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ВСТУП
Виробництво продовольства належить до однієї з

пріоритетних сфер господарської діяльності, а тому ви-
рішення належним чином проблеми продовольчої без-
пеки можливе тільки тоді, коли агропромисловий комп-
лекс стабільно розвивається і ефективно функціонує,
поставляючи на внутрішній і зовнішній агропродовольчі
ринки високоякісні, конкурентоспроможні та еколого-
безпечні продукти харчування і сільськогосподарську
сировину. Зважаючи на гостроту екологічної ситуації,
нераціональне й екологічно незрівноважене природо-
користування в Україні, одночасно з ринковою транс-
формацією і господарсько-організаційною реструкту-
ризацією вітчизняного агропромислового виробництва,
необхідно послідовно та цілеспрямовано переводити
його на модель сталого розвитку. Тобто слід рішуче
проводити системну, організаційну, структурну і техні-
ко-технологічну перебудову національного й регіональ-
них АПК на основі еколого-економічних принципів і кри-
теріїв оцінки ефективності здійснюваних заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробки наукових основ становлення нових, більш
ефективних моделей сталого еколого-економічного
розвитку АПК в регіональному та галузевому зрізі на
принципово новій, інноваційній основі, наукових техно-
логіях, що забезпечують виробництво конкурентоздат-
ної продукції, знайшли висвітлення в публікаціях вітчиз-
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няних науковців-дослідників, зокрема В.Г. Андрійчука,
А.В. Балян, І.Ф. Баланюка, П.П. Борщевського, М.І.
Долішнього, В.С. Кравціва, Д.Ф. Крисанова, М.А. Лен-
дєла, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, Ю.В. Ма-
нівчука, В.П. Мікловди, М.І. Пітюлича, П.Т. Саблука,
В.П. Ситника, М.М. Федорова, А.Г. Фонотова, О.І. Фурди-
чка, М.А. Хвесика, В.В. Юрчишина, В.І. Яреми та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити завдання еколого-ресурсної безпеки

при веденні агропромислової діяльності в регіоні;
— обгрунтувати засади еколого-економічного пе-

реведення АПК на модель сталого розвитку в державі.
— надати рекомендації щодо регіональних особли-

востей інвестиційно-інноваційного забезпечення стало-
го розвитку агропромислового комплексу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для вирішення цього завдання необхідні: підтрим-

ка освітніх ініціатив, ефективне використання економі-
чних інновацій та широке застосування нових еколого-
безпечних технологій, забезпечуючи стабільний доступ
до продуктів харчування, які відповідають потребам лю-
дини в харчових елементах; нарощування темпів товар-
ного аграрного виробництва; скорочення безробіття і
підвищення рівня доходів з метою боротьби з бідністю;
екологічне управління природними ресурсами та все-
бічний захист навколишнього середовища при веденні
сільськогосподарської діяльності [9].
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Еколого-економічна реструктуризація й інтенсифі-
кація агропромислового виробництва, розширення мас-
штабів екологозрівноваженої сільськогосподарської та
несільськогосподарської діяльності на селі розгляда-
ються як найважливіші чинники сталого розвитку АПК і
сільської місцевості. Крім того, з точки зору необхід-
ності як підтримання на належному рівні відтворюваль-
ного, відновлювального та асиміляційного потенціалів
навколишнього середовища й збереження його якісних
характеристик, так і дотримання вимог еколого-ресур-
сної безпеки при веденні агропромислової діяльності
велика увага має приділятися розв'язанню таких нагаль-
них завдань [7, c. 169]:

— врахування повною мірою регіональних переду-
мов сільськогосподарського виробництва, зокрема
вплив таких особливостей, як природноекономічна спе-
цифіка регіону, вигідне географічне і геоекономічне
розташування, низька землезабезпеченість, наявність
значних площ полонинських, лісових угідь та їх природ-
но-ресурсної бази, екологічний феномен, а також соці-
ально-економічних передумов;

— переорієнтація галузевих і регіональних програм
розвитку агропромислового виробництва, механізмів
його регулювання та стимулювання з суто техніко-тех-
нологічних й економічних критеріїв оцінки їх ефектив-
ності на еколого-ресурсні й соціальні, що дасть мож-
ливість виробляти конкурентоспроможну та екологіч-
но чисту продукцію;

— забезпечення реальної й ефективної державної
підтримки вітчизняного високотехнологічного й науко-
місткого аграрного виробництва, спрямованої на вирі-
шення проблеми продовольчої безпеки в контексті інно-
ваційного розвитку АПК регіону за рахунок використан-
ня і примноження власного науково-технічного потен-
ціалу.

Важливою передумовою сталого розвитку є все-
бічна екологізація агропромислового виробництва і пе-
рехід до раціонального та екологозрівноваженого при-
родокористування, зокрема земле- і водокористуван-
ня, в усіх регіональних агропромислових комплексах на
основі запровадження ефективних механізмів еконо-
мічної відповідальності за порушення вимог еколого-ре-
сурсної безпеки суб'єктами господарської діяльності [7,
с. 187].

Етапи ринкової трансформації та еколого-еконо-
мічна реструктуризація регіонального АПК мають бути
направлені на створення принципово нової за своєю со-
ціально-економічною суттю та екологобезпечної агро-
продовольчої сфери. Остання повинна грунтуватися, по-
перше, на прогресивній природо- і енергозберігаючій
техніко-технологічній і біоресурсній базі; по-друге, на
сучасних ефективних формах господарювання.

Сучасний етап реформування і прискорення розвит-
ку продуктивних сил в агропромисловому комплексі ви-
магає застосування нових підходів до еколого-еконо-
мічних основ розвитку та формування ресурсовиробни-
чих потенціалів у всіх видах економічної діяльності в
розрізі сфер регіонального АПК та нових принципів
організації природокористування, насамперед землеко-
ристування, при веденні сільськогосподарської діяль-
ності. При цьому мають враховуватися не лише зазна-
чені вище чинники та передумови, а й необхідність при-

скорення темпів НТП в усіх сферах агропромислового
комплексу та жорстке дотримання вимог ресурсо-еко-
логічної безпеки її функціонування, необхідність вироб-
ництва екологічно чистих і конкурентоспроможних про-
дуктів харчування.

Під сталим розвитком слід розуміти економічне зро-
стання, спрямоване, насамперед, на ефективне вирішен-
ня найважливіших завдань життєзабезпечення суспіль-
ства без виснаження, деградації і забруднення навко-
лишнього природного середовища та нанесення непоп-
равної шкоди природі — першооснові існування люд-
ства, його здорового фізичного і духовного розвитку в
довгостроковій перспективі, оскільки [1, с. 135—138]:

— однією з найпріоритетніших сфер господарської
діяльності є виробництво продовольства, тому вирішен-
ня належним чином проблеми продовольчої безпеки
країни потребує стабільного та ефективного функціо-
нування її агропромислового комплексу, в тому числі
аграрного сектора, з метою поставки на внутрішній та
зовнішній агропродовольчі ринки високоякісних, кон-
курентоспроможних, екологобезпечних продуктів хар-
чування і сільськогосподарської сировини [7, с.28];

— зважаючи на гостроту екологічної ситуації, не-
раціональне й екологічно неврівноважене природоко-
ристування в Україні, одночасно з ринковою трансфор-
мацією і господарсько-організаційною реструктуриза-
цією агропромислового виробництва, стратегічною ме-
тою агроекологічної політики має бути цілеспрямоване
переведення АПК на модель сталого, екологозрівнова-
женого, екологобезпечного й ефективного розвитку, ви-
робництва екологічно чистих продуктів харчування та
всебічна охорона довкілля при веденні сільського гос-
подарства [7, с.182].

Отже, нині основне завдання полягає в тому, щоб,
реформуючи сільське господарство й інші сфери АПК,
найкращим чином адаптувати їх як до ринкового, так і
до навколишнього природного середовища на засадах
сталого розвитку.

Наукова концепція стійкого розвитку аграрного ви-
робництва не є даниною моді, а є об'єктивною необхід-
ністю. Вона зумовлена зростаючою потребою у продо-
вольчих ресурсах та сільськогосподарській сировині.
При цьому можливості Землі, як зазначають В.Г. Мінєєв,
В.В. Докучаєв, А.А. Жученко [5, с. 94], не безмежні,
тому що в найближчі десятиліття збільшення площ ріллі
і сільськогосподарських угідь не станеться. При цьому,
як наголошує М.А. Хвесик, важливим постає питання
екологобезпечного землекористування [8, с. 204].

У багатьох країнах світу простежуються позитивні
тенденції у зростанні урожайності сільськогосподарсь-
ких культур і продуктивності тварин, у виробництві де-
далі більшої кількості аграрної продукції на одиницю
використовуваної земельної площі та сумарного обся-
гу затрачених ресурсів, в тому числі енергоносіїв, ос-
новних фондів і праці, однак в Україні ці показники зас-
відчують протилежні тенденції.

Провідні вітчизняні науковці з еколого-економічної
проблеми відмічають:

— шляхи виходу з еколого-економічної кризи по-
трібно шукати в площині вибору ефективної тактики при-
родоохоронних дій у різних сферах соціально-еконо-
мічного життя в умовах перехідного періоду. "Основ-
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ними напрямами такої тактики мають бути: екологіза-
ція економічних реформ, екологізація управління, еко-
логізація людської свідомості. Саме там криються дієві
резерви підвищення ефективності екологічної політики
в найближчій перспективі. До того ж вони недорогі, що
для України сьогодні принципово важливо" [4, с. 40];

— для абсолютно більшої частини області харак-
терна антропогенна трансформованість ландшафтів,
значно нижчий рівень забрудненості навколишнього се-
редовища — водоймищ, повітря, грунтів, що створює
тло для нарощення індустрії екологічно чистої про-
дукції. Реальна можливість збільшення виробництва
екологічної продукції виділяє область з-поміж інших
регіонів країни, а її реалізація стає умовою конкурен-
тоздатності господарського комплексу [5, с.15];

— безпосередня розробка моделей збалансованого
еколого-економічного розвитку регіонів, їх територій по-
требує врахування регіональної та галузевої структури
господарства, чіткого виділення пріоритетних напрямів
розвитку, врахування специфіки ресурсів та інтересів на-
селення, яке проживає на цих територіях [2, с. 28];

— господарювання на основі принципів сталого еко-
лого-економічного розвитку могло б забезпечити зро-
стання продуктивності сільськогосподарського вироб-
ництва й сприяти відновленню природного комплексу
оброблюваних грунтів.

Важливо враховувати той факт, що аграрний сек-
тор економіки в сучасних умовах функціонування АПК
за рівнем негативного впливу на навколишнє природне
середовище практично зіставний з екологонебезпечни-
ми та багатовідходними промисловими галузями. А
тому, як справедливо висловлюються деякі дослідни-
ки, застосування технократичної моделі розвитку АПК,
яка зорієнтована переважно на індустріально-хімічні,
надмірно енергомісткі екстенсивні методи, способи,
технічні й технологічні засоби ведення агропромисло-
вого виробництва, особливо сільського господарства,
призводить до руйнування та виснаження продуктивних
земель і природно-ресурсного потенціалу. Внаслідок
застосування на практиці цієї моделі в регіонах України
на одиницю агропродовольчої продукції витрати праці,
енергетичних, матеріально-технічних, земельних і вод-
них ресурсів у 5—10 разів більші, ніж у середньому по
країнах, наприклад, Євросоюзу. Тому стратегічною ме-
тою соціально-економічної політики держави, включа-
ючи агропромислову та екологічну політику, має бути
цілеспрямований перехід вітчизняного і регіональних
АПК на модель сталого, екологічнозрівноваженого й
безпечного економічно ефективного і соціально спря-
мованого розвитку [6, с.120].

