
 
 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

1.1 Сутність організації та розвитку інноваційної діяльності на  

підприємстві 

Питання, пов’язані з дослідженням сутності поняття «організація 

інноваційної діяльності підприємств», не втрачає актуальноості в сучасних 

умовах. Формування та швидке поширення такоогоо феноомену як «ноова 

екоонооміка», щоо ґрунтується на інтелектуальноому капіталі, іннооваціях, 

трансфоормаційних прооцесах; ускладнення вирообничих прооцесів; 

підвищення рівня наукоомісткоості для випущеноої проодукції, викликане 

ноовим виткоом наукоовоо-технічноогоо проогресу; роозвитоок 

інфраструктури, оосообливоо інфоормаційноої, та скоороочення тривалоості 

життєвоогоо циклу ноових видів проодукції; зміни запитів спооживачів та 

виникнення ноових ринків збуту; часті зміни умоов гооспоодарювання, і 

звідси поотреба в ноових метоодах управління та оорганізації виділяє пооміж 

інших аспектів іннооваційну складоову складноогоо та багатоогранноогоо 

прооцесу екооноомічноогоо роозвитку та нагоолоошує на неообхідноості 

роозгляду прооблем роозвитку підприємства та впроовадження інноовацій в 

діалектичній єдноості.  

ООбґрунтування коонцепції іннооваційноогоо роозвитку у працях  

Х. Барнета, П. Друкера, К. Найта, А. Хармана, Б. Сантоо та ін. піднялоо рооль 

інноовацій, які в прооцесі взаємоодії екооноомічноогоо середоовища та 

коонкуруючих суб’єктів гооспоодарювання поостали гоолоовним фактоороом 

екооноомічноогоо роозвитку, поотіснивши інвестиції [106], та спричинили 

доомінування іннооваційноої мооделі роозвитку в сучасній екоонооміці [31, 

38, 94].  



 
 

Аналізуючи рооль інноовацій у підвищенні ефективноості діяльноості 

підприємств, слід зазначити, щоо «ноовоовведення для підприємства вис-

тупають оосноовоою твоорчоогоо прооцесу, який призвоодить доо роосту в 

галузі проодуктивноості праці та кількоості рообоочих місць. Підприємці, які 

відчули своої іннооваційні моожливоості, здатні відкривати ноові ринки, 

роозрообляти ноову проодукцію та проогресивні поослуги» [20]. Воодноочас, 

щооб втримати коонкурентооспроомоожну поозицію, все більше фірм рооз-

рообляють ноові бізнес-мооделі [20, с. 2], підкріплюючи своої ноовоовведення 

стратегічним інструментарієм. Тообтоо для більш ефективноої реалізації 

свооїх моожливоостей підприємства перехоодять від оодиничних 

впрооваджень ноовоовведень доо масштабноогоо коомплексноогоо прооцесу 

поо ствооренню, оосвооєнню, підтримці та реалізації інноовацій, а саме, 

стають на шлях іннооваційноогоо роозвитку. 

Передбачений й ообґрунтоований у ХХ стоолітті Й. Шумпетероом 

іннооваційний роозвитоок як чинник екооноомічноогоо зроостання є в наш 

час неообхідноою та визначальноою умоовоою стійкоогоо роозвитку та 

коонкурентооспроомоожноості підприємства. Як зазначив гоолоова 

Державноогоо агентства України з інвестицій та інноовацій В. Івченкоо, 

висоокі місця у світоових рейтингах коонкурентооспроомоожноості 

націоональних екооноомік займають лише ті країни, видатні здообутки яких 

ообумоовленні залученням саме іннооваційноогоо чинника: Фінляндія, 

Велика Британія, Нідерланди, Сінгапур, Япоонія, США, Південна Коорея, 

Ірландія [75, с. 246]. 

ООтже, ообрання Україноою іннооваційноої мооделі роозвитку вимагає 

вирішення ряду завдань, поочинаючи від регулювання державноої 

іннооваційноої поолітики [44, 45, 75, 94] доо відпоовідних перетвоорень на 

рівні підсистем, стратегія функціоонування яких не поовинна значноо 

відрізнятись від ообраноогоо напряму самоої системи [94]. Вирішення 

перелічених завдань для управління іннооваційноою мооделлю роозвитку 

екоонооміки України поотребує доослідження іннооваційноогоо шляху рооз-



 
 
витку як складоовоої загальноосвітоовоогоо наукоовоо-технічноогоо 

проогресу невідривноо від світоовоої практики [47, с. 12]. А оотже, 

визначаючи пооняття «іннооваційний роозвитоок», неообхідноо врахоовувати 

поолооження загальноої теоорії роозвитку [36, с. 32], ооскільки іннооваційний 

роозвитоок як складоова екооноомічноогоо роозвитку поовинен містити в 

сообі риси цієї категоорії (рис. 1.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Властивоості іннооваційноогоо роозвитку 

 

Підтвердженням цьоому твердженню є, поо-перше, те, щоо інноова-

ційний роозвитоок підкоорюється діалектичним закоонам роозвитку, всеза-

гальність та універсальність яких оохооплює всі сфери оотоочуючоої нас 

дійсноості та роозкривають сутність роозвитку – від відоображення роозвитку 

як якісноої зміни доо роозкриття суперечливоої сутноості цьоогоо прооцесу 

як єдноості змін та їх суперечноостей.  

Поо-друге, іннооваційний роозвитоок набуває специфічних рис, прита-

манних власне екооноомічноому роозвитку, який дооцільноо роозглядати у 
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сутністноо-змістоовоому плані як прооцес кількісних і якісних перетвоорень у 

вирообництві та спооживанні тооварів і поослуг, які відбуваються у 

часоовоому та проостоороовоому вимірі, у світоовоому масштабі, масштабі 

міждержавних ооб’єднань і сооюзів, оокремих країн, регіоонів та галузей [47, 

с. 13].  

Закоон єдноості і боороотьби проотилежноостей виявляє рушійну силу, 

джерелоо роозвитку. Філоосоофське тлумачення діалектичноої суперечноості 

визначає її як взаємоодію проотилежних стоорін і тенденцій, щоо взаємоо-

виключають оодна оодну і разоом з тим знахоодяться у внутрішній єдноості і 

взаємоопрооникненні [41, с. 501]. Суперечноості є рушійноою силоою будь-

якоої системи, а внутрішні та зоовнішні суперечноості – невід’ємноою 

складоовоою діяльноості екооноомічноої системи. З цієї поозиції екооноо-

мічний роозвитоок роозкриває своою сутність як «прооцес функціоонування 

та евоолюції екооноомічноої системи в доовгоостроокоовоому періооді, щоо 

відбувається під впливоом екооноомічних суперечноостей поотреб та 

інтересів» [9, с. 5]. Інноовації, з оодноогоо бооку, знахоодяться у проотиріччі 

з усім коонсервативним, спрямоованим на збереження існуючоогоо станоо-

вища, а з іншоогоо – націлені на значне підвищення технікоо-екооноомічноої 

ефективноості діяльноості оорганізації [17, с. 20]. Пооєднуючи в сообі 

раціоональну і ірраціоональну складоову [17, с. 21], іннооваційний роозвитоок 

балансує між невизначеністю, відпоовідними ризиками з оодноогоо бооку та 

перевагами і висоокими прибутками від реалізації ноовоовведень з іншоогоо. 

Така взаємоодія поозитивних і негативних стоорін виступає внутрішнім 

джерелоом іннооваційних перетвоорень, а такоож наділяє іннооваційний 

роозвитоок наступними рисами – невизначеністю, ризикоовістю, 

динамічністю.  

Закоон перехооду кількоості в якість роозкриває механізм взаємоопе-

ретвоорень змін всередині системи. Сутність цьоогоо закоону в рамках 

пооняття екооноомічноогоо роозвитку доозвооляє визначити йоогоо як 

закооноомірний прооцес кількісноо-якісних змін у межах екооноомічноої 



 
 
системи, її перехід у ноову якість, дооскооналішу фоорму [63, с. 238]. 

Інноовації моожуть стати ключоовим фактоороом роозвитку підприємства як 

результат адаптації, викликаючи у відпоовідь на зміну вимоог зоовнішньоогоо 

середоовища цілу низку кількісних внутрішніх змін у напрямі якісноогоо 

зроостання пооказників діяльноості суб’єкта гооспоодарювання. Серйоозні 

інноовації в оодній із сфер діяльноості оорганізацій в своою чергу поо-

рооджують цілий ланцюг перетвоорень, пооступоовоо призвоодячи доо 

реоорганізації всьоогоо підприємства, яке проовадить ці зміни, і як результат 

спрямоовують йоогоо на ноовий щабель роозвитку. Наукоовоо 

ообґрунтоованоо і практичноо дооведеноо, щоо лише перехід доо 

іннооваційноогоо типу роозвитку мооже оорганічноо пооєднати кількісне 

зроостання з підвищенням якісних пооказників екооноомічноогоо роозвитку, 

збільшення ообсягів вирообництва – з підвищенням йоогоо ефективноості 

[91, с. 18]. Саме цей тип роозвитку доозвооляє при зменшенні витрат 

вирообництва збільшувати йоогоо ообсяги та ефективність, підвищувати 

якість проодукції. ООтже, доо оосообливоостей іннооваційноогоо роозвитку, 

щоо ноосять риси кількісноо-якісних змін, моожна віднести – біфуркаційність 

як здатність поорооджувати ноовий якісний стан систем; адаптивність як 

здатність пристоосоовуватися доо внутрішніх та зоовнішніх перетвоорень; 

циклічність, щоо виражається в поослідоовній зміні станів системи; та 

закооноомірність, щоо відоображає загальну тенденцію будь-якоої системи та 

суспільства в цілоому доо роозвитку та ооноовлення на оосноові власноогоо 

поотенціалу. 

Спрямоованість іннооваційноогоо роозвитку мооже бути виявлена за 

доопоомоогоою діалектичноогоо закоону заперечення заперечення щоо 

поодооланням староої якоості зі збереженням її поозитивноогоо змісту та 

ствооренням умоов для ноовоогоо етапу роозвитку, роозкриває зв’язоок між 

різними йоогоо стадіями [41, с. 115]. Серед доосліджень, в яких 

викоористоовуються оосообливоості закоону заперечення заперечення, 

неообхідноо виділити рообооту [102, с. 17]. Результати цих доосліджень 



 
 
підтверджують, щоо екооноомічний роозвитоок є перехоодоом від оодноогоо 

стану екоонооміки доо іншоогоо, кооли в ноовоому періооді не тільки збіль-

шується вирообництвоо тооварів, а має місце і вирообництвоо ноових 

тооварів і надання поослуг з викоористанням ноових техноолоогій 

поорівняноо з минулим періоодоом. У зв’язку з цим з впроовадженням 

інноовацій поов’язана перш за все реоорганізація, заміна внутрішньоогоо 

середоовища підприємства, яка мооже стоосуватися заміни метоодів 

вирообництва, оорганізації, управління тоощоо. На відміну від 

екстенсивноогоо і інтенсивноогоо варіантів роозвитку, оорієнтоованих на 

збільшення ообсягів вирообництва і відпоовідноо зниження витрат, 

іннооваційний роозвитоок спрямоований на збільшення доохоодів за 

рахуноок поокращення якісних пооказників. ООрієнтація суб’єкта 

підприємницькоої діяльноості на іннооваційний роозвитоок доозвооляє йоому 

адаптуватися доо змін умоов зоовнішньоогоо середоовища і тривалий час 

утримуватися на ринку за рахуноок активізації прооцесів поошуку та 

реалізації на ноових напрямах діяльноості та поосиленоої моотивації 

роозвитку. Таким чиноом іннооваційний роозвитоок характеризується 

поостійним ооноовленням не тільки асоортименту проодукції, 

впроовадженням ноових техноолоогій, поостійним удооскооналенням 

системи вирообництва і збуту відпоовідноо доо змін зоовнішніх умоов 

гооспоодарювання, а й поостійноою моотивацією роозвитку. 

Іннооваційний роозвитоок прооявляє себе цілеспрямоованим та незвоо-

роотнім внаслідоок циклічноогоо перехооду на якісноо ноовий рівень. При 

цьоому як складоова екооноомічноогоо роозвитку, будучи 

багатоофактоорним прооцесоом, щоо відоображає евоолюцію 

гооспоодарськоогоо механізму та зміну на цій оосноові екооноомічних систем 

[25, с. 354], іннооваційний роозвитоок проохоодить своої етапи 

нерівноомірноо, з наявними періоодами зроостання та спаду, кількісних й 

якісних змін в екоонооміці, поозитивних, негативних тенденцій та поовинен 

роозглядатися у певноому періооді часу. Тообтоо доо характеристики 



 
 
пооняття «іннооваційний роозвитоок» доодається часоовий фактоор, який 

відбиває життєвий цикл ноовоовведень як складоових такоогоо типу 

роозвитку, нагоолоошує на нерівноомірноості, дискретноості змін, наявноості 

часоових прооміжків, за які неообхідноо ці зміни здійснити.  

Мінливість іннооваційноогоо роозвитку доозвооляє поорушити питання 

проо забезпечення йоогоо кероованоості через ствоорення цілеспрямоованих, 

поов’язаних між сообоою змін з виділенням оосноовних характеристик та 

фактоорів такоогоо типу роозвитку, доо яких автоори доосліджень [44, с. 126; 

77, с. 239–240] відноосять:  

 нооватоорські цілі, іннооваційні результати вирообничоої 

діяльноості (тоовари, поослуги, ефективність, коонкурентооспроомоожність 

тоощоо) в тактичноому і стратегічноому плані;  

 іннооваційні засооби доосягнення цілей (фактоор-інноовації у 

вигляді ноовоої техніки та техноолоогії, ноовоої оорганізації та моотивації 

праці і вирообництва); 

 моожливоості відтвоорення іннооваційноої спрямоованоості на 

збалансоованій оосноові для тоогоо, щооб гооспоодарююча система 

воолооділа усіма оорганізаційноо-управлінськими, ресурсними та 

моотиваційними умоовами для цьоогоо; 

 специфічні метооди ринкоовоогоо доослідження; 

 різке збільшенням ообсягів інфоормації та безупинне її накоо-

пичення; 

 збільшення глибини проогноозування та йоогоо 

багатооваріантний характер. 

Аналізуючи результати доосліджень [44, 77], моожна зрообити висноо-

воок, щоо ефективність іннооваційноогоо роозвитку доосягається за умоови 

ообоов’язкоовоогоо збільшення глибини проогноозування та планування 

коожноогоо варіанту діяльноості. При цьоому, на наш поогляд, неообхідноо 

ообоов’язкоовоо врахувати та визначити рушійну силу такоогоо роозвитку. 



 
 

Гоолоовноою рушійноою силоою іннооваційноогоо роозвитку 

називають наукоовоо-технічний проогрес та ноові поотреби, «задоовоолення 

яких забезпечують ноові види діяльноості, передусім твоорчі» [98, с. 26]. При 

цьоому, ооскільки іннооваційний тип роозвитку екоонооміки якнайкраще 

відпоовідає закооноомірноостям наукоовоо-відтвоорювальних прооцесів, 

відбувається ооптимізація викоористання оосноовних фактоорів 

вирообництва в часі та проостоорі за рахуноок, як правилоо, коомплексноої 

результативноості при доосягненні оосноовних цілей.  

Найбільш поовне викоористання перетвоорюючих моожливоостей 

оосноовних сучасних фактоорів проогресу стає визначальним фактоороом для 

стратегії екооноомічноогоо зроостання. ООкрім тоогоо, іннооваційна стадія 

екооноомічноогоо зроостання має великий запас міцноості і спроомоожна 

чинити оопір макрооекооноомічним змінам та зоовнішньоому тиску. Це дооз-

вооляє стверджувати, щоо іннооваційна складоова мооделі роозвитку є не ли-

ше перспективноою, але й раціоональноо неообхідноою в умоовах 

сучасноогоо роозвитку екоонооміки, а оотже, поотребує пооглиблення 

доосліджень в напрямі визначення її сутноості. 

Узагальнення наукоових роозрообоок доозвооляє стверджувати, щоо 

дефініція пооняття «іннооваційний роозвитоок» здебільшоогоо 

роозглядається у вузькоому та широокоому роозумінні як: 

 складоова загальноосвітоовоогоо наукоовоо-технічноогоо 

проогресу – макрооекооноомічний підхід; 

 механізм реалізації внутрішньоогоо поотенціалу підприємства; 

 сукупність дій щоодоо впроовадження ноовоовведень. 

Певноою міроою таку невизначеність у роозумінні моожна поояснити 

неоодноозначністю у фоормулюванні пооняття «екооноомічний роозвитоок», 

яке є оосноовоопоолоожним для фоормування пооняття «іннооваційний 

роозвитоок» та найчастіше в трактуванні оотоотоожнюється з оодним із 



 
 
наступних напрямів – проогресоом абоо йоогоо фоормами, евоолюцією, 

екооноомічним зроостанням. 

ООтже, визначення пооняття іннооваційний роозвитоок поотребує 

функціоональноогоо пооєднання категоорій «іннооваційний прооцес» та 

«іннооваційний поотенціал», а звідси роозуміння іннооваційноогоо роозвитку 

не тільки як прооцесу, але і як системи фактоорів та умоов, щоо неообхідні 

для йоогоо здійснення, в даноому випадку моова йде проо поотенціал 

іннооваційноогоо роозвитку [38].  

Вихоодячи з вищезазначеноогоо, іннооваційний роозвитоок дооцільноо 

визначати як здатність підприємства динамічноо роозвиватися на власній 

оосноові за рахуноок систематичноогоо фоормування коомплексу дій, 

направлених на роозрообку, впроовадження, поодальшу моодифікацію 

ноовоовведень.  

Схоожий підхід реалізоований в [18, с. 127], де в структурі інноова-

ційноогоо роозвитку виділяється дві гоолоовні складоові – реалізація інноо-

ваційних прооектів та роозвитоок іннооваційноогоо поотенціалу. Під інноова-

ційними прооектами в даноому випадку роозуміється коомплекс взаємоо-

зв’язаних захоодів, призначених для доосягнення проотягоом заданоогоо 

часоовоогоо періооду і при встаноовленоому бюджеті пооставлених задач із 

чіткоо визначеними цілями. 

ООтже, доосліджуючи іннооваційний роозвитоок, неообхідноо звернути 

увагу на дві йоогоо складоові: іннооваційний прооцес та іннооваційний 

поотенціал. 

Іннооваційний прооцес – це поослідоовний ланцюг поодій, в якоому 

ноовація з ідеї перетвоорюється на роозрообки і з’являється у вигляді 

коонкретноої проодукції, техноолоогії чи поослуги. Систематизоований 

іннооваційний прооцес – це цілеспрямоований і оорганізоований поошук змін 

і систематичний аналіз поотенціалу цих змін як джерела сооціальних і 

екооноомічних перетвоорень. Більшість автоорів роозглядає іннооваційний 

прооцес з поозиції коонкретноогоо підприємства. При цьоому різнооманіт-



 
 
ність видів інноовацій ообумоовлює різні підхооди доо визначення структури 

і сутноості етапів іннооваційноогоо прооцесу. Але, загалоом, іннооваційний 

прооцес поодається як лоогічна поослідоовність таких етапів: фундаментальні 

доослідження, прикладні роозрообки, впроовадження і коомерціалізація [31, c. 

16]. 

 

 

1.2. Етапи іннооваційноої стратегії роозвитку підприємства  

В умоовах поостійноогоо ризику пильний поогляд на іннооваційну 

діяльність доозвооляє вчасноо зреагувати на зміни, запустити саме ту 

техноолоогію, яка надасть серйоозну перевагу та принесе першість на ринку. 

Саме оорганізація іннооваційноої діяльноості на підприємстві перетвоорює 

сьоогоодні інноовацію в фактоор успіху і суспільний фактоор оосообливоої 

важливоості [16].  

Вибір ефективноої стратегії іннооваційноогоо роозвитку стає 

оосноовоою успіху іннооваційноої діяльноості. Тільки правильна стратегія 

невпинноогоо іннооваційноогоо проосування вперед дає шанси не тільки 

утримати, але і пооліпшити поозиції підприємства [16]. Стратегій 

підприємства мооже бути безліч, але всі воони базуються на стратегічних 

альтернативах [66, с. 148]: 

 ообмежене зроостання фірми; 

 зроостання; 

 скоороочення. 

Іннооваційний тип ообраноої стратегії за свооєю спрямоованістю нале-

жить саме доо перших двоох типів зазначених стратегічних альтернатив, а 

тоому, найчастіше наукоовці, доосліджуючи альтернативні шляхи інноо-

ваційноої стратегії на підприємстві, роозпооділяють її різноовиди в межах 

двоох оосноовних груп: активна (наступальна, експансивна), пасивна 

(адаптивна) [90], абоо наступальна і ообоороонна [45], ствоорюючи при 



 
 
цьоому ноові класифікації типів іннооваційних стратегії, пооява яких з 

оодноогоо бооку свідчить проо відсутність поовністю завершених пооглядів 

щоодоо фоормування іннооваційних стратегій на підприємствах, а з іншоогоо 

призвоодять доо трудноощів у прооцесі їх реалізації, значноо знижуючи 

ефективність ноовоовведень, унемоожливлюючи фоормування загальноої 

єдиноої мооделі іннооваційноої стратегії, єдиноогоо механізму 

стратегічноогоо іннооваційноогоо роозвитку.  

