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етапі не дасть суттєвого результату, тому обізнаними щодо системи управління 

якістю на підприємстві повинно бути якомога більше робітників, що можуть 

допомогти виявити відхилення у процесі виготовлення товару на різних етапах. 

Таким чином, можна зробити висновок, що з боку товарознавства процес 

саме управління якістю потребує більш детального розгляду відповідно до 

окремих груп товарів. Необхідно визначити особливості реалізації цього проце-

су для великих товарних груп відповідно до спеціалізації підприємства та роз-

робити методичні вказівки щодо впровадження системи управління якістю на 

підприємствах галузі. Зважаючи на комплексний характер управління якістю, 

однією з головних задач на підприємстві повинно стати забезпечення ефектив-

ного та раціонального поєднання факторів та умов в процесі розробки заходів 

щодо підвищення якості продукції, аби досягти бажаного ефекту. 
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В історії української науки чільне місце належить вченому-економісту 

М. І. Туган-Барановському. Як видатний економіст він одним із перших започа-

ткував системний аналіз народного господарства, історії економічного розвит-

ку, став одним із перших дослідників кон’юнктури економічних циклів, піді-

йшов до розробки теорії людських потреб та змістовної мотивації праці, взяв 

активну участь в формуванні теоретичних засад кооперативної господарчої дія-

льності. Важливу роль відіграв видатний вчений-економіст у створенні Україн-

ської академії наук. Став активним державним діячем часів Української Народ-

ної Республіки.  

Інтерес до наукового доробку М. І. Туган-Барановського вкрай пожвавив-

ся останнім часом. Адже світова економіка сьогодні переживає чергову еконо-

мічну кризу і методологія аналізу і прогнозування соціально-економічних криз 

була б досить корисною. Ще на рубежі ХІХ–ХХ ст. вчений передбачив еконо-

мічну кризу в Росії, спрогнозував таку кризу в Німеччині та США. 

За радянських часів праці видатного українського вченого фактично не 

вивчалися, а оцінка його наукового доробку була досить тенденційною і в ці-

лому негативною. Лише за часів незалежності України, завдяки дослідженням 

українських науковців ім’я виданого вченого повернуто з небуття. Насамперед 

це стосується монографічних праць С. М. Злупка, Л. П. Горкіної, С. П. Кучина 

[1–9]. За останні роки в Україні перевидані основні праці М. І. Туган-

Барановського [10–11].  

М. І. Туган-Барановський народився в селі Солоне Куп’янського повіту 

Харківської губернії 8 (20) січня 1865 року в дворянській родині. Його мати, 

Ганна Станіславівна Шабельська належала до стародавнього князівського роду 

Монвіж-Монтвід. Його батько, генерал Іван Якович Туган-Мірза-Барановський 

походив з татарських поселенців XIV ст. у Литві. Михайло Іванович, отримав-

ши початкову освіту у домашніх умовах, навчався у 1-й Київській та 2-й Хар-

ківській гімназіях. 1884 р. став студентом природничо-математичного, а згодом 

– правничо-економічного факультету Харківського університету. Через звину-

вачення в «українофільстві» йому довелося закінчувати університет екстерном 

у 1890 р. Цього ж року у журналі «Юридический вестник» вийшла друком пе-

рша праця молодого економіста «Вчення про граничну корисність господарсь-

ких благ, як причина їхньої цінності», в якій він виступив з умотивованою кри-

тикою теорії вартості та граничної корисності [3, с. 10; 4, с. 80; 12, с. 333–334].  
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1892 р. М. І. Туган-Барановський перебував у Великій Британії, де продо-

вжував економічні студії. Результатом цих студій опублікування в 1894 р. праці 

«Промислові кризи у сучасній Англії, їхні причини і вплив на народне життя» 

(1901 р. перекладена німецькою, а 1913 р. французькою; перевидана у Японії – 

1931 р. і 1972 р.; Великій Британії – 1954 р.; Німеччині – 1969 р.; в Україні опу-

блікована українською мовою лише 2004 р.). У монографії М. І. Туган-

Барановський охарактеризував промислову історію Англії та європейських кра-

їн як чергування періодів процвітання і занепаду. «…при кожному новому по-

вороті гвинтоподібної лінії, якою можна графічно проказати рух капіталістич-

ного прогресу, промисловість країни не повертається до вихідного пункту, але 

піднімається все вище та вище» [13, с. 5; 14, с. 11].  

Учений дійшов висновку, що економічні кризи не можливо розглядати у 

відриві від функціонування ринку. Він писав: «При побудові теорії криз – голо-

вна трудність полягає не у виявленні умов, котрі можуть викликати кризу, а в 

пояснені саме того факту, що кризи відбуваються не в кожен момент, а через 

певні проміжки часу, періодично». І далі : «Проблема криз може бути задовіль-

но розв’язана лише на основі правильної теорії ринку. А так як сучасна еконо-

мічна наука, в особі величезної більшості своїх представників, стоїть на непра-

вильній теорії ринку, то зовсім не дивно, що і проблема криз виявилась їй не 

під силу» [12, с. 335]. 