На різних етапах соціально-економічного розвитку
суспільства і його матеріального виробництва, у тому
числі й найбільш природомісткої сфери господарської
діяльності, якою є агропромисловий комплекс, можуть
переважати ті чи інші економічні, соціальні та екологічні
цілі. Проте незмінним залишається тісний і нерозрив-
ний їх зв'язок з чіткою орієнтацією на успішне та ефек-
тивне розв'язання соціальних, економічних і екологіч-
них завдань, на оптимізацію і гармонізацію взаємовід-
носин людини з навколишнім середовищем, збережен-
ня останнього в екологічно чистому стані. Адже чисте й
безпечне навколишнє середовище нині такий же необ-

хідний товар, як і продовольство.
Головне завдання нині полягає в тому, щоб, здійсню-

ючи еколого-економічну реструктуризацію та оптиміза-
цію розвитку регіональних АПК, найкращим чином адап-
тувати всі сфери та види економічної діяльності остан-
нього як до ринкового, так і до навколишнього природ-
ного середовища. Ці важливі аспекти покликані, не
зменшуючи виробництва необхідної та конкуренто-
спроможної агропродовольчої продукції, радикально
поліпшити й оздоровити, з одного боку, навколишнє се-
редовище, насамперед земельні ресурси і водойми, а з
другого — фінансово-економічний стан агропромисло-
вих підприємств всіх форм власності та господарюван-
ня. При цьому важливим є стимулювання розвитку рег-
іонів з боку держави. У Законі України "Про стимулю-
вання розвитку регіонів" чітко визначено, що "стимулю-
вання розвитку регіонів — комплекс правових, органі-
заційних, наукових, фінансових та інших заходів, спря-
мованих на досягнення сталого розвитку регіонів на
основі поєднання економічних, соціальних та екологіч-
них інтересів на загальнодержавному та регіональному
рівнях, максимально ефективного використання потен-
ціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в ціло-
му" [3].

Основним напрямом еколого-економічної реструк-
туризації АПК є прискорений розвиток на базі залучен-
ня інвестицій тих господарських структур, які спроможні
забезпечити високу еколого-економічну ефективність
агропромислового виробництва, а також зниження при-
родо-, ресурсо- й енергомісткості продукції. У зв'язку
з цим важливим завданням має бути чітке узгодження
інтересів і конкретних дій держави, приватних інвесторів
та агропромислових товаровиробників з інтересами
екології, збереження і відтворення якості навколиш-
нього середовища, зокрема його продуктивного, від-
новлювального і асиміляційного потенціалів.

В умовах переходу агропромислового комплексу до
ринкових відносин відбувається поєднання ринкового
механізму саморегулювання з державним. Як відмі-
чається в економічній енциклопедії, ринкові регулято-
ри повинні використовуватися в органічній єдності з
державним та недержавним регулюванням, але пріори-
тет належить державному регулюванню.

Дослідження регіональних особливостей інвести-
ційно-інноваційного забезпечення сталого розвитку аг-
ропромислового комплексу дозволяють зробити кілька
узагальнюючих висновків і практичних рекомендацій.

По-перше, принципово важливим є науково-обгрун-
тований висновок про те, що переведення регіонально-
го агропромислового комплексу на модель сталого
розвитку має істотні відмінності та специфіку функціо-
нування в розрізі природно-економічних зон області. Це
необхідно враховувати при їх еколого-економічній ре-
структуризації і структурній оптимізації для забезпечен-
ня удосконалення ресурсних потенціалів, а також фор-
мування в кожному з них біосферосумісної та еколого-
безпечної матеріально-технічної бази виробничої діяль-
ності. З іншого боку, в контексті вимог концепції стало-
го розвитку надзвичайно актуальним завданням слід
вважати проведення радикальної раціоналізації аграр-
ного природокористування, в першу чергу — землеко-
ристування.
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По-друге, необхідність раціонального використан-
ня, всебічної охорони і збереження земельних ресурсів,
а для грунтового покриву — ще й відтворення та підви-
щення його родючості належить до головних переду-
мов переведення агропромислового комплексу області
на модель сталого розвитку. Відтак переведення само-
го аграрного землекористування на модель сталого й
екологобезпечного функціонування також є пріоритет-
ним завданням. Ця вимога стосується і підприємств хар-
чової промисловості. Нині велика кількість підприємств
цієї галузі, навіть за умови гострої потреби у проведенні
модернізації виробництва, не має для цього достатніх
власних коштів. Тому великого значення для них набу-
ває участь у реалізації різних інвестиційних та іннова-
ційних програм, які фінансуються з державного бюд-
жету, закордонних і вітчизняних інвестиційних фондів,
по лінії міжнародної технічної допомоги тощо.

По-третє, одним з магістральних напрямів підвищен-
ня еколого-економічної ефективності агропромислово-
го виробництва і найперспективнішою сферою залучен-
ня іноземних інвестицій є розвиток переробних галузей
харчової промисловості. Переробка сільськогоспо-
дарської сировини забезпечує втричі вищу прибут-
ковість, ніж її виробництво. З огляду на привабливість
провідних видів економічної діяльності харчової про-
мисловості вкладання інвестицій є необхідною переду-
мовою сталого розвитку на перспективний внутрірегіо-
нальний та національний ринки, а тому переробна сфе-
ра АПК регіону повинна стати пріоритетним напрямом
його сталого розвитку.

По-четверте, з метою державного регулювання зе-
мельних відносин і здійснення моніторингу за використан-
ням земельних ресурсів розробити в межах сільських рад
схеми територіального планування раціонального викори-
стання земель, в яких передбачити формування екологіч-
но сталих і здорових, естетично привабливих сільськогос-
подарських ландшафтів, особливо в гірській та передгірній
природноекономічній зонах, які характеризуються мало-
контурністю багатьох тисяч агроландшафтів.

По-п'яте, для досягнення економічного, соціально-
го та екологічного ефекту від проведення земельної ре-
форми необхідно постійно аналізувати економічну
ефективність використання, екологічний стан земель-
них ресурсів і надавати перевагу тим формам землево-
лодіння і землекористування, які забезпечують сталий
відтворювальний ефект.

Ринкова трансформація агропромислового комп-
лексу повинна здійснюватися одночасно з екологічною
адаптацією до природного середовища. Відповідно до
сучасних вимог розвитку аграрного сектора його по-
трібно перевести на модель сталого екологобезпечно-
го функціонування. Це може бути досягнуто за рахунок
наступних засад:

— створення екологічно стійких, природо-, ресур-
со- і енергозберігаючих систем землеробства в розрізі
природноекономічних зон з науково обгрунтованими
структурами агроландшафтів, сільськогосподарських
угідь і посівних площ вирощуваних культур;

— забезпечення екологобезпечних зональних сис-
тем хімізації землеробства, насамперед принципово
нових видів і методів застосування мінеральних добрив,
еколого-біологічних засобів і способів боротьби із хво-

робами та шкідниками, безгербіцидних технологій ви-
рощування сільськогосподарських культур, здатних
забезпечити виробництво екологічно чистої продукції;

— впровадження комплексної екологічно виваже-
ної механізації та автоматизації виробничих процесів,
застосування екологобезпечних технологій, малопотуж-
ної техніки, сільгоспмашин нових поколінь, придатних
для використання на гірських та передгірних територі-
ях регіону, розроблених з урахуванням екологічних ви-
мог і стандартів.

ВИСНОВКИ
Реалізація вказаних концептуальних засад повинна

здійснюватися шляхом розробки і впровадження зако-
нодавчих і нормативно-правових актів, довгострокових,
середніх та короткострокових прогнозів розвитку АПК,
щорічних регіональних програм економічного та со-
ціального розвитку з поетапною реалізацією їх з дот-
риманням еколого-економічних основ, що, в цілому,
сприятиме переведенню агропромислового комплексу,
зокрема 2-ї і 3-ї сфер (в частині виробництва харчових
продуктів, напоїв) на модель сталого розвитку.
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ВСТУП
Розробка та задіяння інвестиційно-орієнтованої мо-

делі регіонального розвитку сприяє подоланню наявних
диспропорцій; створює умови для економічної зацікав-
леності промислових підприємств і територій у нарощу-
ванні обсягів інвестицій, забезпечує оптимальну струк-
туру товарного виробництва (робіт, послуг) для найбільш
ефективного використання сукупного інвестиційного по-
тенціалу регіону, формує сприятливий інвестиційний
клімат; формує критеріальні підходи оцінки впливу інве-
стиційної діяльності на сталий розвиток регіону та пере-
думови змін складових системи регіонального управлін-
ня як сукупності пріоритетів функціонування регіональ-
ної господарської системи в ринкових умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У наукових розробках теоретичних та прикладних

проблем інвестиційного розвитку значний внесок зроби-
ли такі відомі вітчизняні вчені, серед яких: Амоша О.І.,
Бажал Ю.М., Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Борщевський
П.П., Бутко М.П., Гаврилюк О.В., Геєць В.М., Голикова
В.І., Данилишин Б.М., Долішній М.І., Дорогунцов С.І., Кар-
пінський Б.А., Куценко В.І., Лисецький А.С., Пересада
А.А., Хвесик М.А., Чернюк Л.Г., Чижова В.І., Чумаченко
М.Г. та зарубіжні вчені: Балабанов В.С., Бернс В., Бірман
Г.І., Кенс Дж. М., Ковальов В.В., Макконел К., Марковіц
Г., Массе П., Міллер М., Модільяні Ф., Шарп В. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити концепції політики держави у форму-

ванні інвестиційно-промислової активності регіону;
— обгрунтувати принципи реалізації впливу держа-

ви на інвестиційну діяльності регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зовнішнє фінансування може бути представлено у

вигляді прямих іноземних інвестицій та інвестицій з інших
регіонів. Останніми роками простежується тенденція до
посилення обсягів і агресивність конкуренції між країна-
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ми за спрямування іноземних інвестицій. Проте, країнам
з перехідною економікою, в тому числі й Україні, де до-
мінує нестабільний інвестиційний ринок, складно розра-
ховувати на активізацію потоку зовнішніх інвестицій. На
додаток до цього слід зважено підходити до залучення
іноземного капіталу, оскільки не рідко він приходить за-
ради витіснення конкурентів із власного конкурентного
середовища. Закордонні інвестори слабко враховують,
а часто навіть свідомо закладають технологічну
відсталість, що суперечить інтересам національного ви-
робництва. Досить часто вітчизняні підприємства, праг-
нучи утриматись від банкрутства, передають іноземним
фірмам виконання будівельно-монтажних робіт, монтаж
і налагодження обладнання, трансферт технологій, що
скорочує можливості повноцінного функціонування
вітчизняного ринку. Однак таких негативних наслідків
можна уникнути ефективними діями владних інституцій
в процесі залучення іноземних інвестицій [7, с. 101].

Існують різні способи залучення іноземних інвес-
тицій, зокрема: податкові стимули, правовий захист, дво-
сторонні угоди з країнами — донарами інвестиційних
ресурсів, надання можливості формувати гнучку схему
фінансування інвестиційних проектів; протекціоністські
тарифи на товари, що конкурують з тими, що виробляє
іноземний інвестор; введення "валютного коридору";
інформаційно-заохочувальна діяльність у розрізі окре-
мих регіонів і галузей економіки.

Кожний регіон має свої особливості, які значною
мірою впливають на його економічний розвиток, а звідси
— на активізацію або уповільнення інвестиційної діяль-
ності. Тому першочерговим значенням повинно бути виз-
начення розмірів внутрішнього та сукупного інвести-
ційного потенціалу регіону, а також рівня його викорис-
тання.