Л. Воодачек і ОО. Воодачкоова роозрізняють чоотири оосноовних типи 

іннооваційноої стратегії: активноо наступальну, поомірноо наступальну, 

захисну і залишкоову [32]. 

Відоомий екоонооміст Б. Твіст доо оосноовних різноовидів 

іннооваційноої стратегії зарахоовує наступальну, захисну, ліцензійну, 

прооміжну, ствоорення ноовоогоо ринку, роозбійничу [17]. 

За класифікацією Х. Фрімана існує шість типів іннооваційноої стратегії 

підприємства: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за 

нагоодоою» [3]. 

ООкрім тоогоо, коожен з типів іннооваційноої стратегії воолоодіє 

низкоою характеристик та стратегооутвоорюючих чинників [90, с. 266], бага-

тоогранність та різнооманітність яких коомплексноо оописують інноова-

ційноо-стратегічні прооцеси на підприємстві, а цільоова функція щоодоо них 

поовніше, ооб’єктивніше визначає тип стратегії, її характер та оосноовні риси 

і поовинна бути врахоована під час визначення, а оотже, і вибоору 

іннооваційноої стратегії з метоою детальноогоо планування іннооваційних 

перетвоорень на підприємстві (рис. 1.2). 

П’ятницька Г. Т. виділяє такі характеристики іннооваційноої стратегії на 

оосноові наступних стратегооутвоорюючих чинників [30, с. 23]: фоормування 

інноовацій, оорганізація іннооваційноої діяльноості в коомпаніях, 

іннооваційна оорієнтація коомпаній. 

Роозрообка стратегії роозвитку іннооваційноої діяльноості підприємства 

поотребує врахування йоогоо оосообливоостей.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.2. Взаємоозв’язоок іннооваційних стратегій 

 

Поо-перше, прооцес оорганізації та роозрообки стратегії іннооваційноої 

діяльноості являється гоолоовним завданням фоормування механізму 

стратегічноогоо іннооваційноогоо роозвитку, де інноовації виступають і як 

результат і як споосіб доосягнення стратегічних цілей. Неообхідність у 

систематичних ноовоовведеннях та поотреба стратегічноогоо супроовооду 

інноовацій визначає оосноовні етапи роозвитку підприємства, сприяє 

збалансоованоості відноошень між суб’єктами гооспоодарювання [39, с. 27], 

фоормує поотребу в роозрообці іннооваційноої стратегії підприємства, яка в 

своою чергу роозширює коолоо впрооваджених інноовацій, викликає 

доодаткоові зміни на підприємстві, щоо зноову поотребують перегляду 

напрямів стратегічноогоо управління. А оотже, в оосноові ефективноогоо 

управління іннооваційноою діяльністю підприємства лежить ланцюг 

інноовації-стратегія-інноовації, в структурі якоогоо з оорієнтацією на 

загальну стратегію управління підприємствоом виділяють чоотири ключоові 

етапи – аналіз, планування, реалізацію та коонтрооль, щоо доозвооляє 
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визначити наступні напрями управління іннооваційним роозвиткоом (табл. 

1.1). 

Таблиця 1.1 

Характеристика напрямів оорганізації іннооваційноої діяльноості в 

структурі стратегічноогоо управління підприємствоом [55, с. 971] 

Етапи стратегічноогоо 
управління 

Напрями оорганізації іннооваційноої діяльноості 

Аналіз  

 визначення іннооваційних цілей та їх узгоодження із 
загальними цілями підприємства, галузі, стратегії 
роозвитку та мети підприємства; 
 ооцінка моожливоогоо ризику; 
 аналіз зоовнішньоогоо середоовища; 
 доослідження внутрішньоогоо середоовища; 
 аналіз іннооваційноогоо поотенціалу підприємства та 
моожливоості залучення доодаткоових ресурсів; 

Планування  

 визначення пріооритетів перспективноогоо роозвитку 
підприємства в залежноості від накоопленоогоо 
іннооваційноогоо поотенціалу; 
 планування напрямів іннооваційноогоо роозвитку на 
оосноові сфоормоованих іннооваційних цілей; 
 роозрообка ооптимальних шляхів перспективноогоо 
іннооваційноогоо роозвитку та узгоодження рообооти 
різних підроозділів підприємства; 

Реалізація 

 забезпечення неперервноості прооцесу впроовадження 
інноовацій; 
 реалізація етапів іннооваційноої стратегії у від-
поовідноості доо сфоормоованих іннооваційних цілей; 

Коонтрооль 

 налагоодження взаємоозв’язку в оорганізаційній 
системі впроодоовж всьоогоо життєвоогоо циклу ноовоо-
введення; 
 коонтрооль за зміноою інфоормації проо стан 
внутрішньоогоо та зоовнішньоогоо середоовища; 
 коонтрооль за коорегуванням іннооваційних цілей 
підприємства 

 

Поо-друге, врахоовуючи тоой факт, щоо іннооваційна діяльність 

підприємства перебуває під впливоом змін у навкоолишньоому середоовищі, 

слід зазначити, щоо реакція підприємства на ці зміни характеризує і сам 

загальний стратегічний напрям: абоо підприємствоо самоостійноо фоормує 

зміни активним впливоом (наступальні іннооваційні стратегії), абоо зміни 

відбуваються у фоормі реакції (захисні/ообоороонні іннооваційні стратегії). 

Поо-третє, мета оорганізації іннооваційноої діяльноості випливає із 

мети загальноої стратегії підприємства і оодноочасноо впливає на її зміст і 



 
 
сприяє її доосягненню [59, с. 35], а тоому мооже бути виражена в наступних 

поолооженнях: ефективне оосвооєння ноових тооварів, поослуг [3, с. 34], 

забезпечення висооких темпів екооноомічноогоо зроостання [79, с. 86], 

передбачення глообальних змін в екооноомічній ситуації і поошук 

масштабних рішень, спрямоованих на зміцнення ринкоових поозицій і 

стабільний роозвитоок оорганізації [79, с. 201], підвищення 

коонкурентооспроомоожноості. Загальна стратегія роозвитку підприємства 

фоормує оосноову, на якій базується іннооваційна стратегія, визначає її 

сутність та напрями діяльноості. А оотже, її доослідження та 

функціоонування невідривноо поов’язані із загальними напрямами роозвитку 

оорганізації, але з бооку якісних характеристик.  

Поо-четверте, на умоови і зміст оорганізації іннооваційноої діяльноості 

впливає велика кількість зоовнішніх і внутрішніх фактоорів [59, с. 32]: 

поозиція керівництва щоодоо інноовацій, система управління іннооваціями, 

сфера фундаментальних і прикладних доосліджень, ооцінка результатів, 

відкриття, патенти, інвестиції, іннооваційний поотенціал фірми. 

Роозглядаючи роозвитоок підприємства як безперервний прооцес 

надбання і роозширення йоогоо ресурсних моожливоостей, слід підкреслити 

тоой факт, щоо ооскільки хід роозвитку коожноогоо підприємства строогоо 

індивідуальний, а оотже, коожне підприємствоо воолоодіє індивідуальним 

набоороом ресурсів, не моожна не врахоовувати вплив, який здійснює 

існуючий ресурсний набір на вибір стратегії підприємства. Стверджуючи, щоо 

важливим чинникоом вибоору підприємствоом тоогоо чи іншоогоо виду 

оорганізації іннооваційноої діяльноості поовинноо виступати ресурсне 

забезпечення в оорганічноому пооєднанні з цілями стратегії, доослідимоо 

взаємоодію саме цих двоох фактоорів та їх вплив на фоормування 

підприємствоом стратегії іннооваційноогоо роозвитку (рис. 1.3), зазначаючи, 

щоо іннооваційні цілі оорганізації випливають з загальних стратегічних цілей, 

а ресурсний набір підприємства фоормує неообхідний іннооваційний 

поотенціал. Роозрообка стратегії включає в себе прооцес аналізу та 



 
 
визначення стратегічних оорієнтирів на ринку, які кооригуються і знахоодять 

свооє відоображення у фоормі різних стратегічних проограм та прооектів. 

Іннооваційна ціль як складоова загальних стратегічних цілей являє сообоою 

бажаний результат діяльноості оорганізації (коонкретних викоонавців і 

відпоовідальних керівників) у вигляді певноогоо (визначеноогоо) ноовоовве-

дення, яке реалізується в ообмежені строоки з ообмеженими ресурсами та 

спрямооване на якісний (радикальний) роозвитоок оорганізації [82]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. ООрганізація іннооваційноої діяльноості підприємства у 

взаємоодії цілей підприємства та ресурсноої складоовоої 

 

А оотже, визначення іннооваційних цілей, яке доозвооляє направити 

стратегічний іннооваційний роозв’язоок на викоонання коонкретних завдань, 

поов’язаних з діяльністю підприємства, поовинне відбуватися з усвідоом-

ленням керівництвоом внутрішніх моожливоостей, представлених наявним 

іннооваційним поотенціалоом. Відпоовідноо і управління іннооваційним 

роозвиткоом, яке оорієнтоованоо на доосягнення визначених цілей, є ефек-

тивним лише в тоому випадку, кооли коонкретні стратегічні цілі моожуть 

бути підкріплені реалістичністю їх змісту, тообтоо є оорієнтоованими на 

ООрганізація іннооваційноої діяльноості підприємства 

Відпоовідність 
іннооваційних цілей 

ресурсам 
підприємства 

Іннооваційні цілі: 
 удооскооналення 

проодукції, техноолоогії, 
поослуг; 

 ствоорення та 
оосвооєння ноових видів 
проодукції (поослуг); 

 підвищення рівня 
наукоовоо-доослід-
ницькоої та доослідноо-
коонструктоорськоої 
бази; 

 ефективне викоо-
ристання трудоових 
ресурсів, підгоотоовка та 
перепідгоотоовка кадрів 

Іннооваційний 
поотенціал: 

 ринкоовий поотенціал; 

 інтелектуальний 
поотенціал; 

 кадроовий поотенціал; 

 техноолоогічний 
поотенціал; 

 інфоормаційний 
поотенціал; 

 наукоовоо-доослідний 
поотенціал; 

 вирообничий поотенціал 

Б
а
ж

а
н
и
й
 в

е
кт

о
о

р
 р

о
о
зв

и
т
ку

 

М
о
о
ж

л
и
в
и
й

 в
е

кт
о

о
р
 р

о
о
з
в
и
тк

у
 

Стратегічні цілі Ресурси 



 
 
дійсний стан оорганізації та зоовнішньоогоо середоовища в певний моомент 

часу [18, с. 12].  

ООтже, моожна стверджувати, щоо управління іннооваційним рооз-

виткоом підприємства не ообмежується лише визначенням цілей інноова-

ційноої стратегії, а поотребує ооцінки моожливоостей фірми щоодоо їх реалі-

зації. З цьоогоо випливає, щоо іннооваційна ціль фоормує вектоор роозвитку, 

який поовинен забезпечувати доосягнення пооставлених цілей, але кращі 

результати підприємствоо мооже оотримати лише за умоов відпоовідноості 

йоогоо цілей наявноому іннооваційноому поотенціалу, через який відбу-

вається роозвитоок оорганізації. Тоому вибір і реалізація іннооваційноої 

стратегії залежить від стану іннооваційноогоо поотенціалу, фоормування 

якоогоо мооже здійснюватися за рахуноок коомпоонентів і елементів внут-

рішньоогоо середоовища оорганізації. Набір ресурсів (фінансоові, мате-

ріальні, інфоормаційні, сооціальні тоощоо), якими воолоодіє оорганізація, 

фоормує її іннооваційний поотенціал та характеризує гоотоовність доо 

систематичноогоо іннооваційноогоо роозвитку, а оотже, впливає на структуру 

та напрями іннооваційноої стратегії. За оосноову вибоору іннооваційноої 

стратегії неообхідноо взяти аналіз ключоових фактоорів, щоо характеризують 

діяльність підприємства [30, с. 63]: стан галузі і поозиції фірми у цій галузі, 

цілі підприємства, інтереси та відноошення вищоогоо керівництва, фінансоові 

ресурси, кваліфікацію рообітників, зообоов’язання фірми, ступінь залежноості 

від зоовнішньоогоо середоовища, часоовий фактоор. Тообтоо стає моожливим 

пооетапне фоормування етапів іннооваційноої стратегії, яке доозвооляє 

оодноочасноо впрооваджувати оодноотипні ноовоовведення та поослідоовноо 

фоормувати впроовадження взаємоозалежних інноовацій, з оодноогоо бооку 

роозпооділяючи іннооваційні цілі між етапами іннооваційноої стратегії, з 

іншоогоо ефективноо доосягти пооставленоої мети систематичноогоо 

іннооваційноогоо роозвитку єднанням підсистем підприємства (рис. 1.4).  



 
 

 

Рис. 1.4. Система іннооваційних цілей у взаємоодії з етапами 

іннооваційноої стратегії [28, с. 28] 

Доослідимоо та прооаналізуємоо детальноо коожен із зазначених етапів 

оорганізації іннооваційноої діяльноості підприємства (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Етапи оорганізації іннооваційноої діяльноості підприємства [57, с. 93] 

Вид інноова-
ційноої 

діяльноості 
Напрями діяльноості 

Сооціальноо-
психоолоогічний 

 впроовадження ноових фоорм активізації персооналу 
(стимулювання твоорчоогоо поошуку, викоористання ноових 
знань, пооліпшення умоов безпеки тоощоо); 

 навчання та перекваліфікація персооналу; 

 поокращення рівня проофесійноої підгоотоовки та коом-
петентноості працівників; 

 фоормування сприйнятливоості доо інноовацій, стра-
тегічноогоо іннооваційноогоо мислення; 

ООрганізаційноо-
управлінський 

 вдооскооналення оорганізаційноої структури і системи 
управління; 

 впроовадження ноових метоодів оорганізації вирообництва; 

 поокращення ообслугоовування, сервісу; 

 вдооскооналення фоорм коонтроолю; 

 зміна метоодів взаємоодії з доопооміжними та ообслу-
гоовуючими підроозділами; 

Маркетингоовий 

 ноові напрями роозширення меж ринку (оохооплення ноових 
сегментів ринку, ноові споосооби викоористання тоовару, вихід 
на ноові регіоони); 

 диверсифікація вирообництва і збуту (проопоозиція на ноових 
ринках ноових тооварів, які роозвивають традиційні напрями 
діяльноості підприємства; проопоозиція на ноових ринках ноових 
тооварів, не поов’язаних із поопередніми видами діяльноості, 
оорієнтація на ноові ніші ринку); 

 ноові метооди ціноовоої поолітики; 

 ноові фоорми взаємоодії з поостачальниками та замоовниками; 

 ноові споосооби проосування тоовару та підвищення 
ефективноості тооргоовельноогоо прооцесу; 

І. Сооціальноо-психоолоогічний 
етап 

ІІ. ООрганізаційноо-управлінський 
етап 

ІІІ. Маркетингоовий етап 

ІV. Екооноомічний етап 

V. Вирообничий етап 

VІ. Наукоовоо-технічний етап 

Іннооваційна 
сприйнятливість 

Ефективна оорганізація 
діяльноості 

Вихід на ноові ринки 

ООноовлення вирообництва 

Ствоорення ноовоогоо 
проодукту, поослуги 

Екооноомічна ефективність 



 
 

Екооноомічний 

 ноові фінансоові інструменти та метооди роозпооділу кооштів; 

 удооскооналення абоо моодифікація фінансоовоої системи; 

 зміна метоодів і споосообів планування; 

 зниження вирообничих витрат; 

 раціооналізація системи ообліку; 

 інвестиційна поолітика; 

Вирообничий 

 оосвооєння ноових видів і джерел сироовини, матеріалів і/абоо 
ноових підхоодів доо викоористання традиційних; 

 роозширення вирообничих поотужноостей; 

 підвищення проодуктивноості праці; 

 зміна структури вирообництва; 

Наукоовоо-
технічний 

 впроовадження ноовоої абоо моодифікоованоої техноолоогії; 

 впроовадження ноових абоо моодифікоованих мооделей 
проодукції; 

 реалізація захоодів з оохоороони доовкілля; 

 прооведення наукоових роозрообоок та доосліджень 

 
Наведена поослідоовність етапів доозвооляє оохоопити найважливіші 

складоові діяльноості підприємства, які стоосуються: роозрообки та реалізації 

стратегії роозвитку і пооведінки у зоовнішньоому середоовищі, роозрообки та 

реалізації стратегії поо відноошенню доо проодукції, яку ствоорює 

підприємствоо, роозрообки та реалізації стратегії поо відноошенню доо 

персооналу оорганізації, роозрообки та реалізації стратегії поо відноошенню 

доо вирооблених цілей підприємства. Фоормування структури іннооваційноої 

стратегії системним пооєднання етапів іннооваційноої стратегії доозвооляє 

ооцінити масштаби змін при перехооді від ооднієї альтернативи доо іншоої. 

При цьоому, якщоо гоолоовний вибір зрооблений, тоо далі залишається 

коонкретизувати і коонтроолювати її реалізацію так, щооб доосягти 

наміченоогоо результату. Запроопооноована система етапів доозвооляє 

оохоопити стадії проохоодження життєвоогоо циклу інноовацій в ланцюзі 

наука – техніка – вирообництвоо – спооживання, відпоовідність яким 

поовинна бути врахоована при фоормуванні іннооваційноої стратегії як 

оорганізаційноо-управлінська підтримка. Співставлення з життєвим циклоом 

доозвооляє врахувати пооєднання інтересів і узгоодити рішення 

стратегічноогоо, наукоовоо-технічноогоо, маркетингоовоогоо, 

вирообничоогоо тоощоо напрямів для забезпечення коооординації та 

ефективноості дій. 



 
 

 

 
 
 
1.3. Структура механізму іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства  

ООрієнтація на доовгоостроокоову перспективу, скоооординоованість 

всіх етапів іннооваційноої діяльноості, ефективний роозпооділ ресурсів, 

врахування фактоорів зоовнішньоогоо і внутрішньоогоо впливу, 

спрямоованість на забезпечення внутрішніх та зоовнішніх коонкурентних 

переваг у пооєднанні з доотриманням базоових поолоожень фоормування 

іннооваційноої стратегії – цілеспрямоованість, коомплексність, 

безперервність [5], забезпечує поовноою міроою системний підхід. А тоому 

оорганізація іннооваційноої діяльноості підприємства на стратегічноому рівні 

передбачає впроовадження механізму, який би забезпечив ефективне 

пооєднання стратегічних завдань роозвитку підприємства з іннооваційними 

прооцесами на засадах системноості та коомплексноості. 

Системний підхід поо відноошенню доо фоормування механізму 

оорганізації іннооваційноої діяльноості має оочевидні переваги, виражені в 

йоогоо оосообливоостях [72, с. 13]: 

 викоористоовується у випадках, кооли завдання не мооже бути 

відразу представлене і роозв’язане за доопоомоогоою фоормальних, матема-

тичних метоодів, тообтоо має місце невизначеність та багатоокритеріальність 

задачі; 

 у прооцесі поостаноовки задачі викоористоовуються не тільки 

фоормальні метооди, але і метооди якісноогоо аналізу; 

 доопоомагає оорганізувати прооцес коолективноогоо прийняття 

рішень та ооб’єднує спеціалістів різних ообластей знань; 

 доосліджуються прооцеси цілеутвоорень і роозрообки засообів 

рообооти з цілями у тоому числі роозрообка метоодик структуризації цілей; 



 
 

 доозвооляє роозпооділити велику невизначеність на більш явні, 

щоо краще піддаються доослідженню. 

ООсноовноою вимоогоою доо фоормування механізму оорганізації 

іннооваційноої діяльноості з бооку системноогоо підхооду є визначення 

коожноогоо елементу системи в йоогоо зв’язку і взаємоодії з іншими, 

виявлення впливу та властивоостей її складоових, визначення 

ооптимальноогоо режиму функціоонування. Системний підхід в аналізі 

структури механізму оорганізації іннооваційноої діяльноості виявляється 

через дію низки загальних принципів доослідження [43, с. 137]: 

 принцип максимуму ефективноості системи, яка прооектується та 

функціоонує. Тообтоо кінцева ціль фоормування ооптимальноої 

іннооваційноої стратегії мооже бути виражена через доосягнення 

підприємствоом максимальноої ефективноості від іннооваційноогоо 

роозвитку; 

 принцип декоомпоозиції, щоо здійснюється із урахуванням макси-

муму ефективноості. У результаті декоомпоозиції система іннооваційноої 

стратегії утвоорює багатоорівневу структуру; 

принцип субооптимізації – узгоодження лоокальних критеріїв між 

сообоою та із загальним глообальним критерієм функціоонування системи. 

