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ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО  
РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

На сьогоднішній день, вирішення проблем та задач в га-
лузі інноваційного підприємництва є особливо актуальними. 
Саме розвиток інноваційного бізнесу дає можливість досягти 
стратегічного вектору, який пов’язаний з подоланням сиро-
винної залежності вітчизняної економіки та розвитком ново-
го технологічного устрою. Теорія і практика управління ін-
новаційною діяльністю свідчить про неможливість 
розв’язання актуальних проблем економічного розвитку ре-
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гіонів України без збільшення кількості інноваційно орієн-
тованих підприємств малого та середнього бізнесу, а також 
підвищення результативності їхньої діяльності. 

Інновації можуть бути джерелом розвитку підприємни-
цтва та економіки загалом, тільки за умови активного та 
ефективного їх використання або генерування. Малі та сере-
дні підприємства інноваційного напрямку відіграють значну 
роль в економічному розвитку регіонів. Сучасний світ де-
монструє новий характер взаємовідносин з різними інститу-
тами ринку, змінились їх функції та роль в створенні нових 
робочих місць, досягненні стабільності в суспільстві. За різ-
ними оцінками, малі та середні інноваційні підприємства 
(МСП) народжують до 40% світових ідей та прототипів нових 
продуктів і технологій [1–4]. 

Успіх розвитку МСП (їх кількісне та якісне зростання) 
активно впливає на досягнення збалансованості економіки 
регіонів, виступає необхідним фактором інноваційного на-
прямку усього господарського комплексу. Досягнення необ-
хідної неперервності та масштабності інноваційного процесу 
тісно пов’язане з потенціалом та станом підприємства, орієн-
тованих на розробку нових знань, впровадження новітньої 
продукції в промисловості, комерціалізації наукових дослі-
джень. За оцінкою [2], саме мала інноваційна підприємниць-
ка діяльність значно змінює пріоритети прикладних дослі-
джень та розробок, активно стимулює процес створення но-
вого промислового підприємства. 

Особливе місце серед МСП займають малі інноваційні пі-
дприємства – стартапи. На сьогоднішній день, розвиток прак-
тики стартапів в Україні знаходиться на початковому етапі. Це 
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пов’язано з високими ризиками інвестування в стартапи. Щоб 
подолати упередженість інвесторів, власнику стартапу необ-
хідно провести попередню оцінку проекту, визначити потенці-
ал свого проекту. На етапі планування нового проекту вико-
навця цікавить яких трудовитрат зажадає проект, за який тер-
мін він буде реалізований і, головне, скільки коштів на це буде 
потрібно. При неправильному розрахунку бюджету проекту 
можна не тільки втратити частину доходу, але й зазнати знач-
них збитків. Щоб уникнути подібних провалів проводять по-
передню оцінку проекту, і на її основі приймається рішення 
про реалізацію проекту або про його відхилення. 

Для визначення потенціалу проекту існують різні мето-
дики. Всі вони мають свої сильні і слабкі сторони. Щоб виб-
рати конкретний спосіб оцінки потенціалу МСП необхідно 
мати чітке уявлення про те що таке інноваційне підприємст-
во і як воно функціонує. 

Так наприклад, на думку П. Тіля «однією з важливих 
умов виживання будь-якого інноваційного проекту є вміння 
засновників дивитися на світ по-новому, помічати виграшну 
ідею, яку ніхто ще не розвинув» [2]. С. Бланк і Б. Дорф [3] 
описують досвід створення стартапів, дають чітку методику 
того, як створюються нові бізнеси, крок за кроком. Д. Коен і 
Б. Фелд акцентують увагу на практичних питаннях роботи з 
ідеями, створення і вдосконалення продукту, цінності для 
споживача, формування команди, пошуку інвестора та фі-
нансування [4]. У роботі В. Харніша [5] описаний шлях підп-
риємства від невеликої підприємницької компанії до добре 
структурованої корпорації, а також пов’язані з цим принци-
пи розвитку компаній. 
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В усіх вищезазначених роботах відзначаються наступні 
характерні риси оцінювання МСП: відсутність фінансової 
історії, високий ризик «невживання», відсутність статистич-
ної інформації. Так як відсутність фінансової історії унемож-
ливлює здійснення адекватної оцінки стартапу то, на нашу 
думку, з цією метою доцільно використати метод аналогій. 

Для аналізу ризику, яким може бути обтяжений, новий 
проект, доцільно виявити дані про наслідки впливу неспри-
ятливих чинників ризику якихось близьких за сутністю до 
раніше виконуваних проектів. Під час використання анало-
гів необхідно застосовувати бази даних та знань щодо чин-
ників ризику. Ці бази будуються на матеріалах літературних 
джерел, пошукових робіт, моніторингу, опитувань фахівців 
тощо. 

Одержані таким чином дані можна обробити, викорис-
товуючи відповідний математичний апарат та обчислюваль-
ну техніку для виявлення залежностей та з метою врахуван-
ня потенційного ризику. Вміння правильно розрахувати по-
тенціал інноваційного проекту дозволить власнику обґрун-
тувати його доцільність перед інвесторами та втілити інно-
ваційну ідею в життя. В свою чергу, втілення інновацій ви-
значає темпи науково-технічного прогресу, ефективність 
економічного розвитку регіону. 
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ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСТА КИЄВА 

Столиця України знаходиться під впливом багатьох фа-
кторів природної і техногенної небезпеки, ризики та загрози 
від яких набувають все більш комплексного характеру. Вели-
кузагрозу для міста становлять техногенні надзвичайні ситу-
ації, однією з причин виникненняяких є значнийзнососнов-
нихфондів. Не меншгострою є проблема природних катаст-
роф, якіпризводять до людськихвтрат та великих економіч-
нихзбитків. Екологічна модернізація може стати одним з на-
прямів гарантування безпеки населенню міста Києва. 

На сьогоднішній день ми є свідками процесу екологіза-