Збільшення обсягів інвестиційних ресурсів в регіон,
невідповідність фактичного стану залучених інвестицій
наявному інвестиційному попиту передбачає вирішення
таких першочергових завдань:

1) створення умов для економічної зацікавленості
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промислових підприємств і територій у нарощуванні об-
сягів інвестицій;

2) функціонування повноцінного ринкового середо-
вища та патерналізм в напрямі нарощування інвестиційної
привабливості регіону;

3) формування сприятливого інвестиційного клімату
для залучення інвестицій до довготермінових інвестиц-
ійних проектів;

4) гнучке використання солідарних можливостей, які
можуть бути отримані через збільшення фінансування за
рахунок державного, місцевого бюджетів та фінансових
ресурсів господарюючих суб'єктів;

5) удосконалення фіскальної та амортизаційної по-
літики держави;

6) надання преференцій для найбільш ефективних
інвестиційних проектів;

7) зниження рівня інвестиційних ризиків економічно-
го і соціального характеру.

При цьому держава повинна створити інвестиційний
банк даних, до яких на конкурсних засадах могли б за-
лучатися всі регіони з тим, щоб пропонувати реальні про-
екти, спрямовані на ефективне використання наявного
потенціалу та формування регіональних сегментів націо-
нальної економіки.

Обов'язковим аспектом у вирішенні даної проблеми
є визначення принципів, цілей інвестиційної політики
щодо управління інвестиційним процесом та відповідно
напрями регулювання умов інвестиційної діяльності.

Інвестиційна політика в Україні здійснюється шляхом
реалізації інвестиційної діяльності через забезпечення
дотримання вимог законодавства, систематичний конт-
роль за використанням інвестицій, які фінансуються за
рахунок бюджету, прибутків державних підприємств,
емісії державних цінних паперів.

Економіко-правова база України стосовно регулю-
вання і юридичного захисту інвестицій фактично стала
формуватися з прийняття Верховною Радою Українсь-
кої РСР 16 липня 1990 року Декларації про державний
суверенітет України та проголошення Акта незалежності
України 24 серпня 1991 року [8, с. 78].

Одними з перших законодавчих актів у цьому напрямі
були Закони України "Про захист іноземних інвестицій
на Україні" [3] та "Про інвестиційну діяльність"[4], що
було пов'язано із формуванням правового поля в інвес-
тиційному підприємництві та законодавчим врегулюван-
ням правовідносин між суб'єктами підприємницької
діяльності (також між ними та державою).

Разом з тим, через відсутність в Україні правових за-
сад формування та реалізації регіональної політики у ре-
гіональних органів влади немає відповідних прав і повно-
важень для досягнення господарськими системами оп-
тимальної економічної самостійності, немає чіткого роз-
межування повноважень у владній ієрархії стосовно уп-
равління соціально-економічним розвитком регіонів [1,
с. 326].

Відомі дві протилежні концепції інвестиційного роз-
витку, що різняться роллю держави у формуванні інвес-
тиційної політики.

Перша заперечує участь держави у розвитку інвес-
тиційних процесів, вважаючи, що лише ринок може оп-
тимально відрегулювати економічні процеси.

Друга концепція надає важливого значення активній
ролі держави в управлінні інвестиційною діяльністю з ме-
тою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної
політики.

На нашу думку, роль держави у формуванні та впро-
вадженні ефективної інвестиційної політики повинна по-
силюватись, особливо з огляду на стан засобів вироб-
ництва, технічну та технологічну відсталість, затратність,
низьку конкурентоспроможність національної економіки.

Системний підхід в реалізації впливу держави на інве-
стиційну діяльність зумовлює використання загальних
принципів: ефективності; справедливості; стабільності;
системності; адекватності; оптимального поєднання ад-
міністративно-правових і економічних важелів; поступо-
вості та етапності; забезпечення єдності стратегічного і
поточного державного регулювання [2, с.120-122], а та-
кож комплексності, пропорційності, збалансованості,
соціальної направленості.

Принцип ефективності зумовлює усунення цикліч-
ності, монополії заходами державного регулювання та
сприяння податковій політиці для досягнення економіч-
ного ефекту.

Принцип справедливості впливу держави на інвести-
ційний процес має на меті скорегувати перерозподіл не-
рівності прогресивним оподаткуванням, проведенням
політики підтримки доходів (допомога людям похилого
віку, непрацездатним, багатодітним), забезпечення на-
лежної мотивації активної поведінки на ринку праці (про-
довження трудової діяльності після досягнення пенсій-
ного віку).

Принцип соціальної спрямованості — дотримання
соціальної справедливості (ефективна праця має належ-
но оплачуватися), створення соціальної структури євро-
пейського типу (з низьким рівнем бідності та майнового
розшарування), наявність повномасштабної системи соц-
іального страхування.

Принцип системності дозволяє використовувати ком-
плексний підхід до проблематики інвестиційної діяльності
стосовно економічного, соціального, екологічного, зов-
нішньоекономічного напряму.

Під принципом стабільності розуміється вирівнюван-
ня підйомів і спадів циклу ділового стримування безроб-
іття, підтримка соціального-економічного зростання шля-
хом удосконалення державної фінансової, податкової,
митної, зовнішньоекономічної політики.

Забезпечення єдності стратегічного і поточного дер-
жавного регулювання — кардинальні зміни щодо систе-
ми державної підтримки науково-технічних та інвестиц-
ійно-інноваційних програм з метою нагромадження но-
вих інвестицій інноваційного характеру.

Принцип адекватності, передбачає не державне втру-
чання, а ринкове регулювання лише в тих напрямах, де
не можуть ефективно спрацювати суб'єкти господарю-
вання.

Принцип конвергенції адміністративно-правових і
економічних важелів спрямовується на досягнення мак-
симальної ефективності функціонування господарської
системи саме в перехідний період.

Адміністративні методи на етапі трансформації еко-
номіки до ліберальної моделі спрямовуються на стиму-
лювання ефективного використання ресурсів, виробни-
чої, інвестиційної інфраструктури, комплексне розв'язан-
ня екологічних та соціальних проблем.

Принцип поступовості, етапності враховує фактор
часу для масштабного державного регулювання при ви-
рішенні національних, регіональних, галузевих проблем.

Враховуючи різні визначення інвестиційної політики
("стратегічний план дій на інвестиційному ринку регіону",
"інструмент реалізації стратегічних завдань розвитку еко-
номіки, що забезпечує фінансово-ресурсну основу",
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"цілеспрямована науково обгрунтована діяльність регіо-
нальних органів влади та управління із залученням та
ефективного використання інвестиційних ресурсів" [5,
194], "комплекс цілеспрямованих заходів, що проводять-
ся державою щодо створення сприятливих умов для всіх
суб'єктів господарювання з метою забезпечення стабіль-
ного зростання економіки, підвищення ефективності ви-
робництва і вирішення соціальних проблем") [8, с. 189],
ми під регіональною інвестиційною політикою розуміє-
мо одну з головних складових соціально-економічної
політики регіону, що здатна створити умови для ефек-
тивного і динамічного економічного зростання; інвесту-
вання в середньо- та довгостроковій перспективі як
внутрішніх, так і прямих іноземних інвестицій.

Механізм реалізації інвестиційної політики промис-
ловості передбачає наступні складові: визначення тер-
мінів і вибір органів, відповідальних за реалізацію інвес-
тиційної політики;створення необхідної нормативно-пра-
вової основи для функціонування інвестиційного ринку;
формування сприятливого інвестиційного клімату й по-
зитивного інвестиційного іміджу країни; вибір надійних
джерел і методів фінансування інвестицій.

Активізації інвестиційної діяльності повинна сприяти
державна інвестиційна політика, яка тісно пов'язана із еко-
номічною, регіональною та інвестиційною політикою ок-
ремих суб'єктів господарювання. Ми погоджуємося із виз-
наченням М.М. Туріянської [8, с. 229] щодо взаємозв'язку
інвестиційної політики на макро- , мезо- і макрорівні.

Регіональна інвестиційна політика повинна базува-
тись на чіткій економічній загальнодержавній політиці та
спрямовуватись на підвищення інвестиційної активності
в регіоні, максимальну мобілізацію всіх можливих ре-
сурсів для розвитку регіону через:

— орієнтацію на реалізацію регіональних пріоритетів
та стратегічних планів господарюючих суб'єктів;

— залучення прямих державних інвестицій на підставі
дослідження попиту на продукцію відповідної галузі як
на поточний період, так і на віддалену перспективу;

— спрямування інвестицій в перспективні високотех-
нологічні виробництва, територіально-виробничі класте-
ри, що забезпечить розвиток суміжних виробництв, за-
безпечивши випуск інноваційної продукції;

— послідовність реалізації проектів, виходячи з те-
риторіальних інтересів та наявних ресурсів;

— мінімізація інвестиційних ризиків, які формують-
ся і можуть проявитись саме на регіональному рівні.

Інвестиційна політика охоплює:
— формування окремих напрямів інвестиційної діяль-

ності відповідно до стратегії розвитку та реалізації інве-
стиційних програм;

— забезпечення високої ефективності інвестиційної
діяльності;

— реальність інвестиційних ресурсів та оптимізацію
їх структури;

— оцінку інвестиційного портфеля господарюючих
суб'єктів регіону;

— захист інвестиційної діяльності та мінімізація бю-
рократичного впливу на ці процеси з боку територіаль-
них контролюючих органів.

Складність регіональних проблем інвестиційної
діяльності та дослідження механізму впливу регіональ-
них факторів на інвестиційний процес досліджували Не-
дашківський М.М., Орловська Ю. В. та інші вчені [6, с. 8;
7, с. 41, 58—59].

Ми поділяємо сформовані ними методологічні під-
ходи до оцінки впливу регіональних факторів реалізації

інвестиційного процесу, що дозволяють вибудувати більш
ефективну державну інвестиційну політику.

Щодо етапності дослідження, то на першому етапі фор-
мування регіональної інвестиційної політики визначаються
соціальні, екологічні, економічні проблеми регіону, розв'я-
зання яких неможливе без певного обсягу інвестицій. Не
потребує додаткових досліджень застосування SWOT-ана-
лізу для отримання комплексу оцінок сильних та слабких
сторін еколого -, соціо -, економічної систем регіонів, варі-
антних можливостей та загроз їх сталому розвитку.

На другому етапі визначаються орієнтири економіч-
ної політики регіону, з'ясовуються пріоритети інвестуван-
ня. Проте, на нашу думку, цих дій недостатньо, оскільки
для розробки регіональної інвестиційної стратегії, регі-
онального інвестиційного клімату та факторів його фор-
мування необхідно визначити параметри інвестиційної
привабливості регіонів та фактори його формування.

ВИСНОВКИ
Регіональна інвестиційна промислова політика повин-

на спрямовуватись на створення сприятливого економіч-
ного клімату для активізації інноваційних процесів та
пріоритетного фінансування розвитку високотехнологі-
чних галузей промисловості, передбачати визначення
державних і регіональних пріоритетів, а також орга-
нізаційну та структурну переорієнтацію системи науко-
вих досліджень і проектно-конструкторських розробок,
створення нових вітчизняних структур науково-технічного
змісту, їхніх регіональних ланок, залучення інвестицій-
ного потенціалу до інвестиційного процесу. Його форму-
вання, відтворення, реалізація відбуваються за допомо-
гою ринкового саморегулювання в органічному поєднанні
з державним регулюванням.

Реалізація заходів практичного характеру інвестиц-
ійної політики держави на основі запропонованих мето-
дологічних положень та методичних підходів сприятиме
активізації інвестиційної діяльності в регіональних гос-
подарських системах для забезпечення економічного
зростання та підвищення добробуту населення.

Література:
1. Бутко М.П. Регіональні особливості економічних

трансформацій в перехідній економіці / М.П. Бутко. —
К.: Знання України, 2005. — 476 с.

2. Денисенко М.П. Організаційно-економічний ме-
ханізм інвестування: [монографія] / М.П. Денисенко. —
К.: Науковий світ, 2001. — 414 с.

