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Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до аналізу інноваційних проектів для 

промислових підприємств з урахуванням всіх варіантів розвитку ситуацій їх впровадження. 
Розвинена шкала рівнів ризику та відповідних їм управлінських рішень. Удосконалено 
методичний підхід до оцінювання інноваційного ризику, який дає змогу враховувати взаємодію 
комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього впливу, отримувати виваженіші оцінки та 
порівнювати такі оцінки для різних проектів. 

Ключові слова: інноваційний проект, теоретико-методичний підхід, аналіз, етапи, ризик, 
модель, промислове підприємство, управлінське рішення. 

 

In the article is grounded methodical approach to the analysis of innovative projects for the 
industrial enterprises based on consideration of all options for the development situations of their 
implementation. Obtained subsequent development appropriate levels of risk and their management 
decisions. Improved methodical approach to risk assessment innovation that helps to take into account 
the complex interplay of internal and external influences, receive more fine-assessment and compare 
these estimates for various projects. 

Key words: innovative project, theoretical and methodical approach, analysis, stages, risk, model, 
an industrial enterprise management solution. 
 

Вступ. Сучасний успішний розвиток промислових підприємств складно уявити без інновацій, що 
характеризуються не лише високим ступенем прибутковості, а й відповідним рівнем ризику, який необхідно 
аналізувати і враховувати. Існує багато підходів до кількісного оцінювання невизначеності та спричиненого 
нею ризику [1–6], але переважна частина з них у чистому вигляді є неприйнятними для обчислення ризиків 
інноваційних проектів [7–9]. Єдиний метод, який би повністю відповідав вимогам до оцінювання 
інноваційних ризиків, виокремити також важко і потрібно використовувати їх комбінацію, залежно від 
особливостей сфери чи видів діяльності промислових підприємств.  

Критеріями вибору методів оцінювання ризиків інноваційних проектів можуть бути: рівень 
інформаційного забезпечення на певному підприємстві, кваліфікація фахівців тощо. У разі невідповідності 
інформаційного забезпечення використовують метод експертних оцінок, при цьому аналіз кон'юнктури ринку 
є основою кількісної оцінки ризику.  

Отже, добірка складових для комбінування згідно з теоретико-методичним підходом до аналізу 
інноваційних проектів становить проблему та певний науковий і практичний інтерес.  

 
Постановка задачі. Мета: обґрунтувати теоретико-методичний підхід до аналізу інноваційних 

проектів промислових підприємств. Завдання: дослідити підходи до аналізу та оцінювання інноваційних 
проектів; запропонувати складові для оцінки інноваційних ризиків; удосконалити шкалу рівнів ризику та 
відповідних їм управлінських рішень; удосконалити теоретико-методичний підхід до оцінювання ризиків 
інноваційних проектів. Методи дослідження: порівняльний аналіз і узагальнення.  

 
Результати. Більшість підходів до аналізу та оцінки ризиків інноваційних проектів не є 

універсальними і їх можна використовувати лише на етапі „відсікання” проектів, а послуговуватись ним як 
основними, особливо на етапі кризового розвитку економіки, недоцільно взагалі. Найприйнятнішим для 
аналізу інновацій для промислових підприємств більшість науковців вважають експертний метод. Проблему 
добору експертів та довіри їх висновкам можна частково вирішити, обчисливши коефіцієнт конкордації їхніх 
думок. 

Ситуація впровадження інноваційного проекту – багатоваріантна, через невизначеність/неповну 
визначеність впливу окремих факторів. Якщо будь-який варіант прийняття управлінських рішень розглядати 
як ймовірність поєднання у певний спосіб наявних ресурсів і можливостей, за умов впливу на них зовнішніх 
та внутрішніх факторів, то можна визначити всі варіанти і вибрати найкращий (за певними параметрами).  
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Для визначення можливих варіантів розвитку ризикової ситуації, а також прийняття правильних 
управлінських рішень пропонуємо застосувати правило морфологічного синтезу, яке дає змогу аналізувати 
ланцюгові поєднання чинників і робити висновки, врахувавши увесь їх комплекс. Правило морфологічного 
синтезу основане на тому, що на основі аналізу поєднання двох чинників (наприклад, факторів або потреб чи 
ризиків) можна визначити (або не визначити) третій чинник, який можна оцінити математично і в поєднанні 
(наприклад, сумі) з іншими подібними чинниками покласти в основу прийняття обґрунтованого 
управлінського рішення (табл. 1). 

