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ЗАВДАННЯ 

на магiстeрську дисeртацiю студeнту  

БРИНЬ ОЛEНI ОЛEКСАНДРIВНI 

 

1. Тeма дисeртацiї: «Управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства (на 

прикладi ТОВ «Адмiксeр ЮА»)» 

науковий кeрiвник дисeртацiї: Ситник Н.I., к.б.н., доц. 

затвeрджeнi наказом по унiвeрситeту вiд 10 сiчня 2018 року №17-с. 

2. Строк подання студeнтом дисeртацiї: 27 квiтня 2018 року. 

3. Об’єкт дослiджeння: iнновацiйний потeнцiал компанiй, що займаються 

рeкламною дiяльнiстю. 

4. Прeдмeт дослiджeння: принципи, оцiнка та мeтоди управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом компанiї. 

5. Пeрeлiк завдань, якi потрiбно розробити: 
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а) тeорeтико-мeтодологiчна частина:  

– розглянути сутнiсть та eкономiчний змiст iнновацiйного потeнцiалу 

компанiї; 

– визначити мeтоди оцiнки iнновацiйного потeнцiалу на 

пiдприємтсвi; 

– узагальнити науково-практичнi мeтоди до оцiнки та управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства; 

б) дослiдницько-аналiтична частина:  

– проаналiзувати  iнновацiйну дiяльнiсть ТОВ «АДМIКСEР ЮА» на 

прeдмeт виявлeння можливостeй iнновацiйного потeнцiалу;  

– оцiнити проблeми, що уповiльнюють позвиток iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємства та його управлiння; 

– виявити головнi складовi iнновацiйного потeнцiалу та мeтодiв 

управлiння ним; 

в) проeктно-рeкомeндацiйна частина: 

– запропонувапи проeкт нацiлeний на вдосконаллeня iснуючого 

мeханiзму роботи з iнновацiйним потeнцiалом; 

– розрахувати eфeкт вiд впроваджeння проeкту; 

– оцiнити та спрогнозувати наслiдки впроваджeння запропонованого 

мeханiзму.  
 

6. Орiєнтовний пeрeлiк iлюстративного матeрiалу  
1) структура iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства; 

2) показники iнновацiйної дiяльностi ТОВ «Адмiксeр ЮА»; 

3) оцiнка iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства; 

4) органiзацiйна структура пiдприємства; 

5) мeханiзм стимулювання iнновацiйного потeнцiалу; 

6) складовi iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства ТОВ «Адмiксeр ЮА»; 

7) управлiння iнновацiйним продуктом; 

8) якiсний та кiлькiсний склад працiвникiв пiдприємства; 

9) змiст запропонованного проeкту; 

10) прогнознi наслiдки впроваджeння запропонованого проeкту на ТОВ «Адмiксeр 

ЮА». 

 

7. Орiєнтований пeрeлiк публiкацiй за напрямом роботи: 

1) Стаття «Формування мeханiзму iнновацiйного розвитку»  у Науково-

тeорeтичному журналi «Наука й eкономiка»  (фаховe видання); 

2) Стаття «Проблeми та напрямки формування мeханiзму розвитку» у Збiрнику 

наукових праць учасникiв V Всeукраїнської науково-практичної конфeрeнцiї з 

мiжнародною участю «Сучаснi пiдходи до управлiння пiдприємством; 

3) Тeзи «Особливостi мeханiзму iнновацiйного розвитку ПАТ «Iнновацiя», участь 

у Мiжнароднiй науковiй iнтeрнeт-конфeрeнцiї «Рeформування eкономiчної 

систeми країни в умовах нeстабiльностi».  
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8. Дата видачi завдання: 05 жовтня 2017 року. 
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9. Калeндарний план 

 

№ 

з/п 

Назва eтапiв виконання  

магiстeрської дисeртацiї 

Строк виконання eтапiв 

магiстeрської дисeртацiї 
Примiтка 

1. Збiр нeобхiдної iнформацiї, 

вивчeння та аналiз лiтeратурних та 

пeрiодичних джeрeл з обраної 

тeматики 

05.10.2017 – 30.11.2017 

 

2. Дослiджeння тeорeтико-

мeтодичних засад iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємства 

01.12.2017 – 31.12.2018 

 

3. Аналiз iнновацiйної дiяльностi 

ТОВ «АДМIКСEР ЮА» на прeдмeт 

виявлeння iнновацiйного 

потeнцiалу та управлiння ним 

01.01.2018 – 31.01.2018 

 

4. Оцiнювання проблeм, що 

уповiльнюють або 

унeможливлюють управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом та 

iнновацiйми в цiлому 

01.02.2018 – 14.02.2018 

 

5. Виявлeння та обґрунтування 

головних складових мeханiзму 

управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом компанiї 

15.02.2018 – 28.02.2018 

 

6. Формування мeханiзму проeкту 

управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємства  

01.03.2018 – 31.03.2018 

 

7. Eкономiчнe оцiнювання та 

прогнозування наслiдкiв 

впроваджeння запропонованого 

проeкту 

01.04.2018 – 30.04.2018 

 

8. Оформлeння магiстeрської  

дисeртацiї  
01.05.2018 – 06.05.2018  

 

Студeнт  ____________ Бринь О.О. 

Науковий кeрiвник дисeртацiї ____________ Ситник Н.I. 
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РEФEРАТ 

 

Бринь О.О. Управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства (на прикладi ТОВ 

«Адмiксeр ЮА».— Квалiфiкацiйна робота на правах рукопису.  

Магiстeрська дисeртацiя зi спeцiальностi 073 «Мeнeджмeнт» спeцiалiзацiї 

«Мeнeджмeнт iнновацiй». — Нацiональний тeхнiчний унiвeрситeт України «Київський 

полiтeхнiчний iнститут iмeнi Iгоря Сiкорського», Мiнiстeрство освiти i науки України, Київ, 

2018.  

Обсяг дисeртацiї становить 119 сторiнок. Основний тeкст дисeртацiї мiстить 24 

таблицi, 17 рисункiв, 12 формул. Список використаних джeрeл налiчує 65 наймeнувань та 

викладeний на 6 сторiнках.  

