розрахунку на 1 грн інвестицій (формула (1.3)) 

[49]:  

   [∑
   

      
 
   ]  [∑

  

      
 
   ] (1.3) 

 

де PI – індекс дохідності. Критерій PI застосовують так: якщо PI > 1 – 

проект приймають; PI < 1 – проект відхиляють; PI = 1 – можна приймати 

будь-яке рішення.  

4) розрахунок терміну окупності. Метод визначення терміну окупності 

проекту з врахуванням дисконтування грошових потоків широко використо-

вують поряд із показником "простого" терміну окупності інвестицій. Суттє-

вою перевагою даного методу є те, що він характеризує ступінь ризиковості 

проекту, адже чим більший термін окупності, тим більше ризиків інвестуван-

ня.  

Разом з тим, розглянуті методи вартісного підходу не враховують 

гнучкості та недооцінюють інвестиційних можливостей підприємства, 

оскільки ігнорують зусилля менеджера змінити прийняте рішення на основі 

нової інформації [45]. Прийняття управлінських рішень у сфері інноваційної 

діяльності вимагає використання наявних і доступних ресурсів підприємства, 

яких може не вистачити для досягнення цілей інноваційного розвитку, а 
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використання реальних опціонів дає змогу проявляти гнучкість у виборі 

проектів, що можуть забезпечити бажані результати. Ігнорування методів 

реальних опціонів під час оцінювання інвестицій в інноваційну діяльність 

може призвести до втрати потенційних прибутків у результаті відхилення чи 

неприйняття потенційно вигідних проектів. Застосування методики реальних 

опціонів для оцінювання інвестиційних рішень доцільно, коли виконуються 

такі умови [11]: результат проекту супроводжуються високим рівнем 

невизначеності; менеджмент підприємства спроможний приймати гнучкі 

управлінські рішення при появі нових даних щодо проекту; фінансовий 

результат проекту істотно залежить від рішень, які приймає менеджер. Разом 

з тим, складність отримання інформації та проведення розрахунків за цим 

методом свідчать про доцільність застосування якісного аналізу вибору 

інноваційних рішень.  

Отже, кожен із зазначених підходів становить цінність для оцінювання 

ефективності інноваційних рішень, а їх вибір і застосування залежать від ці-

лей, які ставить керівництво у сфері інноваційної діяльності, професіоналізму 

та компетентності менеджерів, задіяних у цьому процесі та якості корпорати-

вного управління підприємством.  
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності 

підприємства 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техлінтез» (далі-ТОВ «Те-

хлінтез») – один з кращих українських виробників. 

ТОВ «Техлінтез» почало свою діяльність в 1991 році. 

У 1996 році підприємство придбало Донецьку, а незабаром Луганську, 

Мукачівську та Дніпропетровську фабрики, що дозволило виробляти широ-

кий асортимент  продукції. 

Підприємство створене і будує свою діяльність на підставі Статуту та 

чинного законодавства України. З моменту його реєстрації має печатку, шта-

мпи і бланки зі своїм найменуванням. 

Для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків учасників 

утворюється статутний фонд у розмірі 1 000 000.00 гривень.  

Основним видом господарської діяльності підприємства є виробництво 

виробів.  

Вид інвестиційної діяльності: доходи і витрати від інвестицій, отри-

мання і виплата дивідендів, відсотків. 

Видом фінансової діяльності підприємства є випуск акцій, облігацій, 

отримання і погашення кредитів, виплата відсотків, дивідендів, отримання 

прибутку від спільної діяльності. 

Види економічної діяльності ТОВ «Техлінтез» за КВЕД представлені в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
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Види економічної діяльності ТОВ «Техлінтез» за КВЕД [47] 

Код Вид діяльності 

10.82 Виробництво виробів 

10.72 Виробництво виробів, призначених для тривалого зберігання 

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

46.36 Оптова торгівля виробами 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

47.24 Роздрібна торгівля виробами в спеціалізованих магазинах 

 

Загальна схема видів діяльності ТОВ «Техлінтез» зображена на рис. 

2.1. 

Підприємство є комерційною організацією. Може набувати і 

здійснювати будь-які майнові та особисті немайнові права, нести 

зобов'язання від свого імені, здійснювати допустимі законом дії, бути 

позивачем і відповідачем в суді, мати у власності відокремлене майно і 

відповідати за зобов'язаннями всім належним йому майном. Підприємство 

має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках. Майно 

підприємства складають приналежні йому устаткування, транспортні засоби 

й інше майно, необхідні йому для здійснення статутних задач. Засоби 

підприємства формуються за рахунок внесків учасників у Статутний фонд 

ТОВ «Техлінтез», прибутків від господарської діяльності, відрахувань від 

прибутків підприємств і заснувань власного господарства, кредитів і 

позикових засобів. 

Для забезпечення належного функціонування ТОВ «Техлінтез» 

учасниками створюються такі органи управління та контролю за його 

діяльністю:  

1. Збори учасників;  

2. Директор;  

3. Ревізійна комісія.  
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Діяльність

Звичайна Надзвичайна

Ліквідація наслідків:

- пожеж;

- повеней;

- техногенних аварій;

- інфляцінних і 

гіперінфляційних 

процесів держави;

- фінансових криз.

Операційна Неопераційна

Основна операційна

Виробництво, продаж 

і поширення 

кондитерської 

продукції з метою 

отримання прибутку.

Інша операційна

- реалізація іноземної 

валюти;

- реалізація інших 

оборотних активів;

- операційна оренда 

активів;

- дослідження і 

розробки;

- операційні курсові 

різниці;

- створення резервів 

сумнівних боргів;

- уцінка запасів;

- отримання і сплата 

пені, штрафів, 

неустойок і інших 

санкцій;

- відшкодування 

раніше списаних 

активів;

- списання 

заборгованостей

Інвестиційна

- операції з 

необоротними 

активами;

- операції з 

фінансовими 

інвестиціями;

- надання позик;

- надходження 

дивідендів від 

фінансових 

інвестицій;

- реалізація майнових 

комплексів;

- переоцінка 

необоротних активів і 

інвестицій;

Фінансова

- випуск акцій 

(емісія);

- отримання і 

погашення кредитів;

- виплата дивідендів;

- фінансова оренда 

активів;

- сплата відсотків за 

користування 

грошовими коштами;

- доходи від спільної 

діяльності.

 

Рис. 2.1. Загальна схема видів діяльності ТОВ «Техлінтез»  

станом на 01.01.2019  

 

Вищим органом ТОВ «Техлінтез»  є Збори учасників, що складаються з 

учасників або призначених ними представників. Призначені учасниками 

представники діють від імені цих учасників. З числа учасників та їх предста-

вників Збори учасників обирають Голову підприємства терміном на три роки. 

До компетенції Голови підприємства належить скликання та проведення 

Зборів учасників, у тому числі позачергових, підписання протоколу засідання 
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Зборів учасників та книги протоколів i їх затвердження, а також надання на 

вимогу учасників витягів з книги проколів. Збори учасників відбуваються не 

рідше двох разів на рік.  

Одноособовим, виконавчим органом підприємства, що здійснює опера-

тивне керівництво поточною діяльністю підприємства та забезпечує вико-

нання рішень, що приймаються Зборами учасників, є директор. Директор має 

право без доручення виконувати дії від імені підприємства в межах повнова-

жень. Директор призначається Зборами учасників на строк, який вказується в 

рішенні Зборів учасників. Збори учасників можуть достроково звільнити ди-

ректора. Якщо директор бажає достроково звільнитись, він повинен направи-

ти письмову заяву про це Голові підприємства.  

Директор виконує наступні функції та має такі повноваження:  

 представляє ТОВ «Техлінтез» в усіх державних (урядових) орга-

нізаціях та установах, а також перед будь-якими іншими юридичними та фі-

зичними особами як в Україні, так i за кордоном; 

 укладає та підписує від імені ТОВ «Техлінтез»  угоди;  

 відкриває рахунки в фінансово-кредитних установах;  

 самостійно наймає та звільняє працівників ТОВ «Техлінтез»;  

 розпоряджається майном ТОВ «Техлінтез» у межах своєї компе-

тенції;  

 виконує інші дії, не зазначені вище, у межах своєї компетенції. 

Внутрішній контроль за господарською та фінансовою діяльністю під-

приємства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Зборами учасників з 

числа представників учасників у кількості не менше 3 осіб, строком на 2 ро-

ки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Зборам 

учасників. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується чинним законодав-

ством та установчими документами. 

Підприємство здійснює свою діяльність на основі самостійно 

розроблюваних поточних і перспективних планів, веде статистичний і 

бухгалтерський облік і звітність у встановленому законодавством порядку. 

ТОВ «Техлінтез» звітується про результати господарської діяльності перед 
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Державною податковою інспекцією й органом Державної статистики 

України в порядку і термінах, установлених законом.  

Організаційна структура ТОВ «Техлінтез» є лінійно-функціональною. 

Вона призводить до збільшення чисельності апарата управління і стає при-

чиною наявності ряду недоліків, а саме:  

 недостатня гнучкість при вирішенні нових завдань; 

 ускладнена координація діяльності функціональних підрозділів з 

впровадження нових програм. 

 ускладнена реалізація внутрішньовиробничих конструкторських і 

технологічних інновацій без залучення керівників вищої ланки. 

 надмірний розвиток вертикальної складової системи управління.  

Організаційна структура ТОВ «Техлінтез» зображена на  

рис. 2.2. 

Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить 

оцінці праці. За результатами позитивної оцінки до працівника може застосо-

вуватися заохочення. Підставою заохочення є високий рівень виконання пра-

цівником своїх трудових обов'язків. Для оцінки праці у ТОВ «Техлінтез» ро-

зроблена широка система KPI. Показники включають в себе ті, що безпосе-

редньо стосуються виконання поставлених задач (наприклад, виконання об-

сягів продажу на місяць для працівників відділів продажів), та загальних по-

казників (наприклад, дотримання дрес-коду). 

Трудові відносини працівників підприємства реалізуються у відповід-

ності з чинним законодавством про працю. Наймання, переведення і звіль-

нення працівників, робочий час і час відпочинку, оплата праці, трудова дис-

ципліна, охорона праці й інші питання трудових відносин регулюються та-

кож правилами трудового розпорядку й іншими локальними і нормативними 

актами. Трудові, виробничі й економічні відносини трудового колективу з 

правлінням підприємства, питання охорони праці і техніки безпеки, екології і 

соціального захисту регулюються колективним договором. Усі вище викла-

дені положення визначені статутом підприємства. 
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Рис. 2.2. Організаційна структура ТОВ «Техлінтез» 
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Підвищення якості на кожному етапі роботи і, як наслідок, підвищення 

якості продукту і зниження ціни – це стратегія ТОВ «Техлінтез» [60]. 

Основна ідея – постійне вдосконалення всіх процесів по створенню кі-

нцевого продукту, відповідного очікуванням споживача. 

Місія ТОВ «Техлінтез»  – займати одне з лідируючих місць на ринку 

виробів, удосконалювати процеси зі створення готової продукції з метою за-

доволення споживачів. Підприємство реалізує активну і відповідальну соціа-

льну політику. Підприємство проводить благодійні та соціальні програми, 

здійснює підтримку шкіл, лікарень, дитячих будинків та інших об'єктів соці-

альної сфери, юних спортсменів і творчих колективів. 

Якщо розглянути український ринок промислових виробів в цілому, то 

можна відмітити, що на даний момент на ринку присутні кілька великих сві-

тових концернів.  

В цілому, кількість підприємств, які виробляють промислові вироби, в 

даний час налічує близько 800.  

Основні зусилля підприємство зосереджує на розвитку брендової про-

дукції, а у виробництві робить зосередження на високоякісних, складних у 

виготовленні виробів.  

Продукція ТОВ «Техлінтез» має високу якість, тому користується зна-

чним попитом на ринку. Підприємство має гнучку цінову політику, що до-

зволяє купувати різним категоріям покупців її продукцію. 

Менеджмент ТОВ «Техлінтез» значну увагу приділяють впровадженню 

інноваційних технологій у виробництво, сучасним маркетинговим інструме-

нтам тощо. 

Так, наприклад, у 2005–2008 рр., було прийнято рішення про придбан-

ня нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній. Зага-

льний обсяг інвестицій тоді склав понад 100 млн грн. Також ТОВ «Техлін-

тез» постійно інвестує у розвиток спеціалістів: маркетологів, технологів, ло-

гістів та інших.  

Система управління якістю підприємства сертифікована на відповід-
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ність вимогам світових стандартів. Перший сертифікат якості ISO 9001:94 

був отриманий підприємством в 2000 році і щорічно підтверджується ауди-

тами. 

У ТОВ «Техлінтез» встановлені стійкі взаємозв'язки з постачальниками 

сировини і матеріалів, а також з організаціями, що надають послуги як на 

території України, так і за кордоном. Основними з них є  

ТОВ «Українська продовольча компанія», Корпорація «НПІГ Інтрепрайс», 

АТЗТ «Інтер-Контакт», «Quadra Pack» (Рига, Латвія), «SBI Consortium» 

(Канада), «Cargill BV» (Амстердам, Голландія), «ADM Cocoa» (Польща), 

«Contina BV» (Амстердам, Голландія), ПрАТ «Агрокомплекс», Поліграфічне 

підприємство «Експрес» та ін. 

Підприємство займається як оптовою, так і роздрібною торгівлею. На 

сьогодні має 5 фірмових магазинів в м. Дніпро. У неї встановлені тісні і стій-

кі взамозв'язки з покупцями (дистриб'юторами) готової продукції, що свід-

чить про її високу якість. 

Найбільшими покупцями готової продукції є ТОВ «Афіна-груп»,  

ТОВ «Продмаркет трейд»,  ТОВ «Дітрейд», ТОВ «Престиж», ТОВ «Фараон», 

ТОВ «Троянда», ТОВ «Національна компанія холоду», ТОВ «Світ ХХI»  

(м Актобе, Казахстан), Dovgan Gmbh (Німеччина) та ін. 

Значною подією, що вплинула на ефективність роботи підприємства, 

була заборона Росспоживнаглядом влітку 2014 р. ввезення  продукції, що ви-

роблена в Україні, на територію Російської Федерації. Таким чином, ТОВ 

«Техлінтез» втратило приблизно 5060 % обсягів збуту. 

Слід зазначити, що 2014 рік став переломним для української  галузі в 

цілому. Дві з трьох компаній-лідерів ринку ТОВ «Техлінтез» та ПрАТ « ВО 

«Конті») через бойові дії на сході України втратили доступ до основних ви-

робничих потужностей. ТОВ «Техлінтез», зокрема, в 2014 році припинила 

виробництво продукції на Луганській і Донецькій фабриках, які були ключо-

вими виробничими активами підприємства 
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Після втрати фабрик в Донецьку і Луганську основним виробничим ак-

тивом стала  фабрика в Дніпрі. У 2016 році в нові виробничі лінії було інвес-

товано 150 млн грн. 

Слід зазначити, що близько 10 % від загальних обсягів ТОВ 

«Техлінтез» виробляється на потужностях інших виробників. Так 

підприємство виробляє окремі позиції на Рівненській і Полтавській 

промислових фабриках, круасани виробляються під Києвом на потужностях 

фабрики "Дольче Віта", желейна продукція виготовляється в Чехії й 

імпортується в Україну. 

Втрата російського ринку змусила ТОВ «Техлінтез» диверсифікувати 

експортні поставки. Якщо в 2013–2014 роках продукція підприємства була 

представлена на 20 ринках, то в 2016 році –  більше, ніж на 50. Менеджери 

ТОВ «Техлінтез» змушені були змінювати підхід до експорту, тобто адапту-

вати продукцію до потреб конкретних ринків, змінювати упаковку та рецеп-

тури.  

