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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як засвідчують результати здійсненних попередньо

досліджень [2],[3] обгрунтована структура побудови та
чітко визначена ієрархія інноваційних процесів видав-
ничих підприємств створює організаційний фундамент
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Перехід економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку зумовлює не-
обхідність змін в управлінні економічною системою як держави, так і окремих підприємств.
Вітчизняні видавничі підприємства не стали винятком. Прагнення до забезпечення стійких тен-
денцій економічного зростання вітчизняних видавництв змушує їх до пошуку новітніх шляхів
підвищення ефективності функціонування.

 Однією з головних умов формування конкурентоздатної стратегічної перспективи розвитку
видавничих підприємства є їх інноваційна активність. Саме тому у статті порушуються питання
необхідності оптимізації фінансування впровадження різного роду інновацій на видавничих
підприємствах.

У статті досліджено методичні підходи до фінансування впровадження інновацій видавничих
підприємств з використанням економіко-математичних методів. Визначено специфічні особ-
ливості фінансування інновацій та критерії, які необхідно при цьому враховувати. Запропоно-
вано концептуальну модель оптимізації фінансування впровадження інновацій видавничих
підприємств.

The new, modern reality of Ukraine economy shows that we need changes in the management on
high level economic system. The same situation presents in individual enterprises. Domestic
publishing companies were not exception. However, stable growth trend of domestic publishers
forcing them to seek new ways to enhance the functioning.

 One of the main conditions for the formation of competitive strategic perspective of publishing
companies is their innovative activity. That does why the article raises questions need to optimize
the financing of various kinds of innovation in publishing companies.

The article is aimed to research methodological approaches to financing innovation publishing
enterprises in the economic and mathematical methods. Identified specific characteristics of
innovation financing and criteria that need to be borne in mind. Conceptual model of optimization of
financing innovation publishing enterprises.
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інтенсивного впровадження інновацій у галузі. Це не
лише дає змогу чітко узгодити інноваційну активність
видавничого підприємства зі стратегічними векторами
його розвитку, але й забезпечить систематичне відсте-
ження і впровадження в практику передових виробни-
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чо-технологічних, продуктових,
інформаційних та організаційно-
управлінських інновацій у видав-
ничій галузі, давши змогу більш
чітко визначити стратегічні інно-
ваційні пріоритети підприємства.

Варто врахувати при цьому,
що обгрунтування інноваційних
пріоритетів підприємства є одним
з визначальних чинників його
майбутнього розвитку, що не
лише потребує відповідного
фінансування, але й впливає на
прибутковість і конкурентоспро-
можність підприємства у довгот-
ривалій перспективі. У цьому
зв'язку вирішення питання фінан-
сування впровадження інновацій
у практиці видавничих підпри-
ємств вимагає грунтовних розра-
хунків, зокрема потребуючи зас-
тосування відповідного економі-
ко-математичного інструментарію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Комплексна проблематика впровадження інно-
вацій, зокрема питання фінансування даних процесі,
знаходить своє дослідження у ряді робіт вітчизняних
та зарубіжних дослідників, зокрема таких як Г. Анд-
рощук, І.Т. Балабанов, Л.Й. Гнилянська, М.М. Колон-
тай, О.П. Старицька та ін. Однак, попри наявність у
фаховій літературі певної уваги до проблем впровад-
ження інновацій, ступінь їх вирішення на даний момент
не в ідповідає потребам сучасних видавничих
підприємств.

Зокрема одним з вагомих невирішених питань є
формування оптимальної моделі фінансування впровад-
ження інновацій, яка дозволяє збалансувати інноваційні
пріоритети розвитку підприємства, врахувавши низку як
кількісних, так і якісних критеріїв.

Відповідно, логічним напрямом подальших дослід-
жень має стати розробка і запровадження у практику
суб'єктів видавничої галузі економіко-математичної
моделі, яка дозволить оптимізувати інноваційні пріори-
тети, розподіливши оптимальним чином інноваційний
бюджет видавничих підприємств за визначеними напря-
мами.