3. Закон України "Про захист іноземних інвестицій
на Україні" // Верховна Рада України. — Офіц. вид. —
К.: Парлам. вид-во,1991. — №46. — (Бібліотека офі-
ційних видань).

4.  Закон України "Про інвестиційну діяльність" //
Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-
во,1991. — №47. — (Бібліотека офіційних видань).

5. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної
безпеки: [монографія] / В.І. Кириленко. — К.: КНЕУ,
2005. — 232 с.

6. Недашківський М.М. Регіональні фактори реалі-
зації інвестиційного процесу в Україні: автореф.дис.на
здобуття наук.ступеня канд. економ. наук: спец.08.10.01
/ М.М. Недашківський. — К. — 2000. — 20 с.

7. Орловська Ю.В. Стратегічне управління інвестиці-
ями в регіональний розвиток / Ю.В. Орловська. — К.:
Знання України, 2004. — 336 с.

8. Туріянська М.М. Інвестиційні джерела / М.М. Ту-
ріянська. — Донецьк: Юго-Восток, 2004. — 317 с.
Стаття надійшла до редакції 17.12.2009 р.



Інвестиції: практика та досвід № 6/201010

ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Процеси зміни державного устрою призвели до знач-

них дисбалансів в організаційно-економічному механізмі
державного розвитку, що спричинило негативні процеси
морального й фізичного старіння виробничого потенціалу
економіки. На сучасному етапі, що характеризується по-
ступовою економічною стабілізацією й формуванням умов
економічного зростання, значної уваги потребує удоско-
налення й стимулювання механізмів акумуляції матеріаль-
но-фінансових ресурсів та спрямування їх на утворення до-
даної вартості. Ключовим інструментом забезпечення
стійкого економічного зростання є побудова дієвого ме-
ханізму регулювання інвестиційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у вивчення проблем оптимізації інвес-

тиційних процесів, наукового дослідження методів залу-
чення інвестицій та формування шляхів підвищення ефек-
тивності їх використання як у галузевому, так і в регіональ-
ному аспектах, здійснили такі вітчизняні науковці, як Ба-
жал Ю.Н., Бандур С.І., Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Бойко Є.І,
Гаврилюк О.В., Геєць В.М., Губський Б.В., Долішній М.І.,
Кваснюк Б.Є., Козоріз М.А., Кузьмін О.Є, Лукінов І.І., Лук-
'яненко Д.Г., Ляшенко В.І., Мамутов В.К., Мармуль Л.О.,
Мельник М.І., Мокій А.І., Пересада А.А., Пшик Б.І., Ревер-
чук С.К., Сиденко В.Р., Терон І.В., Філіпенко А.С., Хміль Ф.І.,
Чемерис О.М., Чумаченко М.Г., Шевчук В.Я., Школа І.М.
та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— провести аналіз та визначити найбільш оптимальні

методичні підходи до оцінки стану функціонування й на-
прямів регулювання інвестиційних процесів у регіоні;

— побудувати дієвий механізм регулювання інвестиц-
ійних процесів у державі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Однією з найважливіших передумов регулювання інве-

стиційних процесів у регіоні є наявність науково-обгрун-
тованих підходів до оцінки їхнього стану. На сучасному
етапі існує значна кількість різних підходів до оцінки інве-
стиційного середовища регіону, що враховують точки зору
різних авторів. Проте питання розробки комплексного на-

УДК 351.82

Н. І. Шевченко,
здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Проведено аналіз та визначено найбільш оптимальні методичні підходи до оцінки стану фун-

кціонування й напрямів регулювання інвестиційних процесів у регіоні. Побудовано дієвий ме-

ханізм регулювання інвестиційних процесів у державі.

The analysis is conducted and certain most optimum methodical approaches to estimation of the

state of functioning and directions of adjusting of investment processes in a region. The effective

mechanism of adjusting of investment processes is built in the state.

Ключові слова: державне регулювання, інвестиційна привабливість, механізм, напрям, потенціал, про-
цес, система.

уковообгрунтованого методичного підходу до оцінки інве-
стиційних параметрів регіону залишається відкритим.

Так, вивченню умов і факторів формування інвестиц-
ійного потенціалу регіонів приділяється значна увага. Лан-
дарь І.В. [6, с. 4] пропонує систему ранжування регіонів за
рівнем інвестиційної привабливості, що включає такі шість
груп факторів: загальноекономічний розвиток (промис-
ловість, сільське господарство, капітальні вкладення, до-
ходи населення); демографічний стан (продуктивність
праці, науково-технічний розвиток, кількість населення,
попит та пропозиція на ринку робочої сили); інвестиційна
інфраструктура (будівельні підприємства, енергетичні ре-
сурси, автодороги, залізниці); фінансова й ринкова інфра-
структура (недержавні підприємства, комерційні банки,
страхові компанії, товарні біржі); інтеграція у світову еко-
номіку (експорт, імпорт, іноземні інвестиції); рівень еко-
логічних і криміногенних ризиків (економічна злочинність,
шкідливі викиди, джерела забруднення). Використання
зазначеної системи, на думку її автора, може слугувати ор-
ієнтиром для прийняття відповідних інвестиційних рішень.

Ця методика, на наш погляд, є досить привабливою за
рахунок удаваної простоти й наочності, однак її недоліком
є значна складність і неоднорідність груп факторів, зап-
ропонованих автором, що істотно знижує ефективність і
стандартизацію їх оцінки. З іншого боку, виділення авто-
ром іноземних інвестицій як фактора інтеграції у світову
економіку в рамках методики оцінки загального інвестиц-
ійного потенціалу (а не суто внутрішнього) потребує по-
дальшого обгрунтування.

Гурова К.Д. [2, с. 6] пропонує формування рейтингу
інвестиційної привабливості регіонів за наступними п'ять-
ма групами показників:

1) рівень розвитку виробничого потенціалу (частка ре-
гіону у виробництві країни, виробництво продукції на душу
населення, кількість підприємств, обсяги капіталовкла-
день, запровадження в дію основних фондів та інші аналі-
тичні показники);

2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури (на-
явність проектних і будівельних організацій, виробництво
будматеріалів, забезпеченість енергоресурсами, транспор-
тна інфраструктура та ін.);

3) демографічна характеристика (чисельність і струк-
тура населення, можливість залучення кваліфікованої ро-
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бочої сили потрібного профілю);
4) рівень розвитку ринкових відносин і ринкової інфра-

структури (частка недержавних підприємств, кількість
спільних підприємств із закордонними партнерами,
кількість банків, страхових компаній, товарних бірж і т.д.);

5) рівень екологічних, криміногенних й інших ризиків
(ступінь безпеки інвестиційної і виробничої діяльності).

А. Косенюк у пропонованій методиці [5, с. 40] синте-
зує економіко-географічний і виробничий підхід; виділяє
чотири основних групи факторів для оцінки інвестиційно-
го середовища:

1) собівартість виробництва галузі з урахуванням се-
реднього рівня інвестування;

2) витрати відстані, що разом з географічною відстан-
ню включають психологічну різницю між країною інвесто-
ра і країною інвестування;

3) державне регулювання, що охоплює встановлення
податків і тарифів, а також державну політику стосовно
запланованої інвестиції;

4) фактори ризику інвестування, що аналізують інвес-
тиційне середовище як самої країни, так і стосовно інших
можливих країн інвестування.

Значимість даної методики і пропонованих автором ас-
пектів її використання складається в спрямуванні діяль-
ності вітчизняних і закордонних інвесторів за шляхом, що
найбільше відповідає національним економічним інтересам
регіонів і України в цілому. Однак необхідно вказати, що
на сучасному етапі необхідно акцентувати увагу на прак-
тичному застосуванні існуючих механізмів, а також роз-
робці конкретних заходів поліпшення показників інвести-
ційного середовища.

Становить інтерес сутнісний підхід до оцінки інвестиц-
ійно-інноваційного потенціалу регіону, який пропонує Ско-
роход І.П. [13, с. 474].

Як основні компоненти інвестиційно-інноваційного по-
тенціалу регіону він пропонує розглядати науково-техніч-
ний, промислово-виробничий і інвестиційний потенціали,
а також підприємства й організації ринкової інфраструк-
тури, що здійснюють процес дифузії новацій.

Перераховані групи показників характеризують різні
аспекти інвестиційного-інноваційного потенціалу регіону.
Залежно від наявної інформації й особливостей аналізо-
ваних регіонів вони можуть бути відповідним чином моди-
фіковані.

Серед рейтингових методик становить інтерес мето-
дика, розроблена Бланком І.А. [1, с. 22], у якій пропонуєть-
ся типізація регіонів України на основі визначення величи-
ни інтегрального індексу інвестиційної привабливості.

Савостенко Т.А. [11, с. 474] пропонує інвестиційну при-
вабливість регіонів визначати за такими основними напря-
мами: природно-ресурсний потенціал; інвестиційна інфра-
структура; загальноекономічний розвиток; оцінка інвести-
ційної привабливості галузей господарського комплексу і
промисловості регіону.

Інвестиційну привабливість галузей господарського
комплексу і промисловості регіону пропонується визнача-
ти за блоками:

1) блок — оцінка ефективності функціонування галузі
за показниками прибутковості, фінансового стану, ефек-
тивності виробничої діяльності, ефективності капітальних
вкладень;

2) блок — оцінка перспективності розвитку галузі за її
значимістю в економіці області й України, стійкістю до еко-
номічного спаду виробництва, соціальною значимістю га-
лузі в економіці області, ступенем її державної підтримки;

3) блок — оцінка регіональних інвестиційних ризиків;
4) блок — узагальнююча оцінка інвестиційної приваб-

ливості галузі.
Під час розрахунку показників кожного блоку кожній

конкретної галузі привласнюється порядковий номер за-
лежно від міри погіршення даного показника. Тобто чим
кращий цей показник, тим меншим буде його порядковий
номер. Цей номер служить бальною оцінкою для галузі.
При узагальнюючій оцінці бали за всіма показниками чо-
тирьох блоків складаються і ранжуються в порядку
збільшення їх кінцевих сум. Цьому ряду привласнюються
нові порядкові номери, що й відбивають рейтинг загаль-
ної інвестиційної привабливості галузі.

Пропонована методика містить інструментарій, здат-
ний забезпечувати аналіз інвестиційного ризику на рівні
регіону, галузей господарського комплексу й промисло-
вості, проте йому притаманні всі недоліки рейтингової оцін-
ки.

Серед численних вітчизняних методик оцінки рівня
інвестиційної привабливості, що визначаються, насампе-
ред, економічною і соціально-політичною ситуацією на ре-
гіональному рівні, найбільше поширення одержали мето-
дики статистичного аналізу загальних показників економ-
ічного і соціального розвитку, ефективності господарсь-
кої діяльності, побудови інтегральних показників інвести-
ційної привабливості окремих регіонів і областей, групу-
вання з використанням методів кластерного і факторного
аналізів [3, с. 8; 7, с. 99; 10, с. 360].

Разом з тим, при визначенні рівня інвестиційної при-
вабливості окремого регіону чи області більш ефективним
буде застосування розроблених західними дослідниками
методик оцінки конкурентоздатності й економічного по-
тенціалу, оскільки ці показники є вагомими складовими ча-
стинами інвестиційної привабливості будь-якого інвестиц-
ійного об'єкта саме для закордонного інвестора. Їх вико-
ристання в системі методів розробки регіональних і галу-
зевих інвестиційних проектів, для яких характерний все-
бічний аналіз економічного становища всередині галузі і
на ринку, графічне представлення отриманих результатів
дозволяє здійснювати позиціювання регіону (області) за
рівнем інвестиційної привабливості й обрати найбільш
ефективну стратегію інвестування.