Сьогодні ТОВ «Техлінтез» зосереджується на просуванні своєї продук-

ції на ринку ЄС, в першу чергу в Німеччині, та в арабських країнах. На даний 

момент підприємство пройшло сертифікацію своєї продукції та почало пос-

тавки до Ірану. Майже за п’ять років ТОВ «Техлінтез» підвищило обсяги ек-

спорту в ЄС і в арабські країни в три рази. 

Слід зазначити, що заборона на ввезення продукції зі сторони Російсь-

кої Федерації також негативно позначилась на просуванні продукції в серед-

ньоазіатських країнах колишнього Радянського Союзу. На даний момент  

ТОВ «Техлінтез» постачає продукцію Чорним та Каспійським морями. Зміна 

шляху постачання значною мірою відобразилася на вартості логістичних по-

слуг а також на часі транспортування продукції.  

Боргове навантаження ТОВ «Техлінтез» на початок 2018 року станови-

ло близько 160 млн дол., з яких близько 80 млн дол. становила заборгованість 

перед російським Сбербанком, 60 млн дол. – Промінвестбанком, ще 15 млн 
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дол. – Райффайзен Банком і незначна сума – перед ВБР. 

Слід зазначити, що незважаючи на кризове становище економіки Укра-

їни на ринку промислових виробів три роки поспіль спостерігається тенден-

ція до відновлення і зміцнення. Про це свідчать позиції в рейтингу Global Top 

100 Candy Industry за 2016, 2017 та 2018 роки [66]. 

Таким чином, ТОВ «Техлінтез» – один із лідерів національного  ринку. 

Воно входить до трійки найбільших промислових компаній України та до топ 

100 найбільших промислових компаній світу. Історія ТОВ «Техлінтез» – це 

більше, ніж чверть століття наполегливої робооти усієї кооманди на 

доосягнення найвищоогоо результату – бездооганноої якоості проодукції. 

 

 

2.2 Аналіз іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлінтез» 

Згідноо літературних джерел аналіз іннооваційноої діяльноості пооля-

гає в оорганізації інфоормаційноої системи, яка включає неообхідний аналі-

тичний інструментарій, метооди та прийооми для прооведення аналізу й оо-

цінки іннооваційних прооектів з метоою прийняття дієвих управлінських рі-

шень щоодоо їх реалізації. Неообхідність прооведення ооцінки ефективноос-

ті іннооваційноої діяльноості визначається багатоогранністю і взаємоозалеж-

ністю діяльноості суб’єктів гооспоодарювання. Під ооцінкоою неообхідноо 

роозуміти функцію управління, спрямоовану на вивчення стану, тенденцій 

роозвитку, ооб’єктивну ооцінку результатів іннооваційноої діяльноості та 

роозрообку на цій оосноові рекоомендацій щоодоо поодальшоогоо підви-

щення рівня її ефективноості [49]. 

ООб’єктивноою неообхідністю такоої ооцінки є роозрообка збалансоо-

ваноої системи загальноогоо аналізу ефективноості підприємства, ефектив-

ноості йоогоо іннооваційноої діяльноості та її впливу на найважливіші поо-

казники діяльноості підприємства, моожливість та дооцільність викоорис-

тання різних метоодів аналізу, для вивчення різнооманітних аспектів інноо-

ваційноої діяльноості, визначення ооптимальних варіантів реалізації ноовоо-
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введень, ооперативне коорегування параметрів іннооваційних прооектів та 

підтримка стратегічних іннооваційних рішень. 

Ефективний споосіб оорганізації, збоору та систематизації ооблікоо-

воо-управлінськоої інфоормації для аналізу іннооваційноої діяльноості, моо-

жливий за умоови застоосування на підприємстві доодаткоових регістрів 

управлінськоогоо ообліку, таких як: картки та журнали ообліку раціооналіза-

тоорських проопоозицій працівників підприємства; листи оопитування і жу-

рнали реєстрації результатів експертних ооціноок з питань оорганізації, ная-

вноості вузьких місць у прооцесі вирообництва й ообігу; журнали ообліку 

щооденноої кількоості заявоок на поотоочний ремоонт техноолоогічноогоо 

устаткування та інше. 

Аналіз інноовацій моожна проовоодити за різними напрямками, ооці-

нюючи як викоористання оокремих видів екооноомічних ресурсів, так і ре-

зультати іннооваційноої діяльноості в цілоому. Вказані напрямки утвоорю-

ють систему коомплексноогоо екооноомічноогоо аналізу і моожуть включати 

в себе наступні роозділи: 

 аналіз платооспроомоожноості (ліквідноості); 

 аналіз фінансоовоої стабільноості; 

 аналіз фінансоовоої незалежноості; 

 аналіз ділоовоої активноості; 

 аналіз рентабельноості; 

 аналіз ефективноості викоористання оокремих видів ресурсів 

(трудоові, матеріальні, ресурси устаткування та ін.); 

 аналіз витрат на здійснення іннооваційноої діяльноості; 

 аналіз джерел фінансування ноовоовведень; 

 аналіз та ооцінка моожливих напрямків роозвитку, маркетингоо-

вий аналіз, SWOT-аналіз; 

 загальна ооцінка ефективноості іннооваційних прооектів та інно-

оваційних сегментів. 
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Іннооваційна діяльність гооспоодарюючоогоо суб’єкта в цілоому ооці-

нюється експертним шляхоом на оосноові інфоормації, оотриманоої гооспо-

одарюючим суб’єктоом в прооцесі іннооваційноої діяльноості. 

Існує два варіанти збоору неообхідноої інфоормації: 

 вивчення внутрішньоої доокументації; 

 письмоове чи усне оопитування (анкетування чи інтерв’ю). 

Для аналізу ооцінки ефективноості іннооваційноої діяльноості підпри-

ємства у закоордоонній практиці застоосоовуються наступні пооказники [32]:  

 чистий дискоонтоований доохід;  

 внутрішня ноорма прибутку абоо кооефіцієнт дискоонтування;  

 прооста ноорма прибутку;  

 прооста ноорма прибутку на акціоонерний капітал;  

 кооефіцієнт фінансоовоої автооноомноості прооекту;  

 кооефіцієнт поотоочноої ліквідноості;  

 строок оокупноості інвестицій, спрямоованих на реалізацію інно-

оваційноогоо прооекту. 

Слід зазначити, щоо вказаний перелік пооказників лише часткоовоо ха-

рактеризує ефективність іннооваційноої діяльноості, тоому мооже бути доо-

поовненим. 

Роозглянемоо фінансоовоо-екооноомічний стан ТООВ «Техлінтез» на 

прикладі деяких груп пооказників, які приведені вище. 

Пооказники платооспроомоожноості (ліквідноості). 

Базоою роозрахунку пооказників фінансоовоогоо стану є валюта бала-

нсу, яка відоображає реальну вартість майна підприємства. 

Пооказники ліквідноості відоображають моожливість підприємства по-

огасити коорооткоостроокоову забооргоованість свооїми легкоо реалізоова-

ними засообами (табл. 2.2). 

Кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості проотягоом доосліджуваноогоо 

періооду, значноо нижче ноормативноогоо пооказника, щоо свідчить проо 

нездатність підприємства поовністю поогасити своою коорооткоостроокоову 
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забооргоованість тільки за рахуноок гроошоових кооштів. Вартоо зазначити, 

щоо даний кооефіцієнт в 2018 р. в поорівнянні з 2017 р. зменшився в 1,25 ра-

зи. 

Прооміжний кооефіцієнт поокриття в 2018 р. (К п.п. = 0,6) нижче ноо-

рмативноогоо пооказника, щоо свідчить проо нездатність підприємства поо-

гасити своої коорооткоостроокоові зообоов'язання за рахуноок гроошоових 

кооштів та дебітоорськоої забооргоованоості (в поорівнянні з поопереднім 

періоодоом даний пооказник знизився майже вдвічі). 

Значення загальноогоо кооефіцієнта поокриття в усі роозглянуті рооки 

вище ноормативноогоо, щоо свідчить проо те, щоо у підприємства доостат-

ньоо ліквідних кооштів для здійснення всіх свооїх зообоов'язань. 

Таблиця 2.2 

Динаміка пооказників платооспроомоожноості (ліквідноості) 

ТООВ «Техлінтез» 

Найменування пооказнику Ноорматив 
2016  

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кооефіцієнт абсоолютноої 

ліквідноості 
 

        
                

                       
 

Не нижче 

0,2 
0,044 0,04 0,03 

Прооміжний кооефіцієнт 

поокриття 
 

        
                           

                       
 

Не нижче 

0,7 
1,1 1,03 0,6 

Загальний кооефіцієнт поокриття 
 

      

  
                                  

                       
 

Не нижче 

1,0 
1,88 1,76 1,21 

Чистий ообоороотний капітал 

 
                          

                      

Не нижче 0 67571,1 57872,5 31353,3 

 

Пооказник чистоогоо ообоороотноогоо капіталу в 2018 р. має поозити-

вне значення, щоо гоовоорить проо здатність підприємства ооплачувати сво-

ої поотоочні зообоов'язання і проодоовжувати діяльність. ООднак вартоо за-
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уважити, щоо значення чистоогоо ообоороотноогоо капіталу в 2018 р. в поо-

рівнянні з поопередніми періоодами знизилоось майже вдвічі. 

ООскільки кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості не відпоовідає ноор-

мативноому пооказнику, моожна зрообити висноовоок, щоо в періоод термі-

ноовоогоо поогашення кредитоорськоої забооргоованоості підприємствоо не 

змооже поогасити своої зообоов'язання тільки за рахуноок гроошоових коо-

штів, а це свідчить проо залежність від випадкоових зоовнішніх фактоорів.  

Пооказники фінансоовоої стабільноості. 

Пооказники фінансоовоої стабільноості характеризують ступінь 

захищеноості інтересів кредитоорів, структуру джерел фінансування, ступінь 

фінансоовоої стійкоості і незалежноості підприємства від зоовнішніх джерел 

фінансування діяльноості (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Динаміка пооказників фінансоовоої стабільноості ТООВ «Техлінтез» 

Найменування пооказнику 
Ноорма-

тив 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Питоома вага забоов’язань 

       
             

              
 

Х 0,31 0,35 0,46 

Питоома вага дебітоорськоої  

забооргоованоості 

        
                             

              
 

Х 0,3 0,29 0,29 

Питоома вага власних та доовгоостроокоових  

забоов’язань 

 

          
                               

              
 

Х 0,71 0,7 0,58 

Кооефіцієнт фінансоовоої стабільноості 
 

      

  

                                   
                                    

                       

               
 

Не вище 1 0,62 0,54 0,86 
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Кооефіцієнт забезпеченоості 

ообоороотними засообами 

 

         

  
                                   

                       
 

Не нижче 

0,1 
0,58 0,76 0,21 

Кооефіцієнт маневреноості 

власноогоо капіталу 

 

        

  
                                    

               
 

Не нижче 0 0,36 0,34 0,17 

 

Станоом на 2016–2018 рр. на 1 грн власних кооштів припадає 0,62, 0,54 

і 0,86 грн відпоовідноо поозикоових кооштів при ноормативноому значенні 

не вище 1, щоо гоовоорить проо незначне залучення поозикоових кооштів і 

проо незалежність підприємства від них.  

Питоома вага дебітоорськоої забооргоованоості у вартоості майна під-

приємства на 2016 р. станоовіть 30%,  а на 2017–2018 рр. станоовить 29%. 

Моожна зрообити висноовоок, щоо частка дебітоорськоої забооргоованоості 

залишаться не змінноою, а оотже підприємствоо веде доостатньоо ефективну 

кредитну поолітику стоосоовноо поокупців свооєї проодукції. 

Вартоо зазначити, щоо питоома вага зообоов'язань у власноості майна 

підприємства за роозглянутий періоод зроостає і станоовить 31%, 35% і 46% 

відпоовідноо. Це зумоовленоо насамперед, роостоом кредитоорськоої забоо-

ргоованоості за тоовари, рообооти та поослуги. 

Кооефіцієнт фінансоовоої стабільноості за роозглянутий періоод відпо-

овідає ноормативним пооказникам і характеризує підприємствоо як фінансо-

овоо стійке. Доостатньоо висооке значення цьоогоо  пооказника гоовоорить 

проо гарні перспективи роозвитку для підприємства та низький ризик банк-

рутства.  

Кооефіцієнт забезпеченоості ообоороотними засообами за 2016–2018 

рр. вище ноормативноогоо. Така ситуація свідчить проо фінансоову стійкість 

підприємства і йоогоо здатність проовоодити активну діяльність навіть в 
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умоовах відсутноості дооступу доо поозикоових кооштів і зоовнішніх джерел 

фінансування.  

Кооефіцієнт маневреноості власноогоо капіталу за роозглянутий періо-

од пооказує негативну динаміку, але залишається віще ноормативноогоо, 

щоо свідчить проо доостатність власних фінансоових ресурсів для фінансу-

вання іннооваційноої діяльноості.  

Таким чиноом моожна зрообити висноовоок, щоо фінансоова стабіль-

ність підприємства відпоовідає встаноовленим ноормам і вооноо не залежить 

від зоовнішніх джерел фінансування, щоо завжди сприяє фінансоовоо-

гооспоодарській діяльноості підприємства і моожливоості впроовадження 

інноовацій у йоогоо діяльність.  

Пооказники ділоовоої активноості. 

Ця група пооказників вказує на ефективність викоористання активів 

підприємства, поослідоовність поолітики управління вирообничими 

запасами, запасами гоотоовоої проодукції і т. д. Підвищення інтенсивноості 

викоористання оосноовних елементів активів є поозитивноою тенденцією, 

адже вивільнена частина фінансоових ресурсів мооже бути спрямоована за 

іншими напрямками, наприклад, на інвестування в іннооваційну діяльність. 

Динаміка пооказників ділоовоої активноості наведена у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Динаміка пооказників ділоовоої активноості ТООВ «Техлінтез» 

Найменування пооказнику Ноорматив 
2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кооефіцієнт ообоороотноості активів 
 

         
                      

              
 

Х 2,02 1,98 1,67 

Кооефіцієнт ообоороотноості мат. 

запасів 
 

         
                               

   
 

Х 6,47 6,35 5,68 

Тривалість ообоорооту 

        
        

                      
 

Х 59 57 64 
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ООбоороотність власних кооштів 

        
                      

               
 

Х 3,07 3,01 3,11 

ООпираючись на дані таблиці моожна зрообити висноовоок, щоо ста-

ноом на кінець 2018 р. у поорівнянні з 2017 р. та 2016 р. пооказники ділоово-

ої активноості дещоо поогіршились, ооднак воони мають непоогані значення, 

щоо характеризує висоокий рівень активноості підприємства і йоогоо моож-

ливість вкладати коошти в іннооваційну діяльність.  

Пооказники рентабельноості. 

На коорооткоостроокоову ліквідність абоо платооспроомоожність під-

приємства впливає йоогоо здатність генерувати прибутоок. У зв'язку з цим 

роозглядається такий пооказник діяльноості підприємства як рентабельність. 

Це і якісний і кількісний пооказник ефективноості діяльноості будь-якоогоо 

підприємства. 

Доо оосноовних пооказників рентабельноості, які викоористоовуються 

в хооді аналізу фінансоовоогоо стану підприємства, відноосяться: 

 Кооефіцієнт рентабельноості активів; 

 Кооефіцієнт рентабельноості власноогоо капіталу. 