Невдовзі він захистив свою монографію як магістерську дисертацію у 

Московському університеті. 1895 р. став приват-доцентом Санкт-

Петербурзького університету і того ж року його приймають у члени Імператор-

ського Вільного Економічного Товариства [3, с. 97]. 

1898 р. виходить друком його праця «Російська фабрика в минулому і су-

часному. Історико-економічне дослідження» [14], в якій вчений значну увагу 

приділив розвитку капіталізму в Росії. У роботі достатньо чітко зображена по-

ступова зміна внутрішнього ладу російської фабрики під впливом змін суспіль-

но-економічного середовища. За це дослідження М. І. Туган-Барановський 

отримав ступінь доктора політичної економії. Однак, у цьому ж 1898 р. 

М. І. Туган-Барановського за «вільнодумство» було звільнено з роботи в Санкт-

Петербурзькому університеті. 

У подальші роки ним критично переглянута політекономія марксизму у 

книзі «Основна помилка абстрактної теорії капіталізму Маркса», а також у пра-
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цях «Нариси з новітньої історії політекономії та соціалізму» (1903 р.), «Теоре-

тичні основи марксизму» (1905 р.), «Основи політичної економіки» (1909 р.). У 

своїх роботах М. І. Туган-Барановський рішуче виступив проти теорії класової 

боротьби як двигуна прогресу, яка пропагувалася у той час російськими марк-

систами. Він аргументовано доводив, що теорія додаткової вартості К. Маркса 

частково неправильна і частково позбавлена змісту, бо ґрунтується на висновку 

про закон падіння відсотка прибутку за допомогою низки логічних помилок. 

«Основним законом капіталістичного розвитку, – стверджував М. І. Туган-

Барановський, – я вважаю постійне скорочення частки народного споживання у 

суспільній продукції, що, всупереч К. Марксу, не створює ніяких нових труд-

нощів для процесу реалізації капіталістичного виробництва. А якщо так, то во-

но не може викликати крах капіталістичного господарського ладу…» [3, c. 117]. 

Саме за цей висновок, який підривав підвалини більшовицької теорії класової 

боротьби, так ненавиділи М. І. Туган-Барановського більшовицькі вожді, нази-

ваючи його теорію «Туган-Барановщиною». Зокрема, В. І. Ленін безпосередньо 

присвятив доробку видатного економіста дві свої публіцистичні статті: «Кадет-

ський професор» (1912 р.) та «Ліберальний професор про рівність» [12, c. 336]. 

В основу свого економічного вчення М. І. Туган-Барановський поклав 

ідею про взаємозв’язок коливань виробництва з періодичним зростанням осно-

вного капіталу, відзначав, що особливе значення в економічному зростанні віді-

грає інвестиція. Вчений перший формулює основний закон, що лежить в основі 

теорії інвестиційних циклів. Так, збільшення інвестицій у сферу виробництва 

викликає самовільне зростання усіх елементів економічної активності. Разом з 

тим, у своїх працях з політекономії М. І. Туган-Барановський дійшов висновку, 

що полегшення участі працівників можливе завдяки розвитку кооперативних 

форм виробництва і власності. Він вважав, що кооперація, заснована на вільній 

самоорганізації, має широкі перспективи розвитку. М. І. Туган-Барановський 

брав активну участь у кооперативному русі, пропагуючи його у наукових пра-

цях, у журналі «Вестник кооперации», яким керував з 1909 р. Свої теоретичні 

напрацювання з питань кооперації зміг перевірити на практиці в Україні. Це 

знайшло відображення у книзі «Соціальні основи кооперації», що вийшла дру-

ком у 1916 р., а також праці «Паперові гроші і метал» 1917 р. [4, с. 83; 15, с. 15]. 

Високий науковий рівень, фундаментальність наукових розробок принес-

ли вченому заслужене визнання : Російська Академія наук за його підручник 
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«Основи політичної економіки» присудила премію імені адмірала Самуїла 

Грейга. 

Перед Першою світовою війною М. І. Туган-Барановський співпрацював 

з М. Грушевським та іншими українськими вченими над підготовкою енцикло-

педичного довідника «Український народ в його минулому і сьогоденні» (1914–

1916 рр.); друком вийшло два томи, а третій, під редакцією М. І. Туган-

Барановського і присвячений народному господарству України, так і не 

з’явився. Після Лютневої революції, влітку 1917 р. М. І. Туган-Барановський 

повертається на Україну. Друзі і співробітники вченого створили Центральну 

Раду. В. Винниченко надіслав йому телеграму з проханням посісти посаду Ге-

нерального Секретаря фінансів. Ця пропозиція була радо прийнята М. І. Туган-

Барановським. Як кваліфікований економіст він обстоював ідею створення вла-

сної української валюти (гривні), як визначальної ознаки державності. Однак 

через згубність курсу побудови основ нового демократичного життя на основі 

«соціалізації», який проводили соціал-демократи і соціал-революціонери у 

Центральній Раді, йому довелося подати у відставку вже наприкінці 1917 р. 