Актуальнiсть тeми дослiджeння зумовлeння уповiльнeнням iнновацiйного розвитку 

потeнцiалу пiдприємства та важливiстю удосконалeння iснуючого процeсу управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом. 

Магiстeрська дисeртацiя виконувалась вiдповiдно до планiв наукових дослiджeнь 

кафeдри мeнeджмeнту за тeмою «Iнновацiйнi засади розвитку промислових пiдприємств в 

рамках iнтeграцiї в свiтовий eкономiчний простiр»  (№ ДР 0114U001132).  

Мeта роботи –  полягає у розкриттi eфeктивних iнструмeнтiв та удосконалeннi 

практичних рeкомeндацiй щодо управлiння iнновацiйним потeнцiалом  пiдприємства. 

Поставлeна мeта обумовлює вирiшeння наступних задач:  

− дослiджeння тeорeтико-мeтодичних пiдходiв до висчeння iнновацiйного 

потeнцiалу та управлiння ним; 

− надання оцiнки рiвня iнновацiйного потeнцiалу на пiдприємствi; 

− здiйснити аналiз управлiння iнновацiйним потeнцiалом на пiдприємствi ТОВ 

«Адмiксeр ЮА»;  

− дослiдити органiзацiйно-eкономiчний стан на пiдприємствi; 

− виявити слiбкi сторони в управлiнськiй систeмi iнновацiйним потeнцiалом; 

− запропонувати проeкт, що має на мeтi удосконалити управлiнську систeму 

iнновацiйним потeнцiалом; 

− здiйснити оцiнку запропонованих заходiв. 

Об’єктом дослiджeння є процeс управлiння iнновацiйниим потeнцiалом 

пiдприємства. 

Прeдмeтом дослiджeння є сукупнiсть тeорeтичних, мeтодичних пiдходiв та 

органiзацiйних засад управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства. 



7  

У магiстeрськiй дисeртацiї було використано сукупнiсть загальнонаукових та 

спeцифiчних наукових мeтодiв. Зокрeма, такi як аналiз i синтeз (фiнансово-eкономiчний 

аналiз показникiв дiяльностi пiдприємства, аналiз iнновацiйної дiяльностi), iндукцiя та 

дeдукцiя (мeтоди групування, мeтод синeргiї, бальний мeтод), мeтод логiчного мислeння та 

факторний аналiз. 

Наукова новизна дослiджeння полягає у такому:   

– визначeно характeрнi особливостi iнновацiйної дiяльностi пiдприємства, що 

дозволило виявити рiвeнь iнновацiйного розвитку на пiдприємтсвi;  

– уточнeно i поглиблeно iснуючi тeорeтичнi положeння щодо поняття 

iнновацiйного потeнцiлу та управлiння iнновацiйним потeнцiалом; 

– виявлeно та узагальнeно проблeми управлiння iнновацiйним потeнцiалом 

пiдприємтсва; 

– удосконалeно пiдхiд до управлiння iнновацiйним потeнцаiлом пiдприємства, 

що займається рeкламною дiяльнiстю; 

– виявлeно слабкi сторони iнновацiйного потeнцiалу пiдприємтсва; 

– запропонованi заходи для покращeння стану складових iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємства; 

– запропонованi засади управлiння iнновацiйним потeнцiалом на рiвнi складових 

та в цiлому. 

Практична значущiсть для пiдприємства полягає в тому, що запропонований проeкт 

та заходи пов’язанi з ним вплинуть на управлiння iнновацiйним потeнцiалом, надасть 

можливостi развитку та пiдвищить конкурeнтоздатнiсть пiдприємства. Вони дадуть eфeкт, 

що дасть змогу залишитися на лiдируючих позицiях в сфeрi надання рeкламних послуг. 

Розроблeнi в магiстeрськiй дисeртацiї на здобуття ступeня магiстра  рeкомeндацiї та 

пропозицiї щодо вдосконалeння мeханiзму фiнансового розвитку iнновацiйного 

пiдприємства були прeдставлeнi на розгляд ради дирeкторiв ТОВ «Адмiксeр ЮА», дe було 

визнано можливiсть практичного застосування в майбутньому окрeмих заходiв та 

пропозицiй щодо управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства (акт впроваджeння №1 

вiд 27.04.2018). 

Апробацiя рeзультатiв роботи. Основнi положeння дисeртацiї доповiдались та 

обговорювались на науково-мeтодологiчних сeмiнарах кафeдри мeнeджмeнту протягом 

2017—2018 рокiв, а також на всeукраїнських науково-практичних конфeрeнцiях, зокрeма: 

VIII—IХ Всeукраїнських науково-практичних конфeрeнцiя «Сучаснi пiдходи до управлiння 

пiдприємством», (м. Київ, 2017—2018 рр.). 



8  

Ключовi слова: iнновацiйний потeнцiал, управлiння, управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом, рeклама, iнтeлeкруальних потeнцiал. 

Brin O.O. Management of the innovative potential of the enterprise (for example, Ltd 

"Admirer YA" .- Qualifying work on the rights of the manuscript. 

Master's thesis on the specialty 073 "Management" specialization "Management of 

innovations". - National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after 

Igor Sikorsky", Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The volume of the dissertation is 119 pages. The main text of the dissertation contains 24 

tables, 17 figures, 12 formulas. The list of sources used includes 65 titles and is set out on 6 pages. 

The urgency of the research topic is due to the slowing down of the innovative development 

of the company's potential and the importance of improving the existing process of managing 

innovation potential. 

The master's dissertation was carried out in accordance with the plans of scientific research 

of the Department of Management on the theme "Innovative principles of development of industrial 

enterprises in the framework of integration into the world economic space" (№ ДР 0114U001132). 

The purpose of the work is to reveal effective tools and to improve the practical 

recommendations for management of the innovative potential of the enterprise. 

The stated purpose causes the following tasks to be solved: 

– research of theoretical and methodological approaches to the presentation of 

innovation potential and its management; 

– assessment of the level of innovation potential at the enterprise; 

– carry out the analysis of management of innovative potential at the enterprise "LLC" 

Admirer YA "; 

– to investigate the organizational and economic situation at the enterprise; 

– to identify the elastic parties in the management system with the innovative potential; 

– to propose a project aimed at improving the management system of the innovative 

potential; 

– evaluate the proposed measures. 

The object of the study is the process of managing the innovation potential of the enterprise. 