Теоретичною основою цієї методики є концепції жит-
тєвого циклу і кривої досвіду. Основною метою застосу-
вання цього методу є оцінка окремих сфер господарської
діяльності підприємства чи галузі з їх можливостями одер-
жати доходи, шансами і ризиками для того, щоб оптималь-
но розподілити обмежені ресурси і правильно обрати стра-
тегію інвестування. Основними недоліками цієї методики
для оцінки інвестиційної привабливості є розмежування
стратегічних сфер діяльності фірми (галузі), недоско-
налість і обмеженість індикаторів, інструментів оцінки
відносної частки і зростання ринку, що утворюються екс-
пертним методом, а також зневага до додаткових факторів,
що можуть впливати на прибуток. Це вимагає використан-
ня методики в поєднанні з іншими методами оцінки інвес-
тиційної привабливості.

Семів С.Р. [12, с. 473] пропонує для оцінки інвестицій-
ної привабливості регіонів і галузей економіки проводити
дослідження сильних і слабких сторін виробничого потен-
ціалу, наукового і технологічного рівня, транспортного за-
безпечення, можливостей збуту, якості трудових ресурсів
і менеджменту, фінансового забезпечення регіону чи об-
ласті. Перевагами застосування цієї методики є можливість
встановлення ключових факторів успіху на ринку при інве-
стуванні, визначення сильних сторін регіону (галузі), облік
фактора конкуренції, можливість інвесторів надалі вико-
ристовувати сильні сторони інвестиційних об'єктів. Як
слабкі місця цього методу варто вказати на недостатню
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увагу до факторів зміни навколишнього середовища, ве-
лику концентрацію на сильних сторонах і зневага до слаб-
ких, суб'єктивність і умовність оцінок факторів інвестицій-
ної привабливості.

Утім, ефективність застосування цієї методики інвес-
тиційної привабливості зростає при об'єднанні її зі скла-
данням стратегічного балансу, що є інструментом оцінки
рівня залежності регіону (галузі) від факторів внутрішнього
і зовнішнього середовища з метою визначення дефіциту
ресурсів.

Об'єднання методик аналізу експортного потенціалу і
стратегічного балансу дозволяє визначити потенціал, який
додатково необхідний для усунення дефіциту факторів,
досягти обгрунтованості й послідовності отриманих ре-
зультатів аналізу, одержати індикатори важливості інвес-
тиційних стратегій, здійснювати концентрацію інвестицій-
них коштів на посилення існуючих конкурентних переваг
регіону (галузі) й усунення рівня їх залежності від факторів,
що негативно впливають на інвестиційну привабливість.

До переваг методики складання стратегічного балан-
су автор відносить наочність відображення сильних і слаб-
ких сторін, ієрархічність оцінки якісних ознак, можливість
аналізу явища в процесі його розвитку (побудова фактич-
ного і планового балансу), виявлення стратегічних фак-
торів, що вимагають розвитку; до недоліків — небезпеку
суб'єктивності оцінок, зневагу до факторів розвитку навко-
лишнього середовища, надмірну увагу до усунення дефі-
цитних ресурсів.

Заєць С.В. [4, с. 474] обгрунтовує думку про те, що у
рамках оцінки соціально-економічного розвитку регіону
доцільно використовувати таку систему показників:

1. Загальні умови функціонування регіону (адмініст-
ративно-територіальний поділ, територія, кліматичні умо-
ви, екологічний потенціал).

2. Демографічна ситуація і проблеми відтворення на-
селення в регіоні (загальна демографічна ситуація (чи-
сельність, показники руху населення), статевіковий склад
населення, показники демографічного навантаження на
населення працездатного віку, сімейна структура населен-
ня, розподіл населення по суспільних групах).

3. Економічна база і стан бюджету регіону (структура
господарства, матеріально-технічні ресурси, економічна
діяльність підприємств, зайнятість населення, фінанси).

4. Середовище існування (екологічні, санітарно-
гігієнічні, житлові, криміногенні умови в регіоні, ступінь
розвиненості соціальної інфраструктури).

5. Рівень життя населення регіону (умови побуту й
дозвілля, доходи населення і їх диференціація).

Активізація процесу інвестування в економіку України
потребує також застосування науково обгрунтованих підходів
і, насамперед, систематизації методик оцінки інвестиційної
привабливості регіонів, галузей чи окремих підприємств.

Серед показників, розглянутих у методиках на рівні
регіону, досить розробленими й описаними є ті, котрі ха-
рактеризують загальні умови функціонування регіону, де-
мографічну ситуацію, економічну базу й стан бюджету ре-
гіону, рівень життя населення регіону. Що ж стосується по-
казників середовища існування, то необхідність їх упро-
вадження виправдана тим, що до них за змістом можна за-
рахувати значну частину індикаторів, які характеризують
умови життя населення регіону, і до того ж є вихідними
при оцінці соціального розвитку регіону.

У результаті дослідження підходів до оцінки інвести-
ційної привабливості й рівня розвитку регіону в рамках си-
стеми державного регулювання інвестиційних процесів, на
наш погляд, доцільно використовувати систему показників
оцінки, розроблену Осауленком О.Г. [9, с. 29], який виді-

ляє систему показників стійкості суспільства, економіки й
навколишнього середовища у поєднанні з підходами, роз-
робленими Назаровим Є.А. та Абрамовою І.Н. [8, с. 45].
Проте слід вказати, що кожна з проаналізованих методик
буде більш або менш прийнятною в залежності від умов,
цілей і завдань, для вирішення яких вона використовуєть-
ся.

ВИСНОВКИ
Отже, однією з найважливіших проблем регулювання

інвестиційних процесів у регіоні є розробка науково об-
грунтованих підходів до оцінки їх стану та відповідних на-
прямів інвестиційного розвитку. На сучасному етапі існує
значна кількість різних підходів до оцінки інвестиційного
середовища регіону, що враховують точки зору різних ав-
торів, і їх узагальнення з урахуванням специфіки регіону є
одним із ключових завдань методичного розвитку інвес-
тиційного механізму.
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ВСТУП
Трансферний потенціал є здатністю підприємства

залучати ресурси для інноваційного розвитку, а також
здатністю здійснювати передачу ресурсів та інновацій-
ної продукції споживачам і бізнес-партнерам. На сьо-
годні відсутні теоретично обгрунтовані системні уявлен-
ня про те, як формувати і реалізовувати цей потенціал.
Управлінські рішення, пов'язані з інноваційним розвит-
ком машинобудівних підприємств на засадах викорис-
тання трансферу, характеризуються значним рівнем ри-
зиковості, що значною мірою стримує позитивні еконо-
міко-соціальні і техніко-технологічні зміни. На сьодні
проблема ризиків, що виникають під час формування і
реалізації трансферного потенціалу, досліджена досить
фрагментарно. Поза увагою науковців залишились дже-
рела ризиків і види загроз, комплексні моделі управлін-
ня ризиками, в тому числі їхнє оцінювання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є конкретизувати джерела виникнен-

ня ризиків і характер загроз в управлінні трансферним
потенціалом, обгрунтувати необхідність оцінювання ри-
зиків, що виникають під час управління трансферним по-
тенціалом, і побудувати модель ідентифікування ризи-
ку реалізації трансферного потенціалу під час виконан-
ня програм інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств. Для виконання визначених завдань до-
цільно використовувати методи систематизації, абстра-
гування, економетричного моделювання тощо.

УДК 65.014.1+658.3108
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У статті конкретизовано джерела виникнення ризиків і характер загроз в управлінні транс-

ферним потенціалом, обгрунтовано необхідність оцінювання ризиків, що виникають під час

управління трансферним потенціалом, побудовано модель ідентифікування ризику реалізації

трансферного потенціалу під час виконання програм інноваційного розвитку машинобудівних

підприємств.

In the article the sources of origin of risks and character of threats are specified in a management

transfer potential, grounded necessity of evaluation of risks which arise up during a management

transfer potential, the model of authentication of risk of realization of transfer potential is built during

implementation of the programs of innovative development of machine-building enterprises.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Категорія "ризик" є невід'ємним елементом категорі-

ально-понятійного апарату сучасних економічних кон-
цепцій, зокрема концепцій інноваційного розвитку. Ризи-
кологія як наука розвивається досить динамічно, вона має
поліфуркаційний характер. За дослідженнями А. Шегди і
М.Голованенка, об'єктами ризикології є: "одиничні інте-
лектуальні системи; сукупність одиничних інтелектуальних
систем та технічних засобів при реалізації цілеспрямова-
ної діяльності, поєднана організаційно і просторово, тоб-
то логічні ланцюги в ній однозначні та підлягають аналізу;
сукупність організаційних та індивідуальних об'єктів вирі-
шення ризикологічних проблем, об'єднаних спільною пол-
ітичною, як правило, географічною системами; сукупність
суб'єктів вирішення ризикологічних проблем міждержав-
ного рівня…" [17, с. 19—21].

Огляд і аналіз літературних джерел, які присвячені
розкриттю сутності ризиків, а також особливостям
їхнього вимірювання і методам запобігання реалізації
ризиків [1—3; 5—11; 14; 16; 17], дозволяє стверджува-
ти, що інноваційну діяльність фахівці називають
найбільш ризиковою. На це є об'єктивні пояснення, адже
сутнісною ознакою будь-яких інновацій є відсутність
досвіду розробників і користувачів інновацій у їхньому
практичному використанні. Жоден експерт, за відсут-
ності досвіду у виконанні тих чи інших робіт, не може з
високим рівнем вірогідності прогнозувати результати
перевірки наукових гіпотез на етапі розробки іннова-
ційних продуктів і технологій, а також будувати обгрун-
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товані прогнози рівня попиту та обсягу збуту гото-
вої продукції. Досить суб'єктивним є також вибір
суб'єктами інноваційної діяльності, в тому числі
суб'єктами трансферних відносин, методу ціноут-
ворення на інноваційну продукцію. Невідомість
наслідків реалізації інновацій або невизначеність
є одним із основних джерел виникнення ризику. О.
Кузьмін, Г. Вербицька, В. Глібчук і Гайдис Н. заз-
начають: "… невизначеність є станом неоднознач-
ності розвитку певних подій у майбутньому, ступе-
нем нашого незнання і неможливістю точного пе-
редбачення основних величин і показників розвитку
діяльності підприємства… Ситуація невизначеності ха-
рактеризується тим, що ймовірність настання резуль-
татів рішень чи подій є невстановлюваною і зумовлюєть-
ся такими факторами, як складність і динамізм… [10, с.
15]" Серед інших джерел ризиків доцільно виділити:
діяльність суб'єктів трансферних відносин і форс-ма-
жорні обставини (рис. 1).