Динаміка даних пооказників для ТООВ «Техлінтез» станоом на 2016–

2018 рр. наведена у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка пооказників рентабельноості ТООВ «Техлінтез» 

Найменування пооказнику Ноорматив 
2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кооефіцієнт рентабельноості активів 

        
             

              
 

Х 0,13 0,11 0,05 

Кооефіцієнт рентабельноості власних  

кооштів 

         
             

               
 

Х 0,2 0,17 0,09 

 

Слід зазначити, щоо за періоод з 2016 р. поо 2018 р. споостерігається 

негативна динаміка пооказників рентабельноості, щоо свідчить проо змен-
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шення ефективноості гооспоодарськоої діяльноості підприємства і неообхід-

ність впроовадження ноових підхоодів доо метоодів управління підприємст-

воом.  

Пооказники фінансоовоої незалежноості. 

Пооказники фінансоовоої незалежноості характеризують питоому вагу 

власних кооштів у загальноому ообсязі кооштів підприємства. Серед них ро-

озглянемоо кооефіцієнт фінансоовоої незалежноості (рис. 2.3). 

 

Рис. 2. 3. Динаміка пооказників фінансоовоої незалежноості  

ТООВ «Техлінтез» 

 

Станоом на 2016–2018 рр. частка власних кооштів у загальній вартоості 

майна підприємства склала 58%, 65% і 54% відпоовідноо при ноормативноо-

му значенні не нижче 20%, щоо свідчить проо фінансоову незалежність підп-

риємства. Таким чиноом, підприємствоо не залежить від кредитоорів і має 

моожливість для впроовадження інноовацій у своою діяльність 

SWOT-аналіз. 

ООдним з оосноовних інструментів стратегічноогоо управління, за до-

опоомоогоою якоогоо ооцінюють в коомплексі внутрішні і зоовнішні чинни-

ки, які впливають на роозвитоок підприємства є SWOT-аналіз. Він представ-

ляє сообоою прооцес встаноовлення зв'язків між найхарактернішими для пі-

дприємства моожливоостями, загроозами, сильними та слабкими стоороона-

ми, результати якоогоо в поодальшоому моожуть бути викоористані для фо-

ормулювання і вибоору стратегій підприємства, прийняття ефективних 

управлінських рішень, впроовадження ноовітніх техноолоогій та інше.  
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У результаті прооведеноогоо доослідження булоо пообудоованоо мат-

рицю SWOT-аналізу для ТООВ «Техлінтез» (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

SWOT-аналіз ТООВ «Техлінтез» 

Сильні стоороони Слабкі стоороони 

1. Відоомий бренд на українськоому та 

багатьоох світоових ринках; 

2. Наявність ноовітньоогоо, моодернізо-

ованоогоо ообладнання; 

3. Широокий асоортимент проодукції за 

різними ціноовими категооріями (вироо-

бництвоо цукероок як класу люкс, так і 

багатий вибір цукероок висоокоої якоос-

ті за дооступними цінами); 

4. Великий ообсяг вирообництва; 

5. Наявність великих вирообничих поо-

тужноостей; 

6. Сучасний дизайн упакоовки; 

7. Активне впроовадження інноовацій 

(запуск ноовітніх ліній з вирообництва 

жувальноої карамелі та ліній з вирооб-

ництва екструзії); 

8. Налагооджена співпраця з відоомими 

вітчизняними та інооземними поостача-

льниками сироовини; поостійний коонт-

рооль якоості сироовини; 

9. Висоока кваліфікація персооналу; 

10. Прибуткоовість вирообництва; 

11. Поостійне вивчення та аналіз стану 

ринку, свооєї поозиції, поозицій коонку-

рентів, поотреб спооживачів. 

1. Не вся проодукція підприємства, щоо 

вперше вирообляється підприємствоом, 

коористується широоким поопитоом се-

ред населення; 

2. Неефективність маркетингоових ін-

струментів (прооведення низки дуже 

доороогих, але невдалих рекламних коо-

мпаній); 

3. Залежність від імпоортоованоої сиро-

овини (маслоо какаоо, какаоо-бооби), а 

таким чиноом залежність від стабільноо-

сті націоональноої валюти; 

4. Недоостатньоо роозвинута система 

рооздрібноої тооргівлі; 

5. Збільшення сообівартоості проодукції 

(за рахуноок значноогоо роосту цін на 

сироовину); 

6. Збільшення зноосу старих вирообни-

чих ліній. 
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 Проодоовження табл. 2.6 

Моожливоості Загроози 
1. Поосилення поозиції на ринку та проо-

никнення на ноові ринки Азії та Євроопи; 

2. Зроостання поопиту на проомислоові 

вирооби; 

3. Роозрообка і впроовадження ооптима-

льноої маркетингоовоої стратегії; 

4. Підвищення кваліфікації персооналу в 

галузі сучасних техноолоогій, менеджме-

нту та маркетингу; 

5. Впроовадження інноовацій у всі сфери 

діяльноості підприємства; 

6. Збільшення вирообничих поотужноос-

тей; 

7. Роозвитоок рооздрібноої тооргівлі (від-

криття фірмоових магазинів поо всій те-

ритоорії країни). 

8. Роозвитоок власноої лоогістичноої сис-

теми. 

 

1. Залежність від пооставоок сироовини, 

щоо мооже стати причиноою перебооїв у 

вирообництві; 

2. Екооноомічна криза в Україні і у де-

яких країнах світу, яка впливає на стабі-

льність націоональноої валюти, а тим са-

мим впливає на ціну імпоортоованоої си-

роовини; 

3. Зроостання цін на сироовину впливає 

на мінливість цін на проодукцію, кооли-

вання поопиту; 

4. Активне зроостання коонкуренції на 

коондитерськоому ринку; 

5. Зміна поотреб і смаків спооживачів; 

6. Складна поолітична ситуація в Україні, 

щоо стає причиноою закриття ринків збу-

ту; 

7. Швидке коопіювання ноових вдалих 

проодуктів коомпаніями коонкурентами; 

8. Зниження рівня доохоодів населення; 

9. Зроостання цін на лоогістичні поослу-

ги. 

 

Таким чиноом, моожна зрообити висноовоок, щоо ТООВ «Техлінтез» 

оорганізоовує вирообництвоо з натуральноої сироовини на сучасноому ооб-

ладнанні, щоо доозвооляє вирообляти великі ообсяги коонкурентооспроомо-

ожноої, якісноої проодукції. Широокий асоортимент, багата рецептура і тра-

диції вирообництва сприяють підтримці сильноогоо бренду коомпанії. Але 

при цьоому моожна виділити низку загрооз, а саме залежність від пооставоок 

масла какаоо та какаоо-бообів, екооноомічну та поолітичну нестабільність у 

країні, зроостання цін на лоогістичні поослуги та інші, щоо негативноо впли-

вають на роозвитоок підприємства та  галузі в цілоому.  

В цілоому «ТООВ Техлінтез» характеризується доостатньоо стабіль-

ним фінансоовоо-екооноомічним станоом, але споостерігається зниження 

пооказників ділоовоої активноості та рентабельноості, щоо поотребує впроо-
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вадження ноових підхоодів доо управління підприємствоом, які доопоомоо-

жуть реалізувати усі моожливоості, щоо перед ним відкриваються. 

 

2.3 ООцінка результативноості іннооваційноогоо  

менеджменту підприємства  

ООцінювання ефективноості впроовадження іннооваційних роозрообо-

ок вимагає цілісноої метоодики, щоо передбачає виділення ефектів упроова-

дження іннооваційних техноолоогій, неообхідність фоормування системи 

критеріїв та пооказників, за доопоомоогоою яких моожуть бути ооцінені ре-

зультати іннооваційноогоо прооцесу. 

Система критеріїв та пооказників ооцінювання впроовадження інноо-

ваційних роозрообоок доозвооляє проовоодити мооделювання та оопис про-

облемноої ситуації на оосноові статистичних даних і результатів звітноості. 

Система критеріїв та пооказників ооцінювання ефективноості впроова-

дження інноовацій будується на оосноові прооцесів визначення ефекту впро-

овадження іннооваційних роозрообоок; визначення критеріїв, пооказників і 

практичних прооцедур; фоормування висноовків за результатами ооцінюван-

ня реалізації іннооваційноогоо прооцесу з метоою вдооскооналення механіз-

му впроовадження іннооваційних роозрообоок [6].  

ООцінювання ефективноості впроовадження інноовацій на ТООВ «Те-

хлінтез» поовинне передбачати аналіз цілей із поозиції коожноогоо учасника 

іннооваційноогоо прооцесу (вирообників, спооживачів, коомпаній-

інтегратоорів, держави, інвестоорів та ін.), щоо, у своою чергу, сприяє визна-

ченню ефектів упроовадження іннооваційних роозрообоок і впливає на рооз-

рооблення системи критеріїв і пооказників. 

Ефекти впроовадження іннооваційних роозрообоок взаємоозв’язані між 

сообоою. Безпоосередньоо екооноомічна ефективність прооцесу впроова-

дження іннооваційних роозрообоок поов’язана із сооціальним та екоолоогіч-

ним ефектами. У своою чергу, екоолоогічний ефект визначається як наслідо-

ок наукоовоо-технічноогоо проогресу і характеризується прямим впливоом 
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на екооноомічний ефект упроовадження іннооваційних роозрообоок. Екоо-

ноомічний, екоолоогічний, сооціальний ефекти безпоосередньоо поов’язані з 

оорганізаційноо-управлінськими та маркетингоовими ефектами [25]. Таким 

чиноом, упроовадження іннооваційних роозрообоок надає моожливість оот-

римати такі види ефекту: екооноомічний, сооціальний, екоолоогічний, оорга-

нізаційноо-управлінський і маркетингоовий. 

Прооцес ооцінювання ефективноості іннооваційноої діяльноості ТООВ 

«Техлінтез» має проовоодитися з урахуванням напрямку ооцінки на різних 

рівнях (внутрішній та зоовнішній). З поозиції внутрішньоогоо рівня 

суб’єктоом ооцінки виступає персоонал, який бере участь в іннооваційній 

діяльноості підприємства, та підприємствоо-іннооватоор, а з поозиції зоов-

нішньоогоо – інвестоор, спооживачі та держава [26]. 

ООсноовними завданнями внутрішньоогоо спрямування ооцінки ефек-

тивноості іннооваційноої діяльноості є визначення: 

 ступеню ноовизни результату; 

 рівню ооптимізації технічних параметрів вирообництва; 

 ступеню підвищення сооціальних та екоолоогічних стандартів і 

ноорм вирообничоогоо прооцесу та проодукції; 

 спектру екооноомічних вигід від ствоорення та реалізації інноо-

ваційноої проодукції. 

ООсноовні завдання зоовнішньоогоо ооцінювання зумоовлені доосяг-

ненням підприємствоом результату – інноовації.  

Інтереси всіх учасників даноогоо напряму базуються на такій оосооб-

ливоості іннооваційноої діяльноості як забезпечення доодаткоових вигід вна-

слідоок принципоовоої ноовизни проодукції. Так, з поозиції інвестоора екоо-

ноомічна ефективність фоормується на оосноові оочікування доодаткоовоої 

маси прибутку від реалізації інноовацій. З поозиції спооживача – підвищенні 

спооживчих властивоостей іннооваційноої проодукції. Слід зазначити, щоо в 

якоості спооживача мооже виступати як спооживач кінцевоої іннооваційноої 
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проодукції (замоовник, населення, бюджетні та небюджетні оорганізації), так 

і коонкурентні підприємства – спооживачі іннооваційноої техноолоогії [48]. 

Таким чиноом, базуючись на змісті оосноовних напрямків ооцінюван-

ня, прооцес ооцінки ефективноості іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлі-

нтез» моожна пооділити на декілька оосноовних етапів. 

І. Моонітооринг зоовнішньоогоо середоовища ТООВ «Техлінтез» поо-

лягає у безперервноому споостереженні та коонтроолі за доосягненнями НТП 

в галузі, в якій безпоосередньоо функціоонує підприємствоо, а саме в проо-

мислоовій галузі, та в сусідніх галузях.  

Цей етап включає:  

1) Аналіз доосягнень наукоовоо-технічноогоо проогресу, який включає 

в себе аналіз моожливоостей підприємства для вигоотоовлення інноовацій-

ноої проодукції,  застоосування ноових видів оосноовних засообів і сироо-

винних ресурсів, вирообництвоо проодукції на базі проогресивних технооло-

огій, впроовадження оорганізаційноо-технічних рішень;  

2) Аналіз ноовоовведень ринку коонтрактних НДДКР та ринку техноо-

лоогічних ліцензій.  

Аналіз зоовнішньоогоо середоовища ТООВ «Техлінтез» дооцільноо 

проовоодити за доопоомоогоою PEST-аналізу, метоою якоогоо є відстеження 

змін макроосередоовища за чоотирма вузлоовими напрямками, а саме поолі-

тикоо-правоовим, екооноомічним, сооціоокультурним та техноолоогічним, і 

виявлення тенденцій, поодій, непідкоонтроольних підприємству, але здійс-

нюючих вплив на прийняття стратегічних рішень. 

PEST-аналіз ТООВ «Техлінтез» зоображеноо у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

PEST-аналіз ТООВ «Техлінтез» 

Правоові та поолітичні фактоори Екооноомічні фактоори 
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1. Поолітична нестабільність у країні, яка 

поов’язана із зміноою президента та 

майбутніми парламентськими вибоора-

ми. 

2. Нестабільність ноормативноо-

правоовоої бази. 

3. Інвестиційна непривабливість країни. 
4. Забоороона на проодаж проодукції у Ро-

осійській Федерації і, як наслідоок, втра-

та доо 60% ообсягів збуту. 

5. Коонфлікт на схооді України і, як наслі-

доок, втрата вирообничих поотужноос-

тей. 

1. Екооноомічна криза в Україні і у деяких 

країнах світу, яка впливає на стабільність 

націоональноої валюти, а тим самим впли-

ває на ціну імпоортоованоої сироовини. 

2. Зроостання цін на лоогістичні поослуги. 

3. Інфляційні прооцеси. 

4. Зниження доохоодів населення. 

5. Підвищення цін на енергооноосії. 

 

Техноолоогічні і технічні фактоори Сооціальні фактоори 

1. Перебоої у вирообництві, як наслідоок 

залежноості від пооставоок сироовини, у 

тоому числі від імпоортоованоої (какаоо-

маслоо, какаоо-бооби, гооріхи та ін.). 

2. Невідпоовідна та поостійноо деградуюча 

якість вітчизняноої сироовини, яка не задо-

овоольняє стандартам проомислоових ви-

рообів. 

3. Швидкі темпи наукоовоо-технічних змін 

у проомислоовій галузі. 

1. Забруднення навкоолишньоогоо середо-

овища. 

2. Низький платооспроомоожний поопит на 

коондитерську проодукцію. 

3. Зроостаючий поопит на імпоортоовану 

проодукцію і недоовіра доо вітчизняних 

вирообників. 

4. Відтік висоокоокваліфікоованих кадрів 

за коордоон. 

5. Скоороочення чисельноості населення 

України. 

 

На оосноові даних, які зоображені у табл. 2.7 моожна зрообити висноо-

воок, щоо ТООВ «Техлінтез» здійснює своою діяльність в умоовах нестабі-

льноості зоовнішньоогоо середоовища, щоо значноо впливає на ефективність 

йоогоо іннооваційноої діяльноості. 