Якщо визначати доцільність певної інновації не лише економічними параметрами, а ще й її 
відповідністю потребам, запитам і вимогам споживачів, підприємства та суспільства, то потрібно не тільки 
проаналізувати, наскільки ця інновація стала, тобто наскільки дія різних факторів може на неї вплинути 
(посилити або знищити взагалі), а ще й розглянути дію цих факторів на всіх суб’єктів інноваційного процесу 
(контрагентів підприємства, споживачів тощо). Отже, для аналізу інноваційного проекту потрібно: 

1. Проаналізувати споживацький попит (Пс): потреби і вимоги споживачів та їхню купівельну 
спроможність (готовність платити), тобто запити. 

2. Проаналізувати готовність підприємства до цієї інновації (Пп): його потенціал (тобто можливості та 
ресурси). 

3. Визначити відповідність запитів споживачів (П1) і потреб підприємства (П2), тобто наявність точок 
перетину. 

4. Якщо остання умова виконується, то виконати подальший факторний аналіз та оцінку впливу факторів:  
– на споживацький попит, 
– на потреби підприємства, 
– на сам інноваційний проект. 
5. За отриманими результатами приймають управлінські рішення щодо реалізації проекту.  
Пропонуємо перевіряти відповідність інновації одночасно запитам споживачів (П1) і потребам 

підприємства (П2), а також проаналізувати вплив факторів зовнішнього середовища (Ф11і) та внутрішнього 
середовища (Ф2і), які ми розглядали на відповідність інновації вимогам і потребам споживачів (Пс) за 
допомогою поля матриці (табл. 1). 

За результатами аналізу змін споживчих переваг можна вибрати певні управлінські рішення (А1-А2). 
Потреби підприємства можуть також змінюватись під впливом різних факторів, що вимагає відповідних 
управлінських рішень (Б1 - Б3). 

Як зазначалось вище, інноваційні проекти потребують поглибленого аналізу результатів взаємного 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів інноваційного ризику (В1 - В596), який можна покласти в основу 
вибору управлінських дій (Д1 – Д3). Отже, кожний крок аналізу пов’язаний з визначенням результату на 
основі поєднання двох параметрів системи. 

Матриця морфологічного синтезу варіантів розвитку ситуації впровадження інноваційного проекту 
(табл. 1) виглядає переобтяженою і може бути виконана з окремих блоків (рис. 1). 

 
 Маркетингове дослідження ринку 

Факторний аналіз  
(SWOT-аналіз) 

Управлінські рішення Бл
ок
и/
ет
ап
и 
ан
ал
із
у 

 
 

Рис. 1. Етапи аналізу інноваційних проектів (узагальнено) 
 

1-й блок – результати маркетингового дослідження ринку щодо готовності сприйняття інновації (крім 
відповідності споживацьким вимогам і потребам підприємства, можна дослідити “можливості ринку”, 
“можливості контрагентів” тощо); 

2-й блок – факторний аналіз (SWOT-аналіз як основа); 
3-й блок – управлінські рішення відповідно до визначених меж ризику. 
Аналіз окремими блоками дає змогу відсікти найризиковіші проекти, але для тих проектів, які 

отримали позитивні результати, потрібно будувати всю матрицю, адже саме вона передбачає аналіз взаємного 
впливу всіх чинників інноваційного ризику. 