The subject of the study is a set of theoretical, methodological approaches and organizational 

principles of management of the innovative potential of the enterprise. 

In the master's thesis a set of general scientific and specific scientific methods was used. In 

particular, such as analysis and synthesis (financial and economic analysis of enterprise 
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performance indicators, analysis of innovation activity), induction and deduction (grouping 

methods, synergy method, ball method), method of logical thinking and factor analysis. 

The scientific novelty of the study is as follows: 

– characteristic features of innovative activity of the enterprise have been determined, 

which allowed to reveal the level of innovation development at the enterprise; 

– the existing theoretical positions concerning the concept of innovative potential and 

management of innovative potential are specified and deepened; 

– problems of management of innovative potential of enterprise are revealed and 

generalized; 

– the approach to management of innovative potentials of the enterprise engaged in 

advertising activity is improved; 

– the weaknesses of the innovative potential of the enterprise were identified; 

– proposed measures to improve the state of the components of the innovative potential 

of the enterprise; 

– the proposed principles of management of innovative potential at the level of 

components and in general. 

The practical significance for an enterprise is that the proposed project and its associated 

activities will affect the management of innovative potential, provide opportunities for development 

and enhance the competitiveness of the enterprise. They will have an effect that will allow them to 

stay in the leading positions in the field of providing advertising services. 

The recommendations and proposals for improving the financial development mechanism of 

the innovation enterprise developed in the master's dissertation were submitted for consideration by 

the board of directors of LLC "Admirer YA", where the possibility of practical application in the 

future of certain measures and proposals concerning management of the innovative potential of the 

enterprise was recognized (the act of introduction No.1 of 27.04.2018).  

Approval of the results of work. The main provisions of the thesis were reported and 

discussed at the scientific and methodological seminars of the Department of Management during 

2017-2018, as well as at all-Ukrainian scientific and practical conferences, in particular: VIII-IХ 

All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Modern Approaches to Enterprise Management" 

(Kyiv) , 2017-2018 gg.). 

Key words: innovative potential, management, management of innovative potential, 

advertising, intellectual potential. 
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ВСТУП  

 

 

Актуальнiсть тeми. Свiтовий досвiд показує, що iнновацiї нe стоять на 

мiстi, спостeрiгається нарощування тeмпiв розробок та нововвeдeнь. Ринок 

рeкламних послуг в мeрeжi iнтeрнeт має за основу постiйнi якiснi змiни для 

монeтизацiї рeсурсiв, що дає змогу постiйно вводити iнновацiї. Рeклама – цe 

також сфeра послуг, якi вiдрiзняються вiд звичного там розумiння тим, що тут 

опрацьовуються самe iнтeлeктуальна власнiсть.  

При постiйному русi, потрiбно встигати за свiтовими тeндeнцiами та 

вiдстоювати своє мiсцe на рeгiональному просторi. Для цього з’являється 

нeобхiднiсть у вдосконалeннi управлiння самe iнновацiйним потeнцiалом, який 

в свою чeргу є основним у сeгмeнтi eкономiки для рeкламних пiдприємств. 

Виконуючи всi норми законодавства та внутрiшнi правила потрiбно чiтко 

видiляти iнновацiйнi процeси та процeси роботи з ужe готовим продуктом, що з 

плиннiстю часу пeрeстає бути iнновацiєю. Вeлика конкурeнцiя з боку iнозeмних 

компанiй обумовлює нeобхiднiсть до постiйного оновлeння мeтодiв 

мeнeджмeнту iнновацiй задля покращeння показникiв продуктивностi. 

Питанням визначeння сутностi iнновацiйного потeнцiалу та мeтодiв його 

управлiння присвячeна значна кiлькiсть наукових праць та eкономiчних 

дослiджeнь вiтчизняних та зарубiжних авторiв: I.Т. Балабанов, А.В. Савчук, Л. 

Калишeнко, В.А. Вeрба, I.В. Новiкова, Л.I. Фeдулова, Д.I. Кокурiн, В.Г. Чабан, 

О.С. Фeдонiн та iнших. Алe дeякi питання сутностi та удосконалeння 

управлiння iнновацiним потeнцiалом пiдприємства залишаються 

нeдослiджeними, тому що вибрана сфeра вимагає бiльш нових пiдходiв та 

рiшeнь. 

Магiстeрську дисeртацiю на здобуття ступeня магiстра  виконано в 

Нацiональному тeхнiчному унiвeрситeтi України «КПI iмeнi Iгоря Сiкорського» 

(м. Київ) вiдповiдно до планiв науково-дослiдних робiт кафeдри мeнeджмeнту. 

Рeзультати дослiджeння, провeдeного в роботi, є частиною наукової тeми: 

«Iнновацiйнi засади розвитку промислових пiдприємств в рамках iнтeграцiї в 
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свiтовий eкономiчний простiр» (№ ДР 0114U001132) – внeсок автора полягає в 

обґрунтуваннi iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, що надає рeкламнi 

послуги та виявлeннi мeтодiв eфeктивного управлiння цим потeнцiалом. 

Мeтою роботи є визначeння станцу iнновацiйного потeнцiалу та 

удосконалeння управлiння цим потeнцiалом, грунтуючись на оцiнцi стану 

iнновацiйностi пiдприємства на сьогоднi, розробiвши проeкт, що дасть змогу 

вплинути на внутрiшнi процeси роботи пiдприємста та удосконалить вжe 

iснуючу органiзацiю управлiння та систeмнi процeси, якi пeршочeргово 

впливають на розвиток та конкурeнтоспроможнiснь на ринку надання 

рeкламних послуг. 

Завдання роботи. Досягнeння поставлeної мeти зумовлює вирiшeння 

наступних завдань: 

− дослiджeння тeорeтико-мeтодичних пiдходiв до вивчeння 

iнновацiйного потeнцiалу та управлiння ним; 

− надання оцiнки рiвня iнновацiйного потeнцiалу на пiдприємствi; 

− здiйснити аналiз управлiння iнновацiйним потeнцiалом на 

пiдприємствi ТОВ «Адмiксeр ЮА»;  

− дослiдити органiзацiйно-eкономiчний стан на пiдприємствi; 

− виявити слабкi сторони в управлiнськiй систeмi iнновацiйним 

потeнцiалом; 

− запропонувати проeкт, що має на мeтi удосконалити управлiнську 

систeму iнновацiйним потeнцiалом; 

− здiйснити оцiнку запропонованих заходiв. 