Аналізування матеріалів таких підприємств, як ВАТ
"Іскра", ВАТ "Мотор Січ", ЗАТ "Івеко-Мотор Січ", ТзОВ
"ІнтерПЕТ", ВАТ "Бердичівський машинобудівний завод
"Прогрес", ВАТ "Агрегат", ВАТ "Млiївський завод
технологiчного обладнання", ВАТ " Жовтнева кузня",
ВАТ "Сумсільмаш", ВАТ "Сумське машинобудівне нау-
ково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе", ВАТ "Хар-
ківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", ВАТ
"Азовмаш" тощо, а також низки наукових праць [1—4;
8—12; 14—16] показало, що підприємці та науковці
схильні невідомість наслідків реалізації інновацій роз-
глядати в якості результативної ознаки у порівнянні з
іншими джерелами виникнення ризиків. На їхню думку,
невідомість є причиною того, що суб'єкти, які викону-
ють конкретні види робіт під час розробки і реалізації
програм інноваційного розвитку, не прикладають мак-
симуму зусиль для повного, своєчасного і якісного ви-
конання своїх обов'язків. До того ж фахівці переконані,
що значна частка ризиків, пов'язаних із реалізацією
трансферного потенціалу, зумовлена бездіяльністю
окремих суб'єктів трансферних відносин. На їхню дум-
ку, ретельно проведені маркетингові дослідження мо-
жуть достовірно інформувати керівників програм інно-
ваційного розвитку машинобудівних підприємств (ІРМП)
про потенційну частку ринку
певного інноваційного продукту,
граничний рівень цін і попиту,
термін окупності вкладених
коштів тощо. Своєю чергою,
якість технологічних процесів
виготовлення інноваційної про-
дукції за визначеного обсягу
кошторисів виробничих витрат,
а також рівень новизни пропоно-
ваного продукту є безапеляцій-
ними аргументами на користь
встановлення монопольних цін,
що мало б забезпечити макси-
мально швидку окупність вкла-
дених коштів за рахунок отри-
мання надприбутків. Доцільно
зауважити, що монопольна ціна
може формуватись як дуже ви-

сока або дуже низька. Перший варіант може мати місце
в умовах, коли підприємство пропонує на ринок абсо-
лютну інновацію, яка не має аналогів і права власності
на яку — захищені. Найбільш ймовірним є те, що ця ціна
актуальна на початкових фазах комерціалізації інно-
вацій. Своєю чергою, другий варіант може обиратись
керівниками програм ІРМП тоді, коли інновації призве-
ли до суттєвого здешевлення машинобудівної продукції
при незмінності або покращанні її якості. Тобто сама
продукція є традиційною, але при її виробництві вико-
ристані нові види сировини, інноваційні методи виготов-
лення деталей, їхньої обробки тощо. Як наслідок, про-
понована підприємством продукція у порівнянні з про-
дуктами-аналогами стає дешевшою, на неї зростає по-
пит, збільшується обсяг збуту, що призводить до відпо-
відних наслідків.

Щодо форс-мажорних обставин як джерела виник-
нення ризиків, то, як відомо, їхню появу передбачити
практично неможливо, оскільки фактори, які їх спричи-
няють, рівномірно рознесені в часі. З огляду на це є усі
підстави стверджувати, що ймовірність виникнення
форс-мажорних обставин є однаковою в часі. Своєю
чергою, у просторі ймовірність виникнення форс-ма-
жорних обставин є неоднаковою. До просторових фак-
торів, які можуть спричинити форс-мажорні обставини,
слід віднести: територіальну близькість реалізації транс-
ферного потенціалу до зон підвищеної сейсмологічної
активності регіонів, де виникають військові конфлікти,
відбуваються зміни політичного устрою тощо.

Використовуючи експертну інформацію досліджу-
ваних машинобудівних підприємств, доцільно обчисли-
ти параметри економетричної моделі, що характеризує
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Рис. 1. Джерела виникнення ризиків в управлінні

трансферним потенціалом
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Таблиця 1. Вихідні дані для обчислення моделі невідомості

наслідків реалізації інновацій
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залежність між наведеними на рис. 1 видами джерел
виникнення ризиків в управлінні трансферним потенці-
алом. Економетричну модель запишемо так:
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 де � ��� �  — відповідно фактичні та розрахункові зна-
чення за моделлю невідомості наслідків реалізації інно-
вацій; Х

1
 — бальна оцінка діяльності суб'єктів трансфер-

них відносин як джерела виникнення ризиків; Х
2
 — баль-

на оцінка форс-мажорних обставини як джерела виник-
нення ризиків; u — залишки; 

�
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 — оцінки пара-
метрів моделі.

У табл. 1 наведено вихідні дані для обчислення мо-
делі невідомості наслідків реалізації інновацій.

Оператор оцінювання параметрів моделі 1МНК має
вигляд:
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де �� �— матриця, транспонована до матриці X.
С. Наконечний, Т.Терещенко і Т.Романюк стверджу-

ють, що матриця X, крім двох векторів незалежних
змінних, містить вектор одиниць. Він дописується в цій
матриці ліворуч тоді, коли економетрична модель має
вільний член. Не дописуючи вектора одиниць, вільний
член можна обчислити, скориставшись рівністю [16]:
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 де �� � середнє значення залежної змінної; 
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 —
середні значення незалежних змінних 
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Згідно з оператором оцінювання знайде-
мо:
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Отже, економетрична модель має вигляд:
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Знайдені методом 1МНК оцінки параметрів такі:
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 тобто, коли за всіх
однакових умов незалежна змінна Х

1
 збільшується на

одиницю, то залежна змінна 

� ��

збільшується на 0,003854
одиниці. Якщо за інших незмінних умов незалежна
змінна Х

2
 збільшується на одиницю, то залежна змінна

� ��  збільшується на 2,635838.
Ідентифіковані джерела виникнення ризиків в уп-

равлінні трансферним потенціалом доцільно розгляда-
ти також у розрізі загроз. Як відомо, загроза — це мож-
ливість або неминучість виникнення чогось небезпечно-
го, прикрого, тяжкого для кого-, чого-небудь [7, c. 293].
Узагальнення різних видів форм прояву загроз, пов'я-
заних із реалізацією трансферного потенціалу, дозво-
лило їх згрупувати (рис. 2).

Для встановлення відповідності ідентифікованих
видів загроз джерелам виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом, тобто зв'язків між ними про-
тягом 2009 р. нами було проведене експертне опитуван-
ня в середовищі керівників машинобудівних підпри-
ємств. За результатами обробки експертних даних було
обчислено лінійні коефіцієнти кореляції. Вихідні дані
для обчислення цих коефіцієнтів наведено у табл. 2.

Лінійний коефіцієнт кореляції обчислюють за фор-
мулою [13, с. 88—89]:
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де х — факторна ознака; у — результативна озна-
ка; n — кількість досліджуваних підприємств.
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Результати обробки даних для обчислення лінійних
коефіцієнтів кореляції на основі використання вищена-
веденої формули представлені у табл. 3. Виконавши об-
числення, нами отримано дев'ять значень лінійних ко-
ефіцієнтів кореляції r

1
=0,06309; r

2
=0,124399;

r
3
=0,940678; r

4
=0,974027; r

5
=0,991306; r

6
=0,956897;

r
7
=0,974027; r

8
=0,991305 і r

9
=0,956898.

Як бачимо, більшість з обчислених коефіцієнтів вка-
зують на тісний зв'язок між досліджуваними джерелами

�
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виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом і видами
загроз, якими характеризуються ри-
зики, що виникають в управлінні
трансферним потенціалом.

Окрім ідентифікування джерел
виникнення ризиків в управлінні
трансферним потенціалом, а також
видів загроз, актуальним завдан-
ням є також оцінювання ризиків.
Вивчення літературних джерел [5;
6; 10; 11; 17] і позицій керівників
досліджуваних машинобудівних
підприємств дозволило виявити, що
необхідність виконання цього зав-
дання викликана: потребою забез-
печення можливості обрання варі-
антів рішень щодо раціонального
використання трансферного потен-
ціалу, які характеризуються рівнем
ризику, нижчим за альтернативні
варіанти рішень; необхідністю вста-
новлення доцільності реалізації за-
ходів, націлених на зниження ризи-
ковості реалізації трансферного
потенціалу; необхідністю отриман-
ня даних для обгрунтування цін на
інноваційну продукцію (рис. 3). Як правило, методи оці-
нювання ризиків поділяють на кількісні та якісні. Якіс-
не оцінювання зводиться до ідентифікування за умов
невизначеності сподіваних позитивних результатів від
реалізації рішень на засадах врахування об'єктивних і
суб'єктивних факторів, що зумовлюють ризик. У свою
чергу, кількісне оцінювання дозволяє надати ризику
числове значення. Серед методів кількісного оцінюван-
ня ризиків виділяють загальні й спеціальні. До загаль-
них методів належить метод визначення ризику в абсо-
лютному або відносному вираженні. Серед спеціальних
методів, як правило, виділяють метод оцінювання ри-
зику на основі аналізування фінансової стійкості
підприємства (ФСП), доцільності витрат, ефективності
нововведень, систематичного ризику, точки беззбитко-
вості.

Поширеними є також метод оцінювання ризику за
допомогою дерева рішень, метод комплексного оціню-
вання ризику, метод аналогій тощо. Кожен із цих ме-
тодів має певні "за" і "проти". Так, при оцінюванні ризи-
ку в абсолютному вираженні мірою ризику є ймовірність
збитків або недоотримання прибутків чи доходу. Незва-
жаючи на те, що розробники цього методу передбачи-
ли градацію зон ризику, все ж таки цей спосіб має об-
межену сферу застосування. Передусім це пов'язано з
тим, що інвестор, використовуючи цей метод, зможе
коректно порівнювати ризиковість різних проектів лише
в тому випадку, якщо вони є однаковими за обсягом
інвестицій і вартістю майна потенційних реципієнтів.
Цього недоліку позбавлене обчислення ризику у віднос-
ному вираженні, а саме коефіцієнт варіації. Його, як
правило, розглядають як кількість одиниць середньо-
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Таблиця 2. Вихідні дані для обчислення лінійних коефіцієнтів

кореляції

Примітки: х
1
 — бальна оцінка невідомості наслідків реалізації інновацій як джере-

ла виникнення ризиків; х
2
 — бальна оцінка діяльності суб'єктів трансферних відносин

як джерела виникнення ризиків; х
3
 — бальна оцінка форс-мажорних обставини як дже-

рела виникнення ризиків; у
1
 — бальна оцінка загроз втрати очікуваних вигод під час

реалізації трансферного потенціалу; у
2
 — бальна оцінка загроз втрати інноваційних ре-

сурсів під час реалізації трансферного потенціалу; у
3
 — бальна оцінка загроз нездат-

ності машинобудівного підприємства виконати зобов'язання під час реалізації трансфер-
ного потенціалу; ПНП — порядкові номери підприємств. Порядкові номери підприємств
такі самі, як у табл. 1.

���� �

�� �
�

�� �
�

�� � � �� � �
� �� � � � �� � � � �� � �

� �� � � � �� � � � �� � �
� �� � � � �� � � �

�� �
�

�� �
�

�� �

�� �� �� ��� �� ��� 
� ��� �
� �� ��� ��� ��� �� ��� ���

�� �� ��� ��� ��� �� 
� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

�� 
�� ��� �� ��� ��� ��� ��� �
� �
� ��� ��� ��� ��� �� ��

� ���� ��� ��� ��� 
�� ��� �
� ��� ��� �� 
� �� �� �� 
��

�� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��

�� 
�� ��� ��� �� 
�� 
�� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� 
�� 
��

�� ���� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �
� ��� �
� ��� ���� ���


� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� 
�� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��

�� ���� ��� ��� ��� �� ��� 
� ��� ��� ��� ��� �� � ��� 
��

��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� �� 
�� ��� 
��

��� 
�� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
� ��� ��� ��

��� �� �� ��� ��� �� �� �
� ��� ��� �� 
� ��� ��� �� ���

��� � ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ���

�� ���� ��� �� ��� 
�� ��� �� ��� �
� �� ��� �� ��� �� ��

��� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �
� ��� �� ��� �� ��

��� ���� �� ��� ��� ��� 
�� �� ��� ��� ��� �� 
� � 
�� ��

������ �
��� ��� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ���
� ����� ����� 


�� ����� ������ ������

�

Таблиця 3. Результати обробки даних для обчислення лінійних коефіцієнтів кореляції
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квадратичного відхилення, що припадає на одиницю ма-
тематичного очікування. Н. Машина слушно зазначає:
"коефіцієнт варіації як безрозмірна величина дає мож-
ливість порівнювати результати двох проектів у абсо-
лютному вираженні непорівнянних …" [15, с. 63].

