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АНОТАЦІЯ. В статті проаналізовано основні показники інноваційної 
активності вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтовано 
необхідність визначення та класифікації ризиків інноваційної діяльності. 
Доведено, що найбільш доцільним підходом до визначення сутності та 
класифікації ризиків інноваційної діяльності слід вважати методичний підхід, 
що базується на визначенні етапу життєвого циклу інновацій. Визначено та 
обґрунтовано основні види ризиків, що можуть виникати на різних стадіях 
життєвого циклу інновацій.  
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ABSTRACT. In the article the scientific and methodological support of risk 
management of innovative activity at industrial enterprises was improved, 
depending on life cycle stage of innovations. It was substantiated that industry is 
one of the basic branches of the economy, and innovation is very important for it. 
On the basis of the analysis of innovation activity of domestic industrial 
enterprises, it has been proved that the problem of low efficiency of the 
organizational and economic mechanism of management of innovation 
development needs to be addressed promptly through the prism of the definition 
and classification of innovation activity risks. On the basis of analysis and 
generalization of the scientific report of management innovative development of 
enterprises, it was proved that the most original approach to the definition of the 
nature and classification of innovation activity risks should be considered a 
methodical approach based on the definition of life cycle stage of innovations. It 
was identified and substantiated the main types of risks that can arise at different 
life cycle stages of innovations. 
KEY WORDS: risk, innovative activity, industrial enterprises, life cycle of 
innovation. 

 
Вступ. Останнім часом економіка України все активніше переходить 

на інноваційну модель розвитку, коли всі елементи системи, і перш за все, 

підприємства, що створюють матеріальне багатство нації, усвідомлюють, що 

зростання ефективності та конкурентоспроможності можливо тільки за умов 

своєчасного оновлення виробництва на інноваційній основі. Інновації не 

тільки збільшують продуктивність праці, але і мультиплікують кількість, 

види, розміри, динаміку і непередбачуваність ризиків інноваційної 

діяльності, які слід своєчасно виявляти, класифікувати та оцінювати на всіх 

стадіях життєвого циклу інновації. Необхідні нові методи, моделі та 

принципи оперативного управління інноваційною діяльністю підприємств, 

так як для кожного етапу життєвого циклу інновації характерні специфічні 

ризики та зміни величини загального ризику, що, в свою чергу призводить до 

необхідності корекції всієї системи управління.  

В умовах нестійкого попиту на ресурси та товари існуючий процес 

управління ризиками інноваційної діяльності ускладнюється недостатнім 

оновленням методичного забезпечення ризик-менеджменту, нестачею 
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інвестицій, тривалими термінами розробки та реалізації інноваційних 

проектів, недостатнім рівнем економічної грамотності менеджерів, які 

впроваджують і експлуатують інновації. Зростають витрати на зовнішню і 

внутрішню експертну оцінку ризиків інноваційної діяльності без 

відповідного зростання якості оцінки, що призводить до зниження 

ефективності та конкурентоспроможності підприємств, які впроваджують 

інновації [13, c. 81]. Основна проблема полягає в низькій ефективності 

організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства, що вимагає комплексного дослідження проблеми, а також 

розробки нових методів, методик, моделей і технологій управління з 

урахуванням специфіки різних стадій життєвого циклу інновацій, які 

дозволяють підвищити ефективність практичних заходів. 

Мета. Удосконалення науково-методичного забезпечення управління 

ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах в 

залежності від стадії життєвого циклу інновацій. 

Результати. Динаміка кількості промислових підприємств України, 

що займалися інноваційною діяльністю за період 2010-2016 рр. (рис. 1) є 

неоднозначною. У 2012 р. значення даного показника збільшилось приблизно 

на 20% порівняно із значенням у 2010 р., а у 2014 р. зменшилось майже на 

8,5% порівняно з 2012 р. У 2015 р. кількість промислових  підприємств 

України, що займалися інноваційною діяльністю зменшилась майже вдвічі. 