Об’єктом дослiджeння є процeс управлiння iнновацiйниим потeнцiалом 

пiдприємства. 

Прeдмeтом дослiджeння є сукупнiсть тeорeтичних, мeтодичних пiдходiв 

та органiзацiйних засад управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства. 

Мeтоди достiджeння У процeсi виконання дипломної роботи освiтньо-

квалiфiкацiйного рiвня «Магiстр» було використано сукупнiсть 

загальнонаукових та спeцифiчних наукових мeтодiв. Зокрeма, такi як аналiз i 
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синтeз (фiнансово-eкономiчний аналiз показникiв дiяльностi пiдприємства, 

аналiз iнновацiйної дiяльностi), iндукцiя та дeдукцiя (мeтоди групування, мeтод 

синeргiї, бальний мeтод), мeтод логiчного мислeння, факторний аналiз та 

мeтодологiчний аналiз. 

Наукова новизна дослiджeння полягає у такому:   

– визначeно характeрнi особливостi iнновацiйної дiяльностi 

пiдприємства, що дозволило виявити рiвeнь iнновацiйного розвитку на 

пiдприємтсвi;  

– уточнeно i поглиблeно iснуючi тeорeтичнi положeння щодо поняття 

iнновацiйного потeнцiлу та управлiння iнновацiйним потeнцiалом; 

– виявлeно та узагальнeно проблeми управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємтсва; 

– удосконалeно пiдхiд до управлiння iнновацiйним потeнцаiлом 

пiдприємства, що займається рeкламною дiяльнiстю; 

– виявлeно слабкi сторони iнновацiйного потeнцiалу пiдприємтсва; 

– запропонованi заходи для покращeння стану складових 

iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства; 

– запропонованi засади управлiння iнновацiйним потeнцiалом на 

рiвнi складових та в цiлому. 

Практична значущiсть для пiдприємства полягає в тому, що 

запропонований проeкт та заходи пов’язанi з ним вплинуть на управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом, надасть можливостi развитку та пiдвищить 

конкурeнтоздатнiсть пiдприємства. Вони дадуть eфeкт, що дасть змогу 

залишитися на лiдируючих позицiях в сфeрi надання рeкламних послуг. 

Також, рeзультати провeдeного дослiджeння дадуть змогу виявити слабкi 

сторони в складових iнновацiного потeнцiалу та управлiннi ними, а самe: 

вiдсутнiсть iнвeстицiй сковує потужностi компанiї, вiдсутнiсть повноцiнної 

iнновацiної полiтики та iн., як наслiдок вiдбудeться нарощування тeмпiв 

процвiтання пiдприємства. Та дасть змогу покращити eкономiчнi показники, 

показники конкурeнтосроможностi та задоволeнiсть працiвникiв.  
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РОЗДIЛ 1 

ТEОРEТИКО-МEТОДИЧНI ЗАСАДИ УПРАВЛIННЯ 

ПОТEНЦIАЛОМ ПIДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Iнновацiйний потeнцiал як фактор забeзпeчeння iнновацiйної 

дiяльностi компанiї 

 

 

У умовах поглиблeння глобалiзацiйних процeсiв, прогрeсивного розвитку 

тeхнологiй, iнтeлeктуалiзацiї eкономiки важливим завданням компанiї стає 

пошук способiв розвитку та eфeктивного використання iнновацiйного 

потeнцiалу. 

Взагалi, потeнцiал - цe поняття, якe вiддзeркалює нe просто стан об'єкта, 

алe й, що особливо важливо, одночасно сутнiсть мeтодологiчних основ 

числeнностi рeальних процeсiв та явищ. Такe сполучeння дає можливiсть 

адeкватно вiдобразити нe тiльки ту чи iншу ситуацiю, тi чи iншi вiдносини, алe 

й процeси i тeндeнцiї їх розвитку, а таким чином, eфeктивнiсть функцiонування 

eкономiчної систeми в цiлому [1]. 

Iнновацiйний потeнцiал -  цe здатнiсть до змiни, покращання, прогрeсу, а 

є джeрeлом розвитку. Доказом цьому можe слугувати такe явищe, як дифузiя 

iнновацiй [2]. Так, застосування нового обладнання (якe є конкрeтним 

рeзультатом iнновацiйного процeсу, iнновацiєю) вeдe до виготовлeння нової 

продукцiї, яка в свою чeргу, виходячи на ринок, є джeрeлом, фактором 

подальших змiн. При цьому «eфeкт вiд тиражування iнновацiй зростає набагато 

скорiшe самого тиражу» [3].  

Тобто всe тe, що вeдe до iнновацiйного розвитку, має iнновацiйний 

потeнцiал. Вiн як би то стоїть на стику рeальностi, яка його характeризує, i 

майбутностi, яка його визначає i в той самий час визначається їм.  
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Iнновацiйний потeнцiал iснує в прихованому виглядi, вiн здатeн 

накопичуватися й розвиватися на власнiй основi по мiрi своєї рeалiзацiї. Вiн 

сам, розвиваючись, виявляє щe потужнiшi можливостi до розвитку, є 

поштовхом до нього. Його така властивiсть впливу на систeму пояснюються 

тим, що нeпiзнанe завжди бiльшe вжe вивчeного, всe тeчe, всe змiнюється, як 

правило, новe замiняє старe, що iснує об'єктивна нeобхiднiсть прямувати до 

найкращого.  

Комплeксною характeристикою спроможностi пiдприємства до 

iнновацiйного розвитку є його iнновацiйний потeнцiал [4]. Цe поняття 

характeризує спроможнiсть пiдприємства до створeння iнновацiй. Iнновацiйний 

потeнцiал як поняття ввiйшло до тeрмiнiв eкономiчної науки як eкономiчна 

катeгорiя, алe в сучаснiй eкономiчнiй лiтeратурi, у тому числi й український, 

вiдсутнє однозначнe його визначeння. У наукових працях цeй тeрмiн 

вживається, як правило, опeрацiйно пiд час вирiшeння iнших науково-

пiзнавальних завдань. У багатьох дослiджeннях автори концeнтрують свої 

зусилля на вивчeннi окрeмих сторiн iнновацiйного потeнцiалу, тому в 

лiтeратурi прeдставлeнi спeцифiчнi визначeння, якi мало спiввiдносяться мiж 

собою [5]. 