Щодо спеціальних методів оцінювання ризиків, то
практично всі вони мають вузьке коло застосування. Це
пов'язано із специфікою об'єктів, ризик яких оцінюєть-
ся. Ця обставина часто вимагає використання аналіти-
ком спеціальної інформації, що зумовлює обрання кон-
кретного методу. Так, оцінювання ризику на основі ана-
лізу ФСП вимагає обчислення та інтегрування абсолют-
них і відносних фінансових показників. Їхні значення
вказують на ризик неплатоспроможності підприємства
або ризик його неприбутковості. Для обчислення цих
ризиків використовуються дані фінансової звітності
машинобудівних підприємств. У свою чергу, якщо ана-
літик має намір ідентифікувати ризики, вихідні дані про
які неформалізовані у жодних звітах, то це може вима-
гати вибору таких методів оцінки ризиків, що дозволять
акумулювати описову інформацію, а пізніше надавати
їй числового виразу. До таких методів належать мето-
ди експертних оцінок, метод аналогій (евристичні ме-
тоди). Інколи ці методи є безальтернативними для от-
римання необхідних даних, проте вони не позбавлені
недоліків, зокрема, досі не вироблено обгрунтованого
підходу до встановлення критеріїв із підбору експертів.
Це ж стосується і обгрунтування обсягу вибірки при
формуванні робочої експертної групи.

Одним із поширених спеціальних способів оцінюван-
ня ризиків є метод аналізу доцільності витрат. Фахівці
стверджують, що перевага цього методу полягає в тому,
що, володіючи інформацією про статті витрат із макси-
мальним ризиком, можна знайти шляхи його зниження.
У свою чергу, вони визнають, що у відповідності до цьо-
го методу ризик приймається як цілісна величина і не
дораховуються джерела ризику [15]. Тобто результати
обчислення є недостатньо інформативними для прий-
няття рішень щодо зниження або ліквідації ризику.

Для оцінювання ризиковості програм інноваційно-
го розвитку використовують також показники рента-
бельності, зокрема коефіцієнт ефективності нововве-
день. При його обчисленні беруться до уваги такі фак-
тори, як: щорічний обсяг продажу і ціна інноваційного
продукту, тривалість життєвого циклу інноваційної про-
дукції, ймовірність технічного і комерційного успіхів, а

також обсяг витрат на створення інновац-
ійного продукту. З одного боку, справді,
успіх будь-якої інноваційної програми за-
лежить від обсягу реалізації інноваційної
продукції і тривалості періоду, доки ціна
на цю продукцію може бути максимально
високою; проте, з іншого боку, обсяг от-
риманого виторгу не вказує на величину
прибутку, який припадає на одиницю вит-
рат. Враховуючи це, формування виснов-
ку про рівень ризиковості програм інно-
ваційного розвитку на засадах викорис-
тання цього методу є некоректним. Недо-
ліки цього способу частково усуває метод
оцінювання ризику на основі аналізуван-
ня точки беззбитковості. Його сутність по-

лягає у тому, що інвестор прораховує обсяг готової про-
дукції, реалізація якої забезпечує окупність коштів,
вкладених у програму інноваційного розвитку. Обчис-
лена величина є граничним (мінімальним) обсягом ви-
робництва і реалізації готової продукції. Враховуючи це,
ризиковість програми аналізується лише протягом тер-
міну виробництва і реалізації цього обсягу. Проте, тут
наперед відомо, що граничний обсяг продукції не за-
безпечує підприємству прибутку, що вказує на не-
здатність підприємства залучати і погашати банківські
кредити протягом вказаного періоду. Враховуючи це,
аналізування точки беззбитковості під час оцінювання
ризиків доцільно розглядати лише фрагментом більш
глибокого і всестороннього дослідження.

Проведені дослідження дозволяють стверджувати,
що для оцінювання ризиковості реалізації трансферно-
го потенціалу під час виконання програм інноваційного
розвитку доцільним є коригування і комбінування про-
аналізованих методів. Як бачимо з рис. 4, ризик запро-
поновано ідентифікувати на засадах встановлення зон
окупності й прибутковості реалізації інноваційного по-
тенціалу, в тому числі трансферного. Ці зони розділені
точкою беззбитковості, яка вказує на граничний обсяг
виробництва і реалізації інноваційної продукції. З пред-
ставленої моделі видно, що точка беззбитковості може
змінювати своє розташування в залежності від обсягу
(Р) і ціни інноваційної продукції (С). Своєю чергою, об-
сяг витрат на реалізацію програм інноваційного розвит-
ку (V) є величиною незмінною. Слід визнати, що це твер-
дження досить умовне, оскільки збільшення обсягу ре-
алізації збільшує змінні витрати, проте ми обумовлює-
мо, що величина V включає весь обсяг витрат, який по-
в'язаний із реалізацією програми інноваційного розвит-
ку, у відповідності до складеного кошторису витрат за
програмою. Встановлення місця розташування точки
беззбитковості доцільно здійснювати із врахуванням
коефіцієнтів варіації обсягу збуту інноваційної продукції
(�

�
�� ), а також коефіцієнтів варіації рівня цін на іннова-

ційну продукцію (

�
�

��

), що визначають у розрізі фаз жит-
тєвого циклу інноваційної продукції машинобудівного
підприємства. Для встановлення значення коефіцієнтів
варіації доцільно використовувати метод експертних
оцінок, оскільки інші джерела інформації, наймовірні-
ше, тут будуть недоступні.

Визначивши зону окупності витрат, тобто обсяг ви-
торгу, за якого 

� �� �

, автоматично ідентифіковується

Рис. 3. Аргументи, які вказують на необхідність

оцінювання ризиків, що виникають під час управління

трансферним потенціалом
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зона прибутковості викорис-
тання інноваційного, зокрема
трансферного потенціалу під-
час реалізації програм ІРМП.
Ризик, пов'язаний із перебу-
ванням програми ІРМП у цій
зоні, у відповідності до запро-
понованої нами класифікації, є
загрозою втрати очікуваних ви-
год або загрозою нездатності
організації виконати зобов'я-
зання. З огляду на це, як видно
з рис. 4, в чисельник формули
введено витрати на реалізацію
програми ІРМП, що перетво-
рює коефіцієнт окупності вит-
рат на коефіцієнт рентабель-
ності використання інновацій-
ного потенціалу. Значення цьо-
го коефіцієнта має бути якнай-
більшим. Його обчислення, як і
коефіцієнта окупності, необхі-
дно розраховувати із врахуван-
ням  і , що визначають-
ся у розрізі фаз життєвого цик-
лу інноваційної продукції ма-
шинобудівного підприємства.

Таким чином, чим макси-
мальнішими є обсяг збуту і ціна
інноваційної продукції, тим
швидшим є перехід програми
ІРМП із зони окупності у зону
прибутковості. Максимальність
значень цих факторів у кожній
із зон визначають оптималь-
ність ризику реалізації транс-
ферного потенціалу під час ви-
конання програм ІРМП.

ВИСНОВКИ:
— трансферний потенціал

є здатністю підприємства залу-
чати ресурси для інноваційно-
го розвитку, а також здатністю
здійснювати передачу ресурсів
та інноваційної продукції спо-
живачам і бізнес-партнерам;

— джерелами виникнення ризиків під час форму-
вання і реалізації трансферного потенціалу є невідомість
наслідків реалізації інновацій, діяльність суб'єктів транс-
ферних відносин і форс-мажорні обставини;

— під час управління трансферним потенціалом ма-
шинобудівних підприємств виникають загрози втрати
очікуваних вигод, інноваційних ресурсів, а також нездат-
ності виконати зобов'язання;

— до аргументів на користь необхідності оцінюван-
ня ризиків, що виникають під час управління трансфер-
ним потенціалом, належать: забезпечення можливості
обрання варіантів рішень щодо використання трансфер-
ного потенціалу, які характеризуються рівнем ризику,
нижчим за альтернативні варіанти рішень; необхідність
встановлення доцільності реалізації заходів, націлених

на зниження ризиковості реалізації трансферного по-
тенціалу; отримання даних для обгрунтування цін на
інноваційну продукцію.

Подальші дослідження доцільно проводити у на-
прямі параметризації запропонованої моделі ідентифі-
кування ризику реалізації трансферного потенціалу під
час виконання програм ІРМП, зокрема необхідно впро-
вадити диференціювання у застосування моделі під-
приємствами в залежності від їхніх місця та функцій в
інноваційних виробничо-господарських структурах.
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ВСТУП
Надзвичайно важливого значення за сучасних умов

орієнтації економіки України на підвищення конкурен-
тоспроможності набуває активізація інноваційної діяль-
ності, оскільки без цього неможливим є здійснення про-
гресивних структурних зрушень у країні, суттєве онов-
лення реального сектора й загалом забезпечення ста-
лого соціально-економічного розвитку держави.

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростан-
ня інноваційної активності на міжнародному рівні:
збільшуються державні витрати на науково-дослідні роз-
робки, змінюються системи освіти і професійної підго-
товки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі
виробництва, формуються національні інноваційні сис-
теми; осягаються процеси введення і поширення інно-
вацій — як вони працюють і як змусити їх працювати кра-
ще. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що
відбуваються на планеті внаслідок людської діяльності.
Інновації — це інструмент впливу на соціально-економі-
чний процес розвитку суспільства. Інноваційні процеси,
їх впровадження в оновлення технологій, нові продукти
є основою економічного розвитку та складовою іннова-
ційної діяльності промислових підприємств.

Способи і методи оцінки ефективності інноваційної
процесів широко описані в економічній літературі. Цією
проблематикою займаються багато вітчизняних та за-
рубіжних науковців, таких як Андрійчук В. Г., Власюк О.С.,
Титаренко В.П., Базилюк Я.Б., Румянцева З.П., Маркін
Т.В., Воєводін С.А., Паламарчук Г.М., Фатхутдінов Р.А.,
Рожок В., Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Шестопалов
Г.Г., Острий О.Г., Сухорукова О.А., Зарицкий О. Ф., Ва-
силенко В.О., Довгань Л.Є., Должанський І.З., Загорна
Т.О., Кизим М.О., Нємцов В.Д., Пономаренко В.С., Ти-
хонов Р.М., Тридід О.М., Харів П.С. та ін. Практично у
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розглянуті основні методи оцінки ефективності інноваційних процесів промислових

підприємств у ринкових умовах. Проаналізовано методики, які застосовуються найчастіше,

наведені їх позитивні та негативні риси.

The article reviews the major methods of evaluating the effectiveness of innovation processes in

industrial enterprises in market conditions. It was analyzed most often used methods, described

their positive and negative features.

Ключові слова: інноваційні процеси, оцінка економічної ефективності інновацій, аналіз.

всіх роботах аналіз методики оцінки ефективності інно-
ваційної процесів базується на співвідношенні ефектів і
витрат (коефіцієнт економічної ефективності, його зво-
ротна величина, термін окупності додаткових витрат) з
подальшим їх порівнянням з нормативною величиною.
Але кінцевий результат може досягатися різними шля-
хами, врахування цього має важливе значення при ком-
плексній оцінці інноваційної діяльності підприємства.

Методичні та практичні засади оцінки інноваційних
процесів на промислових підприємствах в умовах рин-
кової економіки потребують більш детального опрацю-
вання, оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може
бути адаптований в Україні без урахування особливос-
тей розвитку вітчизняної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є проаналізувати основні методики

оцінки інноваційних процесів на промислових підприємствах
та визначати переваги та недоліки їх застосування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Методика розрахунку економічної ефективності

інноваційних процесів повинна базуватися на певній те-
оретичній концепції, яка передбачає вирішення комплек-
су таких питань, як: вибір і обгрунтування стратегічного
напряму досліджень; визначення критеріїв і показників
її економічної ефективності; оцінки її впливу на ефек-
тивність діяльності підприємства, а також вибір ефек-
тивного методу її здійснення. Враховуючи, що витрати
на інноваційну діяльність надзвичайно великі та ризи-
кові, важливою є розробка такої методики, яка дозво-
лила б за результатами аналізу всіх етапів інноваційної
діяльності приймати рішення щодо її доцільності.