МЕТА СТАТТІ
Відповідно до виявлених прогалин у наукових до-

слідженнях з приводу визначення інноваційних пріо-
ритетів видавничих підприємств, метою статті є роз-
робка концептуального підходу до оптимізації фінан-
сування впровадження інновацій видавничими підприє-
мствами.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Досягнення поставленої мети статті обумовило ви-

значення наступних завдань:
1) розкрити особливості та обмеження фінансуван-

ня впровадження інновацій підприємств;

2) визначити критерії, які потребують врахування
при визначенні пріоритетів фінансування впроваджен-
ня інновацій видавничих підприємств;

3) запропонувати модель оптимізації фінансування
впровадження інновацій підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день як науковці, так і практики

видавничої справи визнають, що саме інноваційний век-
тор має стати пріоритетним напрямом розвитку підпри-
ємств галузі. При цьому і перші, і другі цілком обгрун-
товано зауважують, що одним з першочергових зав-
дань, вирішення яких сприяє активізації інноваційних
процесів у діяльності підприємств галузі, є завдання по-
шуку та оптимізації джерел фінансування впроваджен-
ня інновацій.

При цьому необхідно врахувати ряд дуже важливих
особливостей та обмежень у фінансуванні впроваджен-
ня інновацій підприємствами [4], [6], [9], а саме: 1) сут-
тєву, як правило, потребу в інвестиціях, при обмежено-
му інноваційному бюджеті вітчизняних видавничих
підприємств; 2) високий рівень ризиків, що супровод-
жують проекти впровадження інновацій, та необхідність
їх мінімізувати із міркувань економічної безпеки
підприємства; 3) диференціацію інноваційних пріори-
тетів видавничих підприємств залежно від стадії розвит-
ку, на якій вони перебувають; 4) вимоги до наявності
інноваційного потенціалу підприємства, які висуває та
чи інша впроваджувана інновація; 5) необхідність уник-
нути надмірної концентрації впроваджуваних інновацій,
зокрема за видами і термінами впровадження, забезпе-
чивши достатню диверсифікацію інноваційних пріори-
тетів.

На наш погляд, завдання вибору ефективної фінан-
сової моделі впровадження інновацій видавничих
підприємств полягає у тому, аби знайти оптимальний
баланс між напрямками фінансування окремих інно-
вацій видавничими підприємствами. У такому випадку
виникає питання, якими є критерії оптимальності сфор-
мованого набору впроваджуваних інновацій, який, по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії, які враховуються при оптимізації фінансування 

впровадження інновацій видавничих підприємств 
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Рис. 1. Фактори, що враховуються при формуванні

оптимальної моделі фінансування впровадження

інновацій підприємствами видавничої галузі
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суті, визначає оптимальну модель фінансування їх впро-
вадження підприємством та визначає його інноваційні
пріоритети.

На рис. 1 представлено групи факторів, які пропо-
нується враховувати при формуванні оптимальної мо-
делі фінансування впровадження інновацій видавничи-
ми підприємствами.

1. По-перше, це кількісні параметри, які харак-
теризують ефективність і ризики фінансування впро-
вадження тих чи інших інновацій. Звичайно, будь-яка
модель фінансування впровадження інновацій, у пер-
шу чергу, повинна бути націлена на забезпечення
максимальної ефективності капітальних вкладень,
при обмеженні рівня ризиків інвестування у нові про-
дукти, технології чи організаційно-управлінські про-
цеси.

Відповідно до цього, математичне формування за-
дачі пошуку оптимальної моделі фінансування інновацій
видавничих підприємств за критеріями доходності і ри-
зику вкладень виглядає так:

(1)

Prof — сукупний прибуток від фінансування впро-
вадження усього набору інновацій;

Хj — обсяг інвестицій у впровадження j-ї інновації;
РІj — прибутковість інноваційного проекту із

впровадження j-ї  інновації (відношення NPV до
суми інвестицій у фінансування впровадження ін-
новації).

Обмеження моделі:
1)  (обмеження по інноваційному бюдже-

ту), ІВ — інноваційний бюджет, яким володіє видавни-
че підприємство;

2)  — (обмеження по ризикам);

Rj — запас надійності проекту із впровадження j-ї інно-
вації.

У даному випадку під ризиком (або запасом на-
дійності) проекту із впровадження інновації розумієть-
ся ступінь відхилення внутрішньої норми доходності
проекту (IRR) від обраної ставки дисконтування грошо-
вих потоків r: Rj = IRRj — r.

При цьому у залежності від ступеню схильності до
ризиків, кожне підприємство визначає для себе
мінімальний запас надійності по інвестуванню R min.