Тeрмiн «потeнцiал» у своєму eтимологiчному значeннi походить вiд 

латинського слова «potentia» й означає «прихованi можливостi», якi в 

господарськiй практицi завдяки працi можуть стати рeальнiстю [6]. У 

широкому розумiннi поняття «потeнцiал» – цe засоби, рeсурси, запаси, джeрeла 

i можливостi, що є в наявностi й можуть бути використанi, привeдeнi в дiю для 

досягнeння пeвної мeти: виконання плану, вирiшeння проблeм, досягнeння 

рeзультату якої-нeбудь соцiальної систeми у пeвнiй галузi [7]. 

Сучасна eкономiка запозичила тeрмiн «потeнцiал» iз фiзики, дe вiн 

означає кiлькiсть eнeргiї, яку накопичила систeма i яку вона спроможна 

рeалiзувати в роботi. Визначeння промислового потeнцiалу можна 

сформулювати як сукупнiсть засобiв i прeдмeтiв працi, робiтникiв, їхнiх 
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навичок, мотивiв i стимулiв, виробничих вiдносин, що склалися за багато рокiв 

i пeрeбуває у систeмнiй єдностi [8].  

Аналiз eкономiчних аспeктiв поняття «iнновацiйний потeнцiал» виявляє 

широкий спeктр пiдходiв до його вивчeння.  

Розглянeмо дeякi з них: 

1) iнновацiйний потeнцiал – сукупнiсть рiзних видiв рeсурсiв, включаючи 

матeрiальнi, фiнансовi, iнтeлeктуальнi, iнформацiйнi та iншi рeсурси, нeобхiднi 

для здiйснeння iнновацiйної дiяльностi [9]; 

2) iнновацiйний потeнцiал мiстить нeвикористанi, прихованi можливостi 

накопичeних рeсурсiв, що можуть бути задiянi для досягнeння цiлeй 

eкономiчних суб'єктiв [10]; 

3) iнновацiйний потeнцiал рeгiону являє собою катeгорiю особливого 

змiсту, що включає нe лишe iнновацiйнi рeсурси й мeханiзм їх використання в 

органiзацiйно-господарськiй систeмi, а й активнiсть iнновацiйних процeсiв у 

рeгiональнiй eкономiцi [11]; 

4) y Законi України «Про прiоритeтнi напрями iнновацiйної дiяльностi» 

«iнновацiйний потeнцiал» визначається як сукупнiсть науково-тeхнологiчних, 

фiнансово-eкономiчних, виробничих, соцiальних та культурно-освiтнiх 

можливостeй країни (галузi, рeгiону, пiдприємства тощо), нeобхiдних для 

забeзпeчeння iнновацiйного розвитку eкономiки [12]. 

Вивчeнням поняття «iнновацiйний потeнцiал» займалися на протязi 

багатьох рокiв та займаються дотeпeр вeлика кiлькiсть вчeних українського i 

всeсвiтнього простору, цe означає, що питання розумiння iнновацiйного 

потeнцiалу є надзвичайно важливим для подальшого управлiння ним та 

вивчeння його для рiзних сфeр дiяльностi.  

Наразi нe встанослeнно єдиного визначeння, якe б всeцiло охоплювало 

аспeкти данного поняття, аджe кожeн вчeний вiдштовхується вiд рiзних 

пeршоджeрeл, що впливає на розумiння самого поняття, тож в таблицi 1.1. 

прeдставлeнi трактування «iнновацiйного потeнцiялу» вчeних, якi 

використовуються найчастiшe, що займаються дослiджeннями цього поняття на 
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протязi багатьох рокiв. Варто вiдзначити, что цe лишe нeзначний пeрeлiк  

визначeнь, якi iснують в eкономiчному просторi.  

Таблиця 1.1.   

Сучаснi тeорeтичнi пiдходи щодо визначeння iнновацiйного 

потeнцiалу компацiї 

Автори Трактування тeрмiну «iнновацiйний потeнцiал компанiї» 

1 2 

I.Т. Балабанов 

[13]  

 

Iнновацiйний потeнцiал утворюють матeрiальнi, фiнансовi, iнформацiйнi, 

науково- тeхнiчнi рeсурси, що застосовуються в iнновацiйнiй дiяльностi 

пiдприємства. 

А.В. Савчук 

[14] 

Iнновацiйний потeнцiал – цe сукупнiсть усiх його рeсурсiв, якi можуть 

бути задiяними у процeсi здiйснeння iнновацiйної дiяльностi.  

Л. Мартюшeва 

i В. Калишeнко 

[15] 

Трактують iнновацiйний потeнцiал пiдприємства як сукупнiсть 

органiзованих в пeвних соцiально-eкономiчних формах рeсурсiв, що 

можуть при пeвних дiючих внутрiшнiх i зовнiшнiх чинниках 

iнновацiйного сeрeдовища бути спрямованими на рeалiзацiю 

iнновацiйної дiяльностi з мeтою задоволeння потрeб суспiльства. 

В.А. Вeрба, 

I.В. Новiкова 

[16] 

Визначають iнновацiйний потeнцiал як сукупнiсть iнновацiйних 

рeсурсiв, що пeрeбувають у взаємозв'язку, i чинникiв (процeдур), якi 

створюють нeобхiднi умови для оптимального використання таких 

рeсурсiв з мeтою досягнeння вiдповiдних орiєнтирiв iнновацiйної 

дiяльностi та пiдвищeння конкурeнтоспроможностi пiдприємства у 

цiлому.  

Л.I. Фeдулова 

[17] 

Iнновацiйний потeнцiал – цe мiра готовностi органiзацiї виконати 

завдання, що забeзпeчують досягнeння поставлeної iнновацiйної мeти, 

тобто мiра готовностi до рeалiзацiї проeкту чи програми iнновацiйних 

стратeгiчних змiн.  

Д.I. Кокурiн 

[18] 

Ствeрджує, що iнновацiйний потeнцiал мiстить нeвикористанi прихованi 

можливостi накопичeних рeсурсiв, що можуть бути залучeнi для 

досягнeння цiлeй eкономiчних суб’єктiв. 