За допомогою матриці можна виявити, які окремі параметри (або їх сума) системи, тобто фактори 
ризику, є важливими (або неважливими) для конкретного підприємства. 
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Таблиця 1 
Матриця морфологічного синтезу для прийняття управлінських рішень щодо впровадження інноваційного проекту 

 

Резуль-
тати  

дослід-
ження 

Факторний аналіз 
Ре-
зуль-
тат 

Управлінські 
рішення 

 

Пс Пп Ф1101 Ф1102 Ф110

3 
Ф1104 Ф1105 Ф1106 Ф1107 Ф1108 Ф1109 Ф1110 Ф1111 … Ф203 Ф204 Ф205 Ф206 Ф207 Ф208 Ф209 Ф210 Ф211 ∑ Уі Уі Уі 

Пс  П1 З1 З2 З 3 З 4 З 5 З 6 З 7 З 8 З 9 З 10 З 11  З 27 З 28 З 29 З 30 З 31 З 32 З 33 З 34 З 35 З∑ А1 - А2 

Ре
зу
ль

-
та
ти

 

Пп П2  С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11  С27 С28 С29 С30 С31 С32 С33 С34 С35 С∑ Б1 Б2 Б3 

Ф1101    В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10  В26 В27 В28 В29 В30 В31 В32 В33 В34 
Ф1102     В35 В36 В37 В38 В39 В40 В41 В42 В43  В59 В60 В61 В62 В63 В64 В65 В66 В67 
Ф1103      В68 В69 В70 В71 В72 В73 В74 В75  В91 В92 В93 В94 В95 В96 В97 В98 В99 
Ф1104       В100 В101 В102 В103 В104 В105 В106  В122 В123 В124 В125 В126 В127 В128 В129 В130 
Ф1105        В131 В132 В133 В134 В135 В137  В153 В154 В155 В156 В157 В158 В159 В160 В161 
Ф1106         В162 В163 В164 В165 В166  В182 В183 В184 В185 В186 В187 В188 В189 В190 
Ф1107          В191 В192 В193 В194  В210 В211 В212 В213 В214 В215 В216 В217 В218 
Ф1108           В219 В220 В221  В237 В238 В239 В240 В241 В242 В243 В244 В245 
Ф1109            В246 В247  В263 В264 В265 В266 В267 В268 В269 В270 В271 
Ф1110             В272  В288 В289 В290 В291 В292 В293 В294 В295 В296 
Ф1111               В312 В313 В314 В315 В316 В317 В318 В319 В320 
Ф1112               В335 В336 В337 В338 В339 В340 В341 В342 В343 
…                        
Ф203                В560 В561 В562 В563 В564 В565 В567 В568 
Ф204                 В569 В570 В571 В572 В573 В574 В575 
Ф205                  В576 В577 В578 В579 В580 В581 
Ф206                   В582 В583 В584 В585 В586 
Ф207                    В587 В588 В589 В590 
Ф208                     В591 В592 В593 
Ф209                      В594 В595 

Ф
ак
то
рн
ий

 а
на
лі
з 

Ф210                       В596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В∑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д3 
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Визначивши ризики інноваційних проектів за допомогою матриці морфологічного синтезу, можна 
приймати зважені управлінські рішення, співвідносячи ґрунтовні розрахунки з допустимими межами ризиків 
для підприємства-інноватора. 

Варіанти управлінських рішень можна звести до трьох основних напрямів: 
– ризики може мінімізувати/нейтралізувати саме підприємство-інноватор;  
– ризики можуть бути нейтралізовані за рахунок додаткових дій (страхування ризику, ф’ючерсних 

та опціонних угод тощо); 
– ризики не відповідають допустимим межам і змушують „відсікти” неприйнятні інноваційні 

проекти на етапі їх розгляду. 
 

max25,0 РPфакт≤

max5,0 РPфакт≤

max75,0 РPфакт≤

Результати 
незадовільні 

Потреби
підприємства 

Пп 

Запити  
споживачів  

Пс 

Фактори  
впливу 

(Ф1, …, Фn) 