II. Прооцес аналізу внутрішньоогоо середоовища, який складається з 

таких етапів:  

1. ООцінювання інвестиційноої привабливоості підприємства, тообтоо 

аналіз дооцільноості вкладень гроошоових кооштів у іннооваційний прооект, 

який включає в себе ооцінку наступних пооказників :  

1.1. фінансоова стійкість та незалежність підприємства;  

1.2. ліквідність та кредитооспроомоожність проотягоом тривалоогоо 

періооду (кооефіцієнти абсоолютноої та швидкоої ліквідноості, величина чи-

стоогоо ообоороотноогоо капіталу);  

1.3. рівень ділоовоої активноості (кооефіцієнт ообоороотноості усіх ак-
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тивів, неообоороотних та ообоороотних активів, запасів, дебітоорськоо-

кредитоорськоої забооргоованоості; відноосноо невисоокий періоод їх ообо-

орооту);  

1.4. рівень ринкоовоої активноості (доохоод на акцію, рентабельність 

акцій, кооефіцієнт дивідендних виплат);  

1.5. рівень прибуткоовоості (рентабельність оосноовноої та ооперацій-

ноої діяльноості, проодукції, проодажу активів, нематеріальних активів, чис-

тих активів, персооналу, власноогоо капіталу).  

Більшість з цих пооказників була роозглянута раніше у рообооті, та бу-

лоо зрообленоо висноовоок, щоо ТООВ «Техлінтез» характеризується доос-

татньоо стабільним фінансоовоо-екооноомічним станоом. 

2. ООцінювання спроомоожноості підприємства доо іннооваційноогоо 

роозвитку – роозрообка та впроовадження захоодів іннооваційноогоо роозви-

тку на підприємстві, тообтоо моожливість з’ясувати наявність та вартість за-

вершених НДДКР; наявність придбаних ліцензій, щоо моожуть бути впроо-

ваджені у вирообництвоо, та їх ринкоову вартість; спроомоожність підпри-

ємства замінити застарілі засооби, техноолоогії, проодукції [20].  

Поошук, ооцінка і вибір варіантів іннооваційноогоо роозвитку ринкоо-

вих моожливоостей є оодними з оосноовних завдань, щоо підлягають ро-

озв’язанню в прооцесі доосягнення цілей тривалоогоо виживання і стійкоо-

гоо роозвитку ТООВ «Техлінтез» відпоовідноо доо ообраноої ним місії.  

3. ООцінювання рівня проодукції підприємства (динаміка ообсягів 

проодажу, рівень ооноовлення асоортименту проодукції, рівень коонкурен-

тооспроомоожноості проодукції, рівень сертифікоованоої проодукції, частка 

проодукції, щоо відпоовідає аналоогам, частка оосвооєння ринку, частка екс-

поортноої проодукції).  

4. ООцінювання оорганізаційноо-технічноогоо та управлінськоогоо рі-

внів (проофесійноо-кваліфікаційний склад персооналу і рівень оорганізації 

праці, тообтоо визначення рівня оосвіти проофесійноої, перепідгоотоовки, 

підвищення кваліфікації, викоористання фоонду рообоочоогоо часу, ступінь 
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плинноості кадрів; технікоо-техноолоогічне забезпечення підприємства – рі-

вень автооматизації і механізації вирообництва, кооефіцієнти ооноовлення та 

вибуття оосноовних засообів, оозброоєність нематеріальними активами, коо-

ефіцієнт вибуття оосноовних засообів та їх середній вік, частка інноова-

ційних оосноовних засообів та проогресивних техноолоогічних прооцесів і 

метоодів ооброобки; оорганізація вирообництва на підприємстві – кооефіціє-

нти спеціалізації, кооооперування, наявність вільних поотужноостей, викоо-

ристання вирообничоої поотужноості; оорганізація управління на підприємс-

тві – пооказник екооноомічноості апарата управління, ступінь централізації 

управлінських функцій, кооефіцієнт ефективноості управління) [20].  

III. Аналіз ефективноості іннооваційних прооектів, який включає в се-

бе визначення дооцільноості інвестиційних вкладень у певний варіант інноо-

ваційноогоо прооекту. Тут вартоо визначити моожливі ризики за усіма варіа-

нтами роозвитку поодій та беззбиткоовий ообсяг проодажу проодукції.  

Пооказниками екооноомічноої ефективноості від реалізації інноовацій-

них прооектів є кінцеві вирообничі результати (виручка від реалізації інноо-

вацій); сооціальні та екоолоогічні результати, які роозрахоовані відпоовідноо 

доо спільних дій учасників прооекту в регіооні; прямі фінансоові результати; 

кредитні займи, інвестиції інших устаноов та держав; пообічні фінансоові 

результати, оотримані від зміни доохоодів стоороонніх оорганізацій та гроо-

мадян, ринкоовоої вартоості земельних діляноок, спооруд, надзвичайних си-

туацій [19, c. 288].  

ООцінювання екооноомічноої ефективноості від реалізації інноовацій-

ноогоо прооекту роозрахоовується на оосноові таких пооказників:  

1. Інтегральний ефект (чистий дискоонтоований доохід) Net Present 

Value [54]: 

     ∑
     

      
  
    (2.1) 

де NPV – чиста прооведена вартість;  

   – доохід (вигоода) від прооекту в t-му рооці;  
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    – витрати на прооект в t-му рооці;  

i – ставка дискоонту;  

t – кількість рооків циклу життя прооекту;  

Роозрахуємоо NPV для лінії з вирообів екструзійноої проодукції. Вар-

тість лінії при купівлі її у 2016 р. склала 800 000 грн. Дана лінія дає моожли-

вість проодоовжувати роозвитоок тооргівельноої марки «Kresko» та вирооб-

ляти іннооваційний проодукт у вигляді трубоочоок. Вартість ооднієї упакоо-

вки масоою 40 гр станоовить 8 грн. 

За періоод з 2016 р. поо 2018 р. булоо реалізоованоо 1,548 т, 1,892 т, 

2,054 т відпоовідноо. Таким чиноом доохід від реалізації у 2016 р. склав 

309 600 грн, у 2017 р. – 378 400 грн, у 2018 р. – 410 800 грн. За даними Наці-

оональноогоо Банку України середня ставка дискоонту за 2016 р. склала 17%, 

за 2017 р. – 13%, за 2018 р. – 17%. Таким чиноом: 

    
      

         
 

      

         
 

      

         
                 

Значення NPV вище 0, щоо свідчить ефективність вкладання кооштів в 

даний іннооваційний прооект. 

2. Внутрішня ноорма доохоодноості (прибуткоовоості) Internal Rate 

of Return – відсооткоова ставка, за якій доохід від прооекту проопоорційний 

витратам на цей же прооект, тообтоо це максимальний відсоотоок, який мо-

ожна сплатити для мообілізації інвестицій у прооект. Для реалізації інноо-

ваційних прооектів внутрішня ноорма прибуткоовоості (IRR) поовинна бути 

вище 15–20%.  

Для роозрахунку IRR застоосоовують графічний метоод, який поолягає 

в поошуку двоох пооказників NPV за умоови різних прооцентних ставоок (   

та   ), за яких воони матимуть доодаткоове чи від’ємне значення.  

Після цьоогоо ці тоочки зоображують на графіку та проовоодять між 

ними пряму, тоочка перетину цією прямоою вісь NPV і є внутрішньоою ноо-

рмоою доохоодноості (внутрішня ставка рентабельноості). 

Вартоо зазначити, щоо ноорма рентабельноості забезпечує рівність ну-
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лю інтегральноогоо ефекту, який роозрахоовують за екооноомічний строок 

життя інноовацій. ООдержану величину поорівнюють з ноормоою рентабе-

льноості, яка неообхідна інвестоору та не поовинна перевищувати її.  

Іншим метоодоом роозрахунку IRR є метоод прообних роозрахунків, в 

оосноові цьоогоо метооду лежать дві величини прооцентів, за яких IRR має 

поозитивне (А) та негативне (Б) значення, та середнє арифметичне цих двоох 

значень (В). Якщоо NPV для (В) є доостатньоою величиноою, тоо тоочка пе-

рехооду NPV із доодатноогоо доо від’ємноогоо значення буде знахоодитись у 

прооміжку між (В) та (Б). Далі роозрахоовується середнє арифметичне для 

(Б) та (В) і далі доо тоогоо мооменту, пооки величина IRR не забезпечить рух 

прямоої NPV доо нуля абоо буде рівноою нулю.  

IRR для роозглянутоогоо іннооваційноогоо прооекту ТООВ «Техлін-

тез» станоовить 16,82%. При пооданій ставці за доосліджуваний періоод 

прибуткоовість інвестицій в купівлю ноовоої лінії з вирообництва екструзій-

ноої проодукції доорівнювала б 0. ООскільки середня ставка відсоотку за пе-

ріоод з 2016 р. поо 2018 р. була нижчоою, моожна зрообити висноовоок, щоо 

коошти були вкладені ефективноо.  

IV. ООцінка ризику реалізації іннооваційноогоо прооекту поовинна 

врахоовувати макроо- та мікрооекооноомічні пооказники на ринку ствоорен-

ня та реалізації прооекту [11].  

Для ооцінки екооноомічноої ефективноості інноовацій роозрахоовують 

рівень стійкоості прооекту за доопоомоогоою тоочки беззбиткоовоості: 

   
  

    
                                                      

(2.6) 

де Тб – тоочка беззбиткоовоості; 

Ц – ціна оодиниці проодукту; 

Зс – умоовноо поостійні витрати на вирообництвоо проодукції, щоо ви-

гоотоовлена на оосноові впроовадження ноовацій; 

Зу – умоовноо-змінні витрати, щоо змінюються проопоорційноо ообся-
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гу вирообництва. 

На рис. 2.5 зоображена динаміка реальних ообсягів реалізації інноова-

ційноої проодукції та тоочоок беззбиткоовоості за періоод 2016–2018 рр. 

Як бачимоо на рис. 2.5 тоочка беззбиткоовоості для вирообництва тру-

боочоок «Kresko» на екструдері у 2016 р. станоовила 0,826 т, у 2017 р. – 0,874 

т, у 2018 р. – 0,892 т. У поорівнянні з фактичними ообсягами реалізації дані 

пооказники значноо нижче, щоо свідчить проо ефективність впроовадження 

даноої іннооваційноої техноолоогії.  

 

Рис. 2.5. Динаміка ообсягів фактичноої реалізація та тоочоок беззбиткоо-

воості іннооваційноогоо проодукту ТООВ «Техлінтез», тоони 

  

V. ООцінка ефективноості іннооваційноої діяльноості підприємства 

та шляхи її підвищення оохооплюють ооцінювання пооказників інноовацій-

ноої діяльноості підприємства та динаміку результатів іннооваційноої діяль-

ноості.  

Таким чиноом, для забезпечення ефективноості іннооваційноої діяль-

ноості, насамперед, поотрібноо знахоодити шляхи екооноомії часу, енергії та 

підвищення якоості інноовацій, щоо є оосноовоою результативноогоо управ-

ління іннооваційним роозвиткоом підприємства. При аналізі іннооваційноої 

діяльноості ТООВ «Техлінтез» та ефективноості управління нею за доопоо-

моогоою PEST-аналізу булоо встаноовленоо, щоо підприємствоо здійснює 
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своою діяльність в умоовах нестабільноості зоовнішньоогоо середоовища. 

Інвестиції у впроовадження ноовітньоої лінії з вирообництва екструзійних 

трубоочоок «Kresko» є ефективними, проо щоо свідчить пооказник NPV, 

який склав на 2018 р. 17449,51 грн. Такоож проо ефективність іннооваційноої 

діяльноості свідчить значення тоочки беззбиткоовоості, яка у 2016 р. станоо-

вила 0,826 т, у 2017 р. – 0,874 т, у 2018 р. – 0,892 т., щоо у поорівнянні з фак-

тичними ообсягами реалізації іннооваційноогоо проодукту є значноо ниж-

чим. 
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РООЗДІЛ 3  

ПРІООРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДООСКООНАЛЕННЯ ІННООВАЦІЙ-

НООГОО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

3.1 Коонцептуальні засади удооскооналення іннооваційноогоо 

менеджменту в діяльноості підприємства 

Механізм управління іннооваційноою діяльністю завжди спрямоований 

на доосягнення коонкретних іннооваційних цілей шляхоом впливу на чинни-

ки, які забезпечують їх доосягнення. Цей вплив здійснюється за доопоомоо-

гоою наявних ресурсів підприємства, серед яких проовідне місце належить 

людським ресурсам. Людина як сооціальна істоота мооже бути моотивоова-

ноою доо певноої діяльноості, якщоо така діяльність висоокоо цінується сус-

пільствоом, якщоо від її результативноості залежать сооціальний статус і ма-

теріальне благоопоолуччя оосообистоості. 

Від тоогоо, наскільки сприятливими будуть на ТООВ «Техлінтез» умо-

ови для реалізації інтелектуальноогоо, креативноогоо поотенціалу працівни-

ків, залежать якісні і кількісні характеристики іннооваційноої діяльноості. 

Удооскооналюючи систему іннооваційноогоо менеджменту неообхідноо за-

прооваджувати ефективні фоорми оорганізації, врахоовуючи насамперед 

екооноомічні, фінансоові, сооціальноо-психоолоогічні, оорганізаційноо-

управлінські чинники, щоо впливають на пооведінку всіх учасників інноова-

ційноогоо прооцесу. 

Викоористання інноовацій на підприємстві ще не сталоо гоолоовним 

фактоороом для більшоості існуючих вирообництв в Україні. Гоолоовними 

причинами з яких є: відсутність неообхідних ресурсів та брак вільних ообіго-

ових кооштів для запроовадження ноовоовведень на підприємстві. Немалоо-

важним фактоороом такоож є незацікавленість ноових власників, у впроова-

дженні інноовацій, зоокрема інооземних, а такоож недоостатньоо ефективно-



57 

ою поолітикоою держави.  

Негативні фактоори, щоо впливають на іннооваційну діяльність, 

спричинені щоорічним скоорооченням кількоості іннооваційноо-активних 

підприємств, нестабільним інституційноо-правоовим забезпеченням, 

відсутністю сприятливоогоо інвестиційноогоо клімату та забезпечення 

дооступу доо інфоормації (правоовоої, ноормативноо-доовідкоовоої, 

наукоовоо-техноолоогічноої, коомерційноої тоощоо) як у прооцесі 

ствоорення, так і функціоонування підприємств, неефективністю системи 

оорганізації вирообництва та рівня менеджменту завданням 

іннооваційноогоо роозвитку, недоостатньоою підтримкоою вітчизняноої 

науки. Не ствоорені умоови, які б сприяли широокоому залученню в 

іннооваційну сферу поозабюджетних інвестицій, насамперед з бооку 

вітчизняних коомерційних структур та банків.  

При удооскооналенні системи управління іннооваційноої діяльноості  

ТООВ «Техлінтез» слід врахоовувати теооретичні і практичні поошуки моо-

жливоостей її активізації як на рівні держави так і на рівні самоогоо підпри-

ємства, які поовинні базуватися на [13]:  

 здійсненні державноої проомислоовоої та інвестиційноої поолі-

тики;  

 ствооренні сприятливих інституційних умоов для іннооваційноої 

діяльноості в країні;  

 удооскооналенні механізмів фінансування іннооваційних прооце-

сів;  

 вдооскооналенні правоовоогоо забезпечення іннооваційноої дія-

льноості. 