3)  (обмеження, що характеризує макси-
мально необхідний під проект бюджет) Bj (припускає-
мо, що певний проект може бути профінансований у
меншому за розрахунковий бюджет обсязі, проте ні в
якому разі не у більшому, ніж максимальна потреба в
інвестиціях під проект).

2. По-друге, при формуванні оптимальної моделі
фінансування впровадження інновацій видавничим
підприємством необхідно врахувати і їх якісні парамет-
ри. В даному випадку мова йде про те, що самі впровад-
жувані інновації мають відповідати умовам середовища,
стадії розвитку самого підприємства, відповідати за-
гальній стратегії підприємства, наявному інноваційно-
му потенціалу, а також не допускати надмірної концен-
трації інновацій у окремих напрямах, сприяючи усунен-
ню видових і строкових перекосів інноваційних пріори-
тетів підприємства.

Отже, вважаємо, що при формуванні оптимальної
моделі фінансування впровадження інновацій підприє-
мства необхідно врахувати такі параметри:

1) відповідність впроваджуваної інновації досягнутій
стадії життєвого циклу підприємства, застосувавши
коефіцієнт відповідності життєвому циклу (life cycles),
LC;

2) відповідність впроваджуваної інновації накопи-
ченому інноваційному потенціалу видавничого підприє-
мства (innovative potential), IP;

3) максимально припустимий рівень видової і стро-
кової концентрації впроваджуваних інновацій (CML), що
характеризує диспропорції інноваційного розвитку
підприємства.

Зокрема, як показали здійснені дослідження [1], [5],
[7], під час проходження підприємством окремих стадій
життєвого циклу відбувається зміна пріоритетів, причо-
му як стосовно самих впроваджуваних інновацій, так і
рекомендованих організаційних моделей їх впровад-
ження. При цьому крива, яка характеризує рівень відпо-
відності впровадження окремої інновації досягнутій
стадії розвитку підприємства, має наступний вигляд (рис.
2).

Відповідно до рисунка 2, слід виділити три основні
періоди, протягом яких змінюється рівень відповідності
впровадження інновації стадії життєвого циклу у роз-
витку видавничого підприємства, а саме коефіцієнт
відповідності LC набуває наступних значень:

Рис. 2. Крива відповідності впровадження інновації етапам розвитку підприємства

  Т — час, тривалість життєдіяльності підприємства.
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1) у період {0; Tmin} спостерігається організаційна
неготовність підприємства до впровадження певної інно-
вації, при цьому коефіцієнт відповідності перебуває у
межах LC = {0; LCmin};

2) у період часу після Tmax впровадження даної
інновації є недоцільним, оскільки за рівнем свого роз-
витку підприємство "переросло" дану інновацію, а тому
коефіцієнт відповідності також перебуває у межах LC
= {0; LCmin};

3) момент часу {Tmin; Tmax} є періодом можли-
вого ефективного застосування (впровадження) пев-
ної інновації, при цьому значення коефіцієнту відпо-
відності перебуває у межах LC = {LCmin; LCmax}, на-
буваючи максимального значення у момент часу
Topt.

Другий фактор, який необхідно обов'язково врахо-
вувати при обгрунтуванні оптимальної моделі фінансу-
вання впровадження інновацій видавничими підприєм-
ствами, є накопичений ними рівень інноваційного потен-
ціалу.

Загалом підкреслимо, що стадійний розвиток інно-
ваційної діяльності та послідовний перехід від "нижчих"
до "вищих" моделей управління впровадженням інно-
вацій висуває відповідні вимоги і до нарощування рівня
інноваційного потенціалу, які можуть бути представлені
графічно (рис. 3).

Представлені на рисунку 3 оцінки засвідчують, що
по мірі переходу від "нижчих" до "вищих" моделей впро-
вадження інновацій, вимоги до накопиченого рівня інно-
ваційного потенціалу видавничого підприємства систе-
матично зростають:

(2).
Окрім самого зростання вимог до інноваційного

потенціалу підприємства, по мірі переходу від більш
простих до більш складних моделей впровадження інно-
вацій, також варто відмітити його прогресуючий харак-
тер (рис. 3). Прогресивне зростання вимог до іннова-
ційного потенціалу підприємства може бути описане на-
ступним чином:

L(1) — L(0)   L(2) — L(1)  (3).
L(2) — L(1)   L(3) — L(2)  (4).
У свою чергу, коефіцієнт відповідності досягнутого

у певний момент інноваційного потенціалу підприємства
такому його рівню, який необхідний для успішного впро-
вадження певної інновації, оцінюється так:

(5),

KP(i) — коефіцієнт відповідності потенціалу впро-
ваджуваній інновації; IPf — фактично накопичений інно-
ваційний потенціал підприємства; L(i) — рівень потен-
ціалу підприємства, який потребується для успішного
застосування і-ї інновації.