Кількість і сукупність показників, які доцільно вико-
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ристовувати при комплексній оцінці інноваційної діяль-
ності, здебільшого залежать від обсягу виробництва
підприємницької структури. Керівники підприємств по-
винні вирішувати низку необхідних та важливих завдань,
щоб оцінити інноваційну діяльність за допомогою оцін-
ки інноваційних процесів за різними взаємопов'язаними
аспектами, які розглядаються окремо. До них належать
оцінка науково-інформаційного рівня підприємства, оці-
нка технічного рівня підприємства, а також оцінка техні-
ко-економічної ефективні інноваційних проектів. Пози-
тивний висновок щодо перших двох аспектів є важливою
базою для отримання високих кінцевих результатів.

Оцінка науково-інформаційного рівня підприємства
передбачає оцінку наукового рівня підприємства, рівня
інформаційного забезпечення і конкурентоспромож-
ність розробок, що забезпечують можливість досягнен-
ня поставленої підприємством мети. При використанні
даної методики найдоцільнішим для визначення рівня
науково-інформаційної забезпеченості підприємства є
використання коефіцієнтів наукомісткості виробництва,
коефіцієнта використання власних розробок, ко-
ефіцієнт використання результатів придбаних розро-
бок, які дають можливість обгрунтувати ефективності
власних розробок підприємства та визначити ефек-
тивність використання придбаних науково-дослідних
розробок сторонніх організацій.

При оцінці рівня інноваційної діяльності підприєм-
ства важливим є забезпечення раціонального співвідно-
шення між власними і придбаними розробками. Для
аналізу цього фактора можна використати коефіцієнт
співвідношення, який розраховується як співвідношен-
ня загальної кількості власних розробок до кількості
придбаних та дає змогу проаналізувати темпи здійснен-
ня прикладних досліджень на підприємстві.

Підвищення ефективності інноваційної діяльності
можливе за умови, що на підприємстві налагоджена си-
стема виявлення, збору, реєстрації, зберігання і пере-
вірки нових ідей, що характеризує патентно-ліцензійну
діяльність підприємства. Особливо важливе значення
має наявність патентної інформації, що є джерелом
інформації про стан світової техніки на сучасному етапі.
Не менш важливе значення для забезпечення ефектив-
ності інноваційної діяльності має своєчасне виявлення і
обгрунтування доцільності придбання розробок сто-
ронніх організацій. Оцінку інформаційного забезпечен-
ня інноваційної діяльності можна здійснювати на основі
розрахунку показника, який відображає кількість па-
тентів і винаходів у базі даних електронної бібліотеки,
зростання якого також сприятиме збільшенню кількості
інноваційних пропозицій.

Проте, проведення аналізу технічного рівня підпри-
ємства за відповідністю технічного й організаційного
забезпечення є одним з найголовніших при оцінки його
інноваційної діяльності за допомогою коефіцієнта онов-
лення продукції, коефіцієнта оновлення технології та
частки конкурентоспроможної продукції підприємства.

Важливість розрахунку показника оновлення про-
дукції для оцінки інноваційної діяльності підприємства
пояснюється тим, що на його основі можна зробити вис-
новок про доцільність її фінансування, адже нова про-
дукція, як правило, є конкурентоспроможною і проблем
з її збутом немає, особливо за умов ефективної діяль-

ності маркетингової служби підприємства.
Оцінювати технічний рівень забезпеченості іннова-

ційної діяльності можна також, використовуючи ко-
ефіцієнт оновлення технології, який дає змогу проана-
лізувати рівень впроваджених нових технологічних про-
цесів у їх загальній кількості.

Іншим важливим показником, який характеризує
ефективність інноваційної діяльності підприємства, є
питома вага конкурентоспроможної продукції, який
може перебувати в межах від 0 до 100%. Рівень конку-
рентоспроможності продукції зростає в міру наближен-
ня до 100 відсотків.

Критеріями ефективності інноваційних процесів є
економічні показники, за допомогою яких можна виз-
начити приріст економічного результату відносно вит-
рат. Ефективність інноваційного процесу визначається
лише після впровадження інновації, коли з'ясовується,
якою мірою вона задовольняє потреби ринку.

Одним з найважливіших критеріїв комплексної оцін-
ки інноваційної діяльності підприємства є визначення тех-
ніко-економічної ефективності інновацій, якій приділяєть-
ся багато уваги у науковій і методичній літературі.

Для визначення техніко-економічної ефективності
інновацій найчастіше використовується методика, яка
передбачає розрахунок порівняльної й абсолютної
ефективності нововведень (засобів і предметів праці),
дає змогу враховувати при цьому чинник часу. Як кри-
терій порівняльної економічної ефективності впрова-
дження нової техніки в методиці використано мінімум
приведених витрат. Однак цю методику можна викори-
стовувати лише тоді, коли всі порівнювані варіанти інно-
вацій передбачають однаковий річний обсяг випуску
нової техніки. При порівнянні варіантів, що передбача-
ють різні обсяги виробництва, доцільно здійснювати
розрахунок на одиницю продукції. При цьому замість
собівартості річного випуску продукції підставляють
собівартість одиниці продукції, а замість капіталовкла-
день — питомі капітальні вкладення [3].

Оцінка ефективності капітальних вкладень за даною
методикою визначення приведених витрат відзначаєть-
ся відносною простотою і дає змогу без особливих труд-
нощів встановити ефективність рішень, котрі прийма-
ються. Цьому методу властивий такий недолік, як не-
врахування зміни вартості грошей у часі.

Важливими є також розробки особливостей мето-
дики визначення економічної ефективності окремих
видів техніки.

Оцінка ефективності і доцільності капітальних вкла-
день, яка нівелювала б вплив чинника часу, грунтується
на приведенні цих витрат до одного моменту часу шля-
хом їх дисконтування. У процесі порівняння вартості
грошових коштів при їх інвестуванні в інновації і повер-
ненні прийнято використовувати два основних поняття-
майбутньої і теперішньої вартості грошей.

Також, у наукових працях П.С. Харіва, застосовуєть-
ся методика визначення економічної ефективності інно-
ваційних процесів. Оскільки питання про період, за який
доцільно розраховувати економічний ефект (річний еко-
номічний ефект чи ефект за весь термін служби), три-
валий час залишалося без відповіді, цінність даної ме-
тодики полягає в тому, що згідно з її положеннями еко-
номічний ефект інновацій розраховується на всіх ета-
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пах реалізації за весь період здійснення цих заходів і
визначається як різниця між вартісними оцінками ре-
зультатів і сукупних витрат [2].

Проаналізувавши дану методику, можна зробити
висновок, що усунути появ логічних та економічних по-
милок можна, використовуючи для оцінки економічної
ефективності інноваційних процесів методику, що дає
можливість адекватно розрахувати економічний ефект
не тільки у сфері виробництва, а й у сфері споживання.
Ця проблематика підіймалась в науковій літературі, є
розробки методики визначення економічної ефектив-
ності інноваційної діяльності в машинобудуванні дано-
го напряму. Але більшість з них не охоплює усіх сфер
інноваційного процесу (сфер створення і споживання).
Так, С.Ф. Покропивний, А.В. Савченко та А.А. Сладков
пропонують здійснювати оцінку ефективності іннова-
ційних процесів на основі методики визначення інтеграль-
ного економічного ефекту в сферах виробництва чи спо-
живання. При цьому перший метод передбачає розра-
хунок інтегрального економічного ефекту як дисконто-
ваної суми різниці верхньої граничної ціни нової техні-
ки та приведених витрат на її виготовлення, тоді як дру-
гий метод полягає у тому, що інтегральний ефект роз-
раховується лише у сфері споживання як дисконтована
сума різниці приведених витрат на виготовлення про-
дукції за весь термін виготовлення і використання нової
техніки [1].

Використання методики визначення інтегрального
економічного ефекту не дає змоги розрахувати ефект ви-
робника і споживача, а отже виявити чинники, що мають
суттєвий вплив на ефективність інноваційної діяльності.

Прийнятною методикою, що дає можливість усуну-
ти недоліки вищенаведеної розробки проблем оцінки
економічної ефективності нововведень у приладобуду-
ванні, можна вважати праці Плоткіна Я. Д., Львова Д. С.
та Харіва П. С., які дають змогу визначити економічну
ефективність інноваційних процесів у приладобудуванні
на прикладі конкретних видів техніки. Проаналізувавши
дані методики, можна зробити висновки, що в зв'язку з
переходом на ринкові засади господарювання слід зап-
ропонувати деяке їх вдосконалення. Методи, наведені в
даних працях, можна взяти за основу при відпрацюванні
методики визначення економічної ефективності іннова-
ційної діяльності машино- і, зокрема, приладобудівних
підприємств в умовах ринку, що дасть можливість кори-
стуватися показниками сумарного економічного ефекту,
терміну окупності, коефіцієнтом ефективності [2].

При оцінці економічної ефективності інноваційних
процесів майже всі показники розраховуються як по-
рівняльні величини. Тому оцінку техніко-економічного
порівняння нововведень слід розпочинати з вибору бази
порівняння-аналога, надалі провести порівняльну оцін-
ку, сформувати висновки про техніко-економічний рі-
вень новинки та оцінити конкурентоспроможності нової
продукції. Величина цих показників залежатиме від бази
порівняння-аналога. Даний захід забезпечить об'єк-
тивність оцінки економічної ефективності та надасть
змогу уникнути розробки і впровадження у виробницт-
во морально застарілих новинок, тому дуже важливою
проблемою є якнайшвидше її вдосконалення.

Вибір варіанта здійснення інноваційного процесу
повинен бути побудований таким чином, щоб мати змо-

гу встановлювати прямий зв'язок між технічними та еко-
номічними параметрами новинки, а також забезпечува-
ла розробку оптимальної конструкції виробу.

Якщо при визначенні економічної ефективності
інноваційного процесу сумарний ефект більший за 0,
тоді як економічний ефект за рахунок зміни витрат ви-
робництва від'ємний, необхідно додатково розрахову-
вати термін окупності або коефіцієнт економічної ефек-
тивності.

Проаналізувавши термін окупності та порівнявши
його з нормативним для галузі, можна зробити висно-
вок про ефективність інноваційного процесу. Аналогіч-
но можна проаналізувати й розрахунковий коефіцієнт
економічної ефективності.

ВИСНОВКИ
Проблемам оцінки ефективності інноваційних про-

цесів присвячені дослідження цілого раду відомих
вітчизняних та іноземних учених-економістів. Проте
значна кількість питань удосконалення організаційно-
економічного механізму активізації інноваційної діяль-
ності та ефективності інноваційних процесів й досі за-
лишаються невисвітленими і потребують теоретичного,
методичного та практичного вирішення.

На сучасному етапі інноваційні процеси, їх впровад-
ження в нові технології, нові продукти є основою еко-
номічного розвитку держави. Критеріями ефективності
інноваційних процесів є економічні показники, за допо-
могою яких можна визначити приріст економічного ре-
зультату відносно витрат. При цьому прибуток і дохід-
ність інновацій виступають не як мета, а як важлива умо-
ва і результат здійснення інноваційної діяльності-ство-
рення нових продуктів, технологій, послуг, що вплива-
ють на рівень життя суспільства.

У деяких випадках нововведення забезпечують по-
ліпшення лише одного з техніко-експлуатаційних пара-
метрів, який забезпечує соціальний ефект, наприклад,
поліпшуються умови праці й збільшується її безпека, що
покращує рівень відтворення робочої сили. Це може
одночасно супроводжуватися економічним ефектом,
припустимо, за рахунок зростання продуктивності праці.
Як наслідок, це може спричинити зниження собівартості
продукції, а це, в свою чергу, збільшує обсяг продажу
та призводить до зростання кількості прибутку. Отже,
зростання техніко-економічного рівня нововведення
значною мірою впливає на його конкурентоспромож-
ність.
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