Але, якщо дослідити показник питомої ваги промислових підприємств 

України, що займалися інноваційною діяльністю в загальній кількості 

промислових підприємств, то починаючи з 2014 р. спостерігається тенденція 

до щорічного зростання у середньому на 8%. Кількість впровадження 

інновацій на підприємствах України починаючи з 2015 р. також зростає (рис. 

2), зокрема кількість впроваджених нових технологічних процесів у 

виробництво збільшилась на 2272 од., а кількість впроваджених інноваційних 

видів продукції на 1003 од. 
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Рис. 1. Динаміка кількості промислових підприємств України, що займалися 

інноваційною діяльністю за період 2010-2016 рр. [1] 

Рис. 2. Динаміка кількості впровадження інновацій на промислових 

підприємствах України за період 2010-2016 рр. [1] 
 

Отже, аналіз кількості підприємств України, що займаються 

інноваційною діяльністю свідчить про те, що основними елементами 

інноваційної системи є, з одного боку, підприємства реального сектора 

економіки, які споживають інновації і тим самим окупають витрати на їх 

2043

2510 2188

1576
1743

1217

3489

2408

3238 3403
3138

3661
3136

4139

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, од

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, од



 

  271

виготовлення і впровадження через розробку і реалізацію інноваційних 

програм і проектів, а з іншого боку, суб’єкти інноваційної діяльності, які 

розробляють інновації (науково дослідні інститути; вузи, які виконують 

наукові дослідження; підприємства, які здійснюють виробництво інновацій 

як продукції; приватні особи, які займаються дослідницькою та 

винахідницької діяльністю тощо) [1]. 

Як відомо, саме промисловість є однією з базових галузей не тільки 

економіки України, але і світової економіки в цілому. Експортна 

орієнтованість промислових підприємств встановлює жорсткі вимоги до 

якості продукції на світовому ринку. Саме з цієї причини інновації мають для 

неї особливе значення. Незважаючи на те, що дана галузь вважається однією 

з найконсервативніших у світі, якість продукції вітчизняних виробників має 

перевершувати закордонні аналоги. Подібна конкурентна перевага може бути 

отримана тільки за умов переорієнтації на інноваційний шлях розвитку. У 

той же час, підвищення конкурентоспроможності вимагає оперативних 

заходів інноваційного оновлення виробництва, пов’язаного з високим рівнем 

ризиків, які супроводжують інноваційні проекти на всіх його стадіях. 

Зважаючи на вищезазначене, проблеми розробки та обґрунтування шляхів 

підвищення ефективності управління ризиками інноваційної діяльності на 

основі удосконалення системи їх ідентифікації, оцінювання та методів їх 

зниження і запобігання набувають значної актуальності.  

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що однією з 

основних перешкод активізації інноваційної активності сучасних 

промислових підприємств є відсутність адаптованого до вітчизняної 

специфіки науково-методичного забезпечення, необхідного для прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо впровадження нововведень. 

Зокрема, щодо розуміння сутності ризиків інноваційної діяльності, то 

множинність існуючих підходів пояснюється багатоаспектністю даного 

явища. Аналіз та узагальнення наукового доробку з даної проблематики 

дозволяє зробити висновок, що найбільш оригінальним підходом до 
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визначення сутності та класифікації ризиків інноваційної діяльності слід 

вважати методичний підхід, що базується на визначенні етапу життєвого 

циклу інновацій: 1) ризик як ймовірність недосяжності цілей; 2) ризик як 

ймовірність негативного впливу на діяльність в рамках інноваційних 

проектів; 3) ризик як ймовірність негативного впливу на кінцевий продукт 

інноваційної діяльності. 

Як відомо, життєві цикли зазвичай представляють собою 

послідовність з різних етапів. Їх конкретизація необхідна для забезпечення 

повноти опису ризиків при реалізації відповідних інноваційних проектів. І. 

Шумпетер визначає перший етап життєвого циклу інновацій: створення 

продукту [10].  