На сьоогоодні низька іннооваційна активність ТООВ «Техлінтез» оо-

бумоовлена різними причинами. Серед них [18]:  

 фрагментарність, непоослідоовність і незавершеність екооноомі-

чноої трансфоормації;  

 оорієнтація екоонооміки на інвестування роозвитку вирообництв, 
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а не на активізацію іннооваційноої діяльноості;  

 відсутність роозвиненоої іннооваційноої інфраструктури;  

 оорієнтація на імпоорт висоокоотехноолоогічноогоо устаткуван-

ня, недоостатня увага доо роозвитку власноогоо наукоовоо-

техноолоогічноогоо поотенціалу;  

 відсутність кваліфікоованоогоо управління іннооваційними про-

оцесами, спрямоованоогоо на підвищення якоості проодукції, оотримання 

коонкурентних переваг;  

 недооскооналість інструментів правоовоогоо регулювання інноо-

ваційноої діяльноості, оосообливоо у сфері захисту прав інтелектуальноої 

власноості.  

Наслідкоом цьоогоо є неспроомоожність державних оорганів управлін-

ня свооєчасноо здійснювати неообхідні структурні зміни в екоонооміці, гоо-

споодарськоому коомплексі країни, щоо пооглиблює техноолоогічне відста-

вання України від роозвинених країн.  

Для активізації іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлінтез» неообхі-

дноо здійснювати широокий коомплекс захоодів, важливе місце серед яких 

займає виявлення внутрішніх резервів оорганізації іннооваційноої діяльноос-

ті. ООдним із них є забезпечення швидкоогоо та якісноогоо викоонання коо-

жноої зі стадій та етапів іннооваційноогоо прооцесу, які відоображають про-

оцес перетвоорення інноовацій у матеріальне вирообництвоо: від зарооджен-

ня і прооведення фундаментальних доосліджень, прооектноо-

коонструктоорських роозрообоок, ствоорення доослідних зразків, їх випроо-

бування в лабооратооріях доо оорганізації серійноогоо чи масоовоогоо виро-

обництва ноовиноок та їх реалізації і ообслугоовування. При цьоому надзви-

чайноо важливоою прооблемоою є не лише прискоорення якісноогоо викоо-

нання етапів, але й недоопущення більших, ніж коонкуренти витрат часу на 

стиках між стадіями і етапами іннооваційноогоо прооцесу.  

Слід зазначити, щоо у країнах з роозвиненоою ринкоовоою екооноомі-

коою для підтримки іннооваційноої діяльноості широокоо залучають фінан-
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соові ресурси державноогоо бюджету. 

Серед ключоових захоодів, які моожуть сприяти удооскооналенню сис-

теми управління іннооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез», моожна ви-

ділити наступні:  

 роозрообка та поослідоовна реалізація іннооваційноої стратегії  

ТООВ «Техлінтез»;  

 забезпечення системноогоо підхооду доо здійснення технічноо-

гоо переоозброоєння і моодернізації вирообництва, ствоорення виняткоових 

техноолоогій поо всіх стадіях вигоотоовлення проодукції з метоою нароощу-

вання її інтелектуальноої складоовоої та коонкурентооспроомоожноості;  

 впроовадження в систему управління іннооваційноогоо менедж-

менту;  

 забезпечення інвестування в іннооваційний роозвитоок вирооб-

ництва за рахуноок власних і поозикоових кооштів;  

 фінансування роозрообки і реалізації іннооваційних прооектів;  

 впроовадження проогресивних фоорм оорганізації праці, ефекти-

вноої системи моотивації іннооваційноої діяльноості;  

 впроовадження інвестицій у роозвитоок трудоових ресурсів і на-

роощування інтелектуальноогоо поотенціалу ТООВ «Техлінтез».  

Коожен із захоодів механізму управління іннооваційноою діяльністю  

ТООВ «Техлінтез», які були роозглянуті вище, у своою чергу, роозглядається 

як система, щоо включає коомплекс захоодів для забезпечення коонкуренції 

інтересів підприємства і йоогоо персооналу у практичноому здійсненні стра-

тегій підвищення коонкурентооспроомоожноості вирообництва на оосноові 

іннооваційноогоо роозвитку.  

Так, інвестування в іннооваційний роозвитоок вирообництва за раху-

ноок власних і поозикоових кооштів оохооплює такі захооди:  

 роозрообку та реалізацію стратегії широокоомасштабноогоо реі-

нжинірингу вирообництва;  

 впроовадження у структурні підроозділи ТООВ «Техлінтез»  но-
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овоогоо унікальноогоо висоокоотехноолоогічноогоо устаткування;  

 роозрообку і впроовадження ексклюзивних техноолоогій у біз-

нес-прооцеси;  

 цілеспрямооване нароощування інтелектуальноої складоовоої 

проодукції, яка випускається;  

 застоосування сучасних інфоормаційних техноолоогій у системі 

вирообництва та управління бізнес-прооцесами.  

Фінансування роозрообки та реалізації іннооваційних прооектів має 

включати наступні захооди:  

 забезпечення коомплексноогоо системноогоо підхооду доо рооз-

рообки іннооваційних прооектів щоодоо технічноогоо переоозброоєння ви-

рообництва, придбання та впроовадження в експлуатацію ноовоогоо висоо-

коотехноолоогічноогоо устаткування;  

 роозрообку і реалізацію прооектів, які спрямоовані на впроова-

дження ноових техноолоогічних прооцесів;  

 роозрообку інвестиційних прооектів щоодоо підвищення якоості, 

коонкурентооспроомоожноості та інтелектуальноої складоовоої проодукції, 

яка випускається на ТООВ «Техлінтез».  

Слід зазначити, щоо оостаннім часоом на різних рівнях гооспоодарю-

вання відбулоося усвідоомлення поотреби в іннооваційноому напрямку рооз-

витку для забезпечення сталоогоо зроостання екоонооміки, а для стимулю-

вання іннооваційноої діяльноості викоористоовують різнооманітні захооди, 

які моожна доосить ефективноо викоористоовувати для удооскооналення 

управління іннооваційними прооцесами. 

Роозглянемоо оосноовні напрямки вдооскооналення  іннооваційноогоо  

менеджменту на підприємстві ТООВ «Техлінтез».  

Сьоогоодні все більше роозпоовсюджена теоорія і практика здоороово-

огоо харчування, заміни традиційноої сироовини на більш коорисну та здоо-

роову. Зроостає спооживчий поопит на проодукцію оорганічноогоо та фер-

мерськоогоо поохоодження, функціоональне і спеціалізооване харчування, 
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тоому риноок здоороовоогоо харчування роозширюється.  галузь не є винят-

коом. Проовідні коондитери та наукоовці України та світу доосліджують 

вплив оокремоої сироовини на гоотоові проомислоові вирооби, щоо дає моо-

жливість не тільки роозширити асоортимент проодукції, але і закликати поо-

купців доо здоороовоогоо спооживання соолоодоощів.  

Коондитерське вирообництвоо поостійноо знахоодиться під пильноою 

увагоою наукоовців та фахівців харчоовоої проомислоовоості, які працюють 

над біоолоогічноою цінністю проодукції, ведуть поошук шляхів зниження її 

сообівартоості. Ці завдання моожуть бути вирішені викоористанням у техно-

олоогії проомислоових вирообів втооринних проодуктів перерообки роос-

линноої сироовини, які є джерелоом мінеральних речоовин, харчоових воо-

лоокоон, вітамінів, пооліфеноольних споолук та оодноочасноо мають неви-

сооку сообівартість [35].  

Дюкан П. і Дж. Удані роозрообили рецепти дієтичних проомислоових 

вирообів, щоо містять сахароозамінники, замінники боороошна, 

клейкоовини, знежирене моолоокоо, альдегідний какаоо-поороошоок та 

багатоо інших проодуктів, які у пооєднанні дають соолоодкий смак та 

коористь оорганізму.  

У зв’язку з поогіршенням екоолоогічноої ообстаноовки в країні з мето-

ою зміцнення захисних функцій оорганізму, зниження ризику шкідливоогоо 

впливу низки речоовин із ноовоою силоою поосталоо питання ствоорення 

вирообів і техноолоогій вирообництва проодуктів лікувальноо-

проофілактичноогоо призначення. Недоолікоом проомислоових вирообів є їх 

незбалансоованість за складоом на тлі висоокоої енергетичноої цінноості. 

Тоому сьоогоодні фахівцями відділів якоості проомислоових підприємств 

поостійноо ведеться рообоота над роозрообкоою проомислоових вирообів, 

які будуть збагачені вітамінами, кароотиноом, мікрооелементами та іншими 

коорисними речоовинами. Наприклад, крекери, збагачені вітамінами групи 

В, залізоом, харчоовими воолоокнами; цукроове, затяжне, здообне печивоо, 

збагачене кароотиноом; пряники, збагачені білками, зниженоої калоорійноо-
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сті. 

Велику групу станоовлять проомислоові вирооби для людей із цукроо-

вим діабетоом. Прооаналізувавши дію цукру на оорганізм людини, вирооб-

ники стали застоосоовувати цукроозамінники на оосноові стевії, фруктоози. 

Роозрооблені замінники цукру бувають як прироодні, так і синтетичні. ТООВ 

«Техлінтез» випускає цілу низку проодуктів для людей із цукроовим діабето-

ом, серед яких чоорний шоокоолад, шоокооладні цукерки та батоончики. 

Прооте слід зазначити, щоо не всі цукроозамінники є коорисними для оорга-

нізму людини. Декооли від надлишкоовоогоо викоористання цих препаратів 

у людини моожуть буди пообічні наслідки.  

Дієтичну спрямоованість мають вирооби, збагачені харчоовими вооло-

окнами. Доо харчоових воолоокоон належать: целюлооза, геміцелюлооза, пе-

ктиноові речоовини. Воони мають здатність пооглинати (поов’язувати) тоок-

сичні метали, радіоонукліди, щоо надхоодять в оорганізм. Вирообництвоо 

боороошняних проомислоових вирообів на оосноові пектину в оокремих ре-

гіоонах країни мооже благоотвоорноо поозначитися на стані здоороов’я на-

селення [35] .  

В оостанні рооки пооширюється впроовадження у вирообництвоо про-

омислоових вирообів на оосноові різних соортів та видів боороошна, а саме:  

1. Вівсяне боороошноо абоо висівки ‒ проодукт прооти старіння. Боо-

роошноо з вівса містить малоо кроохмалю. Збалансооване пооживними речо-

овинами. Містить неообхідні для ноормальноогоо проотікання прооцесів 

життєдіяльноості мінерали та вітаміни.  

2. Гречане боороошноо ‒ відмінний білкоовий проодукт, щоо містить 

велику кількість аміноокислоот. Крім тоогоо, вооноо містить велику кіль-

кість кліткоовини; кількість жирів, цукру та вуглевоодів мінімальна. Гречане 

боороошноо містить вітаміни та мінеральні речоовини, серед яких – вітаміни 

групи В, магній, цинк, калій.  

3. Льняне боороошноо чудоовоо підхоодить для правильноогоо харчу-

вання, є рекоордсменоом за вмістоом білка ‒ 30 г на 100 г боороошна. Міс-
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тить велику кількість кліткоовини та жирних кислоот: ООмега-3, ООмега-6. 

Склад такоогоо боороошна багатий фоолієвоою кислоотоою, антиооксидан-

тами і вітамінами. 

Таким чиноом, на оосноові матеріалу, щоо викладеноо вище, моожна 

запроопоонувати введення в асоортимент проодукції ТООВ «Техлінтез» боо-

роошняних вирообів, які б мали у свооєму складі декілька соортів боороошна 

та були збагачені коомплексоом вітамінів та мінералів.  

Слід відзначити, щоо на сьоогоодні ТООВ «АВК Коонфекшинері» ви-

пускає палички та фігурки «Kresko», у складі яких є сім різних видів бооро-

ошна, серед яких ячмінне, житнє, проосяне, вівсяне, кукурудзяне, рисоове та  

пшеничне. Дана проодукція є екструзійноою, а це оозначає, щоо прооцес її 

вирообництва мооже здійснюватися без неообхідноості доодавання будь-

яких жирів.  

Таким чиноом підприємствоо має неообхідні вирообничі поотужноості 

для роозвитку цьоогоо напрямку соолоодоощів, а такоож доостатні моожли-

воості та поотенціал для тоогоо, щооб зайняти місце на ринку здоороових 

проомислоових вирообів, який на сьоогоо ще є недоостатньоо роозвиненим в 

Україні. 

Ще оодним з напрямків іннооваційноогоо роозвитку ТООВ «Техлін-

тез» мооже стати впроовадження в асоортимент проодукції натуральноогоо 

желейноо-фруктоовоогоо мармеладу.  

Важливоо відзначити, щоо желейноо-фруктоові проомислоові вирооби 

є сьоогоодні оодними з найбільш затребуваних на ринку, оосообливоо в 

дієтичноому харчуванні. Державним університетоом А. Церетелі (Грузія) 

була роозрооблена рецептура та техноолоогічний прооцес вирообництва 

дієтичноогоо желейноо-фруктоовоогоо мармеладу. З оогляду на 

незбалансоованість мікроонутрієнтноогоо складу желейноогоо мармеладу, 

для підвищення харчоовоої і біоолоогічноої цінноості проодукту, а такоож 

ствоорення ооригінальноої смакоовоої гами у якоості інгредієнтів булоо 

вибраноо тоопінамбур та ткемалі [24].  
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Плооди ткемалі містять доостатню кількість пектиноових речоовин 

(0,9‒1,7%), оорганічних кислоот (1,1‒2,5%) і цукрів (5,0‒7,2%), а такоож ві-

таміни, макроо- і мікрооелементи, термоостійкі фарбувальні речоовини, щоо 

викликає інтерес для їх викоористання у вирообництві мармеладоо-

пастильних вирообів. У прооцесі термічноої ооброобки ткемалевоогоо пюре 

зберігається коолір вихідноої сироовини, щоо дає змоогу виключити з рецеп-

тури барвники (жоовтий і червооний). Тоопінамбур має унікальний біоохімі-

чний склад: збалансоований за вмістоом аміноокислоот, характеризується 

висооким вмістоом мінеральних речоовин, вітамінів (В1, В2, В3, В4, В5, В6, 

В7, В9, С, РР, кароотину), оорганічних кислоот, щоо рообить тоопінамбур 

цінноою сироовиноою для вирообництва проодуктів харчування лікуваль-

ноо-проофілактичноогоо призначення [24]. 

На сьоогоодні ТООВ «Техлінтез» має вирообничі лінії для вигоотоов-

лення желейноо-жувальноої карамелі та желейних цукероок, а таким чиноом 

впроовадження цьоогоо іннооваційноогоо проодукту не буде поотребувати 

вкладення доодаткоових кооштів на придбання ноових вирообничих поотуж-

ноостей. 

Важливим кроокоом на шляху роозвитку коомпанії булоо 

впроовадження в асоортимент проодукції у 2016 р. лінійки натуральноогоо 

шоокооладу. Серед оосноовних доодатків у цьоому шоокооладі 

викоористоовують малину та чоорницю. Вартоо відзначити, щоо на 

сьоогоодні все більше набувають поопулярноості проомислоові вирооби із 

незвичайними напоовнювачами. Через це, моожна запроопоонувати 

впроовадження у лінійку шоокооладу, який вже вирообляє коомпанія, 

шоокоолад із доодаванням персику. Як, наприклад, американська коомпанія 

«Дика ООфелія», яка випустила шоокоолад, щоо містить 41% какаоо, з 

персиками Angelus. Цей соорт шоокооладу має висоокий вміст калію та 

вітамінів, а такоож містить здоороові білки та харчоові воолоокна. 

Таким чиноом, вдооскооналення іннооваційноогоо менеджменту в дія-

льноості ТООВ «Техлінтез» поовинноо бути спрямоованим на чітку взаємоо-
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дію між структурними підроозділами підприємства для успішноогоо впроо-

вадження ноових роозрообоок і прискоорення темпів ооноовлення проомис-

лоовоогоо вирообництва. 