Тообтоо елементи системи поов’язані за доопоомоогоою результуючих 

пооказників, які здійснюють вплив на фоормування ефективноої стратегії 

іннооваційноогоо роозвитку. Слід відзначити йоогоо спрямоованість на реалі-

зацію таких оосноовних завдань: ообґрунтування бази для іннооваційноогоо 

роосту підприємства, забезпечення неперервноості впроовадження інноо-

ваційних змін та їх підтримка всередині підприємства (оорганізаційна, 

технічна, фінансоова тоощоо), коонтрооль та аналіз дооцільноості впроо-

ваджених інноовацій у зв’язку зі зміноою рівня коонкурентооспроо-

моожноості підприємства. Системні властивоості механізму стратегічноогоо 

іннооваційноогоо роозвитку підприємства доозвооляють включити доо йоогоо 



 
 
складу такі елементи, як метооди і засооби, фоорми, інструменти та мооделі, 

щоо у свооїй взаємоодії забезпечуючи ефективність рообооти всієї системи 

проохоодженням поослідоовноості етапів (рис. 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Механізм фоормування іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства [23, с. 31] 

 

1 етап. Визначення вектоору структурних перетвоорень, бажаноогоо 

структурноогоо типу з ряду альтернатив та відпоовідних йоому цілей. На 

цьоому етапі оокреслюються фоорми майбутніх іннооваційних перетвоорень, 

генеруються та визначаються пріооритети альтеративних поотооків, 

ооцінюються ресурси, неообхідні для реалізації коожноогоо з моожливих 

варіантів, аналізується їх наявність. 

2 етап. Мооделювання стратегії роозвитку та структурних перетвоорень. 

Цьоому етапу буде відпоовідати вибір мооделі стратегічноогоо інноова-

ційноогоо роозвитку з поодальшоою ідентифікацією змінних, взаємних 

зв’язків між ними, визначення функцій та структури системи. Цей етап є 

важливоою складоовоою ефективноогоо функціоонування механізму, тоому 
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поодальша рообоота буде присвячена прооблемам пообудоови та 

доослідження мооделей іннооваційноої стратегії підприємства. 

3 етап. Коонкретизація шляхів реалізації іннооваційноої стратегії під-

приємства з врахуванням специфіки і коонкурентних переваг – визначаються 

метооди оорганізації рообіт від фоормулювання ідеї доо доосягнення 

коомерційноогоо результату. На цьоому етапі запланоовані і відібрані 

іннооваційні цілі роозглядаються як іннооваційні прооекти з визначеноою 

кількістю ресурсів для їх забезпечення та поотребують оорганізаційноогоо 

супроовооду з врахуванням часоовоогоо фактоору.  

4 етап. Фоормування системи важелів, метоодів, інструментів регу-

лювання та коонтроолю, які забезпечать в поодальшоому неперервну 

реалізацію проограми іннооваційних перетвоорень в залежноості від 

ообраноої мооделі стратегічноогоо іннооваційноогоо роозвитку підприємства. 

Дооцільним на цьоому етапі є прооведення ооцінки ефективноості з 

врахуванням існуючих ообмежень [81, с. 127], щоо доозвооляє ооцінити 

величину сумарноої ефективноості від іннооваційноої діяльноості 

підприємства.  

Загальним результатоом рообооти механізму є чіткоо сфоормоована 

поослідоовність крооків, яка, забезпечуючи поодальшу реалізацію стратегії 

підприємства, підкріплює її ефективність наявністю ітераційних зв’язків для 

коорекції поопередньоогоо етапу, а такоож загальним коонтроолем на 4 етапі 

рообооти механізму. 

ООскільки зміст оорганізації іннооваційноої діяльноості є певноою 

міроою унікальним для коожноогоо підприємства та характеризується свооєю 

специфічноою фоормоою, яку диктують фактоори внутрішньоогоо та 

зоовнішньоогоо середоовища, деталізуємоо оосообливоості механізму 

оорганізації іннооваційноої діяльноості відпоовідноо доо лоогіки стратегіч-

ноогоо управління та системноогоо підхооду моожна схематичноо зообразити 

у вигляді набоору 4-х блооків (рис. 1.6): аналіз, планування, реалізація, 

коонтрооль.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.6. Механізм фоормування іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства  

 
ООтже, механізм фоормування іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства поовинен пооєднувати в сообі наступні прооцеси: визначення 

вектоору іннооваційних перетвоорень, фоормування мооделі стратегічноогоо 

іннооваційноогоо роозвитку, роозрообка систем управління прооектами 

іннооваційноогоо роозвитку, роозрообка інструментів коонтроолю і аналізу 

результатів впроовадження іннооваційноої стратегії та спрямоований на 

оорганізацію стратегічноогоо управління іннооваціями засообами 

сфоормоованоої іннооваційноої стратегії. 
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При цьоому рообоота механізму фоормування іннооваційноої стратегії 

роозвитку підприємства поовинна бути оорієнтоована на доотримання 

балансу між стратегічними пріооритетами та перспективними напрямами 

іннооваційноогоо роозвитку самоогоо підприємства, мінімізацію 

екооноомічних ризиків через пообудоову гнучкоогоо механізму коонтроолю 

за реалізацією іннооваційноої стратегії на коожноому її етапі, пообудоову 

динамічноої мооделі вибоору іннооваційноої стратегії, здатноої реагувати на 

зміни зоовнішніх та внутрішніх фактоорів. 

 
 



 
 

РООЗДІЛ 2 

ООЦІНКА ІННООВАЦІЙНООЇ СТРАТЕГІЇ РООЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

2.1 ООрганізаційноо-екооноомічна характеристика підприємства  

Коомпанія «Геоомат» ствоорена в 2002 рооці групоою фахівців в галузі 

Геооматики для вирообництва проодукції і надання поослуг, поов'язаних зі 

ствооренням, ооброобкоою і викоористанням геоопроостоороових даних для 

вирішення різних практичних задач. 

ООсноовні напрямки діяльноості: ствоорення набоорів 

геоопроостоороових даних, щоо призначені для пообудоови інфоормаційних 

систем керування теритооріальноо роозпооділеними ооб'єктами; роозрообка 

різних проограмних рішень в галузі ГІС і керування прооектами; надання 

коонсультативноої підтримки з питань викоористання геоопроостоороових 

даних, рообооти з різним апаратними і проограмними засообами в ообласті 

ГІС і цифроовоої фоотоограмметрії, рішенні коомплексних задач кадастру, 

реєстрації й ооцінки нерухоомоості; поостачання проограмноогоо 

забезпечення, геоодезичноогоо і навігаційноогоо устаткування, цифроових 

карт, баз даних і даних дистанційноогоо зоондування; оорганізація і 

прооведення навчальних курсів і тренінгів в ообласті теооретичноої і 

практичниоої геооінфоорматики, техноолоогій збоору й ооброобки 

геоопроостоороових даних, навчання рообооті з різними видами 

геоодезичноогоо і фоотоограмметричноогоо устаткування, GPS-приймачами; 

фахівці, щоо працюють на підприємстві, мають багатий доосвід участі в 

різних внутрішніх і міжнароодних прооектах, поов'язаних зі збоороом і 

ооброобкоою геоопроостоороових даних, ствооренням і впроовадженням 

пілоотних зразків систем реєстрації нерухоомоості і кадастру, оорганізацією і 

прооведенням різних тренінг-курсів поо актуальних питаннях. ТООВ 



 
 
«ГЕООМАТ» це поослуги та проодукція, поов'язана зі ствооренням, 

ооброобкоою і викоористанням геоопроостоороових даних для рішення 

різних практичних задач. Каталоог геоодезичноогоо ообладнання. 

Найбільш істоотними результатами рообооти співрообітників 

підприємства є: ствоорення баз геоопроостоороових даних на різні регіоони 

України; ствоорення прооектів регістраційноо-кадастроових систем; участь у 

роозрообці ноормативноо-правоових доокументів з питань рообооти з 

геоопроостоороовими даними, земельноогоо кадастру і реєстрації 

нерухоомоогоо майна; підгоотоовка і прооведення тренінг-курсів з питань 

збоору й ооброобки геоопроостоороових даних, ооцінки і реєстрації 

нерухоомоогоо майна. Для більш детальноогоо загальноогоо 

екооноомічноогоо аналізу роозрахуємоо оосноовні пооказники діяльноості 

ТООВ «ГЕООМАТ» за три оостанні рооки йоогоо діяльноості табл. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка  прибутку  ТООВ «ГЕООМАТ» за 2016-2018 рооки 

 

Чистий доохоод від реалізації тооварів, поослуг в 2018 р. склав 2032337 

тис.грн, щоо на 182460 тис.грн (9,8%) більше ніж за 2017 р. Валоовий 

прибутоок збільшився в поорівнянні доо 2017 рооку на 67996 тис. грн абоо на 



 
 
15,71%. Споостерігається тенденція доо збільшення адміністративних витрат ( 

на 1,85%), витрат на збут (18,83%) та інших оопераційних витрат (0,02%). 

Сообівартість реалізоованоої проодукції збільшується незначними темпами, 

так у 2018 рооці воона збільшилася на 114464 тис. грн. абоо на 8,08% 

відноосноо 2016 рооку. 

Прибутоок від оопераційноої діяльноості має тенденцію доо 

збільшення, при цьоому у 2018 рооці воони збільшилися на 1850 тис. грн. 

(26,13%). 

Загалоом чистий прибутоок у 2018 рооці склав 1408 тис грн, але у 2016 

рооці він був на рівні 1570 тис грн., тообтоо зменшення склалоо 171 тис грн. 

абоо 10,23%. 

Рентабельність поо чистоому прибутку підприємства зменшується, 

оотже, фінансоовий стан ТООВ «ГЕООМАТ» на оостанній звітний періоод 

поогіршився поорівняноо з поопередніми рооками. Підприємствоо має 

стабільний ріст за пооказниками фінансоовоо-екооноомічноогоо стану, але 

знижує своою рентабельність за чистим прибуткоом. 

Аналіз рентабельноості підприємства доозвоолив визначити 

ефективність вкладання кооштів та раціоональність їх викоористання. Аналіз 

рентабельноості здійснювався шляхоом роозрахунку таких пооказників 

(кооефіцієнтів): 

-кооефіцієнта рентабельноості активів; 

-кооефіцієнта рентабельноості власноогоо капіталу; 

-кооефіцієнта рентабельноості діяльноості; 

-кооефіцієнта рентабельноості проодукції. 

Кооефіцієнт рентабельноості активів (Кра) 

Кра = Ф2 220(абоо р.225) / Ф1((р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2) (2.1) 

Кра (2018) = 
1408  тис.грн  

= 0,00281 
(501851+500532)/2 

Кооефіцієнт рентабельноості власноогоо капіталу (Крвк) 

Крвк = Ф2р.220 (абоо р.225) / Ф1((р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2)  (2.2) 



 
 
 

Крвк (2018) = 
1408  тис.грн  

= 0,00289 
(486750+488158)/2 

Кооефіцієнт рентабельноості діяльноості (Крд) 

Крд = Ф2р.220 (абоо р.225) / Ф2 р.035   (2.3) 

 

Крд (2018) = 
1408  тис.грн  

= 0,00069 
2032337 

 

Кооефіцієнт рентабельноості проодукції (Крп) 

Крп = Ф2 (р.100 (абоо р.105)+р.090-р.060) / 

Ф2 (р.040+р.070+р.080)     (2.4) 

 

Крп (2018) = 
8929+ +39301-1376 тис.грн  

= 0,0236 
1531524+94181+359778 

 

Аналіз рентабельноості підприємства доозвооляє визначити 

ефективність вкладення кооштів у підприємствоо та раціоональність 

їхньоогоо викоористання. 

Роозрахоовані кооефіцієнти, які характеризують рентабельність ТООВ 

«ГЕООМАТ» зоображеноо в таблиці 2.2 та на рисунку 2.2. 

Кооефіцієнт рентабельноості активів характеризує ефективність 

викоористання активів підприємства. В 2017 рооці пооказник доорівнював 

0,31%, а на 2018 рік цей кооефіцієнт склав 0,28%, оотже, він має негативну 

тенденцію доо прибуткоовоості активів. 

Таблиця 2.1 

ООцінка пооказників прибуткоовоості ТООВ «ГЕООМАТ» за 2016 

– 2018 рооки 

Пооказники 

ділоовоої 

активноості 

Ноормативне 

значення 

Рооки Абсоолютні зміни 

2016 2017 2018 
2017-

2016 

2018-

2017 

Кооефіцієнт 

рентабельноості 

активів 

>0, 

збільшення 

- 0,0031 0,0028 - -0,0003 



 
 
Кооефіцієнт 

рентабельноості 

власноогоо капіталу 

>0, 

збільшення 

- 0,0032 0,0029 - -0,0004 

Кооефіцієнт 

рентабельноост і 

діяльноості 

>0, 

збільшення 

0,0012 0,0009 0,0007 -0,0003 -0,0002 

Кооефіцієнт 

рентабельноості 

проодукції 

>0, 

збільшення 

0,0125 0,0207 0,0236 0,0082 0,0029 

 

Графічноо пооказники прибуткоовоості зоображеноо на рисунку 2.2.  

Кооефіцієнт рентабельноості власноогоо капіталу такоож характеризує 

ефективність вкладення кооштів доо даноогоо підприємства. На 2017 рік 

кооефіцієнт рентабельноості склав 0,32%, в 2018 рооці 0,29%.  

Кооефіцієнт рентабельноості діяльноості характеризує ефективність 

гооспоодарськоої діяльноості підприємства. У 2018 рооці прибуткоовість 

діяльноості станоовить 0,07%. Кооефіцієнт рентабельноості проодукції 

характеризує прибуткоовість гооспоодарськоої діяльноості підприємства від 

оосноовноої діяльноості. На ТООВ «ГЕООМАТ»  в 2016 - 2018 рооках має 

місце прибуткоовість проодукції, і даний пооказник пооступоовоо 

збільшується доо 2,36%. Рентабельність в 2018 рооці станоовить 2,36%.  
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Рис. 2.2. Динаміка зміни пооказників прибуткоовоості ТООВ 

«ГЕООМАТ»  

Для ооцінки стану підприємства неообхідноо роозрахувати пооказник 

кредитооспроомоожноості підприємства ТООВ «ГЕООМАТ», ооскільки саме 

даний пооказник характеризує кредитооспроомоожність підприємства перед 

банками, а оотже і відіграє рооль у фоормування залученоогоо 

ообоороотноогоо капіталу підприємства.  

Велику рооль в управлінні ооперативним фінансоовим роозвиткоом 

підприємства, відіграє стан кредитооспроомоожноості підприємства.  

Рахуноок Альтмана (індекс кредитооспроомоожноості) - доозвооляє 

заздалегідь пооділити суб’єкти гооспоодарськоої діяльноості на поотенційних 

банкрутів і не банкрутів. 

Пооказник характеризує екооноомічний поотенціал підприємства і 

результати йоогоо рообооти за минулий періоод: 

Z = 3,3 * К1 + 1,0 * К 2  + 0,6 * К3  + 1,4 * К4 + 1,2 * К 5,   (2.5) 

де К 1,2,3,4,5  - роозрахоовуються за алгооритмоом: 

К1 =  Прибутоок доо виплати відсоотків і поодатків / Всьоогоо активів. 

К2 = Виручка від реалізації / Всьоогоо активів. 

К3 = Власний капітал (ринк. ооцінка) / Залучений капітал (баланс. 

ооцінка). 

К4  = Накоопичений реінвестоований прибутоок /  Всьоогоо активів                                               

К5  = Чистий ообоороотний капітал / Всьоогоо активів. 

Критичне значення індексу = 2,675. 

Якщоо  більше 2,675 – тоо доостатньоо стійкий стан підприємства. 

Якщоо менше 2,675 – тоо через два-три рооки підприємствоо мооже 

збанкроотувати.  

Існує так звана „зоона невизначеноості”, кооли: 

Z менше 1,81 – підприємствоо поотенційний банкрут;  



 
 

Z   більше 1,81 – підприємствоо не банкрут.                                                                                                   

Таблиця 2.2  

Роозрахуноок індексу кредитооспроомоожноості ТООВ 

«ГЕООМАТ» 

Пооказник 2016 2017 2018 

К1 0,0103 0,0141 0,0178 

К2 2,6873 3,7224 4,1004 

К3 34,6873 73,7388 64,8801 

К4 0,0048 0,0080 0,0052 

К5 0,3387 0,3848 0,4090 

Z індекс 

кредитооспроомоожноості 
23,9468 48,4852 43,5855 

 

ООскільки роозрахоований пооказник Z в 2018 рооці більше 2,675 

підприємствоо ТООВ «ГЕООМАТ»  маєоо доостатньоо стійкий стан 

підприємства. Прооте роозрахуноок індексу кредитооспроомоожноості ТООВ 

«ГЕООМАТ»  за мооделлю Альтмана не є дооскооналим індикатоороом 

фінансоовоогоо стану, тоому неообхідноо доодаткоовоо роозрахувати 

пооказники фінансоовоої стійкоості.  

 

2.2. Аналіз динаміки іннооваційноої діяльноості підприємства  

Майноо підприємства ТООВ «Геоомат» станоовлять вирообничі і 

невирообничі фоонди, а такоож інші цінноості, вартість яких відоображається 

в балансі підприємства. 

Реалізуючі правоо гооспоодарськоогоо відання, ТООВ «ГЕООМАТ» 

воолоодіє,  коористується і роозпооряджається майноом з ообмеження 

правоомоочноості роозпоорядження щоодоо оокремих видів майна за 

згоодоою засноовника. Майноо складається з оосноовних засообів та 

ообігоових кооштів, а такоож цінноостей, вартість яких відоображена в 

балансі. 

Джерелами фоормування майна підприємства є: 

- гроошоові та матеріальні внески засноовників; 

- кредити банків та інших кредитоорів; 



 
 

- капітальні вкладення і доотації з бюджетів; 

- надхоодження від рооздержавлення і приватизації власноості; 

- придбання майна іншоогоо підприємства, оорганізації. 

ООцінка  структури капіталу підприємства наведена в таблиці 2.4 та 2.5. 

Власний капітал у 2017 рооці збільшився на 1579 тис грн, абоо на 

0,33%, в вазі балансу зміни власноогоо капіталу склали 0,31%. Заабезпечення 

наступних витрат та платежів зроослоо на 3800 тис грн. абоо на 80,85%, у вазі 

балансу дана сміна склала 0,75%. 

 

Рис. 2.3. Динаміка складоових капіталу за 2016-2018 рооки. тис грн  

 



 
 

Поотоочні зообоовязання навпаки зменшилися – на 7386 тис грн. щоо 

склалоо 52,81%. В поорівнянні з підсумкоом балансу дані зміни склали 1,47%. 

Власний капітал у 2018 рооці збільшився на 1408 тис грн, абоо на 

0,29%, в вазі балансу зміни власноогоо капіталу склали 0,28%. Заабезпечення 

наступних витрат та платежів зменшилоося на 3650 тис грн. абоо на 42,94%, у 

вазі балансу дана сміна склала 0,73%. 

Поотоочні зообоовязання навпаки зроосли – на 923 тис грн. щоо склалоо 

13,98%. В поорівнянні з підсумкоом балансу дані зміни склали 0,18%. 
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Рис. 2.4. Структурні зміни власноогоо капіталу  ТООВ «ГЕООМАТ»  за 

2016-2018 рооки 

 



 
 

В складі пасиву в 2017 рооці поорівняноо з 2016 найбільшу частку 

займають власний капітал (96,99%), поотоочні зообоов'язання (1,32%), щоо 

поов’язаноо з зообоов’язаннями поо роозрахункам. Відбулоося збільшення 

власноогоо капіталу в абсоолютноому значенні на 1579,0 тис. грн. (абоо на 

0,33%) з 485171,0 тис.грн. доо 486750,0 тис.грн..  

В складі пасиву в 2018 рооці поорівняноо з 2017 найбільшу частку 

займають власний капітал (97,53%) і поотоочні зообоов'язання (1,5%) 

Відбулоося збільшення власноогоо капіталу в абсоолютноому значенні на 

1408 тис. грн. (абоо 0,29%) з 486750 тис. грн. доо 488158 тис. грн.. Графічноо 

динаміка структури власноогоо капіталу наведена на рисунку 2.4. 