[16]. 

Після відставки з посади в уряді М. І. Туган-Барановський зосередився на 

педагогічній та науковій роботі. Він читав лекції з політичної економії й гро-

шового обігу в заснованому за його участю Українському державному універ-

ситеті (м. Київ), стає деканом його юридичного відділу; редагує журнал «Київ-

ська кооперація», публікує монографії «Про кооперативний ідеал» (1918 р.), 

«Соціальні основи кооперації» і «Кооперація, її природа і мета» (1919 р.), керує 

роботою з’їзду українських кооператорів і очолив Український центральний 

кооперативний комітет [4, с. 87]. Ініціював створення Кооперативного інститу-

ту як спеціалізованого навчального закладу, розробив програму його діяльнос-

ті. Цей інститут був створений у Києві 1920 р. вже після смерті вченого.  

Окрім плідної наукової роботи в галузі економічної теорії, М. І. Туган-

Барановський проявив себе як видатний організатор науки. Разом з 

В. І. Вернадським, М. П. Василенком та А. Ю. Кримським став одним із фунда-

торів Української академії наук і очолив її третій (соціально-економічний від-

діл). Був засновником і першим директором Інституту для виучування економі-

чної кон’юнктури і народного господарства України – першого наукового за-

кладу економічного профілю в структурі УАН. Створений ним Статут розбудо-
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ви економічної науки в системі Академії наук – видатне явище не лише в украї-

нській, але у світовій практиці [12, с. 338].  

На початку 1919 р. керівництво Директорії УНР направила М. І. Туган-

Барановського у складі української дипломатичної місії, як радника з економіч-

них питань на Паризьку мирну конференцію, де вирішувалася доля Європи піс-

ля закінчення Першої світової війни. Через приступ стенокардії вчений неспо-

дівано помирає в дорозі [16]. Похований великий український вчений в Одесі. 

Його наукова спадщина становить близько 140 великих праць, що охоплюють 

майже всі ділянки економічної науки. 

Таким чином, за останні десятиліття Україні повернуто добре ім’я видат-

ного вченого-економіста та державного діяча Михайла Івановича Туган-

Барановського. Опубліковано його праці, які раніше зберігалися в спецсхови-

щах, і не були раніше доступними для дослідників. Одна із перших премій, за-

проваджених Національною Академією наук за часів незалежності, стала пре-

мія імені М. І. Туган-Барановського за видатні наукові роботи у галузі економі-

ки (1992 р.). Академія економічних наук України нагороджує науковців Золо-

тою медаллю імені М. І. Туган-Барановського «за значні досягнення в галузі 

економічної науки». Донецький національний університет економіки і торгівлі, 

який став спадкоємцем Київського кооперативного інституту, створеного за 

ініціативою М. І. Туган-Барановського носить його ім’я.  
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ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ  

ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ 

Метою статті є аналіз особливостей застосування підприємницького підходу до розробки інновацій-

них товарів на технологічних підприємствах. Дослідження спирається на висновки про те, що процес 
інновації є підприємницьким за своїм змістом. Важливою складовою цього процесу є встановлення та 

підтримання таких відносин з майбутніми споживачами продукції, які дозволяють проактивно розр о-

бляти інноваційний товар. 

Целью статьи является анализ особенностей применения предпринимательского подхода в ходе ра з-
работки инновационных товаров на технологических предприятиях. Исследование опирается на в ы-

воды о том, что процесс инновации является предпринимательским по своему содержанию. Важной 

составляющей этого процесса является установление и поддержание таких отношений с будущими 
потребителями продукции, которые позволяют проактивно разрабатывать инновационный товар.  

The objective of the paper is the analysis of the characteristics of an entrepreneurial approach to the 

development of innovative products at technology enterprises. The study is based on the findings that the 
process of innovation is entrepreneurial by its essence. An important component of this process is to 

establish and maintain such relationships with prospective consumers, that allow to proactively develop 

innovative products. 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток економічної сфери здійснюється 

на основі широкого застосування досягнень науково-технічного прогресу, спря-

мованого на забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції на внут-

рішньодержавному і міждержавному ринках. В цих умовах важливого значення 

набуває прискорення розвитку інноваційної діяльності, нарощування випуску 

інноваційної продукції, формування і функціонування наукомісткого ринку.  

Багаторічний досвід розвинених країн світу переконливо свідчить, що ши-

роке застосування інновацій, функціонування наукомісткого ринку інноваційної 

продукції займає вагоме місце у підвищенні ефективності та конкурентоспромож-

ності підприємства. 

Проте для того, щоб створювати інноваційну продукцію з високою кон-

курентоспроможністю, підприємство повинно приділяти увагу багатьом чинни-
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