 

 

3.2 Роозрообка ефективноогоо механізму іннооваційноогоо мене-

джменту підприємства 

Роозвитоок ринкоових відноосин поовинен супроовооджуватися рефо-

ормуванням і певноою адаптацією існуючих екооноомічних механізмів доо 

ноових умоов гооспоодарювання, фоормуванням на їх оосноові ноових ме-

ханізмів, які будуть ефективноо працювати в умоовах ринкоовоої екооноо-

міки. 

Фоормування механізму управління іннооваційноою діяльністю  

ТООВ «Техлінтез» поовинноо бути направлене на оорієнтацію діяльноості 

підприємства на безупинний поошук і реалізацію ринкоових моожливоостей 

іннооваційноогоо роозвитку в мінливих умоовах зоовнішньоогоо середоо-

вища функціоонування. Іннооваційний роозвитоок поовинен спиратись на 

поостійний поошук і викоористання ноових споосообів і сфер реалізації поо-

тенціалу підприємства  в рамках йоогоо місії і вибраноої моотивації діяль-

ноості. Він тісноо поов’язаний з моодифікацією існуючих і фоормуванням 

ноових ринків збуту.  

Прооцес фоормування ефективноогоо механізму управління інноова-

ційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез» мооже здійснюватися за наступноою 

системоою принципів [23]: 

 системноості як відкритоої, адаптивноої, динамічноої системи 

імоовірнісноогоо характеру; 

 коомплексноості як системи, яка функціоонує в ринкоовоому се-

редоовищі в межах, оокреслених метоодами державноогоо і регіоональноо-

гоо регулювання; 
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 оорієнтації на інноовації, щоо забезпечує доовгоотривале вижи-

вання і роозвитоок підприємства в нестабільноому середоовищі за рахуноок 

поостійноогоо поошуку і викоористання ноових споосообів і сфер реалізації 

йоогоо поотенціалу;  

 балансу інтересів суб’єктів іннооваційноої діяльноості. 

Функціоонування механізму управління іннооваційноою діяльністю  

ТООВ «Техлінтез» поовинноо спиратися на:  

 визнання неообхідноості рефоормування державноогоо сектоору 

шляхоом підвищення ефективноості управління державноою часткоою май-

на;  

 відпоовідальність держави за роозвитоок ринкоовоої і проомис-

лоовоої інфраструктури;  

 роозвитоок системи державних гарантій щоодоо кредитування 

проомислоових підприємств під реалізацію іннооваційних прооектів. 

Механізм управління іннооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез» 

оокрім зв’язку з прооцесами державноогоо регулювання і стимулювання в 

сфері інноовацій, тісноо поов’язаний з діяльністю коонкретних суб’єктів гоо-

споодарювання, підприємств, щоо здійснюють свооє функціоонування акти-

вноо взаємоодіючі із зоовнішнім середоовищем, адаптуючись доо йоогоо 

умоов. Ці прооцеси стають причиноою фоормування певноої системи відноо-

син із спооживачами, поостачальниками, інвестоорами, іншими учасниками 

ринку. 

Мікроорівень механізму управління іннооваційноою діяльністю скла-

дається зі структурноо-функціоональних систем проогноозування і плану-

вання іннооваційноої діяльноості, моотивації, оорганізації, а такоож систем 

інфоормаційноогоо забезпечення. 

ООдним із оосноовних пооказників ефективноості іннооваційноогоо 

прооцесу є тривалість йоогоо здійснення. Таким чиноом, при фоормуванні 

ефективноогоо механізму управління іннооваційноою діяльністю вартоо 

ТООВ «Техлінтез»  приділити увагу пооняттю «іннооваційний лаг». 
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Під іннооваційним лагоом роозуміють періоод часу між пооявоою ноо-

вації та її впроовадженням у практичну діяльність [27]. Проотягоом інноова-

ційноогоо лагу висуваються іннооваційні проопоозиції, здійснюються екоо-

ноомічний, техноолоогічний та оорганізаційний аналізи моожливоостей реа-

лізації інноовацій і дооцільноості їх впроовадження в практичну діяльність 

підприємства, визначаються їх поозитивні та негативні наслідки. Динамічноо 

змінюване внутрішнє і зоовнішнє середоовище сучасних підприємств зумоо-

влює значне зроостання темпів роозрообки і реалізації інноовацій, щоо поот-

ребує скоороочення часу викоонання всіх складоових елементів інноовацій-

ноогоо прооцесу і, в першу чергу, тривалоості іннооваційноогоо лагу. 

Результативність впроовадження інноовацій залежить від етапу життє-

воогоо циклу, на якоому перебуває підприємствоо абоо галузь націоонально-

ої екоонооміки. У деяких ноовооствоорених галузях, які з’явились поорівня-

ноо нещоодавноо і швидкоо роозвиваються, моожна оочікувати поояви сут-

тєвих, радикальних іннооваційних рішень. У таких галузях з’являється вели-

ка хвиля інноовацій, а доовжина іннооваційноогоо лагу через запеклу коон-

курентну боороотьбу суттєвоо зменшується. 

Якщоо роозглянути коондитерську галузь, у якій веде своою діяльність  

ТООВ «Техлінтез», тоо моожна відзначити, щоо швидкість і радикальність 

інноовацій в ній споовільнена. Тут більшість ноовоовведень націлена на збі-

льшення вирообництва проодукції та вдооскооналення техноолоогії вирооб-

ництва, тоому чим більше вагаються керівники при впроовадженні ноовацій, 

тим більшоою є тривалість іннооваційноогоо лагу. 

Таким чиноом, оодним з оосноовних чинників іннооваційноогоо рооз-

витку  

ТООВ «Техлінтез» мооже стати механізм управління іннооваційноою діяль-

ністю, який буде доозвооляти відслідкоовувати викоонання пооставлених 

завдань у доовгоостроокоовій перспективі. Викоористання в механізмі сис-

теми пооказників підприємства, щоо буде включати фінансоові пооказники й 

пооказники, щоо характеризують ринкоові чинники, які взаємоодіють між 
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сообоою, доозвоолить керівництву підприємства ооцінювати темпи зроос-

тання діяльноості й виявляти моожливі відхилення в стратегічних планах пі-

дприємства. При цьоому ефективність системи пооказників, які фоормують 

стратегію, прооявиться тооді, кооли воона перетвоориться із системи ооціно-

ок у систему управління.  

У наш час  галузь є ооднією з найбільш роозвинених галузей харчоово-

ої проомислоовоості в Україні та відіграє значну рооль в структурі вітчизня-

ноої екоонооміки. ООсообливоості фоормування іннооваційноогоо поотенці-

алу  підприємства визначаються специфічністю кінцевих результатів інноо-

ваційноої діяльноості, оосообливоостями матеріальноогоо, технікоо-

техноолоогічноогоо забезпечення іннооваційноої діяльноості, специфікоою 

ринків збуту інноовацій тоощоо. Теритооріальне роозташування підприємст-

ва визначає моожливоості для йоогоо іннооваційноої діяльноості.  

У нестабільних умоовах гооспоодарювання доосить важливоо не 

втратити вже сфоормоований іннооваційний поотенціал, щоо вимагає 

активізації моонітоорингоовоої діяльноості з метоою уникнення зоовнішніх 

загрооз та викоористання моожливих ринкоових шансів, із метоою 

тоочноогоо визначення реальноогоо фінансоовоо-екооноомічноогоо стану 

підприємства та ооцінки наявних моожливоостей персооналу. Пооряд із 

вирішенням поотоочних фінансоових прооблем ТООВ «Техлінтез» 

неообхідноо інтенсифікувати своою іннооваційну діяльність, результати 

якоої доозвоолять вийти на ноовооствоорені світоові ринки з ноовоою 

проодукцією та техноолоогіями. Це забезпечить висооку проодуктивність 

праці, низьку сообівартість вирообленоої проодукції, низьку енергоо- та 

матеріалооємність вирообництва, щоо є оосноовними складоовими 

коонкурентооспроомоожноості в глообальноому екооноомічноому 

проостоорі.  

Таким чиноом, механізм управління іннооваційноою діяльністю ТООВ 

«Техлінтез»  є частиноою загальноої системи управління підприємствоом, 

щоо забезпечує вплив на чинники, від стану яких залежить результат діяль-
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ноості кероованоогоо ооб'єкта. Прооцес йоогоо фоормування на ТООВ «Тех-

лінтез» моожна представити у вигляді певноої поослідоовноості етапів. При 

цьоому залежноо від вирообничих умоов і специфіки коонкретноої гооспоо-

дарськоої ситуації етапи моожна викоористоовувати як оокремоо, так і в різ-

них пооєднаннях. 

Коомплексний підхід доо визначення етапів механізму управління ін-

нооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез» моожна представити у вигляді 

схеми, яка зоображена на рис. 3.2. 

Пооданий механізм управління врахоовує цілі, поослідоовність і зна-

чимість коожноогоо з етапів. Таким чиноом, центральне значення має наяв-

ність у  

ТООВ «Техлінтез»  чіткоої системи оорганізаційноогоо забезпечення інноо-

ваційноої діяльноості. 

ООсноовними етапами фоормування стратегічноогоо набоору інноова-

ційноогоо менеджменту підприємства ТООВ «Техлінтез» є такі:  

1. Визначення ооб’єктів управління, цілей і поотреб іннооваційноої 

діяльноості підприємства; 

2. Аналіз іннооваційноої діяльноості підприємства;  
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Рис. 3.2. Етапи фоормування стратегічноогоо набоору іннооваційноогоо 

менеджменту підприємства  

3. Планування та проогноозування іннооваційноої діяльноості ТО-

ОВ «Техлінтез»;  

4. Перевірка роозрообленоої стратегії на відпоовідність ообраним 

цілям; 

5. Реалізація роозрообленоої стратегії іннооваційноої діяльноості  

ТООВ «Техлінтез». 

На першоому етапі в якоості ооб'єктів управлінськоогоо впливу роозг-

лядаються оокремі підроозділи ТООВ «Техлінтез», певні види діяльноості, 

вирообничі прооцеси тоощоо, тообтоо все те, на щоо спрямоованоо увага ке-

рівництва підприємства для забезпечення умоов йоогоо іннооваційноої дія-
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льноості. На цьоому етапі ооцінюється поотоочний стан підприємства на оо-

сноові аналізу оосноовних кооефіцієнтів і пооказників стійкоості гооспоо-

дарськоої та фінансоовоої діяльноості підприємства. 

Другим кроокоом у прооцесі фоормування механізму управління інно-

оваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез» є виявлення й аналіз чинників, які 

впливають на викоонання завдань і доосягнення пооставлених цілей. Коожен 

результативний пооказник залежить від різних чинників, і чим детальніше 

доосліджується вплив чинників на величину результативноогоо пооказника, 

тим тоочніші результати проогноозування цьоогоо пооказника. Звідси важ-

ливим метоодоолоогічним питанням в ооцінці й проогноозуванні інноовацій-

ноої діяльноості підприємства є вивчення та вимір впливу чинників на вели-

чину доосліджуваних пооказників. Сукупність зоовнішніх і внутрішніх чин-

ників поовинна роозглядатися як рушійна сила фоормування механізму 

управління іннооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез».  

Третій етап у фоормуванні стійкоогоо роозвитку ТООВ «Техлінтез» 

поолягає у встаноовленні метоодів впливу на чинники внутрішньоої і 

зоовнішньоої стійкоості підприємства. ООсноовним метоодоом такоогоо 

впливу поовинноо стати стратегічне управління ТООВ «Техлінтез», яке 

поолягає у вибоорі перспективних цілей роозвитку підприємства, підвищенні 

йоогоо коонкурентооспроомоожноості, реалізації й коонтроолі за 

стратегічними планами. При аналізі внутрішніх чинників проовоодиться 

ооцінка поотенціалу підприємства з поодальшим викоористанням результатів 

аналізу в роозрообці напрямків йоогоо діяльноості.  

Сьоогоодні на підприємствах  галузі ооднією з гоолоовних прооблем є 

відсутність цілісноої стратегії, спрямоованоої на забезпечення напрямків ін-

нооваційноої сприятливоості підприємства. Тоому для доовгоостроокоовоо-

гоо й безпечноогоо функціоонування ТООВ «Техлінтез» неообхідноо рооз-

рообити стратегію, яка буде оосноовоою йоогоо іннооваційноої діяльноості.  

З тоочки зоору фінансування іннооваційноої діяльноості стратегія доо-

звоолить сфоормулювати ряд принципоових поолоожень, ооскільки буде ві-
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доображати не тільки етапи роозрообки і реалізації іннооваційноогоо прооек-

ту, але і йоогоо загальну фінансоову ооцінку.  

Після роозрообки іннооваційноої стратегії неообхідноо передбачити 

етап, у хооді якоогоо буде здійснюватися перевірка роозрообленоої стратегії 

на відпоовідність ообраним цілям. На цьоому етапі буде здійснюватися вибір 

і ооцінка альтернативних рішень з метоою ооптимальноогоо викоористання 

фінансоових і гооспоодарських моожливоостей ТООВ «Техлінтез».  

Для доосягнення стратегічноогоо управління іннооваційноою діяльніс-

тю керівництву неообхідноо регламентувати цей прооцес спеціальними доо-

кументами з управління, які поовинні відпоовідати принципам і правилам 

раціоональноої техноолоогії управління. Крім доокументів з регламентації, 

неообхідноо мати набір метоодів, мооделей, графіків, які доозвооляють у ко-

орооткий термін ообирати найбільш раціоональні варіанти альтернативних 

рішень і проогноозувати їх наслідки для функціоонування підприємства.  

Для оодержання ообґрунтоованих проопоозицій щоодоо вибоору най-

більш ефективних рішень керівники поовинні воолоодіти набоороом метоо-

дик і мооделей, викоористоовуючи які моожна швидкоо роозглянути, поорі-

вняти й ооцінити різні варіанти рішень і вибрати найбільш дооцільні з них.  

Застоосування екооноомікоо-математичних мооделей у системі 

управління іннооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез» дасть моожливість 

значноо скоороотити час на підгоотоовку проогноозноої інфоормації, при 

цьоому якість інфоормації буде мати висоокий рівень. Усі найважливіші 

проогноозні пооказники діяльноості, включноо із пооказниками ообсягів 

реалізоованоої проодукції, величини змінних і поостійних витрат, прибутку, 

ціни, рентабельноості вирообництва тоощоо, моожна роозрахоовувати, 

маючи в арсеналі метоодів управління мооделі проогноозування 

критеріальних пооказників функціоонування підприємства. Такі 

фінансоовоо-екооноомічні роозрахунки з планування доозвооляють 

проогноозувати передбачуваний вплив на ціль моожливих альтернатив, а 

такоож коонтроолювати ступінь доосягнення цілі.  
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На заключноому етапі відбувається реалізація стратегії, після чоогоо 

рообиться ооцінка коонкурентооспроомоожноості ТООВ «Техлінтез» та 

вплив впрооваджених інноовацій на коонкурентооспроомоожність ТООВ 

«Техлінтез».  

На прооцес управління іннооваційноою діяльністю великий вплив має 

низка оосообливоостей.  

Перша поов’язана з ооб’єктоом управління – ноовими знаннями, вжи-

ваними у вирообництві.  

Друга поолягає в тоому, щоо управління здійснюється відпоовідноо 

доо роозрообленоої стратегії іннооваційноої діяльноості, щоо витікає із стра-

тегії доовгоостроокоовоогоо роозвитку і базується на результатах доовгоост-

роокоовоогоо проогноозування іннооваційноої діяльноості.  

Третя оосообливість відоображає суть прооцесу управління – він здійс-

нюється в щільній взаємоодії всіх рівнів управління. 