Пс?Пп ?Ø 

max75,0 РPфакт>

max25,0 ÐPôàêò >

Попередній відбір ідей  
інноваційних проектів  

Оцінка відповідності запитів споживачів
і потреб товаровиробників 

Пс?Пп =Ø 

max
ФіСi РP >

Оцінка впливу на запити споживачів попарних 
поєднань факторів (Фі) (матриця морфологічного

синтезу в табл. 2)

maxС
ФіСi РP ≤  

Оцінка впливу на потреби товаровиробників 
попарних поєднань факторів (Фі)  

(матриця морфологічного синтезу в табл. 2)

maxn
Фіni РP ≤

Розрахунки величин  Рфакт і Рmax  
для споживачів і товаровиробників 

?

Реалізація  
проекту 

?

?

Розробка зовніш-
ніх заходів щодо 
зниження чи 
компенсації 

Остаточний вибір інноваційного проекту   

? 

Результати задовільні 

Розробка внутрішніх 
заходів щодо 

зниження ризику 

?

?

?

max5,0 ÐPôàêò >

 

Рис. 2. Графічна модель аналізу інноваційних проектів 

У формалізованому вигляді потреби споживачів можна розглядати як множину: 
Пс={пс1, …, псn}       (1) 

А потреби підприємства як множину: 
Пп={пп1, …, ппm}       (2) 

Тоді, поєднавши ці множини, можна отримати у загальному вигляді два результати: 
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1) є спільні інтереси споживачів і підприємства-товаровиробника: 
Пс,п= Пс ∩ Пп =Ø       (3) 

2) немає спільних інтересів: 
Пс,п= Пс ∩ Пп ≠Ø       (4) 

На наступному етапі аналізують можливі відхилення від очікуваного результату (вдалого 
впровадження інновації) внаслідок несприятливого впливу факторів (Фі), тобто ризики. Загальний вигляд 
функції ризику (Р): 

Рі= f (Ф1, …Фк)       (5) 
 
Вплив кожного фактора на параметр системи (запит споживачів, потребу підприємства, інший фактор) 

експерти оцінюють у діапазоні від 0 (не впливає) до 1 (максимально впливає) і проставляють у відповідну 
клітину матриці. Приймають управлінські рішення за результатами обчислень величини: 

∑
=

=
п

і
іфакт ФP

1

,       (6) 

де n – загальна кількість факторів; Рфакт порівнюється з Рmax=n.  
Рішення про відмову від реалізації проекту можна прийняти і за одиничним фактором, якщо його 

значення виходить за межі критичних значень для цього фактора, що є недопустимим для цього 
підприємства: 

max
Фіi РP ≥        (7) 

У загальному вигляді схема аналізу інноваційних проектів на основі матриці морфологічного синтезу 
подано на рис. 2. 

Залежно від їх співвідношення виділяють ситуації ризику і відповідних їм управлінських рішень (табл. 
2), яка визначена за аналогією з аналогічними шкалами та доведена на підставі практичних прикладів. 

 
Таблиця 2 

Рівні ризику та управлінські рішення залежно від результатів аналізу 

Діапазон значень Рі Рівень ризику Управлінські рішення 

0,00 < Рфакт ≤ 0,25·Рмах Мінімальний  

0,25 ·Рмах< Рфакт ≤ 0,50·Рмах Прийнятний 

Реалізовувати інноваційний проект, прийнявши рівень ризику  

0,50 ·Рмах< Рфакт ≤ 0,75·Рмах Допустимий Реалізовувати інноваційний проект за умови додаткових заходів 
мінімізації певних підвидів інноваційного ризику, прийнявши 
рівень ризику  

0,75·Рмах< Рфакт ≤ Рмах Неприпустимий  Відмовитись від реалізації проекту 
 

За результатами цього аналізу приймаються управлінські рішення.  
 