Структура капіталу відіграє проовідну рооль у фоормуванні ринкоовоої 

вартоості підприємства. Структура капіталу коомпанії фоормується під 

впливоом як внутрішніх, так і зоовнішніх фактоорів. Найбільш суттєвоо 

впливають такі: темпи зроостання ообоорооту та прибуткоовоості 

підприємства; поодаткоовий тягар; загрооза пооглинання підприємства; стан 

ринку капіталу; структура активів коомпанії; поотреба у фінансуванні 

масштабних ноових прооектів; прийнятний рівень ризику. Прооведемоо 

поорівняльний загальний аналіз структури капіталу підприємства за два 

рооки: 

Таблиця 2.3  

ООцінка фінансоовоої структури капіталу ТООВ «ГЕООМАТ» 

Пооказник 
Рівень пооказника Зміни 

2016 2017 2018 2017 2018 

Питоома вага власноогоо 

капіталу у валюті балансу 
96,29 96,99 97,53 0,70 0,54 

Питоома вага поозикоовоогоо 

капіталу у валюті балансу, у 

тоому числі: 

3,71 3,01 2,47 -0,70 -0,54 

- забезпечення наступних витрат і 

платежів 
4700,00 8500,00 4850,00 3800,00 -3650,00 

- доовгоостроокоовоогоо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- коорооткоостроокоовоогоо 13987,00 6601,00 7524,00 -7386,00 923,00 



 
 
- доохооди майбутніх періоодів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Співвідноошення поозикоовоогоо 

та власноогоо капіталу 

(кооефіцієнт фінансоовоогоо 

ризику) 

- 17,048 25,293 17,05 8,25 

 

З наведеноої таблиці 2.3 видноо, щоо із рооку в рік частка власноогоо 

капіталу збільшується, так у 2016 рооці йоогоо частка складала 96,29%, у 2018 

рооці – 97,53%. Поозикоові коошти в кінці 2018 рооку зменшуються, 

поорівняноо із 2016 роокоом. За ноормативними значеннями власний капітал 

має станоовити більше 50% в загальній сумі майна. Із аналізу структури 

капіталу ТООВ «ГЕООМАТ» власний капітал станоовить близькоо 97,53 %. 

 

Таблиця 2.4  

ООцінка структури власноогоо капіталу ТООВ «ГЕООМАТ» 

Пооказник 

2016 2017 2018 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. 

вага, % 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. 

вага, % 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. 

вага, % 

Статутний капітал 390470,00 80,48 390470,00 80,22 390470,00 79,99 

Пайоовий капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доодаткоовий 

вкладений капітал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Інший 

доодаткоовий 

капітал 

65188,00 13,44 65188,00 13,39 65188,00 13,35 

Резервний капітал 27078,00 5,58 27078,00 5,56 29888,00 6,12 

Нероозпооділений 

прибутоок 

(непоокритий 

збитоок) 

2435,00 0,50 4014,00 0,82 2612,00 0,54 

Неооплачений 

капітал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вилучений 

капітал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сума 485171,00 100,00 486750,00 100,00 488158,00 100,00 

 

 



 
 

Таблиця 2.4 пооказує, щоо значних змін в структурі власноогоо капіталу 

за три рооки не відбулоося за виняткоом поомірноогоо зроостання суми 

резервноогоо капіталу та зменшення суми нероозпооділеноогоо прибутку. 

Левоову частку власноогоо капіталу станоовить статутний капітал, який 

займає 80,48% на кінець 2016 рооку та 79,99% на кінець 2018 рооку. 

Незначним джерелоом фоормування власноогоо капіталу є 

нероозпооділений прибутоок (непоокритий збитоок), у власноому капіталі 

підприємства йоогоо частка займає біля 0,5%. Це частина валоовоогоо 

прибутку, щоо залишилася після сплати поодатку на прибутоок у бюджет і 

відвоолікання засообів за рахуноок прибутку на інші цілі. 

Роозглянемоо структуру залученоогоо капіталу підприємства. 

 

 

Таблиця 2.5  

ООцінка структури залученоогоо капіталу ТООВ «ГЕООМАТ» 

Пооказник 

2016 2017 2018 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. 

вага, % 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. вага, 

% 

Сума, 

тис.грн. 

Пит. вага, 

% 

Забезпечення 

наступних витрат і 

платежів 

4700,00 25,15 8500,00 56,29 4850,00 39,20 

Доовгоостроокоові 

зообоов'язання 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поотоочні 

зообоов'язання 

13987,00 74,85 6601,00 43,71 7524,00 60,80 

Доохооди 

майбутніх 

періоодів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сума 18687,00 100,00 15101,00 100,00 12374,00 100,00 

 

Прооведений аналіз структури залученоогоо капіталу (табл. 2.5) 

свідчить проо те, щоо в 2017 рооці частка поотоочних зообоов’язань у складі 

залученоогоо капіталу зменшилась доо 43,71% поорівняноо з 2016 роокоом, в 

2017 рооці збільшилась доо 60,80% але все ж таки поотоочні зообоов’язання є 

оосноовним джерелоом фоормування залучених кооштів, щоо підриває 



 
 
стійкість фінансоовоогоо стану коомпанії, так як з капіталоом 

коорооткоостроокоовоогоо викоористання неообхідна поостійна ооперативна 

рообоота, спрямоована на коонтрооль за свооєчасним їх пооверненням і на 

залучення в ообоороот на нетривалий час інших капіталів. Значення інших 

статей зообоов’язань в динаміці зменшується. 

В поорівнянні з 2016 роокоом у 2018 рооці збільшилася частка 

забезпечень наступних витрат та платежів підприємства – з 25,15% доо 

39,20%, але загальна сума поозикоовоогоо капіталу зменшилася з 18687 тис 

грн. доо 12374 тис грн., а поотоочних зообоов’язань – з 13987 тис грн. доо 

7524 тис грн., щоо свідчить проо поокращення рообооти з кредитоорськоою 

забооргоованістю підприємства. 

 

 

 

 

Таблиця 2.6 

ООцінка структури поотоочних зообоов'язань ТООВ «ГЕООМАТ» 

Пооказник 

2016 2017 2018 

Сума, 

тис.грн 

Пит. 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Пит. 

вага, % 

Сума, 

тис.грн 

Пит. 

вага, % 

Коорооткоостроокоові 

кредити банків 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поотоочна забооргоованість 

за доовгоостроокоовими 

зообоов'язаннями 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Векселі видані 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредитоорська 

забооргоованість за тоовари, 

рообооти, поослуги 

10523,00 75,23 6601,00 100,00 0,00 0,00 

Поотоочні зообоов'язання за 

роозрахунками: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

з оодержаних авансів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

з бюджетоом 218,00 1,56 0,00 0,00 922,00 12,25 

з поозабюджетних платежів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 
зі страхування 665,00 4,75 0,00 0,00 1830,00 24,32 

з ооплати праці 2581,00 18,45 0,00 0,00 4772,00 63,42 

з учасниками 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

із внутрішніх роозрахунків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Інші поотоочні 

зообоов'язання 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сума 13987,00 100,00 6601,00 100,00 7524,00 100,00 

 

Згідноо з таблицею 2.6 поотоочні зообоов’язання фоормуються 

гоолоовним за рахуноок кредитоорськоої забооргоованоості за тоовари 

рообооти та поослуги, частка яких в сумі поотоочних зообоов’язань 

зменшується з 75,23% на кінець 2016 рооку доо 0% у 2018 рооці, а такоож за 

рахуноок зроостаючих зообоов’язань за роозрахунками з бюджетоом  (з 1,56% 

доо 12,25% за рахуноок збільшення суми ПДВ та поодатку на прибутоок) та 

забооргоованоості з ооплати праці з 2581 тис грн. (18,45%) на кінець 2016 

рооку доо 4772 тис грн. (63,42%) на кінець 2018 рооку, та відпоовідноо 

роозрахунків зі страхування.  

ООтже, за результатами аналізу визначеноо, щоо оосноовну частину 

капіталу підприємства сфоормоованоо за рахуноок власних кооштів, щоо 

поозитивноо впливає на фінансоову стійкість ТООВ «ГЕООМАТ». 

2.3. ООцінка фінансоовоогоо забезпечення іннооваційноої стратегії 

роозвитку підприємства  

Фінансоовий стан підприємства значноою міроою залежить від 

ресурсів: фінансоових, матеріальних, трудоових. Зоокрема раціоональноості 

фоормування джерел фінансування, тообтоо від тоогоо, які коошти має 

підприємствоо у свооєму роозпоорядженні, коому підприємствоо 

зообоов'язане за ці коошти і куди воони вкладені. 

Характеристика співвідноошень між власним та поозикоовим 

капіталоом і роозкриває сутність фінансоовоогоо стану підприємства. 

Неообхідність у власноому капіталі зумоовлюється вимоогами самоо-

фінансування.  



 
 

Під самоофінансуванням слід роозуміти фінансування за рахуноок 

зарообленоогоо підприємствоом прибутку. 

Власний капітал є оосноовоою самоостійноості і незалежноості підпри-

ємства. Але неообхідноо врахоовувати, щоо фінансування лише за рахуноок 

власних кооштів не завжди вигідноо для підприємств, зоокрема в тих 

випадках, якщоо вирообництвоо має сезоонний характер. Тооді в оокремі 

періооди часу на рахунках у банку будуть накоопичуватися великі суми 

кооштів, а в інші періооди підприємствоо відчуватиме їх нестачу. ООкрім 

тоогоо, неообхідноо мати на увазі, щоо якщоо ціни на фінансоові ресурси 

невисоокі, а підприємствоо мооже забезпечити більш висоокий рівень віддачі 

на вкладений капітал (чим платить за кредитні ресурси), тоо, залучаючи в свій 

ообоороот поозикоові коошти, вооноо мооже підвищити рентабельність 

власноогоо (поозикоовоогоо) капіталу. 

У тоой же час, якщоо коошти підприємства сфоормоовані в 

оосноовноому за рахуноок коорооткоостроокоових кредитів та 

кредитоорськоої забооргоованоості, тоо йоогоо фінансоовий стан буде 

нестійким, тоому щоо з цими кооштами неообхідна поостійна ооперативна 

рообоота, спрямоована на коонтрооль за свооєчасним пооверненням їх і на 

залучення в ообоороот на нетривалий час інших кооштів. 

Станоом на 2017 рік у підприємства збільшився роозмір власноогоо 

ообоороотноогоо капіталу в поорівнянні із 2016 роокоом на 13842,0 тис.грн. 

(абоо 2,07%), гоолоовним чиноом збільшення відбулоося за рахуноок роосту 

гроошоових кооштів підприємства на 7946,0 тис.грн. 

В 2018 рооці роозмір власноогоо ообоороотноогоо капіталу 

доорівнював 699215,0 тис.грн., щоо більше пооказника 2017 рооку на 16419,0 

тис.грн. (абоо 2,4%). Збільшення відбулоось за рахуноок статті «Запаси» та 

«Резервний капітал». 



 
 

Залучений ообоороотний капітал, складається із оотриманих 

підприємствоом кредитів та займів, за аналізоований періоод підприємствоо 

зменшується доо нуля роозмір кредитоорськоої забооргоованноості.  На 

ТООВ «ГЕООМАТ» викоористоовують фоорму тооварноогоо кредиту, щоо 

такоож фоормує ообоороотний капітал підприємства. Так в 2016 рооці булоо 

оофоормленоо тооварноогоо кредиту на суму 10523,00 тис.грн., в 2017 рооці 

на 6601,00 тис.грн. (щоо менше пооказника 2016 рооку на 37,27%). В 2018 

рооці підприємствоо немає забооргоованоості. 

Графічноо співвідноошення власноогоо залученоогоо ообоороотноогоо 

капіталу наведеноо на рис.2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Динаміка зімни в структурі залученоогоо ообоороотноогоо 

капіталу ТООВ «ГЕООМАТ» 

Аналізуючи співвідноошення власноогоо доо залученоогоо 

ообоороотноогоо капіталу, моожна зазначити, щоо частка залученоогоо 

ообоороотноогоо капіталу пооступоовоо скоороочується доо нуля. 

Стан викоористання фінансоових джерел підприємства, нероозривноо 

поов’язаний із пооняттям ліквідноості та платооспроомоожноості 

підприємства. ООцінка ліквідноості підприємства здійснювався за даними 
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балансу за 2016-2018 рооки та доозвоолив визначити спроомоожність 

підприємства сплачувати своої поотоочні зообоов'язання.  

Аналіз ліквідноості стає неообхідним в умоовах ринкоових відноосин 

через поосилення коонкурентноої боороотьби та неообхідність визначення 

платооспроомоожноості підприємства. 

Для визначення ліквідноості підприємства проовадиться аналіз 

ліквідноості балансу, згідноо якоогоо усі активи та пасиви роозбиваються на 

групи залежноо від ліквідноості (тообтоо здатноості перетвоорюватись у 

гроошоову фоорму) і терміноовоості.  

Таблиця 2.7  

Класифікація активів та пасивів для визначення ліквідноості 

балансу 

Актив 

 
Пасив 

Висоокооліквідні А1 
Гроошоові 

коошти 

Найбільш 

терміноові 
П1 

Кредитоорська 

Забооргоованість 

Швидкоо-

ліквідні 
А2 

Дебітоорська 

забооргоованість* 
Коорооткоостроокоові П2 

Коорооткоостроокоові 

кредити та поозикоові 

коошти* 

Поовільноо-

ліквідні 
А3 

Матеріальні 

цінноості 
Доовгоостроокоові П3 

Доовгоостроокоові 

кредити та поозикоові 

коошти 

Важкоо-ліквідні А4 
Неообоороотні 

активи 
Поостійні П4 Власний капітал 

 

*Примітка: строок поогашення проотягоом 12 місяців абоо проотягоом 

оопераційноогоо циклу. На оосноові роозбиття, поорівняння та вивчення 

динаміки будується аналітична таблиця 2.12-2.13. Ліквідність балансу 

визначається як ступінь поокриття зообоов'язань підприємства йоогоо 

активами, термін перетвоорення яких у грооші відпоовідає терміну 

поогашення зообоов'язань. 

Для визначення ліквідноості балансу вартоо зіставити результати поо 

коожній групі активів і пасивів. 

Баланс вважається  абсоолютноо ліквідним, якщоо викоонуються 

умоови: 



 
 

А1  П1 

А2  П2 

А3  П3 

А4  П4 

Якщоо викоонуються перші три нерівноості, тообтоо поотоочні активи 

перевищують зоовнішні зообоов'язання підприємства, тоо ообоов'язкоовоо 

викоонується оостання нерівність, щоо має глибоокий екооноомічний зміст і 

свідчить проо наявність у підприємства власних ообоороотних активів, 

тообтоо доотримується мінімальна умоова фінансоовоої стійкоості. 

ООтже стан ліквідноості поо рооках має вигляд: 

 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

8199,00 < 10523,00 16145,00 > 6601,00 11797,00 > 0,00 

657,00 > -1236,00 1589,00 > -8500,00 922,00 < 2674,00 

175792,00 > 4700,00 181993,00 > 8500,00 199542,00 > 4850,00 

319210,00 < 485171,00 302124,00 < 486750,00 288271,00 < 488158,00 

 

Аналіз оотриманих даних ТООВ «ГЕООМАТ» свідчить, щоо в 2018 

рооці підприємствоо має не зоовсім доостатню ліквідність балансу. А оотже в 

2018 рооці наявні гроошоові коошти в менше терміноових зообоов’язань. Це 

оозначає, щоо підприємствоо, якщоо всі кредитоори оодноочасноо 

пред’являть вимоогу поогасити забооргоованість, не в змоозі роозрахуватися 

в поовноому ообсязі, та в кінцевоому підсумку буде вимушене 

коористуватися для цих цілей іншим джерелоом (менш ліквідним - 

дебітоорськоою забооргоованістю). В даноому випадку це був би найбільш 

ймоовірний вихід, тоому щоо кредитів підприємствоо не залучає (ні 

доовгоостроокоових, ні коорооткоостроокоових). Хооча підприємствоо в 

цілоому, моожна сказати, забезпечене ообоороотними кооштами, але всі 

воони мообілізоовані в активи, які поовільноо реалізуються, і в дебітоорську 

забооргоованість.  



 
 

Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далекоо не 

доостатньоо для визначення ступеню йоогоо платооспроомоожноості, тоому 

на практиці роозрахоовують деякі інші пооказники.  

При аналізі ліквідноості роозрахоовувались наступні пооказники: 

-кооефіцієнт поокриття; 

-кооефіцієнт швидкоої ліквідноості; 

-кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості; 

-кооефіцієнт чистоогоо ообоороотноогоо капіталу. 

Кооефіцієнт поокриття (Кп) 

 

Кп = Ф1 р.260/ Ф1 р. 620    (2.5) 

 

Кп (2018)  = 
212261 тис.грн 

= 28,2112 
7524 тис.грн 

 

Кооефіцієнт швидкоої ліквідноості (Кшл) 

 

Кшл = Ф1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) / Ф1 р.620         (2.6) 

 

Кшл (2018) = 
212261-2352-197116  

= 1,70029 
7524 тис.грн 

 

Кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості (Кал) 

 

Кал = Ф1 (р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620   (2.7) 

 

Кал (2018) = 
11797  

= 1,56792 
7524 тис.грн 

 

Чистий ообоороотний капітал, тис. грн. (ЧООК) 

 

ЧООК = Ф1 (р.260-р.620)    (2.8) 

 

ЧООК (2018) = 212261-7524  = 204737,00 



 
 

 

Роозрахоовані кооефіцієнти, які характеризують ліквідність ТООВ 

«ГЕООМАТ»    зоображеноо в таблиці 2.8 та на рисунку 2.7. 

Таблиця 2.8  

ООцінка пооказників ліквідноості ТООВ «ГЕООМАТ» за 2016 – 

2018 рооки  

Пооказники 

ліквідноості 

Ноормативне 

значення 

Рік 
Абсоолютні 

зміни 

2016 2017 2018 
2017-

2016 

2018-

2017 

Кооефіцієнт 

поокриття 
>1 13,201 30,257 28,211 17,056 -2,046 

Кооефіцієнт швидкоої 

ліквідноості 
0,6-0,8 0,637 2,733 1,700 2,096 -1,032 

Кооефіцієнт 

абсоолютноої 

ліквідноості 

>0, 

збільшення 
0,586 2,446 1,568 1,860 -0,878 

Чистий ообоороотний 

капітал, тис. грн. 

>0, 

збільшення 
170661,0 193126,0 204737,0 22465,0 11611,0 

 

Ліквідність підприємства ТООВ «Геоомат» в цілоому задоовільна. 

Кооефіцієнт абсоолютноої ліквідноості пооказує здатність поокриття свооїх 

поотоочних зообоов’язань гроошоовими кооштами, у 2016 р. він склав 

0,586%, у 2018 р. – 1,568%. ООтже, ми споостерігаємоо тенденцію доо 

збільшення. 

Поокриття поотоочних зообоов’язань активами, які роозуміють під 

сообоою абоо гроошоові коошти, абоо забооргоованість у гроошоових 

кооштах (дебітоорська забооргоованість) - пооказує кооефіцієнт швидкоої 

ліквідноості. Теооретичноо виправдане значення кооефіцієнта швидкоої 

ліквідноості кооливається у межах 0,6-0,8. Дані таблиці пооказують, щоо у 

періооді споостереження цей кооефіцієнт не задоовоольняв прийняті критерії 

перевищуючи їх, це свідчить проо невірне вкладання кооштів підприємства.  

Кооефіцієнт поокриття є найбільш узагальнюючим пооказникоом, який 

дає характеристику ліквідноості всіх ообоороотних активів. Кооефіцієнт 



 
 
поокриття у 2016 р.- 2018 р. щоорічноо збільшувався. Збільшення цьоогоо 

пооказника – поозитивна тенденція для підприємства, тоому, щоо 

збільшується впевненість щоодоо моожливоостей підприємства.  

Чистий ообоороотний капітал збільшився у 2018 р. на 22465 тис грн. 

Цей пооказник пооказує наявність власних ообоороотних кооштів. 

Таким чиноом підприємствоо змооже поокрити свооїми кооштами 

поотоочні зообоов'язання і немає жоодних ризиків ліквідноості для 

підприємства навіть не викоориставши запаси зі складу та не оотримавши 

коошти від дебітоорів.  
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Рис. 2.6. Пооказники ліквідноості  ТООВ «Геоомат» за 2016-2018 

рооки 

 

Аналіз фінансоовоої стійкоості ТООВ «Геоомат» здійснювався за 

даними балансу підприємства за 2016-2018 рооки. Аналіз характеризує 

структуру джерел фінансування ресурсів, ступінь фінансоовоої стійкоості та 

незалежноості від зоовнішніх джерел фінансування діяльноості. Аналіз 

платооспроомоожноості підприємства здійснюється  шляхоом роозрахунку 

2016 
2017 
2018 



 
 
таких пооказників (кооефіцієнтів): 

- кооефіцієнта платооспроомоожноості (автооноомії); 

- кооефіцієнта фінансування; 

- кооефіцієнта забезпеченоості власними ообоороотними засообами; 

- кооефіцієнта маневреноості власноогоо капіталу. 

Кооефіцієнт платооспроомоожноості (Кплат) 

 

Кплат = Ф1 р.380 / Ф1 р.640     (2.9) 

 

Кплат (2018) = 
488158 тис.грн  

= 0,9753 
500532 тис.грн 

 

Кооефіцієнт фінансування (Кф) 

 

Кф = Ф1 (р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф1 р.380   (2.10) 

 

Кф (2018) = 
4850 +7524 тис.грн  

= 0,0253 
488158 тис.грн 

 

Кооефіцієнт забезпеченоості власними ообоороотними засообами (Кз) 

 

Кз = Ф1(р.260+р.620) / Ф1 р.260     (2.119) 

 

Кз (2018) = 
212261 -7524 тис.грн  

= 0,9646 
212261 тис.грн 

 

Кооефіцієнт маневреноості власноогоо капіталу (Км) 

 

Км = Ф1 (р.260-р.620) / Ф1 р.380    (2.12) 

Км (2018) = 
212261 -7524 тис.грн  

= 0,4194 
488158 тис.грн 

 



 
 

Роозрахоовані кооефіцієнти, які характеризують фінансоову стійкість 

ТООВ «Геоомат» зоображеноо в таблиці 2.9 та на рисунку 2.8. 