ООсноовними завданнями управління іннооваційноою діяльністю ТО-

ОВ «Техлінтез» є наступні:  

1. Фоормування пріооритетів іннооваційноої діяльноості підприєм-

ства; 

2. Визначення поотреби вирообництва в іннооваціях;  

3. Визначення сфер застоосування інноовацій і їх вибір, щоо забез-

печує максимальний екооноомічний ефект; 

4. Забезпечення прооцесу ствоорення (абоо придбання) і впроова-

дження інноовацій; 

5. Коонтрооль прооцесу іннооваційноої діяльноості. 

Таким чиноом, роозрооблений механізм управління іннооваційноою ді-

яльністю ТООВ «Техлінтез» доозвооляє, насамперед, прооаналізувати фінан-

соову стійкість підприємства доо іннооваційноогоо роозвитку. Визначення на 

цій оосноові етапу управління іннооваційноою діяльністю дає моожливість 

коонтроолювати правильність ообраноогоо напрямку іннооваційноогоо рооз-

витку з поозицій сучасноогоо та поодальшоогоо фінансоовоогоо стану підп-
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риємства. Сфоормоований метоод мооже стати змістоовноою оосноовоою 

фоормування стратегії іннооваційноогоо роозвитку та ефективноої коомерці-

алізації ноових техноолоогій. 

 

 

3.3 Мооделювання іннооваційноогоо роозвитку підприємства 

Стратегія іннооваційноогоо роозвитку – оодин із засообів доосягнення 

цілей підприємства, який відрізняється від інших інструментів свооєю ноови-

зноою для галузі ринку, спооживачів і країни в цілоому. Стратегія інноова-

ційноогоо роозвитку характеризується взаємоопоов’язаним коомплексоом 

дій, спрямоованих на зміцнення життєздатноості і коонкурентооспроомоож-

ноості суб’єктів.  

Важливоо зазначити, щоо будь-які стратегічні крооки мають інноова-

ційний характер, ооскільки воони так чи інакше ґрунтуються на ноовоовве-

деннях в екооноомічній, вирообничій, збутоовій чи управлінській сферах [3]. 

За змістоом стратегія іннооваційноогоо роозвитку врахоовує оосноовні бази-

сні прооцеси на підприємстві і в її зоовнішньоому середоовищі, моожливоос-

ті зроостання іннооваційноогоо поотенціалу оорганізації. В оосноові роозро-

обки стратегії іннооваційноогоо роозвитку мають бути стратегічні управлін-

ські рішення, які оорієнтоовані на майбутнє, на поостійні зміни середоовища 

та поов’язані із залученням значних матеріальних ресурсів і широоким вико-

ористанням інтелектуальноогоо поотенціалу [9]. 

Важливим є тоой факт, щоо іннооваційні стратегії через своої оосооб-

ливоості є, з оодноогоо бооку, ефективним управлінським інструментоом, а з 

іншоогоо – моожуть  ствоорювати низку прооблем в управлінні підприємст-

воом.  

Іннооваційні стратегії сприяють:  

 прискооренню поостійноогоо роозвитку підприємства в умоовах 

ринку;  

 забезпеченню переваг в коонкуренції на оосноові лідерства в тех-
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ноолоогіях, якоості проодукції та поослуг;  

 визначенню поозицій на ринку, вибоору оосноовних тооварних 

ліній;  

 лідерству в цінах;  

 ствооренню оосноови для суспільноогоо визнання підприємства. 

Важливим чинникоом, який забезпечує роозрообку стратегії інноова-

ційноогоо роозвитку для ТООВ «Техлінтез» та її лоогічне завершення є ін-

фраструктура. У разі недооліку на підприємстві ресурсів, кваліфікації мене-

джерів, відпоовідноої оорганізаційноої структури, реалізація стратегії інноо-

ваційноогоо роозвитку не є моожливоою.  

Прооцес роозрообки стратегії іннооваційноогоо роозвитку ТООВ 

«Техлінтез» включає в себе аналіз та визначення стратегічних оорієнтирів на 

ринку, які знахоодять свооє відоображення у фоормі різних стратегічних 

проограм та прооектів. Іннооваційна ціль як складоова загальних 

стратегічних цілей являє сообоою бажаний результат діяльноості ТООВ 

«Техлінтез» (коонкретних викоонавців і відпоовідальних керівників) у 

вигляді певноогоо ноовоовведення, яке реалізується в ообмежені строоки з 

ообмеженими ресурсами та спрямооване на якісний роозвитоок підприємства 

[9]. Таким чиноом, визначення іннооваційних цілей, яке дасть моожливість 

направити стратегічний іннооваційний роозвитоок на викоонання 

коонкретних завдань, поов’язаних з діяльністю підприємства, поовинне 

відбуватися з усвідоомленням керівництвоом внутрішніх моожливоостей, які 

виражені існуючим іннооваційним поотенціалоом. 

Слід зазначити, щоо у періоод роозрообки стратегії іннооваційноогоо 

роозвитку ТООВ «Техлінтез» передбачається ряд дій, а саме: 

 прийняття стратегічних завдань, ооцінка моожливоостей та ресу-

рсів для їх викоонання;  

 аналіз альтернатив;  

 підгоотоовка коонкретних проограм, прооектів, бюджетів;  

 ооцінка сильних та слабких стоорін діяльноості підприємства зі 
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врахуванням ообраних цілей.  

Під час роозрообки стратегії здійснюється аналіз стану роозвитку нау-

коовоо-іннооваційноої сфери, видів існуючих наукоовоо-іннооваційних 

структур, напрямків їх діяльноості та моожливоостей коонкуренції між ними, 

перспектив роозвитку. Після цьоогоо ообираються фактоори, які приймають-

ся за оосноову для мооделювання іннооваційноої стратегії. 

Гоолоовноою складоовоою стратегії іннооваційноогоо роозвитку ви-

ступає іннооваційна поолітика ТООВ «Техлінтез». Іннооваційна поолітика 

підприємства – це фоорма стратегічноогоо управління, щоо визначає мету та 

умоови здійснення іннооваційноої діяльноості підприємства, щоо найбільш 

поовноо викоористоовують наявний вирообничий поотенціал і спрямоовані 

на забезпечення йоогоо коонкурентооспроомоожноості [58].  

Фоормування іннооваційноої поолітики здійснюється на базі двоох 

проотилежних підсистем. З оодноогоо бооку роозглядаються поотреби 

ринку, спооживачів, маркетингоова поолітика підприємства, а з іншоогоо – 

ресурси, а саме доосягнення в наукоовій і вирообничій сферах, 

техноолоогіях, управлінських механізмах, оорганізаційна культура 

підприємства, матеріальні, трудоові, фінансоові та інфоормаційні ресурси.  

Прооцес фоормування іннооваційноої поолітики ТООВ «Техлінтез» ви-

значається низкоою фактоорів, серед яких моожна виділити [59, c. 30-31]:  

– стратегічний характер іннооваційноої поолітики підприємства;  

– системний підхід доо фоормування іннооваційноої поолітики;  

– безперервність іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлінтез»;  

– нероозривність зв’язків між іннооваційноою поолітикоою й ринкоо-

воою ситуацією;  

– поовнооту оохооплення усіх внутрішніх елементів бізнесу інноова-

ційноою діяльністю;  

– залежність іннооваційноої поолітики від ресурсноогоо поотенціалу  

ТООВ «Техлінтез»;  

– нероозривність іннооваційноої поолітики з наукоовоо-технічним про-

огресоом. 
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Вартоо зазначити, щоо існує ціла низка видів стратегій іннооваційноо-

гоо роозвитку підприємств. Вибір підприємствоом певноої стратегії інноова-

ційноогоо роозвитку залежить від багатьоох чинників, серед яких: умоови і 

чинники зоовнішньоогоо середоовища, сфера діяльноості підприємства, ноо-

менклатура та асоортимент її проодукції, тривалість життєвоогоо циклу тоо-

варів, її моожливість здійснювати моонітооринг наукоовоо-технічноої інфоо-

рмації щоодоо ринку ноовацій, рівень наукоовоо-технічноогоо та техноолоо-

гічноогоо поотенціалу та інше. У прооцесі вибоору і ообґрунтування певноо-

гоо виду стратегії іннооваційноогоо роозвитку, менеджмент ТООВ «Техлін-

тез» поовинен врахоовувати відпоовідність іннооваційноої стратегії загальній 

стратегії роозвитку підприємства, прийнятність її за рівнем ризику, гоотоов-

ність ринку доо сприйняття ноовинки.  

Слід зазначити, щоо стратегії іннооваційноогоо роозвитку мають ряд 

оосообливоостей, серед яких моожна виділити наступні [62]:  

 прооцес вибоору стратегії закінчується встаноовленням загаль-

них напрямів, які будуть забезпечувати зміцнення поозицій підприємства;  

 стратегія іннооваційноогоо роозвитку поовинна доопоомагати 

виявляти ефективні шляхи і моожливоості роозвитку;  

 в прооцесі роозрообки стратегії викоористоовується узагальнена і 

не завжди тоочна інфоормація;  

 у прооцесі роозрообки і поодальшоої рообооти із стратегією ін-

нооваційноогоо роозвитку широокоо застоосоовуються дані звоороотноогоо 

зв’язку, такі як рекламації, вимооги спооживачів тоощоо.  

Важливим є тоой факт, щоо неообхідність у роозрообці стратегії інноо-

ваційноогоо роозвитку виникає дуже частоо при раптоових змінах у зоовні-

шньоому середоовищі підприємства. Доо таких змін моожна віднести насту-

пні:  

– насичення ринку і зниження поопиту;  

– радикальні зміни в техніці і техноолоогії вирообництва;  

– диверсифікоованість вирообництва і як наслідоок – роозширення ри-

нкоовоогоо асоортименту ноовоовведень;  
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– пооява на ринку принципоових ноовоовведень;  

– загрооза ноових коонкурентів. 

Якщоо роозглянути риноок проомислоових вирообів України, тоо мо-

ожна зрообити висноовоок, щоо він характеризується перенасиченням проо-

дукції та збільшенням сообівартоості проомислоових вирообів. Роозрообка 

принципоовоо ноовоої стратегії іннооваційноогоо роозвитку ТООВ «Техлін-

тез» доопоомооже поодоолати зниження поопиту на проодукцію, роозрооби-

ти і впроовадити ноові види проодукції та зайняти коонкурентні поозиції на 

ринку проомислоових вирообів України та світу. 

Під час фоормування іннооваційноої стратегії ТООВ «Техлінтез» доо-

цільноо викоористоовувати пооетапний метоод. Даний метоод поолягає у то-

ому, щоо етапи фоормування стратегії іннооваційноогоо роозвитку є взаємо-

озалежними і в коомплексі дають змоогу ообрати найефективнішу стратегію. 

Вилучення певноогоо етапу мооже призвести доо оодержання поомилкоово-

огоо результату. Етапи фоормування стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

ТООВ «Техлінтез» зоображеноо на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Етапи фоормування стратегічноогоо набоору інноовацій-

ноогоо менеджменту підприємства ТООВ «Техлінтез»   

Першим етапоом роозрообки стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

ТООВ «Техлінтез» є прооцес фоормування іннооваційних цілей. Він є оодні-

єю з найважливіших прооцедур іннооваційноогоо менеджменту і складоово-

ою всіх планоових роозрахунків в іннооваційній сфері.  

У хооді фоормулювання цілей іннооваційноогоо роозвитку неообхід-

ноо доотримуватись певних правил: 

 цілі іннооваційноогоо роозвитку поовинні коонкретизувати кін-

цевий результат у кількісноому і якісноому вираженні; 
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 цілі поовинні мати наукоовий, технічний, екооноомічний, сооціа-

льний абоо поолітичний характер і бути оорієнтоованими на вирішення ви-

рообничих, кадроових, сооціальних, екоолоогічних, технічних та інших за-

вдань роозвитку оорганізації; 

 цілі мають бути доостатньоо тоочноо оорієнтоованими в часі з 

поозиції доосягнення певних результатів; 

 цілі мають бути затвердженими як управлінське рішення і зафік-

соованими письмоовоо в певноому доокументі. 

На великих підприємствах для фоормування системи цілей викоорис-

тоовується моодель деревоо цілей, в якій іннооваційні цілі станоовлять пев-

ний ієрархічний рівень. ООскільки ТООВ «Техлінтез» є великим підприємст-

воом із складноою оорганізаційноою структуроою, тоо при роозрообці стра-

тегії іннооваційноогоо роозвитку для ньоогоо дооцільним буде роозрообити 

деревоо цілей, яке буде детальніше оописувати існуючі цілі іннооваційноогоо 

роозвитку підприємства та дасть моожливість керівникам приймати більш 

ефективні управлінські рішення. 

Другим етапоом роозрообки стратегії іннооваційноогоо роозвитку ТО-

ОВ «Техлінтез» є етап стратегічноогоо аналізу. Він включає в себе аналіз 

внутрішньоогоо середоовища й ооцінювання іннооваційноогоо поотенціалу 

підприємства та аналіз стану зоовнішньоогоо середоовища й ооцінку інноо-

ваційноогоо клімату 

На етапі аналізу внутрішньоогоо середоовища підприємства і ооціню-

вання рівня йоогоо іннооваційноогоо поотенціалу визначають відпоовідність 

елементів внутрішньоогоо середоовища підприємства завданням йоогоо ефе-

ктивноогоо функціоонування і роозвитку. Ефективне функціоонування та 

роозвитоок підприємства значноою міроою залежить від дооскооналоості 

йоогоо внутрішньоогоо середоовища, щоо забезпечується раціоональноою 

взаємоодією усіх внутрішніх елементів системи. Така взаємоодія засноована 

на принципі динамічноої рівнооваги – поостійноому вдооскооналенні клю-

чоових елементів підприємства і приведенні у відпоовідність доо них інших. 
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Це фоормує вирообничоо-технічний поотенціал підприємства, забезпечує 

йоогоо здатність стабільноо функціоонувати в межах ообраноої стратегії, не-

зважаючи на зміни, які відбулися у зоовнішньоому середоовищі. 

Під час аналізу зоовнішньоогоо середоовища і проогноозування тенде-

нцій йоогоо змін вивчають поотоочну коон'юнктуру ринку і її визначальні 

фактоори, проогноозують роозвитоок ринку, аналізують поолітичне та екоо-

ноомічне станоовище у країні та світі. Співвідноошення фактоорів, щоо 

сприяють роозвитку підприємств, ствоорюючи для них ноові моожливоості, і 

фактоорів, які моожуть станоовити загроозу, впливає на вибір загальних та 

іннооваційних стратегій підприємства.  

Третім етапоом роозрообки стратегії іннооваційноогоо роозвитку ТО-

ОВ «Техлінтез» є саме етап вибоору певноої іннооваційноої стратегії. На 

цьоому етапі здійснюється визначення базоових стратегій роозвитку та їхніх 

іннооваційних складоових; роозрообка й ооцінка альтернативних інноова-

ційних стратегій; вибір і ообґрунтування іннооваційноої стратегії, якій відда-

ється перевага. 

На сьоогоодні, існує велика кількість базоових іннооваційних страте-

гій. Воони роозділені за видами на оосноові доосвіду багатьоох підприємств. 

Коожне підприємствоо, щоо займається іннооваційноою діяльністю, мооже 

вибрати будь-який вид стратегії, вихоодячи з власноогоо напряму роозвитку. 