Останній якісний критерій, який потрібно врахува-
ти при оптимізації фінансування впровадження інно-
вацій, є максимально припустимий рівень концентрації
(передусім видової, меншою мірою — строкової) впро-
ваджуваних інновацій, за якого не виникають диспро-
порції у інноваційному розвитку видавничого підприєм-
ства.

Як свідчать дослідження, керуючись лише фінансо-
во-економічними критеріями, неможливо побудувати
оптимальну модель фінансування впровадження інно-
вацій видавничих підприємств. Зокрема у цьому випад-
ку ігнорується такий аспект, як необхідність підтримки
різнопланового, узгодженого та збалансованого інно-
ваційного розвитку видавничого підприємства, що по-
требує відносно рівномірного вкладення коштів у різно-
види інновацій — продуктові, виробничі, інформаційні
чи організаційно-управлінські. Навпаки, керуючись
лише фінансовими критеріями, підприємство сформує
неоптимальну і незбалансовану структуру інноваційно-
го портфелю, що характеризуватиметься очевидними
перекосами (диспропорціями) у бік окремих різновидів
інновацій.

Щоб усунути цей недолік, до моделі оптимізації
фінансування впровадження інновацій потрібно ввес-
ти додаткове обмеження — обмеження максимально
припустимого рівня видової концентрації інновацій, яке

Рис. 3. Залежність використовуваних моделей впровадження інновацій від розвитку

інноваційного потенціалу видавничого підприємства
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і дозволить уникнути небажаних диспропорцій у фінан-
суванні окремих інновацій, зробивши перспективний
розвиток підприємство більш стійким та різноплано-
вим.

Обмеження видової концентрації впроваджуваних
видавничими підприємствами інновацій пропонуємо
оцінювати на основі коефіцієнту (CML), що є аналогом
відомого індексу Герфіндаля — Гіршмана [10], за до-
помогою якого оцінюється рівень ринкової концент-
рації.

 (6).
Цей індекс може мати значення від 0 до 1 (якщо Хі

вимірюється не як відсоток, а як частка) і характеризує
міру концентрації портфелю впроваджуваних інновацій
так:

— індекс має значення нижче 0,1 — незначна кон-
центрація портфелю впроваджуваних інновацій;

— індекс має значення від 0,1 до 0,18 — середня
концентрація портфелю інновацій,

— індекс має значення вище 0,18 — висока концен-
трація портфелю інновацій.

Отже, саме комплексне урахування не лише кіль-
кісних (прибуток, прибутковість та рівень ризику), але і
якісних критеріїв, а саме: відповідність інновацій стадії
життєвого циклу та потенціалу підприємства, а також
уникнення строкових і видових інноваційних диспро-
порцій, дозволить вибудувати оптимальну модель зба-
лансованого фінансування впровадження інновацій ви-
давничого підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами здійсненого дослідження можемо
дійти висновку, що найбільш вагомими особливостями
впровадження інновацій, що потрібно враховувати при
їх фінансуванні, є значна потреба у інвестиціях, висо-
кий рівень ризиків впровадження, диференціацію інно-
ваційних пріоритетів залежно від стадії розвитку, значні
вимоги до наявності інноваційного потенціалу підприє-
мства та необхідність уникнути надмірної концентрації
впроваджуваних інновацій, за видами і термінами впро-
вадження.

У такому разі використання запропонованої еко-
номіко-математичної моделі оптимізації фінансуван-
ня впровадження інновацій, що побудована на комб-
інації традиційних фінансових (ризик, прибутковість,
потреба в інвестиціях) та якісних критеріїв (відпо-
відність інновацій стадії розвитку підприємства, на-
копиченому рівню потенціалу та максимально припу-
стимій видовій концентрації інновацій) дозволить об-
грунтовано визначати інноваційні пріоритети під-
приємств, забезпечивши оптимальне фінансування їх
впровадження та зробивши інноваційний розвиток
підприємства у стратегічній перспективі більш стійких
і збалансованим.
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