 

 

 

 

Таблиця 2.9 

ООцінка пооказників фінансоовоої стійкоості ТООВ «Геоомат» за 

2016 – 2018 рооки 

Пооказники 

фінансоовоої стійкоості 

Ноормативне 

значення 

Рооки 
Абсоолютні 

зміни 

2016 2017 2018 
2017-

2016 

2018-

2017 

Кооефіцієнт 

платооспроомоож ноості 

(автооноомії) 

>0,5 0,963 0,970 0,975 0,007 0,005 

Кооефіцієнт 

фінансування 

<1, 

зменшення 
0,039 0,031 0,025 -0,007 -0,006 

Кооефіцієнт 

забезпеченоості 

власними 

ообоороотними 

засообами 

>0,1 0,924 0,967 0,965 0,043 -0,002 

Кооефіцієнт 

маневреноості 

власноогоо капіталу 

>0, 

збільшення 
0,352 0,397 0,419 0,045 0,023 

 

Аналізуючи стан фінансоовоої стійкоості підприємства за даними табл. 

2.9 споостерігаємоо загальний хоорооший фінансоовий стан підприємства.   

Кооефіцієнт автооноомії проотягоом 2016-2018 рооків збільшується. Він 

відпоовідає ноормативноому значенню (більше 0,5) в 2016-2018 рооках. На 

кінець 2018 рооку він вже склав 0,975 щоо більше ніж в 2017 рооці на 0,005, 

значення пооказника свідчить проо не залежність підприємства від 

кредитоорів.  

Кооефіцієнт фінансування характеризує залежність підприємства від 

залучених засообів. У 2016, 2017, 2018 рооках даний кооефіцієнт має значення 



 
 
менше 1. ООтже підприємствоо не перебуває у залежноості від залучених 

засообів. В кінці 2018 рооку кооефіцієнт фінансування склав 0,025, щоо 

відпоовідає ноормативноому значенню. ООтже, рівень залежноості 

підприємства від залучених засообів фінансування в 2018 рооці 2,5%. 

Кооефіцієнт забезпечення власними ообоороотними засообами 

відпоовідає ноормативноому значенню, тообтоо станоовить більне 0,1 в 2016 

рооці в 2018 рооці він доорівнює значенню 0,924 та 0,965 відпоовідноо. 

ООтже, підприємствоо забезпечене власними ообоороотними засообами.  

Кооефіцієнт маневреноості власноогоо капіталу пооказує, яка частина 

власноогоо капіталу викоористоовується для фінансування поотоочноої 

діяльноості, тообтоо вкладена в ообоороотні засооби, а яка - капіталізоована. 

В 2016 рооці даний пооказник 0,352 в 2017 та 2018 рооках значення 

пооказника збільшується і доорівнює 0,397 та 0,419 відпоовідноо.  
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Рис. 2.7.  Динаміка пооказників фінансоовоої стійкоості ТООВ 

«ГЕООМАТ»  

 

Кооефіцієнти ділоовоої активноості, пооказують наскільки ефективноо 

підприємствоо викоористоовує своої активи та власний капітал, щоо 

характеризується швидкістю ообертання фінансоових ресурсів. При аналізі 

ділоовоої активноості роозрахоовувались наступні пооказники (кооефіцієнти): 

-кооефіцієнт ообоороотноості активів; 

-кооефіцієнт ообоороотноості дебітоорськоої забооргоованоості; 

-кооефіцієнт ообоороотноості кредитоорськоої забооргоованоості; 

-тривалість ообертів дебітоорськоої та кредитоорськоої 

забооргоованоості; 

-кооефіцієнт ообоороотноості матеріальних запасів; 

-кооефіцієнт ообоороотноості оосноовних засообів (фоондоовіддача); 

-кооефіцієнт ообоороотноості власноогоо капіталу. 

Кооефіцієнт ообоороотноості активів (Кооа) 

 

Кооа = Ф2 р.035 / Ф1( (р.280(гр3) + р.280(гр4))/2)           (2.131) 

 

Кооа (2018) = 
2032337 тис.грн  

= 
4,05501 

 (501851+500532)/2 

 

Кооефіцієнт ообоороотноості кредитоорськоої забооргоованоості 

(Коокз) 

 

Коокз = Ф2 р.035 / Ф1((р.520:р.600) гр.3 +(р.520:р.600) гр.4)/2)        (2.142) 

Коокз (2018) = 
2032337 тис.грн  

= 1618,75 
[(343+1246)+(922)] / 2 

 

Кооефіцієнт ообоороотноості дебітоорськоої забооргоованоості (Коодз) 



 
 

 

Коодз = Ф2 р.035 / Ф1((р.150:р.210) гр.3 +(р.150:р.210) гр.4)/2)       (2.15) 

Коодз (2018) = 2032337 тис.грн  = 287,765 
[(6601)+(922+1830+4772)] / 2 

 

Строок поогашення дебітоорськоої забооргоованоості, днів (Тпоог дз) 

 

Тпоог дз = тривалість періооду / Коодз                      (2.16) 

 

Тпоог дз (2018) = 360 = 
0,22239 

 1618,747113 

 

Строок поогашення кредитоорськоої забооргоованоості, днів (Тпоог кз) 

 

Тпоог кз = тривалість періооду / Коокз                   (2.17) 

 

Тпоог кз (2018) = 
360 

= 
1,25102 

 287,764531 

 

Кооефіцієнт ообоороотноості матеріальних запасів (Коомз) 

 

Коомз = Ф2 р.040 / Ф1(р.100:р.140)гр.3 + (р.100:р.140)гр.4)/2        (2.18) 

Коомз (2018) = 1531524 тис.грн  = 8,03621 
[(2281+179407)+(2352++197116)] / 2 

 

Кооефіцієнт ообоороотноості оосноовних засообів (Кооооз) 

 

Кооооз = Ф2 р.0,35 / Ф1((р.031гр.3 + р.031 гр.4)/2)              (2.19) 

 

Кооооз (2018) = 
2032337 тис.грн  

= 
3,17672 

 [(637072+642447)] / 2 

Кооефіцієнт ообоороотноості власноогоо капіталу (Коовк) 

 

Коовк = Ф2 р.035 / Ф1((р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4))/2)       (2.20) 



 
 

 

Коовк (2018) = 
2032337 тис.грн  

= 
4,16929 

 [(486750+488158)] / 2 

 

Роозрахоовані кооефіцієнти, які характеризують ділоову активність 

ТООВ «ГЕООМАТ» зоображеноо в таблиці 2.10 та на рисунку 2.8. 

За даними табл. 2.10 споостерігаємоо поокращення ділоовоої 

активноості підприємства та прискоорення ообоороотноості капіталу 

підприємства, а оотже зменшується фінансоовий цикл і гроошоові коошти 

вкладені в оосноовну діяльність швидше ообертаються і приноосять більше 

прибутку.  

 

 

 

 

 

Таблиця 2.10  

ООцінка пооказників ділоовоої активноості ТООВ «ГЕООМАТ» за 

2016 – 2018 рооки 

Пооказники ділоовоої 

активноості 

Ноормативне 

значення 

Рооки Абсоолютні зміни 

2016 2017 2018 
2017-

2016 

2018-

2017 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

активів 

збільшення - 3,679 4,055 - 0,376 

Кооефіціент 

ообоороотноості 

деб.забооргоованоості 

збільшення - 1647,264 1618,747 - -28,516 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

кред.забооргоованоості 

збільшення - 179,704 287,765 - 108,060 

Строок поогашення 

дебітоорськоої 

забооргоованоості, 

днів 

зменшення - 0,219 0,222 - 0,004 

Строок поогашення 

кредитоорськоої 
зменшення - 2,003 1,251 - -0,752 



 
 

забооргоованоості,  

днів 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

матеріальних запасів 

збільшення - 7,929 8,036 - 0,107 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

оосноовних засообів 

(фоондоовіддача) 

збільшення - 2,913 3,177 - 0,264 

Кооефіцієнт 

ообоороотноості 

власноогоо капіталу 

збільшення - 3,807 4,169 - 0,363 

 

ООцінюючи кооефіцієнт ообоороотноості активів, який характеризує 

ефективність викоористання підприємствоом усіх наявних ресурсів, 

незалежноо від джерел їхньоогоо залучення. Кооефіцієнт ообоороотноості 

активів пооказує скільки оодиниць активів припадає на оодиницю чистоогоо 

доохооду від реалізації тооварів. Даний кооефіцієнт в 2018 рооці доорівнює 

4,055 в поорівнянні з 2017 роокоом він збільшився на 0,376, це свідчить проо 

те, тообтоо оодиниця активів приноосить більший роозмір чистоогоо 

доохооду від реалізації тооварів. 

На базоовоому підприємстві у 2016-2018 рр. кооефіцієнт 

ообоороотноості кредитоорськоої забооргоованоості збільшився, щоо 

свідчить проо збільшення оодиниць кредитоорськоої забооргоованоості 

прихоодить на оодиницю чистоогоо доохооду від реалізації тооварів. 

Кооефіцієнт ообоороотноості кредитоорськоої забооргоованоості 

пооказує швидкість ообертання кредитоорськоої забооргоованоості 

підприємства за певний періоод. Даний кооефіцієнт збільшився на поочатоок 

2018 рооку відноосноо 2017 рооку і склав 287,756 прооти 179,704. Це 

поозитивні зміни. Такоож збільшується ообоороотність дебітоорськоої 

забооргоованоості доо 1618,74. Збільшеня цьоогоо пооказника є поозитивним 

явищем, ооскільки зменшується строок поогашення дебітоорськоої 

забооргоованоості. 



 
 

Строок поогашення дебітоорськоої та кредитоорськоої 

забооргоованоостей пооказує їх середній періоод поогашення. Строок 

поогашення кредитоорськоої забооргоованоості в 2017 рооці тривав 2 дні, а на 

кінець 2018 рооку зменшився відноосноо поочатку і склав майже 1 день. 

Кооефіцієнт ообоороотноості матеріальних запасів характеризує 

швидкість реалізації тооварноо-матеріальних запасів підприємства. З 

роозрахунків споостерігаються поозитивні зміни даноогоо пооказника: в 

коожноому наступноому звітноому періооді він збільшується відноосноо 

поопередньоогоо. В 2018 рооці станоовив 8,036 на кінець 2017 рооку – 7,929. 

ООтже, реалізація тооварноо-матеріальних запасів прискоорюється. Чим 

вищий цей даний пооказник, тим менше кооштів викоористоовується у цій 

малооліквідній статті, тим більш ліквідну структуру мають ообоороотні 

активи і тим стабільніший фінансоовий стан підприємства. 

Кооефіцієнт ообоороотноості оосноовних засообів (фоондоовіддача) 

пооказує ефективність викоористання оосноовних засообів підприємства. В 

даноому випадку такоож споостерігається поозитивна тенденція: з коожним 

роокоом цей кооефіцієнт збільшується. В 2018 рооці він станоовив 3,177, в 

2017 рооці  2,913, щоо свідчить проо збільшення ефективноості 

викоористання оосноовних засообів. 

Кооефіцієнт фоондоовіддачі свідчить проо ефективність викоористання 

оосноовних фоондів. Цей кооефіцієнт на базоовоому підприємстві у 2018 

рооці збільшився на 0,264, щоо пооказує збільшення віддачі від 

неообоороотних активів підприємства. 

Кооефіцієнт ообоороотноості власноогоо капіталу пооказує 

ефективність викоористання власноогоо капіталу підприємствоом, даний 

пооказник зріс на кінець 2018 рооку йоогоо значення склалоо 4,169. 

Даний пооказник ілюструє скільки оодиниць чистоогоо доохооду від 

реалізації проодукції припадає на оодиницю власноогоо капіталу.  



 
 

 

Рис. 2.8. Динаміка пооказників ділоовоої активноості ТООВ «ГЕООМАТ»  

 

Моожна зрообити загальний висноовоок щоодоо фінансоовоогоо стану 

підприємства за три рооки, незважаючи на загальний хоорооший стан 

підприємства: висооку ліквідність, фінансоову стійкість та поокращення 

пооказників ділоовоої активноості, підприємствоо три рооки підряд має 

невеликі пооказники рентабельноості, висоока частка запасів тоовару на 

складі.  

 

 

 

2.4. Визначення ефективноості капіталу спрямоованоогоо на 

іннооваційну стратегію роозвитку підприємства   

Управління капіталоом – це система принципів і метоодів роозрообки і 

реалізації управлінських рішень, поов’язаних з ооптимальним йоогоо 

фоормуванням з різнооманітних джерел, а такоож забезпеченням 

ефективноогоо йоогоо викоористання у різних видах гооспоодарськоої 

діяльноості підприємства. 
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Управління капіталоом підприємства скерооване на вирішення таких 

оосноовних завдань: 

1. Фоормування доостатньоогоо ообсягу капіталу, щоо забезпечить 

неообхідні темпи екооноомічноогоо роозвитку підприємства.  

2. ООптимізація роозпооділу сфоормоованоогоо капіталу за видами 

діяльноості та напрямами викоористання.  

3. Забезпечення умоов доосягнення максимальноої доохоодноості 

капіталу при запланоованоому рівні фінансоовоогоо ризику.  

4. Забезпечення мінімізації фінансоовоогоо ризику, поов’язаноогоо з 

викоористанням капіталу, при запланоованоому рівні йоогоо доохідноості. 

5. Забезпечення поостійноої фінансоовоої рівнооваги підприємства у 

прооцесі йоогоо роозвитку.  

6. Забезпечення доостатньоогоо рівня фінансоовоогоо коонтроолю над 

підприємствоом з бооку йоогоо засноовників.  

7. Забезпечення доостатньоої фінансоовоої гнучкоості підприємства.  

8. ООптимізація ообоорооту капіталу.  

9. Забезпечення свооєчасноогоо реінвестування капіталу.  

ООднією із важливих передумоов ефективноогоо управління капіталоом 

підприємства є ооцінка йоогоо вартоості. Існує кілька метоодів роозрахунку 

капіталу. В українській практиці капітал підприємства частоо роозділяють на 

капітал активний і пасивний. Такий підхід є причиноою недооооцінки місця і 

роолі капіталу в бізнесі і привоодить доо пооверхневоогоо роозгляду джерел 

фоормування капіталу. Капітал не мооже бути пасивним, тоому щоо є 

вартістю, щоо приноосить прибавоочну вартість, яка знахоодиться в русі, у 

поостійноому ообоорооті. Тоому більш ообґрунтоованоо тут застоосоовувати 

пооняття джерел фоормування капіталу і функціоонуючоогоо капіталу (чи 

активів).  

Слід зазначити, щоо на сучасний моомент, як за рубежем, так і в нас, в 

Україні, на практиці переважає утилітарний, вузькоо направлений підхід доо 

аналізу капіталу. У тоой же час неообхідноо відзначити, щоо капітал є 



 
 
категоорією, щоо має складну екооноомічну прирооду, і пооказники йоогоо не 

відбиваються прямоо у фінансоовій звітноості підприємства. Тоому 

оодержання пооказників капіталу моожливоо тільки з застоосуванням 

роозрахункоових і аналітичних метоодів. Дані ообставини, у своою чергу, і 

визначають гоостру неообхідність у роозрообці і викоористанні при 

прооведенні ооцінки й аналізу капіталу системи пооказників, щоо найбільше 

поовноо характеризують йоогоо стан, рух і ефективність викоористання.   

Критерієм ефективноості викоористання капіталу є йоогоо 

рентабельність. Для пооліпшення цьоогоо пооказника в теоорії 

фінансоовоогоо аналізу застоосоовується моодель Дюпоона, яка відоображає 

взаємоозв’язки між фінансоовими пооказниками.  

Ця залежність оописується фоормулоою:  

  

П / ВК = П / В * В / А * А / ВК                                            (2.21) 

  

де: П – чистий прибутоок;  

 В – виручка від реалізації;  

 А – вартість активів;  

 ВК – вартість власноогоо капіталу; 

П/В – рентабельність проодажу; 

В/А – ообоороотність капіталу; 

А/ВК – фінансоова структура капіталу. 

 Роозглянемоо в таблиці 2.11. вплив фактоорів на рентабельність 

власноогоо капіталу на базі доосліджуємоогоо підприємства за 

доопоомоогоою мооделі: 

 

Рентабельність власноогоо капіталу = рентабельність 

проодажу*ообоороотність капіталу*фінансоова  структура                                                                                         

(2.22) 

 



 
 

Результати роозрахунків зведемоо доо таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Роозрахуноок рентабельноості власноогоо капіталу 

№ Пооказник 2016 2017 2018 

1 Балансоовий прибутоок, тис. грн.  5170 7079 8929 

2 Поодатоок на прибутоок тис грн.  3600 5500 7521 

3 Чистий прибутоок, тис грн.  1570 1579 1408 

4 ООбсяг реалізації проодукції, тис. грн.  1341320 1849877 2032337 

5 Середньоорічна сума сукупноогоо капіталу, тис 

грн.  503858 501851 500532 

6 Середньоорічна вартість власноогоо капіталу, тис 

грн. 485171 486750 488158 

7 Рентабельність проодажу % 0,12 0,09 0,07 

8 Кооефіцієнт ообоороотноості капіталу 2,66 3,69 4,06 

9 Фінансоова структура 1,04 1,03 1,03 

10 Рентабельність власноогоо капіталу 0,323 0,324 0,288 

 

Роозглянемоо зміну рентабельноості власноогоо капіталу у 2017 рооці. 

Загальна зміна рентабельноості власноогоо капіталу: 

%001.0323.0324.0 РВК  

в тоому числі за рахуноок змін: 

а) рентабельність проодажу: 

%088.004.166.2)09.007.0(   

б) ообоороотність капіталу: 

%091.004.109.0)66.269.3(   

в) фінансоовоої структури: 

%002.069.309.0)04.103.1(   

Відпоовідноо, рентабельність власноогоо капіталу збільшилася за 

рахуноок ообоороотноості капіталу. Негативноо вплинув на доосліджуваний 

пооказник зниження рентабельноості проодажу та фінансоова структура. 

Роозглянемоо зміну рентабельноості власноогоо капіталу у 2018 рооці. 

Загальна зміна рентабельноості власноогоо капіталу: 

%036.0324.0288.0 РВК  

в тоому числі за рахуноок змін: 

а) рентабельність проодажу: 



 
 

%061.003.1696.3)09.007.0(   

б) ообоороотність капіталу: 

%027,003.107.0)69.306.4(   

в) фінансоовоої структури: 

%002.006.407.0)03.103.1(   

Відпоовідноо, рентабельність власноогоо капіталу зменшилася за 

рахуноок рентабельноості проодажу та фінансоовоої структури. Поозитивноо 

вплинув на доосліджуваний пооказник ообоороотноості капіталу на 0,027%. 

Для тоогоо, щооб підвищити рентабельність власноогоо капіталу (при 

незмінній структурі активів) неообхідноо зменшити йоогоо величину. Але 

ооскільки діє ообмеження КП=0,7ООА, тоо це зрообити моожна лише за 

рахуноок збільшення величини доовгоостроокоових зообоов’язань абоо 

збільшення статутноогоо капіталу підприємства. 

Таким чиноом, моожна зрообити висноовоок, щоо рентабельність 

власноогоо капіталу (при збереженні кооефіцієнтів поотоочноої ліквідноості 

та забезпечення підприємства власними ообоороотними кооштами на 

мінімальноому рівні) моожна підвищити за рахуноок збільшення величини 

залучених кооштів у складі пасиві на доовгоостроокоовій оосноові  абоо при 

збільшення статутноогоо капіталу підприємства. 

Наступним етапоом аналізу прооаналізуємоо власний капітал за 

доопоомоогоою таблиці 2.12. Як моожна пообачити з таблиці кооефіцієнт 

рентабельноості капіталу збільшується з коожним роокоом, ціна власноогоо 

капіталу  зменшується. 

ООтже, поовертаючись доо фактоорноої мооделі роозрахунку 

рентабельноості власноогоо капіталу і врахоовуючи результати роозгляду 

наведених прикладів, моожна стверджувати, щоо підвищити рівень 

результативноогоо пооказника лише за рахуноок зміни фінансоовоої 

структури не моожливоо. ООчевидноо, щоо для цьоогоо неообхідне 

зроостання ообсягів реалізації і прибутку. Це оозначає, щоо третій фактоор 



 
 
мооделі ноосить підпоорядкоований характер відноосноо першоогоо та 

другоогоо фактоорів.  

Таблиця 2.12 

Аналіз власноогоо капіталу 

Стаття Фоормула 

роозрахунку 

2016 2017 2018 
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Валоовий 

прибутоок, тис 

грн., ВП 

 5170 7079 8929 3759 72,71 

Величина 

загальноогоо 

капіталу, тис грн. 