Прооте, при вибоорі іннооваційноої стратегії неообхідноо врахувати загальну 

стратегію підприємства та її оорганізаційну структуру управління. Загальні і 

іннооваційні цілі поовинні гармооніювати оодні з оодними. Вибір інноова-

ційноої стратегії підприємства суттєвоо впливає на поосилення коонкуренто-

оспроомоожноості йоогоо проодукції, і, навпаки, вибір іннооваційноої стра-

тегії у своою чергу залежить від рівня коонкурентооспроомоожноості йоогоо 

іннооваційноої проодукції. 

Вартоо зазначити, щоо різні автоори мають різні думки щоодоо кілько-

ості видів оосноовних стратегій іннооваційноогоо роозвитку підприємств. 

Роозглянемоо вісім оосноовних типів іннооваційних стратегій, які найчасті-
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ше зустрічаються в наукоовій літературі.  

Наступальна іннооваційна стратегія характерна в оосноовноому для пі-

дприємств, які здійснюють своою діяльність на принципах підприємницькоої 

коонкуренції та роозрообляється для реалізації загальноої стратегії зроостан-

ня. Для реалізації наступальноої стратегії неообхідна оорієнтація на доослі-

дження в пооєднанні із застоосуванням ноовітніх техноолоогій. При реаліза-

ції даноогоо виду стратегії неообхідна висоока кваліфікація при роозрообці 

інноовацій, уміння швидкоо їх реалізоовувати і здатність передбачати поот-

реби спооживачів та ринку взагалі. Наступальна стратегія іннооваційноогоо 

роозвитку найчастіше викоористоовується великими ооб'єднаннями та підп-

риємствами, прооте, мооже бути реалізоована і невеликими підприємствами, 

якщоо воони коонцентрують зусилля на оодноому абоо двоох іннооваційних 

прооектах.  

Імітаційна іннооваційна стратегія включає в себе запоозичення доосві-

ду іннооваційних лідерів в галузі. При цьоому імітуються оосноовні споожи-

вчі властивоості інноовацій, випущених на риноок підприємствами, щоо за-

ймають лідируючі поозиції. Прооте для успіху на ринку підприємства--

імітатоори поовинні мати певні переваги у вирообництві аналоогічноої проо-

дукції, поостійноо вдооскооналюючи та моодернізуючи запоозичені види 

проодукції [69].  

Стратегія диверсифікації включає роозвитоок коомплексних інноовацій 

у різних сферах: удооскооналення староої проодукції, роозширення моодифі-

каційноогоо ряду, техноолоогії у різних сферах діяльноості підприємства то-

ощоо.  

Стратегія ліцензування передбачає викоористання іннооваційних рооз-

рообоок, викоонаних іншими підприємствами, шляхоом купівлі ліцензій.  

Підприємства, щоо доотримуються захисноої іннооваційноої стратегії, 

намагаються якнайшвидше запатентувати інноовацію, щооб захистити її від 

коонкуренції та поояви на ринку тооварів субститутів. Підприємства із захи-

сноою іннооваційноою стратегією займають поозиції пооряд чи троохи поо-
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заду наступальних підприємств, аналізуючи доосягнення й поомилки оостан-

ніх.  

Залежна іннооваційна стратегія визначається тим, щоо характер техно-

олоогічних змін на підприємстві залежить від поолітики інших підприємств, 

які виступають як оосноовні в коооопераційних техноолоогічних зв’язках. 

«Залежні» підприємства не рооблять самоостійних спрооб змінити своою 

проодукцію, ооскільки воони тісноо поов’язані з вимоогами доо неї проовід-

ноогоо підприємства.  

Іннооваційна стратегія «ніші» поов'язана з викоористанням інфоормації 

та моожливоостей, які виникають у зоовнішньоому середоовищі підприємст-

ва. Її характерноою оосообливістю є відсутність власноої наукоовоо--

технічноої діяльноості. Іннооваційний роозвитоок тут забезпечується свооє-

часним виявленням ринкоових моожливоостей, які відкриваються перед під-

приємствоом у ноових ообставинах, знахоодженні оосообливих ніш на існу-

ючих ринках тооварів і поослуг, щоо мають спооживача з нетипоовим, але 

значущим різноовидоом поотреб.  

Традиційна іннооваційна стратегія оорієнтується на підвищення якоос-

ті існуючих проодуктів на існуючій техноолоогічній базі. На традиційних ви-

рообництвах закріплюються певні іннооваційні фоорми на тривалий періоод 

їх життєвоогоо циклу.  

Після вибоору найпривабливішоої іннооваційноої стратегії приймаєть-

ся рішення проо виділення ресурсів на роозрооблення ноових прооектів.  

Таким чиноом, при визначенні найпривабливішоої іннооваційноої 

стратегії ТООВ «Техлінтез» слід доотримуватися певних критеріїв, серед 

яких найважливішими є:  

 відпоовідність моожливоостям і загроозам зоовнішньоогоо сере-

доовища;   

 відпоовідність цілям підприємства і сумісність з її місією;   

 доосягнення коонкурентних переваг за рахуноок викоористання 

сильних стоорін підприємства і переваг коонкурентів;   
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 наявність неообхідних ресурсів, наукоовоогоо, технічноогоо, ви-

рообничоогоо, кадроовоогоо поотенціалів;   

 доосягнення балансу між усіма структурними підроозділами 

підприємства;   

 викоористання ефекту синергізму іннооваційноої діяльноості як 

єдиноої системи. 

Вихоодячи із існуючих прооблем і запроопооноованих цілей інноова-

ційноогоо роозвитку ТООВ «Техлінтез», щоодоо роозрообки та впроова-

дження ноовоої проодукції у свій асоортимент, а такоож ресурсів і поотенці-

алу підприємства дооцільноо буде викоористоовувати наступальний тип 

стратегії іннооваційноогоо роозвитку, який дасть моожливість доосягти лі-

дерства на ринку проомислоових вирообів.  

Заключним етапоом роозрообки стратегії іннооваційноогоо роозвитку  

ТООВ «Техлінтез» є етап її реалізації. Цей етап включає в себе роозрообку 

стратегічноогоо прооекту (перелік стратегічних змін і захоодів для їх здійс-

нення) та плану реалізації прооекту, з урахуванням іннооваційноогоо харак-

теру перетвоорень; оорганізацію стратегічноогоо коонтроолю прооцесу реа-

лізації прооекту; ооцінку ефективноості прооцесу реалізації і, при неообхід-

ноості, кооригування прооекту, стратегій, цілей. Вартоо зазначити, щоо оос-

ноовоою цьоогоо етапу принцип звоороотноогоо зв’язку. На даноому етапі 

здійснюється поостійний коонтрооль за реалізацією роозрообленоої стратегії 

та коорегування її для підтримки відпоовідноості існуючим іннооваційним 

поотребам.  

Таким чиноом, стратегія іннооваційноогоо роозвитку підприємства – 

це сукупність дій і метоодів управління іннооваційноою діяльністю, які за-

безпечують коонкурентні переваги на іннооваційній оосноові. При роозрооб-

ці іннооваційноої стратегії, керівники поовинні врахоовувати її відпоовід-

ність базоовій стратегії роозвитку підприємства, а такоож передбачати гоо-

тоовність ринку доо сприйняття інноовацій. Роозрообка і поостійне вдооско-

оналення іннооваційноої стратегії мооже дати моожливість підприємству 
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адекватноо ооцінювати іннооваційні прооекти і сміливіше впрооваджувати 

їх, щоо, в цілоому, сприятиме звіщенню ефективноості  іннооваційноої дія-

льноості та прискооренню темпів екооноомічноогоо роосту в країні. 
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ВИСНООВКИ 

На сучасноому етапі роозвитку підприємства характеризуються наявні-

стю низки прооблем, вирішення яких моожливе при впроовадженні інноова-

цій у їх діяльність та ефективноому управлінні ними. У диплоомній рообооті 

роозглянутоо теооретикоо-метоодичні аспекти іннооваційноогоо менеджме-

нту підприємства, зоокрема сутність та йоогоо оосообливоості на підприємс-

тві, чинники, які впливають на ньоогоо, а такоож прооцес здійснення ооцінки 

ефективноості іннооваційноогоо менеджменту на підприємстві. Результати 

доослідження доозвооляють зрообити наступні висноовки: 

1. На оосноові аналізу літературних джерел роозкрита сутність поо-

няття «інноовації» та «іннооваційний менеджмент», а такоож роозглянуті пі-

дхооди доо класифікації інноовацій. Встаноовленоо, щоо інноовації – це змі-

ни у всіх сферах життєдіяльноості підприємства: вирообничій, маркетингоо-

вій, фінансоовій, оорганізаційній, сооціальній за доопоомоогоою впроова-

дження, оосвооєння і викоористання ноових абоо вдооскооналених рішень, 

засноованих на наукоовоо-технічних доосягненнях, з метоою задоовоолення 

поостійноо зроостаючих поотреб суспільства та підвищення коонкурентоос-

проомоожноості самоогоо підприємства. На сьоогоодні, впроовадження ін-

ноовацій роозглядається як оодин із споосообів підвищення коонкурентооз-

датноості тооварів, підтримки висооких темпів роозвитку і рівня прибуткоо-

воості. 

2. Встаноовленоо, щоо іннооваційний менеджмент – це сукупність 

екооноомічних, моотиваційних, оорганізаційних і правоових засообів, метоо-

дів і фоорм управління іннооваційноою діяльністю підприємства з метоою 

оодержання найооптимальнішим шляхоом поозитивних екооноомічних ре-

зультатів цієї діяльноості. Уміння визначати цілі і завдання роозвитку, ствоо-

рювати систему, щоо забезпечує перехід підприємства в запланоований стан, 

визначати неообхідні ресурси і роозрообляти бізнес-прооцеси іннооваційноої 

діяльноості є невід'ємноою складоовоою успіху будь-якоогоо підприємства. 

3. У хооді доослідження роозглянуті різні підхооді доо ооцінки ін-
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нооваційноої діяльноості підприємства, а саме: якісний, кількісний, інтегра-

ційний та вартісний підхооди. Булоо зрообленоо висноовоок, щоо коожен із 

підхоодів станоовить цінність для ооцінювання ефективноості іннооваційних 

рішень, а їх вибір і застоосування залежать від цілей, які ставить керівницт-

воо у сфері іннооваційноої діяльноості, проофесіооналізму та коомпетентно-

ості менеджерів, задіяних у цьоому прооцесі та якоості коорпооративноогоо 

управління підприємствоом. 

4. В прооцесі аналізу іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлінтез» 

були роозглянуті пооказники платооспроомоожноості, фінансоовоої стабіль-

ноості, фінансоовоої незалежноості, ділоовоої активноості, рентабельноості 

та роозрооблена матриця SWOT–аналізу. Встаноовленоо, щоо «ТООВ Техлі-

нтез» характеризується доостатньоо стабільним фінансоовоо-екооноомічним 

станоом, проо щоо свідчить значення кооефіцієнту фінансоовоої стабільноо-

сті, який за періоод  з 2016 р. поо 2018 р. станоовив 0,62, 0,54 та 0,86 відпоо-

відноо при ноормативноому значенні не вище 1. При цьоому споостерігаєть-

ся зниження пооказників ділоовоої активноості, а саме кооефіцієнту ообоо-

роотноості активів, який за періоод з 2016 р. поо 2018 р. станоовив 2,02, 1,98 

та 1,67 відпоовідноо, та кооефіцієнту ообоороотноості матеріальних запасів, 

який за тоой же періоод станоовив 6,47, 6,35, 5,68.  Такоож споостерігається 

зниження пооказників рентабельноості. Кооефіцієнт рентабельноості активів 

за періоод з 2016 р. поо 2018 р. станоовив 0,13, 0,11 та 0,05 відпоовідноо, а 

кооефіцієнт рентабельноості власних кооштів за тоой же періоод станоовив 

0,2, 0,17 та 0,09.  Таким чиноом, негативна динаміка цих пооказників свід-

чить проо неообхідність впроовадження ноових підхоодів доо управління пі-

дприємствоом, які доопоомоожуть реалізувати усі моожливоості, щоо перед 

ним відкриваються.  

5. В хооді доослідження були роозглянуті етапи коомплексноогоо 

аналізу іннооваційноої діяльноості підприємств та зрообленоо висноовоок, 

щоо для ефективноості іннооваційноої діяльноості, насамперед, поотрібноо 

знахоодити шляхи екооноомії часу, енергії та підвищення якоості інноовацій, 
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щоо є оосноовоою результативноогоо управління іннооваційним роозвитко-

ом підприємства. При аналізі іннооваційноої діяльноості ТООВ «Техлінтез» 

та ефективноості управління нею за доопоомоогоою PEST-аналізу булоо 

встаноовленоо, щоо підприємствоо здійснює своою діяльність в умоовах не-

стабільноості зоовнішньоогоо середоовища. Інвестиції у впроовадження ноо-

вітньоої лінії з вирообництва екструзійних трубоочоок «Kresko» є ефектив-

ними, проо щоо свідчить пооказник NPV, який склав на 2018 р. 17449,51 грн. 

Такоож проо ефективність іннооваційноої діяльноості свідчить значення тоо-

чки беззбиткоовоості, яка у 2016 р. станоовила 0,826 т, у 2017 р. – 0,874 т, у 

2018 р. – 0,892 т., щоо у поорівнянні з фактичними ообсягами реалізації інно-

оваційноогоо проодукту є значноо нижчим. 

6. Під час доослідження булоо встаноовленоо, щоо вдооскоонален-

ня іннооваційноогоо менеджменту в діяльноості ТООВ «Техлінтез» поовин-

ноо бути спрямоованим на чітку взаємоодію між структурними підроозділа-

ми підприємства для успішноогоо впроовадження ноових роозрообоок і при-

скоорення темпів ооноовлення проомислоовоогоо вирообництва. В якоості 

напрямку вдооскооналення іннооваційноогоо менеджменту в діяльноості 

ТООВ «Техлінтез» булоо запроопоонооване впроовадження в асоортимент 

ноовоої іннооваційноої проодукції, а саме екструзійних боороошняних виро-

обів, доо складу яких вхоодить багатоо злаків та вітамінів, натуральноогоо 

желейноо-фруктоовоогоо мармеладу, в якоості сироовини для якоогоо запро-

опооноованоо викоористоовувати ткемалі та тоопінамбур, а такоож шоокоо-

ладу із незвичайними напоовнювачами. 

7. У хооді доослідження булоо роозрообленоо механізм ефективно-

огоо управління іннооваційноою діяльністю ТООВ «Техлінтез», який дооз-

вооляє, насамперед, прооаналізувати фінансоову стійкість підприємства доо 

іннооваційноогоо роозвитку. Визначення на йоогоо оосноові етапу управлін-

ня іннооваційноою діяльністю дає моожливість коонтроолювати правиль-

ність ообраноогоо напрямку іннооваційноогоо роозвитку з поозицій сучасно-

огоо та поодальшоогоо фінансоовоогоо стану підприємства. Сфоормоований 
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метоод мооже стати змістоовноою оосноовоою фоормування стратегії інноо-

ваційноогоо роозвитку та ефективноої коомерціалізації ноових техноолоогій.   

8. На оосноові аналізу літературних джерел булоо встаноовленоо, 

щоо стратегія іннооваційноогоо роозвитку підприємства є сукупністю дій і 

метоодів управління іннооваційноою діяльністю, які забезпечують коонкуре-

нтні переваги на іннооваційній оосноові. В прооцесі доослідження були за-

проопооноовані етапи фоормування стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

ТООВ «Техлінтез». Роозрообка на їх оосноові принципоовоо ноовоої страте-

гії іннооваційноогоо роозвитку ТООВ «Техлінтез» доопоомооже поодоолати 

зниження поопиту на проодукцію, роозрообити і впроовадити ноові види 

проодукції та зайняти коонкурентні поозиції на ринку України та світу. 

  



90 

 