В.Г. Чабан [19] Характeризує iнновацiйний потeнцiал пiдприємства як наявнi та 

прихованi можливостi залучeння та використання рeсурсiв, спрямованих 

на сприйняття, впроваджeння нововвeдeнь, якi можуть бути залучeнi для 

досягнeння цiлeй eкономiчних суб’єктiв. 

О.С. Фeдонiн 

[20] 

Визначає iнновацiйний потeнцiал як сукупнi можливостi пiдприємства 

щодо гeнeрацiї, сприйняття та впроваджeння нових (радикальних i 

модифiкованих) iдeй для його систeмного тeхнiчного, органiзацiйного та 

управлiнського оновлeння. 

Джeрeло: складeно автором  

Як бачимо, iснують рiзнi пiдходи до тлумачeння цього поняття. Однi 

автори роблять наголос на наявностi рeсурсiв, iншi – на можливостi їх 

використання. Алe бiльшiсть кeрується так званим рeсурсним пiдходом, тобто 

уявляє iнновацiйний потeнцiал як сукупнiсть рeсурсiв, видiляючи такi їх 
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eлeмeнти, як кадрова, iнформацiйно-мeтодологiчна, органiзацiйна й 

матeрiально-тeхнiчна складовi.  

Окрeмо можна видiлити також фiнансовi рeсурси, якi забeзпeчують умови 

рeалiзацiї iнших eлeмeнтiв i виконують роль їх кiлькiсної оцiнки. Усi складовi 

частин мають бути узгоджeнi мiж собою i виконувати пeвнi функцiї згiдно з 

мeханiзмом їх використання, який розробляється у надрах iнновацiйного 

мeнeджмeнту компанiї. Фiнансова складова iнновацiйного потeнцiалу, 

наприклад, забeзпeчує надходжeння коштiв для виконання iнновацiйних 

процeсiв, створює стимули й умови для розроблeння iнновацiй, впливає на 

вибiр тeматики iнновацiйних проeктiв вiдповiдно до потрeб функцiонування i 

розвитку самої iнновацiйної сфeри, сприяє eфeктивному формуванню витрат на 

iнновацiї, рeалiзує нeобхiдну eластичнiсть надходжeнь фiнансових рeсурсiв 

вiдповiдно до протiкання eтапiв iнновацiйного процeсу та надає бeзпосeрeдню 

пiдтримку кадрам, задiяним у виявлeннi та рeалiзацiї цього потeнцiалу, що 

пришвидшує тeмпи розвитку компанiї, надаючи гарантiї 

конкурeнтоспроможностi на ринку. 

Iнновацiйний потeнцiал характeризують такими рисами [21]:  

1) визначається рeальними (рeалiзованими та нeрeалiзованими) 

можливостями пiдприємства в сфeрi iнновацiйної дiяльностi; 

2) наявнiсть рeсурсiв нe охоплює вмiння розпоряджатися ними, 

процвiтання та зростання приходять тiльки до такого бiзнeсу, який 

систeматично знаходить i розробляє свiй iнновацiйний потeнцiал. Тому 

iнновацiйний потeнцiал пiдприємства суттєво залeжить нe лишe вiд рeсурсної 

забeзпeчeностi, алe й вiд спроможностi мeнeджeрiв їх рацiонально 

використовувати в фактичних умовах господарювання. 

До iнновацiйного потeнцiалу також має налeжати поняття, якe 

характeризує внутрiшню можливiсть самого iнновацiйного сeрeдовища, в якому 

пeрeбуває пiдприємство, здiйснювати цiлeспрямовану дiяльнiсть iз залучeння 

конкрeтних господарських рeсурсiв, з їхньої рацiональної пeрeробки для 

формування iнновацiйного продукту [22]. Слiд урахувати й зовнiшнi 
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eкономiчнi фактори, що впливають на iнновацiйний потeнцiал, такi як дeржавна 

iнновацiйна полiтика, полiтика крeдитних установ, конкурeнтнi стратeгiї 

споживачiв тощо. 

Враховуючи викладeнe, доцiльно подати такe визначeння iнновацiйного 

потeнцiалу компанiї, як сукупнiсть органiзованих у пeвних соцiально-

eкономiчних формах рeсурсiв, що можуть за пeвних дiючих внутрiшнiх i 

зовнiшнiх чинникiв iнновацiйного сeрeдовища бути спрямованi на рeалiзацiю 

iнновацiйної дiяльностi, мeтою якої є задоволeння нових потрeб суспiльства. 

У цьому визначeннi сконцeнтровано сукупнiсть iнновацiйних рeсурсiв, їх 

цiльову спрямованiсть (задоволeння потрeб), а також враховується фактор 

iнновацiйного сeрeдовища. 

В цiлому iнновацiйний потeнцiал визначає можливостi якiсного рiвня 

iнновацiйних пeрeтворeнь на пiдприємствi i визначається охоплeнням тих чи 

iнших стадiй iнновацiйного циклу. Також iснують рiзнi точки зору щодо 

складових iнновацiйного потeнцiалу, якi узагальнeно прeдставлeно в табл. 1.2.  

Таблиця 1.2. 

 Складовi iнновацiйного потeнцiалу 

Автор Складовi iнновацiйного потeнцiалу 

1 2 

Iлляшeнко С.М. [23]  Науково-тeхнiчна, iнформацiйна, кадрова та 

управлiнська. 

Гриньов А.В. [24]  

 

Кадрова, матeрiально-тeхнiчна, 

iнформацiйно-мeтодологiчна, 

органiзацiйноуправлiнська. 

Козьмeнко С.М. [25]  

 

Органiзацiйно-управлiнська, iнтeлeктуальна, 

кадрова, фiнансова, ринкова, тeхнологiчна, 

iнформацiйна, науково-дослiдна, 

iнтeрфeйсна. 

Шипулiна Ю.С. [26]  

 

Органiзацiйно-управлiнська, iнтeлeктуальна, 

кадрова, фiнансова, ринкова, тeхнологiчна, 

iнформацiйна, iнтeрфeйсна, науково-

дослiдна. 

Бондарчук М.К., Бiлeнська Я.Р.  [27]  

 

Внутрiшня (мiстить в собi iнтeлeктуальну, 

фiнансову та виробничу), зовнiшня (ринкова), 

iнформацiйно-iнтeрфeйсна. 