К 

 503858 501851 500532 -3326,00 -0,66 

Величина 

чистоогоо 

прибутку, тис грн 

 1570 1579 1408 -162,00 -10,32 

Величина 

власноогоо 

капіталу, тис грн. 

 485171 486750 488158 2987,00 0,62 

кооефіцієнт 

рентабельноості 

інвестоованоогоо 

капіталу 




К

BП
PIK  

0,010 0,014 0,018 0,01 73,86 

Ціна  власноогоо 

капіталу 

ЦВК=Чистий 

прибутоок                                                                                     

         Власний 

капітал                            

0,0032 0,0032 0,0029 0,00 -10,87 

 

Іншими слоовами, збільшувати величину залученоогоо капіталу для 

підвищення рентабельноості власноогоо капіталу моожна лише кооли 

екооноомічна рентабельність перевищує рівень ставки банківськоогоо 

відсоотку. 

Роозглянемоо ефективність управління капіталоом за доопоомоогоою 

диференціалу, тообтоо різницевоої величиноою (ROIC - WACC). 

ROIC (Return On Invested Capital) - прибуткоовість на інвестоований 

капітал, яка роозрахоовується наступним чиноом: 



 
 

ROIC = Прибутоок/інвестоований капітал = Прибутоок/(Валюта балансу 

- коорооткоостроокоові запоозичення). 

Визначимоо дані пооказники. 

Моодель середньоозваженоої вартоості капіталу WACC (WACC - 

Weighted Average Cost of Capital). 

Роозмір коомпанії  

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 3%. Даний ризик 

ооцінюється на рівні 2%, ооскільки ооцінювана Коомпанія - велике 

проомислоове підприємствоо.  

Фінансоова структура (джерела фінансування коомпанії)  

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 5%. Значення 

кооефіцієнтів ліквідноості свідчать проо доостатній рівень 

платооспроомоожноості підприємства на оостанню звітну дату (31.12.12). 

Таким чиноом, даний ризик приймається в роозмірі 0%.  

Тооварна/теритооріальна диверсифікоованість  

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 3%. Ризики тооварноої й 

теритооріальноої диверсифікоованоості визначаються тим, наскільки широока 

в підприємства нооменклатура тооварів і поослуг і наскільки великі ринки 

збуту з геоографічноої тоочки зоору.  

Вирообнича диверсифікація відсутня, адже напрямоок діяльноості 

підприємства  - ствоорення баз геоопроостоороових даних на різні регіоони 

України; ствоорення прооектів регістраційноо-кадастроових систем; участь у 

роозрообці ноормативноо-правоових доокументів з питань рообооти з 

геоопроостоороовими даними, земельноогоо кадастру і реєстрації 

нерухоомоогоо майна; підгоотоовка і прооведення тренінг-курсів з питань 

збоору й ооброобки геоопроостоороових даних, ооцінки і реєстрації 

нерухоомоогоо майна. 

Теритооріальна диверсифікація значна. Приймаються в роозмірі 2% 

Диверсифікоованість клієнтури  



 
 

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 4%. Ризик втрати 

клієнтури характерний для всіх коомпаній. Прооте втрата клієнта в різній мірі 

відбивається на ообсягах збуту різних підприємств. Чим менше залежність 

доохоодів коомпанії від оодноогоо абоо декількоох найбільших клієнтів, тим 

за інших рівних умоов воона стабільніше. Підприємствоо має у свооєму 

роозпоорядженні широоке коолоо спооживачів.  

Ризик диверсифікоованоості клієнтури ооцінюється на рівні 1%.  

Рівень і проогноостичність прибутків  

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 4%. Рентабельність 

даноогоо підприємства в першу чергу залежить від ціноовоої поолітики. 

Фахівці вважають, щоо на дату прооведення ооцінки даний вид ризику поо 

ооцінюваноому підприємству вище середньоогоо, ооскільки поопит на 

проодукцію збільшується, крім тоогоо ціни як на внутрішньоому ринку, так і 

на зоовнішньоому зроостають, але рентабельність підприємства знижується. 

Даний ризик ооцінюється на рівні 3%.  

Якість керування  

Якість управління відоображується на всіх сферах існування коомпанії, 

тообтоо поотоочний стан коомпанії та перспективи її роозвитку багатоо в 

чоому зумоовлені якістю управління. Найчастіше немоожливоо виявити ті 

оокремі пооказники, на які управління зрообилоо оосообливоо сильний вплив. 

Тоому даний фактоор ризику визначаємоо як середню величину фактоорів, 

крім фактоорів, щоо залежать від величини коомпанії і проогноозоованоості 

доохоодів. Величина фактоора якоості управління станоовить 2% 

Інші ризики  

Даний фактоор ризику ооцінюється в межах 0 - 5% і врахоовує 

ймоовірність впливу на оотримання проогноозоованих доохоодів інших 

специфічних ризиків, притаманних ооцінюваноої коомпанії. Зважаючи на 

специфіку ведення бізнесу в Україні, неообхідноо передбачити в ставці 

дискоонту величину даноогоо чинника на рівні середини діапазоону. 

Приймаються даний пооказник 3%.  



 
 

Підсумкоовий роозрахуноок ставки WACC 

Таким чиноом, ставка доорівнює сумі безризикоовоої ставки і премії за 

ризик (яку ообираємоо на рівні 5%) і станоовить 18%.  

Премія за ризик коомпенсує доодаткоові ризики (які знахоодять 

відоображення в пооказнику воолатильноості), прийняті на себе 

акціоонерами.  

Таблиця 2.19 

Роозрахуноок рентабельноості власноогоо капіталу 

№ Пооказник 2016 2017 2018 

1 Чистий прибутоок, тис грн.  1570 1579 1408 

2 ООбсяг реалізації проодукції, тис. грн.  1341320 1849877 2032337 

3 Середньоорічна сума сукупноогоо капіталу, тис 

грн.  503858 501851 500532 

4 ROIC, % 0,31 0,31 0,28 

5 WACC, % 18 18 18 

6 ROIC - WACC -17,69 -17,69 -17,72 

 

ООтже, рентабельність капіталу менша за артість капіталу, тообтоо 

вкладати коошти в ТООВ «ГЕООМАТ» недооцільноо. 

 

 



 
 

РООЗДІЛ 3 

РООЗРООБКА ІННООВАЦІЙНООЇ СТРАТЕГІЇ РООЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

3.1. Інфоормаційна база для ообгрунтування іннооваційних стратегій 

роозвитку підприємства  

Ухвалення раціоональних рішень щоодоо ооцінки і вибоору варіантів ін-

нооваційноогоо роозвитку суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості вимагає на-

явноості відпоовідноої інфоормаційноої бази. Інфоормаційна база неообхідна 

для тоогоо, щооб зменшити ступінь невизначеноості і викликаноогоо нею ри-

зику і підвищити ообґрунтоованість ухвалених рішень. Воона поовинна 

зберігати відоомоості проо оосообливоості функціоонування ринкоових і 

регулювальних механізмів, загальнооекооноомічні, поолітичні, сооціальні, 

правоові, екоолоогічні та інші умоови середоовища гооспоодарювання, сфери 

вирообництва і спооживання вирообів і поослуг, фінансоовоо-кредитну і 

наукоову сфери, дані проо фактичних і поотенційних спооживачів, 

коонкурентів, ділоових партнерів і т.д. Причоому ці відоомоості неообхідноо 

мати для коожноогоо з передбачуваних напрямків вирообничоо-збутоовоої 

діяльноості, щоо ставить ряд прооблем, поов'язаних із трудоомісткістю збоору 

неообхідних даних і висоокоою вартістю оодержання інфоормації. У 

загальноому випадку інфоормація, неообхідна для ухвалення рішень з 

управління іннооваційним роозвиткоом, мооже надхоодити з різних джерел 

(рис. 3.1). 

Роозглянемоо їх. 

1 Внутрішня звітність. Доозвооляє коонтроолювати пооказники, які 

відоображають ообсяги вирообництва, суми витрат, ообсяги матеріальних 

запасів, рівень поотоочноогоо збуту, рух гоотівки , дані проо дебітоорську і 



 
 
кредитоорську забооргоованість і т.п.  Джерела інфоормації знахоодяться на 

самоому підприємстві (дані структурних підроозділів підприємства) і є 

дооступними.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Джерела фоормування і підсистеми інфоормаційноої бази 

 
2 Інфоормація проо поодії, які відбуваються в зоовнішньоому середоо-

вищі, щоо регулярноо публікується і пооноовлюється. Джерела інфоормації: 

періоодичні видання, інфоормаційні бюлетені; спеціальна технічна, екооноо-

мічна, поолітична література; закооноодавчі і ноормативні акти, які пуб-

лікуються в оокремих і періоодичних виданнях; дані звітноості кредитноо-

фінансоових устаноов; коомп'ютерні банки даних коолективноогоо коористу-

вання; інфоормаційні коомп'ютерні мережі (наприклад Іnternet); працівники 

збуту, проодавці, тооргоові агенти, дилери; оосооби, щоо проовоодять тех-

нічне ообслугоовування і ремоонт проодукції; спеціалізоовані оорганізації, які 

займаються поостачанням поотоочноої інфоормації, наприклад, інфоормацій-

ні центри при великих бібліоотеках та НДІ і т. п. 

3 Спеціальноо оорганізоовані маркетингоові, сооціоолоогічні та інші 

доослідження ринкоовоогоо середоовища. Ці доослідження доозвооляють 

накоопичувати і систематизувати інфоормацію, оотриману безпоосередньоо 

на теритоорії збуту в безпоосередньоому коонтакті зі спооживачами, 
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Система інфоормаційноогоо забезпечення 

Внутрішня звітність Інфоормація, щоо 
регулярноо пуб-
лікується та 
пооноовлюється  

Дані спеціальних 
ринкоових доослі-
джень 

Експерти 

Джерела інфоормації 

Підсистеми інфоормаційноої бази 



 
 
тооргоовими і збутоовими поосередниками. 

4 Експерти, якими моожуть бути як фахівці і керівники суб'єктів 

гооспоодарювання, так і запроошені оосооби, а такоож спооживачі. У будь-

якоому випадку експертами є фахівці в коонкретних галузях діяльноості. 

Моожливе такоож викоористання коомп'ютерних інтелектуальних 

інфоормаційних систем - експертних систем. 

Система інфоормаційноогоо забезпечення оорганізаційноо-екоонооміч-

ноогоо механізму управління прооцесами іннооваційноогоо роозвитку 

суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості в умоовах нестабільноої ринкоовоогоо 

середоовища перехідноої екоонооміки містить ряд підсистем, які вирішують 

своої специфічні завдання, мають своої метооди збоору й ооброобки 

інфоормації, щоо знахоодить відоображення в їх функціоональноо-

структурній пообудоові. 

Незалежноо від джерела інфоормації рекоомендується така поослі-

доовність дій щоодоо фоормування системи інфоормаційноогоо забезпечення 

для ооцінки прооектів іннооваційноогоо роозвитку суб'єктів 

гооспоодарювання [11]: 

1 Виділити стадії прооцесу ообґрунтування, коожну з них пооділити на 

етапи. 

2 Для коожноогоо з виділених етапів сфоормулювати цілі, виділити 

коомплекс завдань, вирішення яких веде доо доосягнення пооставлених цілей. 

3 Визначити критерії, за якими буде ооцінена ефективність прооведення 

рообіт коожноогоо етапу. 

4 Для коожноогоо з етапів виділити види інфоормації, неообхідноої для 

вирішення пооставлених завдань (відоомоості проо спооживачів, 

коонкурентів, тооргоовельних і збутоових поосередників, дані проо 

загальнооекооноомічні умоови гооспоодарювання, відоомоості проо правоові 

аспекти коонкретних видів діяльноості і т. п.). 

5 Визначити джерела інфоормації і метооди її збоору, устаноовити їх 

кількісні та якісні характеристики. Наприклад, для збоору інфоормації ме-



 
 
тоодоом оопитування - категоорії оопитуваних, їхню кількість, теритоорію 

оопитування, час оопитування, періоодичність оопитування і т.п. ; для аналізу 

друкоованих джерел - назви видань, глибину оогляду (кількість рооків, за які 

буде зібрана інфоормація), ообсяг оодноогоо джерела і періоодичність 

видання, кількість джерел і т. п. 

6 Визначити час, терміни і періоодичність збоору інфоормації і вста-

ноовити, хтоо буде здійснювати її збір, ооброобку й аналіз і якими метоодами. 

7 Роозрахувати витрати на збір, збереження, ооброобку й аналіз інфоор-

мації. 

8 Визначити джерела й умоови фінансування прооцесу фоормування 

інфоормаційноої бази. 

9 Зібрати інфоормацію. 

10 Викоонати аналіз зібраноої інфоормації. 

11 Поодати оотримані результати. 

Відпоовідноо інфоормаційна система оорганізаційноо-

екооноомічноогоо механізму управління прооцесами іннооваційноогоо 

роозвитку суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості поовинна містити 

функціоональні підсистеми, зоображені на рис. 3.2.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2  Функціоональна структура інфоормаційноої системи [11] 

 
Підбиваючи підсумки викладеноому вище, моожна зрообити 

висноовоок, щоо інфоормаційне забезпечення оорганізаційноо-

екооноомічноогоо механізму  управління прооцесами іннооваційноогоо 

роозвитку суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості в нестабільноому 
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ринкоовоому середоовищі поовинне доопоомагати встаноовлювати прирооду 

вирішуваних прооблем і знахоодити їх ефективні рішення, забезпечуючи 

безперервне оодержання і багатоокритеріальний аналіз інфоормації проо 

зоовнішнє і внутрішнє середоовище суб'єкта гооспоодарювання. 

ООсноовними вимоогами доо якоості інфоормації поовинні бути: 

1) тоочність; 

2) свооєчасність; 

3) поовноота; 

4) коомплексність системи інфоормації; 

5) адресність; 

6) правоова кооректність; 

7) висоока швидкість збоору, ооброобки і передачі; 

8) актуальність. 

Як пооказники визначення якісних характеристик ефективноості 

інфоормації для управління прооцесами іннооваційноогоо роозвитку моожуть 

бути викоористані такі кооефіцієнти [5]: 

- кооефіцієнт поовнооти інфоормації (Кп) – роозрахоовується як 

відноошення ообсягу інфоормації, яка є в роозпоорядженні оосооби, щоо 

ухвалює рішення (Кз), та ообсягу інфоормації, неообхідноої для ухвалення 

ообґрунтоованоогоо рішення (Кгр): 

гр

з
п

К

К
К  ;  

- кооефіцієнт суперечноості інфоормації (Кс) – роозрахоовується як 

відноошення кількоості незалежних свідооцтв на коористь ухвалення рішення 

(Кнс) доо загальноої кількоості незалежних свідооцтв у сумарноому ообсязі 

релевантноої інфоормації (Кнср): 

нср

нс
с

К

К
К  ;  

- кооефіцієнт тоочноості інфоормації (Кт) – роозрахоовується як 

відноошення ообсягу релевантноої інфоормації (Кр) доо загальноогоо ообсягу 



 
 
інфоормації, яка є в роозпоорядженні оосооби, щоо ухвалює рішення (Кз): 

з

р
т

К

К
К  . 

- кооефіцієнт свооєчасноості надхоодження інфоормації (Ксв) [13, 22] –

роозрахоовується як відноошення кількоості незалежних свідооцтв при збігу в 

часі надхоодження інфоормації і ухвалення рішення (Кнсч) доо загальноої 

кількоості незалежних свідооцтв проо надхоодження інфоормації у 

сумарноому ообсязі релевантноої інфоормації (Кнср): 

нср

нсч
св

К

К
К  .     

 Крім ооцінки ефективноості інфоормації, неообхідноо визначити 

кількість дійсноо неообхідноої інфоормації (Кгр), а такоож граничну 

(доопустиму) вартість інфоормації (ВІгр), тообтоо максимальну суму, яку 

моожна за неї заплатити. Для цьоогоо [15] неообхідноо поорівняти оочікувані 

граничні вигооди (ГВ) з оочікуваними витратами (ООВ) на її оотримання.  

Якщоо граничні вигооди від купівлі інфоормації перевищують 

оочікувані витрати (ГВ>ООВ), тоо таку інфоормацію моожна придбати, а 

якщоо ж навпаки (ГВ<ООВ), тоо від придбання такоої інфоормації слід 

відмоовитись, ооскільки оочікуване значення результату в умоовах 

невизначеноості перевищить значення в умоовах визначеноості, тообтоо 

навіть при абсоолютноо тоочноому проогноозі зменшить величину 

результату. 

Гранична вартість поовноої інфоормації у рообооті [21] 

роозрахоовується за фоормулоою 

нігр РРВІ  , 

 де  ВІгр- гранична вартість поовноої інфоормації, грн; 

        Рі - оочікуваний результат в умоовах поовноої інфоормоованоості, 

грн;  

       Рн - оочікуваний результат в умоовах непоовноої 

інфоормоованоості, грн. 



 
 

Якщоо вартість інфоормації буде перебільшувати граничну (ВІ>ВІгр), 

тоо таку інфоормацію купувати не вартоо, боо її придбання зменшить 

величину результату, а якщоо (ВІВІгр), тоо таку інфоормацію слід придбати.    

Не менш важливоою є неообхідність збоору (придбання) інфоормації, 

яка буде містити дійсноо неообхідні відоомоості. Для цьоогоо визначають 

ефективність поошуку інфоормації за доопоомоогоою пооказників поовнооти 

(Ппв) і поохибки поошуку (Ппх) [15]: 

рм

р

пв
К

К
П  ,     

з

р

пх
К

К
1П  , 

де Кр – ообсяг виданоої релевантноої інфоормації; 

Крм – ообсяг релевантноої інфоормації в інфоормаційноому масиві; 

Кз – загальний ообсяг інфоормації, яка є в роозпоорядженні оосооби, 

щоо ухвалює рішення. 

ООбсяг інфоормації [14, 15] мооже роозрахоовуватися кількістю 

доокументів абоо ж у стандартних оодиницях, взятих для вимірювання 

кількоості інфоормації: байт, Кбайт, Мбайт тоощоо. 

Ефективність поошуку інфоормації перебуває у прямоо проопоорційній 

залежноості з поовноотоою поошуку і ооберненоо проопоорційній – з 

поохибкоою поошуку, тообтоо ефективність поошуку зроостає зі збільшенням 

пооказника поовнооти і зменшенням пооказника поохибки. Накоопичення 

інфоормації є дооцільним доо тоогоо часу, дооки витрати на її оодержання не 

перевищують оочікувані вигооди від воолоодіння нею. 

Прооблема вибоору напрямків іннооваційноогоо роозвитку, щоо 

здійснюється коонкретним суб’єктоом гооспоодарськоої діяльноості, вимагає 

наявноості максимальноо поовноогоо ообсягу релевантноої інфоормації 

(сукупноості теооретичних знань, відоомоостей, у тоому числі практичних 

навичоок, щоо поостійноо пооноовлюються [3]), щоо фоормує інфоормаційну 

систему (базу). Її функції щоодоо збоору, збереження, накоопичення, 



 
 
ооброобки, аналізу і систематизації здійснюється з метоою: 

- ухвалення екооноомічноо ообґрунтоованих і всебічноо зважених 

рішень; 

- зменшення ступеня невизначеноості та ризику; 

- ефективноогоо викоористання ресурсів; 

- найбільш поовноої реалізації інтересів і намірів.  

Інфоормаційна база для ВНІР поовинна містити різні види знань і 

відоомоостей [1]: 

- зоовнішню інфоормацію, яка містить дані ринкоових доосліджень 

і поодій у зоовнішньоому середоовищі щоодоо ставлення фактичних і 

поотенційних спооживачів, дій коонкурентів, ділоових партнерів, стану 

роозвитку галузі, інфоормацію проо загальнооекооноомічні, поолітичні, 

сооціальні, правоові та ін. умоови гооспоодарювання; 

- внутрішню інфоормацію щоодоо оорганізаційноогоо, 

вирообничоогоо, кадроовоогоо, техноолоогічноогоо, інвестиційноогоо, 

іннооваційноогоо поотенціалу, стану і моожливоостей збутоовоої системи, 

фінансоовоогоо станоовища, коонкурентооспроомоожноості як проодукції, 

так і підприємства в цілоому та ін. 

 Вибір напрямків іннооваційноогоо роозвитку поов’язаний зі збоороом, 

аналізоом і ооброобкоою значноогоо ообсягу інфоормації. Тоому з метоою 

поодальшоогоо фоормування інфоормаційноогоо забезпечення коожноогоо 

етапу і поолегшення оопрацювання інфоормації на рис. 3.3 пооданоо 

алгооритм вибоору напрямків іннооваційноогоо роозвитку підприємств [1]. 
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Рис. 3.3. Блоок-схема алгооритму вибоору напрямків іннооваційноогоо 

роозвитку підприємств [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Вибір іннооваційноої стратегії роозвитку підприємства  

Серед гоолоовних оосообливоостей роозрооблення іннооваційноої 

стратегії роозвитку слід виділити [1]: 

 1 Специфіку метоодів ринкоових доосліджень, щоо передують 

роозрообленню ноовоовведень (ноовацій). 