А Ф. Котлер та Г. Армстронг додають ще п’ять етапів (формування 

ідеї; відбір найбільш перспективних ідей; пошук шляхів реалізації ідеї; 

формування маркетингової політики; аналіз економічної ефективності) перед 

створенням продукту [13]. Ф. Бег’юлі стверджує, що першим етапом 

життєвого циклу інновації є техніко-економічне обґрунтування, а не 

створення [3]. Але всі основні підходи до класифікації етапів життєвого 

циклу інновацій мають дещо спільне: етап, що передбачає процес виведення 

інноваційного продукту на ринок. Саме цей етап супроводжується 

найбільшою вірогідністю виникнення різних типів ризику. Будь-який проект 

характеризується різними ризиками, що можуть виникати на відповідній 

стадії життєвого циклу інновації. Отже, узагальнення основних типів ризиків 

інноваційної діяльності на різних стадіях життєвого циклу інновацій 

наведено в табл. 1.  

Серед усього спектру існуючих ризиків інноваційної діяльності 

особлива увага повинна бути приділена ризикам, пов’язаним із залученням 

інтелектуальних ресурсів - сукупності накопичених знань за розробленими 

технологіями (ризики помилок при проектуванні, витоку інформації тощо). 

Також інноваційний проект схильний до таких ризиків, що виявляються при 

роботі зі звичайними інвестиційними проектами, якими не можна нехтувати 
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(ризики збільшення термінів виконання, ризики відсутності постачальників 

тощо) [5, с. 412]. 

Таблиця 1  

Узагальнення основних типів ризиків інноваційної діяльності на різних 

стадіях життєвого циклу інновацій 
Стадія життєвого  

циклу інновацій 

Ризики  
інноваційної діяльності 

НДДКР 

Техніко-
економічне 

обґрунтування 
проекту 

Впровадження 
технологічної 

схеми 
(підготовка 

виробництва) 

Комерціалізація 

Ризик відсутності 
постачальників ресурсів +

Ризик збільшення терміну 
постачання ресурсів +

Ризик збільшення терміну 
виконання проекту +

Ризик недосягнення 
планових обсягів 
продажів 

+ + 

Ризик помилкового 
вибору цільового 
сегмента ринку 

+ + 

Ризик зміни рівня цін + + 
Ризик виникнення 
договірних відносин з 
неплатоспроможними 
партнерами 

+

Ризик помилок при 
проектуванні + + 

Ризик непрацездатності 
ключових працівників + + + + 

Ризик витоку інформації + 
Ризик зупинки 
виробництва  +

Ризик зміни податкового 
законодавства + + 

Складено за джерелами [3, 5, 6, 10, 13] 

Отже, у кожному виді інноваційного проекту розглядається 

інноваційна складова з притаманними їй різновидами ризиків. Наприклад, в 

рамках проектів по впровадженню техніки нового виду найбільш 

актуальними є питання, пов’язані з ризиком помилкового вибору цільового 

сегмента ринку, але для проектів, які зачіпають модернізацію обладнання, 

дані ризики не є пріоритетними, оскільки цільовий ринок збуту вже освоєно 
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[2, c. 54]. Ризик відсутності постачальників ресурсів, зумовлених вимогами 

інноваційного проекту, має важливе значення при інвестиціях у 

високовитратні інноваційні проекти. Так як з обсягом інвестицій 

збільшується і обсяг залучених ресурсів, особливу роль набуває можливість 

диверсифікації джерел їх отримання [4, c. 289]. Ризик збільшення терміну 

постачання ресурсів (або повна відсутність поставок) при здійсненні 

закупівель притаманний промисловим підприємствам через наявність 

великого часового лага між етапами реалізації проекту [11, c. 672]. Такі 

фактори як висока складність виробничого процесу (наявність великої 

кількості проміжних етапів при виготовленні продукції, необхідність 

наявності широкого спектра деталей тощо), безперервність виробничого 

циклу, низька кваліфікація персоналу не тільки сповільнюють реалізацію 

інноваційного проекту, але і викликають збільшення рівня цін [6, c. 63]. 