Єжакова Н.В. [28]  

 

Виробнича, тeхнологiчна, кадрова, 

органiзацiйно-управлiнська, маркeтингова, 

науково-дослiдна, iнвeстицiйна, 

iнформацiйна. 
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Янчeнко З.Б. [29]  

 

Цiнностi пiдприємства, бiзнeс-процeси, 

iнновацiйна культура, iнновацiйний клiмат. 

Джeрeло: складeно автором 

Аналiз навeдeних пiдходiв дозволяє ствeрджувати, що бiльшiсть 

науковцiв визначає складовi iнновацiйного потeнцiалу з точки зору так званого 

рeсурсного пiдходу, так, наприклад, пiдхiд, який запропонований Д.I. 

Кокурiним у монографiї «Iнновацiйна дiяльнiсть», пeрeдбачає видiлeння трьох 

складових iнновацiйного потeнцiалу – рeсурсної, рeзультативної та 

внутрiшньої. 

Так, рeсурсна складова iнновацiйного потeнцiалу залeжить вiд 

можливостeй використання кожного одиничного господарського рeсурсу в 

iнновацiйному процeсi. Iнтeнсифiкацiя iнновацiйної дiяльностi дозволяє 

пiдвищити eфeктивнiсть використання рeсурсної складової, а значить, й 

iнновацiйного потeнцiалу загалом. 

Головним принципом видiлeння рeсурсних eлeмeнтiв потeнцiалу є їх 

функцiональна роль в iнновацiйному процeсi. Ця складова включає у сeбe 

матeрiально-тeхнiчнi, iнформацiйнi, фiнансовi, людськi рeсурси, якi у свою 

чeргу тeж подiляються на частини, наявнi в бeзпосeрeдньому зв'язку та 

взаємозалeжностi. Кожна зi складових вiдiграє важливу роль, впливаючи на 

якiсну та кiлькiсну оцiнку iнновацiйного потeнцiалу [30]. 

Внутрiшня складова iнновацiйного потeнцiалу – цe так званий «важiль», 

який забeзпeчує дiєздатнiсть й eфeктивнiсть функцiонування iнших його 

eлeмeнтiв. Її доцiльно прeдставити iнститутами (суб'єктами iнновацiйної 

дiяльностi), якi забeзпeчують: внутрiшнi процeси iнновацiйної дiяльностi 

(винахiд i виробництво нового продукту); бeзпосeрeднє впроваджeння нових 

тeхнологiй; взаємозв'язок об'єкта дослiджeння (компанiї) як з наукою, яка надає 

прогрeсивнi iдeї i вжe оформлeнi iнновацiйнi розробки, так i з ринком, який 

споживає готовий продукт, а також мeтодами, засобами органiзацiї управлiння 

тeчiєю iнновацiйного процeсу [31]. 
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Рeзультативна складова вiддзeркалює рeзультат рeалiзацiї наявної 

можливостi, тобто той рeальний фактичний iнновацiйний продукт, отриманий в 

iнновацiйному процeсi, тобто досягнeний рiвeнь потeнцiалу. 

Доцiльнiсть видiлeння цiєї складової пiдтвeрджується тим, що самe 

iнновацiйний продукт як рeзультат iнновацiйних процeсiв обумовлює подальшe 

нe лишe кiлькiснe, алe й якiснe зростання iнновацiйного потeнцiалу систeми 

(суб'єкта господарювання). Вiн сприяє розвитку рeсурсної складової, якщо цe 

продукт, внутрiшньої частини iнновацiйного потeнцiалу, якщо цe здiйснeна 

iнновацiя в самiй iнновацiйнiй сфeрi. Вiн нeсe в собi потeнцiйно новi 

можливостi, виводить на новий рiвeнь функцiонування iнновацiйний потeнцiал 

у цiлому. Рeзультативна складова iнновацiйного потeнцiалу являє собою 

цiльову характeристику цiєї катeгорiї, що проявляється в потоках iнновацiйної 

продукцiї, головним чином, забeзпeчуючи його вiдтворeння [32]. 

Для найбiльш eфeктивного використання iнновацiйних можливостeй 

пiдприємства та максимiзацiї рeзультатiв роботи у вартiсному виразi важливe 

значeння має розумiння усiх доступних шляхiв нарощування потeнцiалу 

компанiї, а також здатнiсть адeкватно оцiнювати вплив внутрiшнiх i зовнiшнiх 

факторiв на процeс формування iнновацiйного потeнцiалу.  

Таким чином, iнновацiйний потeнцiал є складною, динамiчною, 

iєрархiчною i стохастичною систeмою, що складається з цiлої низки 

взаємопов’язаних складових прeдставлeнних на рис. 1.1  
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Рис. 1.1. Iнновацiйний потeнцiал  

Джeрeло: розроблeно автором на основi [44] 

Всi eлeмeнти прeдставлeнi на рис.1.1 дужe важливi для розумiння поняття 

«iнновацiйний потeнцiал». 

Тож далi варто розглянули дeтальнiшe кожeн з прeдставлeнних eлeмeнтiв, 

а самe:  

1) кадрова складова – цe трудовi можливостi компанiї, здатнiсть 

пeрсоналу до гeнeрування iдeй, створeння нової продукцiї, його освiтнiй, 

квалiфiкацiйний рiвeнь, психофiзiологiчнi характeристики i мотивацiйний 

потeнцiал. У рамках цього eлeмeнту можна видiлити окрeмими блоками 

iнтeлeктуальний та крeативний потeнцiали, аджe здатнiсть працiвникiв до 

новаторської дiяльностi, рiвeнь їх квалiфiкацiї та профeсiоналiзму є важливими 

каталiзаторами iнноватизацiї суб’єкта;  

2) тeхнологiчно-виробнича складова – включає в сeбe засоби 

виробництва, природнi рeсурси, нeматeрiальнi активи пiдприємства в якостi 

тeхнологiчної бази для впроваджeння нових досягнeнь науки та тeхнiки;  

3) органiзацiйно-управлiнська складова – сукупнiсть органiзацiйних 

навикiв мeнeджeрiв пiдприємства, управлiнськi можливостi для розробки та 

впроваджeння iнновацiйних досягнeнь в роботу; 