Висновки. Отримані результати дають змогу зробити такі висновки: 
• обґрунтовано науково-методичний підхід до аналізу та оцінювання інноваційних проектів на основі 

матриці морфологічного синтезу, за якою можна проаналізувати всі варіанти розвитку ситуації впровадження 
інноваційного проекту і яку можна покласти в основу вибору адекватних управлінських рішень; 

• розвинена шкала рівнів ризику та відповідних їм управлінських рішень; 
• удосконалено методичний підхід до оцінки інноваційного ризику, що, на відміну від традиційних 

підходів, враховує взаємодію комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього впливу і дає змогу отримати 
виваженішу оцінку та порівнювати такі оцінки для різних проектів. 

Ці пропозиції можна покласти в основу аналізу менеджерами промислових підприємств інноваційних 
проектів з метою визначення можливості/доцільності їх впровадження. 
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Розкрито важливість інформаційного забезпечення логістичного процесу та визначено 

інформаційну логістику, що має самостійне призначення у бізнесі та управлінні інформаційними 
потоками і ресурсами. Інформаційні системи як самостійний виробничий чинник органічно 
поєднують всі логістичні підсистеми.  

Ключові слова: логістичний процес, інформаційні потоки, логістичний менеджмент, 
логістичні інформаційні системи, управління процедурами, підтримка логістичних рішень. 

 
The article deals with important meaning of informational supplement process and exacts special 

informational logistic, which has individual appointment in business and management of informational 
stream and resources. Informational systems, as independent production factor, connect all logistic 
subsystems.  

Keywords: logistic process, informational streams, logistic management, logistic informational 
systems, management of procedures, support of logistic decisions. 
 

 Вступ. Ще декілька років тому основні проблеми, які поставали перед розробниками логістичних 
систем, стосувались сфери фізичних потоків товарів і сировини. Під інформаційним забезпеченням фізичного 
процесу руху товарів від постачальника до споживача розуміли лише супровідну документацію. З 
поширенням логістичних систем на підприємствах все більше відчувалась необхідність у розвитку та 
застосуванні на практиці логістичних інформаційних систем, які могли б органічно поєднати всі логістичні 
підсистеми (логістику постачання, виробничу логістику, логістику розподілу тощо). Успішному 
впровадженню цієї концепції сприяло розуміння того факту, що інформація на сучасному етапі розвитку 
виробництва – це самостійний виробничий чинник, потенційні можливості якого відкривають широкі 
перспективи для посилення конкурентоспроможності компанії. 

 Серед різноманіття пошуків шляхів розвитку ринку, засобів виробництва, нових напрямів діяльності 
комерційно-посередницьких організацій і підприємств викликають значний інтерес наукові дослідження і 
практичні новації, поєднувані поняттям “логістика”. 

 Протягом останніх років бурхливо розвиваються основані на інформатиці нові логістичні технології. 
Інформаційні системи займають у цих технологіях центральне місце. Підприємство є відкритою системою, 
що матеріальним та інформаційним потоками зв'язана з постачальниками, споживачами, експедиторами і 
транспортними організаціями. При цьому виникають труднощі подолання місць стику між інформаційними 
системами підприємства й інших організацій. У місцях стику матеріальний чи інформаційний потік 
переходить через межі правочинності та відповідальності окремих підрозділів чи підприємства через межі 
самостійних організацій. Забезпечення плавного подолання місць стику є одним з важливих завдань 
логістики. 

 Інформаційне забезпечення логістичного управління є однією з найважливіших і найактуальніших 
проблем. Інформація стає логістичним виробничим фактором. Завдяки їй може скоротитися складування 
(краще керування запасами, погодженість дій постачальника і споживача, заміна складування готової 
продукції складуванням напівфабрикатів чи сировини). Завдяки інформації вдається також прискорити 
транспортування (погодженість усіх ланок транспортного ланцюжка). Брак своєчасної інформації викликає 
нагромадження матеріалів, оскільки непевність споживача, як і непевність постачальника, звичайно викликає 
бажання підстрахуватися. 
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