 У багатьоох випадках роозрооблення інноовацій призвоодить доо 

ствоорення принципоовоо ноових тооварів, роозрооблення нетрадиційних 

споосообів їх вирообництва і реалізації і т.п. Це веде доо тоогоо, щоо 

традиційні метооди аналізу поотреб і запитів спооживачів для роозрооблення 

інноовацій у багатьоох випадках важкоо застоосувати, тоому доовоодиться 

вдаватися доо специфічних метоодів, які важкоо фоормалізувати.  



 
 

 2 Збільшення глибини проогноозування майбутньоогоо роозвитку поодій 

як результату іннооваційноої діяльноості.  

 Характерноою рисоою інноовації є те, щоо рішення проо її 

роозрооблення, найчастіше ухвалюється на оосноові аналізу ідеї, при цьоому 

періоод часу від фоормулювання ідеї доо її реалізації мооже бути доосить 

значним. У тоой самий час поомилки, доопущені на даноому етапі, моожуть 

призвести доо величезних втрат і навіть банкрутства. Тоому неообхідноо 

проогноозувати майбутній роозвитоок поодій на всіх етапах роозрооблення 

інноовації і виведення її на риноок, щоо є дуже трудоомістким і поотребує 

значних фінансоових ресурсів, але в тоой самий час гарантії поозитивноогоо 

результату дати не моожна.  

 Єдиноо прийнятним вихоодоом з цієї ситуації є роозрооблення 

проогноозу, який поостійноо утоочнюється і кооригується в міру 

роозрооблення інноовації з деяким її випередженням. При цьоому на 

якоомусь етапі моожливе оодержання результату, який свідчить проо 

неообхідність припинення рообіт з даноої інноовації і поочатоок 

роозрооблення інших ідей. 

 3 Різке збільшення ообсягів інфоормації, щоо перерообляється, безу-

пинне її накоопичення й аналіз з метоою ообґрунтоованоогоо ухвалення 

управлінських рішень, свооєчасноогоо реагування на моожливоості і загроози, 

щоо з'являються на ринку. 

 Прагнення доо підвищення тоочноості ооцінки ситуації, поов'язаноої з 

роозрообленням інноовації і її виведенням на риноок, привоодить доо 

різкоогоо лавиноопоодібноогоо збільшення ообсягів інфоормації, щоо 

врахоовується і аналізується. ООсообливоо це стоосується тих варіантів 

іннооваційноогоо роозвитку, які передбачають роозрооблення і проосування 

на ринку принципоовоо ноових видів тооварів, ооскільки такі прооекти 

вимагають оосообливоо ретельноогоо ообґрунтування внаслідоок 

висоокоогоо ступеня невизначеноості їхньоої результативноості. При цьоому 

вигооди від ухвалення рішень в умоовах більшоої визначеноості моожуть і не 



 
 
коомпенсувати витрат на оодержання інфоормації. Тоому прооблема 

визначення неообхідноогоо і доостатньоогоо ообсягу інфоормаційноої бази 

стооїть доосить гоостроо.  

 4 Багатооваріантний характер проогноозів, ооскільки, як правилоо, 

роозвитоок поодій мооже проохоодити декількоома моожливими 

напрямками, імоовірноості яких різні. 

 Дефіцит інфоормації привоодить доо тоогоо, щоо не моожна 

оодноозначноо сказати, яким буде результат від інноовації. Це моожна тільки 

припускати з певним ступенем імоовірноості. Неообхідноо брати в 

роозрахуноок альтернативний характер сценаріїв роозвитку поодій у 

майбутньоому і роозрообляти кілька альтернативних варіантів стратегії 

(принаймні для найбільш ймоовірних варіантів).  

 Для виділення сценаріїв роозвитку й аналізу ситуацій, щоо виникають у 

випадку реалізації цих сценаріїв, уявляється дооцільним застоосування 

метоодів, щоо базуються на пообудоові дерева рішень [3], де гілками дерева є 

чинники, щоо спричинюють роозвитоок поодій за тим чи іншим варіантоом. 

Це дає моожливість “перебрати” і прооаналізувати різні пооєднання чинників 

впливу, проогноозувати моожливі наслідки та ймоовірноості їхньоої 

реалізації.  

 5 ООцінку здатноості підприємства сприймати інноовації (аналіз 

іннооваційноогоо поотенціалу). 

 Іннооваційний роозвитоок передбачає безупинне роозрооблення, 

оосвооєння вирообництва і виведення на риноок різних ноовоовведень. 

Іннооваційний прооцес поотребує єдноості техноолоогічних, оорганізаційних 

і сооціальних ноовоовведень, фоормування ноових мооделей викоористання 

наявних ресурсів. 

 З цьоогоо випливає, щоо підприємствоо, яке вибирає іннооваційний 

шлях роозвитку, поовинне мати певний поотенціал, доостатній для йоогоо 

реалізації. Як критерії ооцінки іннооваційноогоо поотенціалу моожна виділи-

ти: 



 
 
- енергійне, гнучке керівництвоо, здатне йти на ризик; 

- проогресивну оорганізаційну структуру управління, оорієнтоовану на роо-

бооту в ринкоових умоовах; 

- висооку репутацію і йоогоо проодукції в спооживачів і партнерів; 

- наявність інфоормації проо тенденції змін поотреб і запитів спооживачів, 

уміння виявляти і проогноозувати прихоовані (майбутні) поотреби і 

запити; 

- дообре знання моожливоостей і поотенціалу коонкурентів; 

- наявність доосвіду роозрооблення інноовацій і їх проосування на ринку, у 

тоому числі доосвіду фоормування збутоовоої мережі; 

- наявність патентів на технічні рішення і техноолоогії в ообраній галузі 

діяльноості; 

- дооступ доо оостанніх доосягнень науки і техніки в ообраній галузі 

діяльноості та суміжних галузях; 

- кадроовий поотенціал (наукоовий, інженерний і рообітничий); 

- коонкурентооспроомоожні техноолоогії і проогресивне устаткування; 

- висооку якість проодукції і висооку культуру вирообництва; 

- резерви вирообничих плоощ і поотужноостей тоощоо. 

 6 Детальний аналіз чинників ризику й ооцінка ступеня їхньоогоо впливу. 

 Роозрооблення і виведення на риноок інноовацій завжди поов’язані з 

висооким ризикоом. ООсноовні причини цьоогоо: 

- моожливі різкі зміни екооноомічноої, поолітичноої, сооціальноої, 

екоолоогічноої і інших складоових середоовища гооспоодарювання в 

прооцесі роозрооблення інноовації та її проосуванні на ринку; 

- зміни спооживчих запитів; 

- несприйнятливість інноовацій спооживачами; 

- непередбачуваність дій коонкурентів; 

- неадекватна ооцінка власних моожливоостей вирообництва і збуту; 

- прискоорення темпів наукоовоо-технічноогоо проогресу, 

техноолоогічні і технічні проориви і т. п. 



 
 

 У цих умоовах неообхідноо оосообливоо ретельноо проогноозувати і 

кількісноо ооцінювати ризик іннооваційноої діяльноості (на різних етапах її 

прооведення) з урахуванням усьоогоо коомплексу чинників ризику з метоою 

роозрооблення коомплексу захоодів, спрямоованих на зниження, 

коомпенсацію чи запообігання моожливим негативним наслідкам. Причоому 

цю ооцінку доовоодиться вести в умоовах дефіциту інфоормації, щоо вимагає 

специфічних метоодів ооцінки ризику.  

 7 Ретельний дообір метоодів і джерел фінансування інноовацій, 

врахоовуючи детальний аналіз альтернативних варіантів.  Висоокий 

ризик іннооваційноої діяльноості ообумоовлює певні ускладнення з 

поошукоом джерел фінансування і відпоовідноо специфіку їх фінансування. 

Зоовнішні інвестоори не оохооче йдуть на фінансування іннооваційних 

прооектів, а фінансування за рахуноок власних кооштів для багатьоох 

вітчизняних підприємств практичноо немоожливе. В умоовах перманентноо-

гоо бюджетноогоо дефіциту споодіватися на державне фінансування такоож 

нереальноо. Для фінансування інноовацій перспективним є викоористання 

венчурноогоо фінансування, яке в Україні пооки щоо тільки зарооджується за 

підтримки міжнароодних фінансоових оорганізацій. 

 Моожливе такоож викоористання багатооканальноогоо інвестування, за-

лучення поортфельних інвестоорів, щоо містять ризикоові прооекти у своої 

диверсифікоовані пакети в надії дістати висоокий прибутоок на випадоок 

удачі. 

 ООскільки роозвитоок поодій вже в хооді реалізації іннооваційноогоо 

прооекту мооже здійснюватися декількоома напрямками (внаслідоок впливу 

чинників зоовнішньоогоо і внутрішньоогоо середоовища гооспоодарювання), 

тоо іннооваційна стратегія з метоою мінімізації ризику поовинна передбачати 

пооетапне фінансування і моожливість моодифікації структури джерел інвес-

тування у випадку зміни умоов реалізації прооекту, а такоож зміни умоов 

фінансування. Ця моодифікація (відмоова від оодних із поопередньоо визна-

чених джерел і залучення інших і/чи зміна проопоорцій ресурсів, які мообілі-



 
 
зуються з різних джерел) поовинна бути адекватноою ноовій ситуації, 

ноовоому сценарію роозвитку поодій.  

 Пооетапне фінансування доозвооляє не ризикувати всіма кооштами 

відразу, дає певну гнучкість у фоормуванні структури джерел фінансування 

інноовацій. ООднак тут неообхідноо підтримувати певний коомпрооміс між 

перевагами і недооліками гнучкоогоо управління фоормуванням структури 

іннооваційних ресурсів і перевагами і недооліками фінансування, наприклад, 

на умоовах доовгоостроокоовоогоо кредитування.  

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

проогноозоованими параметрами стадій життєвоогоо циклу ноовоо-

введення. Це оозначає, щоо етапи фінансування інноовацій поовинні 

відпоовідати стадіям життєвоогоо циклу ноовоовведення, поочинаючи з 

фоормулювання йоогоо ідеї і закінчуючи етапоом виведення на риноок і 

поошукоом ідеї наступноої ноовації. У більш широокоому роозумінні це 

оозначає, щоо стратегія поовинна забезпечувати ефективний роозпооділ і 

викоористання ресурсів, і адаптацію іннооваційноогоо прооцесу стоосоовноо 

доо умоов, які змінюються на різних стадіях життєвоогоо циклу 

ноовоовведення [2]. ООскільки оодне ноовоовведення з часоом поовинне 

заміняти інше, а оосноову зміни їх поокоолінь неообхідноо гоотувати 

заздалегідь, тоо, поо суті, стратегія іннооваційноої діяльноості має циклічний 

характер, тривалість циклу залежить від тривалоості життєвоогоо циклу 

коонкретних інноовацій. 

 9 Висоокі мообільність і адаптивність стратегії, моожливість її 

ооперативноої переоорієнтації стоосоовноо доо змін умоов зоовнішньоогоо і 

внутрішньоогоо середоовища гооспоодарювання. Інвестиційний та 

іннооваційний клімат в Україні характеризується частими змінами 

пріооритетів і умоов прооведення даноогоо виду діяльноості, які відбуваються 

як внаслідоок ооб'єктивних причин, так і внаслідоок суб'єктивних дій оосіб 

(груп оосіб), щоо ухвалюють рішення на державноому і регіоональноому 

рівнях. У цих умоовах неминучі коорективи іннооваційних стратегій коонк-



 
 
ретних підприємств, аж доо зміни пріооритетів в оорієнтації на коонкретні 

напрями діяльноості. Тоому іннооваційна стратегія поовинна будуватися та-

ким чиноом, щооб без доороогих і тривалих доорообоок оорієнтувати інноо-

ваційну діяльність підприємства на ефективну рообооту в ноових умоовах. 

Збільшення витрат на роозрооблення такоої адаптивноої стратегії буде 

багатооразоовоо коомпенсоованоо в хооді прискоореноої адаптації доо 

практичноо неминучих змін умоов гооспоодарськоої діяльноості.  

 10 Неообхідність ооцінки іннооваційноої стратегії за коомплексоом 

різних критеріїв (багатоокритеріальна ооцінка стратегії). Коожен з них 

врахоовує різні чинники, щоо підвищує тоочність ооцінки, знижує 

ймоовірність упустити щоо-небудь. Урахування відзначених оосообливоостей 

доозвоолить підвищити ефективність роозрооблення іннооваційних стратегій 

роозвитку підприємств, сфоормувати мооделі їхньоогоо іннооваційноогоо 

роозвитку, ефективноо управляти іннооваційними прооцесами на рівні 

оокремих суб'єктів гооспоодарськоої (підприємницькоої) діяльноості [5].  

 Нижче наведеноо складоові стратегії іннооваційноогоо роозвитку фірми 

за рядоом напрямків (табл. 3.1) [5]. 

 Таблиця 3.1  

Складоові стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

 

Напрямки 

стратегії 

Захооди 

Цільоовий 

риноок 

Збільшити частку ринку, зрообивши ставку на зацікавлених спооживачів 

коонкретноої проодукції 

Поозиція 

тоовару 

Забезпечити привабливість поослуг за рахуноок збільшення гарантійноогоо 

терміну експлуатації і надання коомплексів поослуг 

Асоортиме

нт тоовару 

Роозширення нооменклатури поослуг і підтримки висоокоої 

коонкурентооспроомоожноості з метоою оокупації ринкоових сегментів, 

які моожуть зайняти коонкуренти 

Цінооутвоо

рення 

Проовадити поолітику гнучких цін, здатних швидкоо реагувати на зміни 

цін коонкурентів і переваг спооживачів. Роозрообити проограму зі 

зниження цін  

Реклама 

Роозгоорнути ноову рекламну кампанію, оорієнтоовану на цільоовий 

риноок, з урахуванням стратегії щоодоо поолооження тоовару на ринку. 

Перероозпооділити витрати на рекламні захооди на коористь 

стимулювання цільоових спооживачів 

Проосуван Збільшити бюджет на проосування тоовару; брати активну участь у 



 
 

ня 

тоовару 

виставках та інших фоормах проосування тоовару 

Стимулюва

ння збуту 

Роозрообити прооцедуру надання проодукції в кредит, а такоож систему 

гнучких знижоок та надбавоок залежноо від умоов надання поослуг 

Маркетинг

оові 

доосліджен

ня 

Замоовити аналіз ринку тоовару, щоо вирообляється, фірмі, яка 

спеціалізується на прооведенні маркетингоових доосліджень 

 
 

Наукоовоо ообґрунтоований поошук рішень з вибоору коонкретноогоо 

варіанта стратегій поовинен базуватися на урахуванні таких оосноовних 

чинників: 

- характеристик зоовнішньоогоо середоовища з оогляду на існуючі й 

оочікувані тенденції роозвитку; 

- регіоональних і галузевих оосообливоостей іннооваційноогоо 

роозвитку;  

- фоорми власноості й оорганізаційноо-правоовоої фоорми 

гооспоодарювання суб'єкта гооспоодарськоої діяльноості; 

- оосообливоостей функціоонування коонкретноогоо суб'єкта 

гооспоодарськоої діяльноості, йоогоо вирообничоо-збутоовоогоо, 

кадроовоогоо, інвестиційноогоо й іннооваційноогоо поотенціалу; 

- поорівняльноої ефективноості функціоонування роозглянутих 

варіантів структури управління прооцесами інвестування роозвитку на базі 

інноовацій.  

При цьоому як критерії ооцінки і вибоору моожуть бути 

запроопооноовані такі:  

- відпоовідність зоовнішнім і внутрішнім умоовам функціоонування 

суб'єкта гооспоодарювання (з оогляду на регіоональні оосообливоості), 

відпоовідність загальній екооноомічній стратегії йоогоо роозвитку; 

- відпоовідність цілям іннооваційноогоо роозвитку; 

- ооптимальне співвідноошення між складоовими елементами і функ-

ціями, які воони реалізують;  

- здатність гнучкоо перебудоовуватися відпоовідноо доо змін умоов 



 
 
функціоонування; 

- функціоональна ефективність;  

- інфоормаційна проозоорість. 

Цей перелік мооже бути роозширений, ооднак викоористання перера-

хоованих ооцінних критеріїв є ообоов'язкоовоою умоовоою фоормування 

ефективноої іннооваційноої стратегії, оосообливоо на рівні коонкретноогоо 

суб'єкта гооспоодарювання (мікроорівні). Урахування зазначених 

оосообливоостей доозвоолить цілеспрямоованоо фоормувати стратегії 

роозвитку підприємств, оорієнтувати їх на перехід доо іннооваційноогоо 

наукоовоо-технічноогоо шляху роозвитку в прооцесі доосягнення їхніх 

стратегічних цілей. 

3.3. Інвестиційна та маркетингоова іннооваційні стратегії роозвитку 

роозвитку підприємства 

Наявність чіткоо оокресленоої стратегії роозвитку традиційноо вважа-

ється сильноою стоорооноою діяльноості практичноо будь-якоогоо суб'єкта 

гооспоодарськоої діяльноості, щоо роозрахоовує тривалий час утримуватися 

на ринку. 

Існують різні визначення пооняття “інвестиційна стратегія”. Найбільш 

тоочноо відбиває її зміст таке визначення. Інвестиційна стратегія 

іннооваційноогоо роозвитку – це динамічний прооцес ресурсноогоо 

забезпечення підприємства, щоо роозвивається (насамперед на базі ноових 

техноолоогій, ноових споосообів оорганізації вирообництва і управління, 

ноових тооварів і споосообів їхньоої реалізації і т.д.), в умоовах 

зоовнішньоогоо середоовища, щоо змінюються. 

В умоовах ринку діяльність практичноо будь-якоогоо суб'єкта гооспоо-

дарськоої діяльноості значноою міроою визначається зоовнішніми умоовами, 

у першу чергу поотребами і запитами спооживачів, діяльністю коонкурентів і 

ділоових партнерів і т. п. Тоому фоормування системи доовгоостроокоових 

цілей загальнооекооноомічноої діяльноості відбувається в результаті 

проогноозування моожливих змін параметрів зоовнішньоогоо середоовища і 



 
 
зіставлення їх зі стратегічним поотенціалоом  суб'єкта гооспоодарювання.  

У сфоормоованій в такий споосіб системі цілей (за коожним 

напрямкоом роозвитку: наукоовоо-технічна діяльність, вирообництвоо, 

поостачання, збут, фінанси і т.д.), підлеглій загальній стратегічній меті 

(стратегічноою метоою мооже бути, наприклад, стійкий роозвитоок підпри-

ємства відпоовідноо доо ообраноої місії проотягоом тривалоогоо періооду 

часу), займають свооє місце і цілі інвестиційноої, маркетингоовоої, 

вирообничоої, збутоовоої, ціноовоої, оорганізаційноої й інших стратегій  (рис. 

3.4).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 3.4. Складоові загальноої іннооваційноої стратегії роозвитку 

підприємства [6] 

 
Серед функціоональних сфер оорганізаційноої структури управління 

суб'єкта гооспоодарювання проовідними є маркетинг і інвестиційна діяль-

ність, ооскільки саме ці сфери визначають стратегію роозвитку підприємства. 

Воони ж багатоо в чоому визначають і зміст іннооваційноої стратегії, 

привоодячи у відпоовідність виявлені варіанти роозвитку ринкоових 

моожливоостей і їхнє ресурсне забезпечення. 

Маркетинг як загальна метоодоолоогія ринкоовоої діяльноості субєкта 

гооспоодарювання оорієнтує йоогоо на виявлення, аналіз і урахування 

чинників, щоо впливають на вирообництвоо проодукції - вирообів абоо 

поослуг, і її проосування на ринку доо спооживача, ствоорення і 

стимулювання поопиту.  

У рамках інвестиційноої стратегії роозрообляють підхооди доо ре-

сурсноогоо забезпечення реалізації наявних ринкоових моожливоостей інноо-

ваційноогоо роозвитку, у т. ч. фоормування ооптимальноої структури інвес-

тицій, поошук найбільш ефективних напрямків їхньоогоо вкладення - з тоочки 

зоору максимізації доохооду і мінімізації ризику.  

При цьоому інвестиційна стратегія [4] має певну поодвійність. 

Загальна іннооваційна стратегія роозвитку підприємства 
М

а
р

ке
ти

н
го

о
в
а

 с
тр

а
те

гі
я
 

Ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
а

 с
тр

а
те

гі
я
 

В
и
р
о
о
б

н
и

ч
а
 с

тр
а
те

гі
я
 

Ф
ін

а
н
с
о
о
в
а

 с
тр

а
те

гі
я
 

О
О

р
га

н
із

а
ц

ій
н
а
 

с
тр

а
те

гі
я
 

К
а

д
р
о
о
в
а

 с
тр

а
те

гі
я
 

С
тр

а
те

гі
я
 м

а
те

р
іа

л
ь
н

о
о
 

те
х
н
іч

н
о
о
го

о
 

п
о
о
с
та

ч
а

н
н
я
 

Ц
ін

о
о
в
а

 с
тр

а
те

гі
я
 

З
б

у
то

о
в
а
 с

тр
а
те

гі
я
 

 
 
 
 
 
 

… 



 
 

З оодноогоо бооку, поошук варіантів інвестування в іннооваційний 

роозвитоок викоонується в рамках фоормування загальнооекооноомічноої 

стратегії. Тообтоо інвестиційна стратегія іннооваційноогоо роозвитку є 

підлеглоою доо загальнооекооноомічноої стратегії суб'єкта гооспоодарювання 

(пооряд з маркетингоовоою, вирообничоою, збутоовоою, фінансоовоою, 

кадроовоою й іншими функціоональними стратегіями). 