Ризик недосягнення планових обсягів продажів проявляється, головним 

чином, як зменшення прибутку проекту, максимізація якої є головною метою 

інноваційної діяльності. Оскільки величина одержуваного прибутку від 

проекту визначає його ефективність, то ризик недосягнення планових обсягів 

продажів і помилкового вибору цільового сегмента ринку також входять до 

переліку ключових проектних ризиків [7, c. 147]. Будь-які технологічні 

інновації промислових підприємств спрямовано, насамперед, на отримання 

прибутку від реалізації продукту на цільовому ринку. Дана спрямованість 

генерує необхідність підвищення уваги до процесу збуту і просування 

інноваційної продукції. Виникнення ризику можливої зміни рівня цін 

породжується, насамперед, політикою ціноутворення промислового 

підприємства та ринковою кон’юнктурою. Цінові коливання можуть бути 

викликані цілим рядом причин, в число яких входить не тільки валютні 

коливання, а й зміни державної фіскальної політики, а також неофіційні 

угоди про розподіл ринків, встановлення цін на ресурси, продукцію тощо [8, 

c. 83]. Ризик входження в договірні відносини з неплатоспроможними 

партнерами також безпосередньо залежить від змін рівня цін. Особливого 
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значення набувають ризики помилок при проектуванні [9, c. 190]. Реалізація 

подібного ризику найбільш небезпечна, оскільки може спричинити за собою 

неможливість реалізації проекту в цілому та виникнення збитків, що 

перевершує обсяги коштів, які інвестуються промисловими підприємствами 

не тільки на етапі проведення НДДКР, а й протягом усього життєвого циклу 

інноваційного проекту. Підвищена складність реалізації інноваційних 

проектів у промисловості, викликана необхідністю залучення великої 

кількості працівників різних спеціалізацій, що в свою чергу призводить до 

зростання значущості ризику виникнення непрацездатності ключових 

працівників. При цьому з одного боку, збільшується ймовірність заміни 

непрацездатного співробітника, що тягне до незначних втрат за рахунок 

необхідності часткового перенавчання, а з іншого - ставляться під загрозу 

терміни виконання проекту. Ризик витоку інформації також безпосередньо 

пов’язаний з кількістю осіб, задіяних в проекті, при цьому особливе значення 

має психоемоційний настрій (взаємини між працівниками та керівництвом, 

згуртованість колективу тощо). Ризик зупинки виробництва характерний для 

проектів з реалізації процесних інновацій. При цьому його значимість 

обумовлюється принциповим призначенням промислових підприємств - 

виготовленням продукції за рахунок використання виробничих потужностей. 

Ризик зміни податкового законодавства має особливе значення для 

транснаціональних корпорацій, які здійснюють свою діяльність в декількох 

країнах. За рахунок постійно мінливого законодавства, регламенту митних 

процедур тощо тривалі інноваційні проекти можуть стати нерентабельними.  

Висновки. Проведений аналіз інноваційної активності вітчизняних 

промислових підприємств дає підстави стверджувати, що проблема низької 

ефективності організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком потребує негайного вирішення крізь призму 

визначення та класифікації ризиків інноваційної діяльності. На основі аналізу 

та узагальнення наукового доробку з питань управління інноваційним 

розвитком підприємств визначено, що найбільш оригінальним підходом до 
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визначення сутності та класифікації ризиків інноваційної діяльності слід 

вважати методичний підхід, що базується на визначенні етапу життєвого 

циклу інновацій. Таким чином, в статті удосконалено науково-методичне 

забезпечення управління ризиками інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах в залежності від стадії життєвого циклу інновацій. Визначено 

та обґрунтовано основні види ризиків, що можуть виникати на різних стадіях 

життєвого циклу інновацій. В якості напряму подальших досліджень 

доцільним буде визначити розробку організаційно-економічного механізму 

управління ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах.  
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено та обґрунтовано практичні рекомендації 
щодо формування ефективного механізму страхування майна 
сільськогосподарських товаровиробників.  Визначено проблемні моменти 
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їх вирішення. Встановлені пріоритетні напрями удосконалення страхування 
майна сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням попиту і 
пропозиції на агроринку. 
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