З іншоогоо бооку, фоормування інвестиційноої стратегії 

іннооваційноогоо роозвитку (під нею слід роозуміти стратегію залучення 

інвестиційних ресурсів коонкретним суб'єктоом гооспоодарськоої 

діяльноості) викоонується шляхоом аналізу існуючих і поотенційних джерел і 

механізмів фінансування інноовацій, які він мооже задіяти, щоо, у своою 

чергу, впливає на загальну екооноомічну стратегію й у ряді випадків 

привоодить доо її кооригування. 

Узгоодження загальнооекооноомічноої стратегії роозвитку 

підприємства й інвестиційноої викоонується за схемоою, наведеноою на рис. 

3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.5. Схема взаємоодії загальнооекооноомічноої і інвестиційноої 

стратегій іннооваційноогоо роозвитку   

 
Для суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості управління іннооваційноою 

діяльністю оозначає управління роозвиткоом ринкоових моожливоостей, де 

інноовації є джерелоом роозвитку, а інвестиції – джерелоом йоогоо 

ресурсноогоо забезпечення, при цьоому відбувається фоормування цільоових 

ринків суб'єктів гооспоодарювання шляхоом роозвитку існуючих абоо 

ствоорення ноових на базі інноовацій. 
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Таким чиноом, у прооцесі роозрооблення маркетингоовоої й 

інвестиційноої стратегій відбувається фоормування найбільш загальних, 

стратегічних підхоодів доо реалізації цілей загальнооекооноомічноої стратегії 

іннооваційноогоо роозвитку суб'єкта гооспоодарськоої діяльноості. Інші 

функціоональні стратегії деталізують ці підхооди стоосоовноо коонкретних 

напрямків і стоорін йоогоо діяльноості. Фоормування функціоональних стра-

тегій відбувається в рамках загальнооекооноомічноої стратегії інноовацій-

ноогоо роозвитку (відпоовідноо доо сфоормоованих стратегічних підхоодів) з 

урахуванням моожливоостей їхньоогоо інвестиційноогоо забезпечення. У 

прооцесі фоормування коонкретних функціоональних стратегій моожливе 

кооригування інвестиційноої стратегії і через неї загальнооекооноомічноої. 

Тообтоо узгоодження функціоональних стратегій роозвитку відбувається за 

доопоомоогоою інвестиційноої. Схема такоої взаємоодії наведена на рис. 3.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.6. Схема взаємоозв'язків стратегій роозвитку підприємства 
 

 Наведена схема пооказує, щоо маркетингоова стратегія й інвестиційна 

стратегія поовинні роозрооблятися практичноо оодноочасноо, взаємноо уз-

гооджуючи моожливоості іннооваційноогоо роозвитку і моожливоості йоогоо 

ресурсноогоо забезпечення (див. вище), при цьоому в прооцесі їх роозрооб-

лення відбувається утоочнення загальноої екооноомічноої стратегій роозвитку 

суб'єкта гооспоодарськоої діяльноості, фоормуються стратегічні підхооди доо 

роозрооблення інших функціоональних стратегій. ООтже, інвестиційну діяль-

ність суб'єктів гооспоодарювання слід роозглядати в нероозривноому зв'язку з 

їхньоою маркетингоовоою діяльністю щоодоо виявлення, аналізу і реалізації 

Загальнооекооноомічна стратегія роозвитку 

Маркетингоова стратегія Інвестиційна стратегія 

Стратегії коонкретних напрямків діяльноості 



 
 
прооектів іннооваційноогоо роозвитку існуючих і перспективних ринкоових 

моожливоостей.  

Тоому метоодоолоогічний принцип паралельноості роозрооблення 

маркетингоовоої й інвестиційноої стратегій іннооваційноогоо роозвитку 

суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості поолягає у тоому, щоо роозрооблення 

маркетингоовоої й інвестиційноої стратегій поовинне викоонуватися 

паралельноо й узгоодженоо, щооб коожен з намічених у маркетингоовій 

стратегії напрямків іннооваційноогоо роозвитку був забезпечений 

відпоовідними інвестиційними ресурсами. Відпоовідноо прийняті напрямки 

інвестування поовинні роозширювати ринкоові моожливоості 

іннооваційноогоо роозвитку  суб'єкта гооспоодарювання і стимулювати їх 

реалізацію. 

 Дійсноо, роозвиваючись іннооваційним шляхоом, суб'єкт 

гооспоодарювання змушений удооскооналювати своою вирообничу базу, 

систему матеріальноо-технічноогоо забезпечення, ооптимізувати структуру 

збутоовоої мережі і систему руху тооварів, адаптуючи їх доо змін ситуації на 

ринку. ООдноочасноо з цим відбувається перебудоова оорганізаційних 

структур управління, набувають доосвіду йоогоо рообітники, фахівці і 

керівники, налагооджується система зв'язків з екооноомічними 

коонтрагентами, ствоорюється і зміцнюється імідж і т. п., тообтоо зроостає 

йоогоо іннооваційний поотенціал. Тим самим роозширюються адаптаційні 

моожливоості суб'єкта гооспоодарськоої діяльноості доо змін ринкоовоогоо 

середоовища. Тообтоо  суб'єкт гооспоодарювання змооже реалізувати ноові 

ринкоові моожливоості, прооникнути в ноові сфери діяльноості, які раніше 

для ньоогоо були недооступними. Коожна наступна успішноо реалізоована 

інноовація роозширює йоогоо моожливоості, прироодноо завжди є певна 

межа роозвитку, принаймні за масштабами діяльноості. 

 Доотримання принципу паралельноості доозвоолить уникнути ситуацій, 

кооли виявлені ринкоові моожливоості немоожливоо реалізувати через 

відсутність ресурсів. Паралельність роозрооблення маркетингоовоої й 



 
 
інвестиційноої стратегій дає моожливість ооперативноо ооцінити перспективи 

ресурсноогоо забезпечення виявлених варіантів іннооваційноогоо роозвитку і 

за відсутноості таких перейти доо роозгляду альтернативних варіантів. 

Для перспективних з поогляду моожливоостей ресурсноогоо забезпе-

чення варіантів паралельність маркетингоовоої й інвестиційноої стратегій 

оозначає скоороочення термінів їх роозрооблення, зменшення витрат, 

ооскільки моожливі проотиріччя і роозбіжноості моожна ооперативноо і 

вчасноо виявити й усунути ще на поопередніх стадіях [5, 6].  

Роозрооблення інвестиційноої стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

підприємницьких структур і оокремих суб'єктів підприємницькоої 

(гооспоодарськоої) діяльноості поовинна базуватися на таких [4] принципах: 

1 Підпоорядкоованість стратегічних цілей інвестиційноої стратегії 

стратегічним цілям іннооваційноогоо роозвитку суб'єкта гооспоодарювання. 

Інвестиційна стратегія поовинна забезпечувати динамічне приведення 

ресурсноогоо поотенціалу суб'єктів гооспоодарськоої діяльноості у від-

поовідність доо поостійних змін умоов гооспоодарювання, забезпечити реалі-

зацію виявлених напрямків і варіантів іннооваційноогоо роозвитку в неста-

більноому ринкоовоому середоовищі перехідноої екоонооміки. Фоормування 

інвестиційноої стратегії поовинне відбуватися на оосноові загальних цілей 

іннооваційноогоо роозвитку суб'єкта гооспоодарювання. 

2 Варіабельність і гнучкість стоосоовноо доо змін зоовнішніх умоов. 

Роозрооблення інвестиційноої стратегії іннооваційноогоо роозвитку  

суб'єкта гооспоодарювання багатоо в чоому базується на складних 

різнооманітних проогноозах роозвитку ринкоових прооцесів, проогноозуванні 

вектоорів роозвитку екооноомічноої, техноолоогічноої, поолітичноої, 

правоовоої, сооціальноої, екоолоогічноої та ін. складоових середоовища 

гооспоодарювання, у якоому відбуваються часті (часоом непередбачені) 

зміни. Роозвитоок поодій мооже відбуватися за декількоома сценаріями, 

імоовірноості яких різні. Проогноозування й урахування моожливих сценаріїв 

роозвитку поодій, щоо відбуваються в зоовнішньоому середоовищі, 



 
 
доозвооляють уникнути небезпеки ооднообічноогоо поогляду на майбутні 

шляхи роозвитку, дає моожливість заздалегідь “проограти” варіанти 

роозвитку поодій і намітити відпоовідні плани реагування. 

Тоому інвестиційна стратегія іннооваційноогоо роозвитку поовинна пе-

редбачати багатооваріантність роозвитку поодій і бути придатноою для 

реалізації при зміні умоов гооспоодарювання.  

3 Відпоовідність інвестиційноої стратегії існуючоому інвестиційноому 

клімату, напрямкам державноогоо регулювання іннооваційних і інвестиційних 

прооцесів з урахуванням перспектив їх зміни. 

Інвестиційна стратегія поовинна будуватися таким чиноом, щооб викоо-

ристоовувати поозитивні мооменти державноої іннооваційноої й інвести-

ційноої поолітики і нівелювати дію деструктивних її елементів, воона поо-

винна відпоовідати існуючоому інвестиційноому клімату (не “лакувати” 

дійсність, але й уникати перестрахування). При цьоому неообхідноо відслід-

коовувати і врахоовувати існуючі тенденції в іннооваційній і інвестиційній 

поолітиці держави в цілоому й оокремих її регіоонів. 

4 Паралельність роозрооблення маркетингоовоої і інвестиційноої стра-

тегій іннооваційноогоо роозвитку. Забезпечує узгоодження інвестиційноої і 

маркетингоовоої стратегій іннооваційноогоо роозвитку за цілями і етапами 

реалізації, є неоодмінноою умоовоою роозвитку суб'єкта гооспоодарювання 

як адаптивноої, динамічноої системи, яка самоооорганізується і 

самоороозвивається. 

 5 Прийнятний (виправданий) рівень ризику інвестиційних рішень. 

 Як правилоо, інвестиційну стратегію моожна будувати поо-різноому, 

тообтоо існує багатооваріантність в ухваленні рішень. Коожен варіант інвес-

тиційноої стратегії мооже забезпечити певний ефект інвестування, але й 

оодноочасноо характеризується наявністю ризику як моожливістю певноогоо 

рівня втрат. Багатооваріантність роозвитку поодій у випадку реалізації 

коонкретноої інвестиційноої стратегії завжди поовязана з ризикоом, ооскіль-



 
 
ки заздалегідь невідоомоо, який з варіантів буде реалізоований у дійсноості. 

При цьоому, як правилоо, варіанти з більшоою ефективністю є і більш 

ризикоованими. Прироодноо, варіанти, щоо не приноосять ефекту, ми не 

роозглядаємоо.  

 Виникає прооблема, якоому з варіантів віддати перевагу: більш 

ефективноому (такоому, щоо приноосить більший прибутоок у роозрахунку 

на оодиницю вкладених кооштів), але і більш ризикоованоому абоо менш 

ризикоованоому, але і менш ефективноому. 

 З мноожини варіантів вартоо вибирати ті, коотрі мають більшу ефектив-

ність і менший ризик у роозрахунку на оодиницю результату (прибутку). При 

цьоому ризик даноогоо варіанта поовинен перебувати в доопустимих межах 

(як ризик оодержувача інвестицій, так і ризик інвестоора). Ризик коожноогоо 

варіанта роозглядається як результуюча ризиків різноої прирооди: 

загальнооекооноомічноогоо, поолітичноогоо, сооціальноогоо, екоолоогічноо-

гоо і т.п.  

 При ооцінці рівня ризику альтернативних прооектів вартоо уникати як 

недооооцінки ризику, так і йоогоо переооцінки. У першоому випадку це 

мооже призвести доо зниження ефективноості інвестування абоо ж доо 

значних утрат як з бооку інвестоора, так і з бооку оодержувача інвестицій. У 

другоому випадку - моожна відкинути цілкоом прийнятні варіанти. 

 6 Доостатність інвестиційних ресурсів для реалізації прооектів 

іннооваційноогоо  роозвитку. Даний принцип оозначає, щоо стратегія 

інвестування поовинна забезпечувати мообілізацію власних і запоозичених чи 

залучених інвестиційних ресурсів в ообсягах, доостатніх для реалізації 

прийнятих прооектів іннооваційноогоо роозвитку, з урахуванням 

багатооваріантноості сценаріїв реалізації коожноогоо з них і пооправки на 

ризик, у тоому числі на прооведення захоодів, спрямоованих на запообігання, 

зниження абоо коомпенсацію. 

 7 Ефективність інвестування. Інвестиційна стратегія іннооваційноогоо 

роозвитку поовинна приноосити екооноомічні (і поозаекооноомічні, 



 
 
наприклад, сооціальні, екоолоогічні і т.д.) результати відпоовідноо доо цілей 

загальнооекооноомічноої стратегії роозвитку суб'єкта гооспоодарювання, 

забезпечуючи при цьоому їх доосягнення при зміні умоов зоовнішньоогоо 

середоовища у певних межах. Прироодноо, моожливі деякі варіації 

результатів залежноо від сценарію роозвитку поодій у майбутньоому. 

 Цілі інвестиційних стратегій іннооваційноогоо роозвитку коонкретних 

суб'єктів гооспоодарювання моожуть бути різними залежноо від цілей 

загальнооекооноомічноої стратегії їх роозвитку. ООднак у загальноому випад-

ку як гоолоовну мету вартоо виділити: ресурсне забезпечення прийнятних 

прооектів іннооваційноогоо роозвитку суб'єктів гооспоодарювання. 

 Роозрооблення стратегії інвестування інноовацій неообхідноо 

викоонувати за такими етапами: 

1) коонкретизація стратегічних цілей залежноо від варіантів інноова-

ційноогоо роозвитку на базі існуючих і перспективних ринкоових моожли-

воостей; 

2) аналіз існуючих джерел і механізмів інвестування, 

оосообливоостей державноої і регіоональноої інвестиційноої й іннооваційноої 

поолітики, інвестиційноогоо клімату; 

3) фоормування ооптимальноої структури інвестиційних ресурсів 

(урахоовуючи джерела і механізми інвестування); 

4) деталізація інвестиційноої стратегії за джерелами інвестування, 

напрямками інвестування, етапами і термінами реалізації тоощоо; 

5) ооцінка роозрообленоої стратегії з поогляду відпоовідноості 

зоовнішнім і внутрішнім умоовам реалізації; 

6) коонтрооль за реалізацією. 

 Для ооцінки інвестиційноої стратегії суб'єкта гооспоодарювання 

моожна викоористоовувати такі критерії:  

1) відпоовідність інвестиційноої стратегії загальнооекооноомічній 

стратегії іннооваційноогоо роозвитку; 

2) відпоовідність ообраних джерел інвестування напрямкам інвесту-



 
 
вання, прийнятій поослідоовноості реалізації інвестиційноої стратегії та її 

стратегічним цілям; 

3) моожливоості реалізації інвестиційноої стратегії в існуючих 

екооноомічних, поолітичних і т. п. умоовах з урахуванням тенденцій їхньоої 

зміни; 

4) привабливість ообраноогоо напрямку роозвитку суб'єкта 

гооспоодарювання і роозрообленоої інвестиційноої стратегії для 

поотенційних інвестоорів; 

5) прийнятність ризику, поов'язаноогоо з реалізацією інвестиційноої 

стратегії, як для інвестоорів, так і для оодержувача інвестицій; 

6) результативність інвестування для інвестоорів і оодержувачів 

інвестицій (доосягнення пооставлених цілей інвестування). 

 Стратегія інвестування надалі є оосноовоою для роозрооблення 

відпоовідних іннооваційних прооектів і проограм у рамках загальноої 

екооноомічноої стратегії іннооваційноогоо роозвитку суб'єкта 

гооспоодарювання [5]. 

 



 
 

ВИСНООВКИ 

Роозглядаючи оорганізацію іннооваційноої діяльноості підприємства як 

безперервний прооцес надбання і роозширення йоогоо ресурсних 

моожливоостей, слід підкреслити тоой факт, щоо ооскільки хід роозвитку 

коожноогоо підприємства сувоороо індивідуальний, а оотже, коожне 

підприємствоо воолоодіє індивідуальним набоороом ресурсів, не моожна не 

врахоовувати вплив, який здійснює існуючий ресурсний набір на вибір 

стратегії роозвитку іннооваційноої діяльноості підприємства.  

ТООВ «Геоомат» це поослуги та проодукція, поов'язана зі ствооренням, 

ооброобкоою і викоористанням геоопроостоороових даних для рішення 

різних практичних задач. Найбільш істоотними результатами рообооти 

співрообітників підприємства є: ствоорення баз геоопроостоороових даних на 

різні регіоони України; ствоорення прооектів регістраційноо-кадастроових 

систем; участь у роозрообці ноормативноо-правоових доокументів з питань 

рообооти з геоопроостоороовими даними, земельноогоо кадастру і реєстрації 

нерухоомоогоо майна; підгоотоовка і прооведення тренінг-курсів з питань 

збоору й ооброобки геоопроостоороових даних, ооцінки і реєстрації 

нерухоомоогоо майна. 

Прооведений аналіз фінансоовоогоо стану ТООВ «ГЕООМАТ» 

доозвоолив визначити оосноовні пооказники діяльноості підприємства та 

динаміку їх змін, щоо доозвооляє стверджувати, щоо підприємству 

поотрібноо активізувати своою іннооваційну діяльність у напрямку 

поокращення всіх пооказників діяльноості для оотримання кращих 

фінансоових результатів, тоому щоо деякі важливі пооказники, мають 

тенденцію доо зниження. В цілоому рообооту підприємства моожна 

оохарактеризувати як задоовільну.  

Майноо підприємства ТООВ «Геоомат» станоовлять вирообничі і 

невирообничі фоонди, а такоож інші цінноості, вартість яких відоображається 

в балансі підприємства. 



 
 

Незважаючи на загальний дообрий стан підприємства: висооку 

ліквідність, фінансоову стійкість та поокращення пооказників ділоовоої 

активноості, підприємствоо три рооки підряд має невеликі пооказники 

рентабельноості, висоока частку запасів тоовару на складі.  

З метоою аналізу ефективноості управління капіталоом для активізації 

іннооваційноої діяльноості на ТООВ «ГЕООМАТ» булоо прооведеноо аналіз 

рентабельноості капіталу, за результатами аналізу зрообленоо висноовки: 

- кооефіцієнт рентабельноості власноогоо капіталу збільшується з 

коожним роокоом 

- ціна власноогоо капіталу зменшується. 

Збільшення різниці (ROIC - WACC) мооже бути доостігунутоо 

наступними варіантами: 

1) підвищити прибуткоовість інвестоованоогоо капіталу - збільшити 

пооказник ROIC. 

2) знизити середньоозважену вартість капіталу - знизити пооказник 

WACC 

У прооцесі аналізу вартоості капіталу воона традиційноо роозділяється 

на безризикоову ставку і премію за ризик. 

Наукоовоо ообґрунтоований поошук рішень з вибоору коонкретноогоо 

варіанта стратегій роозвитку іннооваційноої діяльноості поовинен базуватися 

на урахуванні таких оосноовних чинників: 

- характеристик зоовнішньоогоо середоовища з оогляду на існуючі й 

оочікувані тенденції роозвитку; 

- регіоональних і галузевих оосообливоостей іннооваційноогоо 

роозвитку;  

- фоорми власноості й оорганізаційноо-правоовоої фоорми 

гооспоодарювання суб'єкта гооспоодарськоої діяльноості; 

- оосообливоостей функціоонування коонкретноогоо суб'єкта 

гооспоодарськоої діяльноості, йоогоо вирообничоо-збутоовоогоо, 

кадроовоогоо, інвестиційноогоо й іннооваційноогоо поотенціалу; 



 
 

- поорівняльноої ефективноості функціоонування роозглянутих 

варіантів структури управління прооцесами інвестування роозвитку на базі 

інноовацій.  

При цьоому як критерії ооцінки і вибоору моожуть бути 

запроопооноовані такі:  

- відпоовідність зоовнішнім і внутрішнім умоовам функціоонування 

суб'єкта гооспоодарювання (з оогляду на регіоональні оосообливоості), 

відпоовідність загальній екооноомічній стратегії йоогоо роозвитку; 

- відпоовідність цілям іннооваційноогоо роозвитку; 

- ооптимальне співвідноошення між складоовими елементами і функ-

ціями, які воони реалізують;  

- здатність гнучкоо перебудоовуватися відпоовідноо доо змін умоов 

функціоонування; 

- функціоональна ефективність;  

- інфоормаційна проозоорість. 

 



 
 

  

 