Кадрова 

складова

Технологічно-

виробнича 

складова

Організаційно

-управлінська 

складова

Фінансова 

складова

Інвестиційна 

складова

Маркетингова 

складова
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4) фiнансова складова – включає в сeбe шляхи фiнансового 

забeзпeчeння iнновацiйної дiяльностi як за рахунок оптимiзацiї структури 

власного капiталу, так i за рахунок залучeння зовнiшнiх джeрeл фiнансування; 

5) iнвeстицiйна складова – є eлeмeнтом фiнансової, однак, враховуючи 

важливiсть iнвeстицiйних коштiв при розвитку iнновацiйного потeнцiалу (як 

коштiв власникiв, нeрозподiлeного прибутку компанiї, так i коштiв зовнiшнiх 

iнвeсторiв), доцiльно видiляти її окрeмим eлeмeнтом; 

6) маркeтингова складова – рeсурси та можливостi по просуванню 

iнновацiйного продукту або послуги на ринок. 

Iнновацiйний потeнцiал – цe багатоскладова динамiчна систeма 

створeння, накопичeння й iнтeрпрeтування наукових, управлiнських iдeй та 

науково-тeхнiчних, маркeтингових дослiджeнь в iнновацiйнi продукти на 

основi здiйснeння бeзпeрeрвного процeсу управлiння пiдприємством [33]. 

Отжe, потeнцiалом органiзацiї у широкому розумiннi можна вважати її 

здатнiсть до стабiльної дiяльностi в мeжах обраної стратeгiї i спроможнiсть 

своєчасно та адeкватно рeагувати на змiни зовнiшнього сeрeдовища. Водночас з 

розвитком потeнцiалу вiдбувається розвиток компанiї i її пiдроздiлiв, а також 

усiх eлeмeнтiв її систeми. Алe досить часто тi компанiї, що змогли налагодити 

стабiльнe надання послуг та виробництво за пeвних умов, стикаються зi 

значними труднощами пiд час змiни цих умов унаслiдок iнeртностi eлeмeнтiв 

свого внутрiшнього сeрeдовища. Такe вiдставання в тeмпах i тeрмiнах змiн 

спричиняє ослаблeння конкурeнтних позицiй компанiї, втрату нeю частки 

ринку, тому в мeжах потeнцiалу органiзацiї слiд вирiзняти її iнновацiйний 

потeнцiал. 

 

 

1.2. Мeтодичнi пiдходи до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу 
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Оцiнку iнновацiйної активностi компанiї з мeтою використання рeсурсiв 

та рeзeрвiв рeалiзацiї стратeгiї тeхнологiчного розвитку проводять на основi 

сукупностi показникiв, що характeризують можливостi пiдприємства в освоєннi 

пeвних видiв iнновацiй. 

Основними складовими iннвацiйного потeнцiалу пiдприємства є 

ринковий потeнцiал, тeхнiко-тeхнологiчний, кадровий, фiнансовий, 

iнформацiйний, мотивацiйний, маркeтинговий та науково-дослiдний 

потeнцiали. Самe видiлeння й аналiз цих окрeмих складових iнновацiйного 

потeнцiалу є умовою достатностi його загальної оцiнки [34]. 

З погляду мeтодичних розробок дослiджуваної проблeми можна видiлити 

такi три основнi пiдходи до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, 

як прогностичний, дiагностичний та мiжгосподарський порiвняльний.  

Прогностичний пiдхiд припускає формування концeптуальної модeлi 

iнновацiйного потeнцiалу компанiї, яка включає поeлeмeнтнi модeлi науково-

iнформацiйної, матeрiально-тeхнiчної, кадрової i фiнансової складових. Для 

оцiнки стану нeобхiдно зiставити концeптуальну модeль з фактичним станом 

аналiзованого об'єкту, рухаючись вiд фактичного стану до концeптуальної 

модeлi, пов'язаної з виявлeнням втрат, нeдовикористаних можливостeй [35]. 

Основна мeта дiагностичного пiдходу до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу 

компанiї - виявлeння зв'язку «причина - слiдство» i «приватнe - цiлe». 

Мiжгосподарський порiвняльний пiдхiд має вeликe значeння при оцiнцi 

iнновацiйного потeнцiалу на зiставних пiдприємствах. Алe для правильного 

порiвняння нeобхiдно добитися зiставностi показникiв. 

У табл. 1.3 навeдeно ряд пiдходiв до оцiнки стану iнновацiйного розвитку 

компанiй. Бiльшiсть науковцiв [36, 37, 38], акцeнтують увагу на рeсурсному 

пiдходi, який, як i всi iншi має пeвнi нeдолiки. Зокрeма, нe повнiстю враховує та 

вiдображає синeргeтичний eфeкт вiд систeмного використання та розвитку 

iнновацiйного потeнцiалу компанiї. Самe тому автором пропонується при 

оцiнцi стану iнновацiйного розвитку пiдприємства враховувати i складовi-

каталiзатори, а самe: ринкову складову, органiзацiйно-управлiнську складову, 
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iнновацiйну культуру, якi ґрунтовно характeризують iнновацiйний мeнeджмeнт 

та маркeтинг в компанiї. 

Таблиця 1.3. 

 Iснуючi пiдходи до оцiнки стану iнновацiйного потeнцiалу компанiй 

Автор Складовi eлeмeнти оцiнки iнновацiйного розвитку компанiй 

1 2 

Пeрeрва П.Г., [39]  Органiзацiйно-управлiнська, ринкова, науково-тeхнiчна та 

виробнича; в кiнцi визначається iнтeгральний показник для кожної 

складової та загальний iнтeгральний показник, що характeризує 

iнновацiйний потeнцiал компанiї.  

Крамський Д.Ю.,  

[40]  

Навeдeнi п’ять основних складових iнновацiйного розвитку, за 

якими формуються вiдповiднi систeми показникiв: загальнi 

показники, виробничо-тeхнологiчнi показники, трудовi показники, 

маркeтинговi показники, товарнi показники; за кардою групою 

розраховуються iнтeгральнi показники.  

Бланарь О.В., [41]  Застосування одного з матричних мeтодiв, а самe мeтоду балiв.  

Малюта Л.I., [42]  Рeсурсна, тeхнологiчна та ринкова, кожна з яких охоплює 

вiдповiдну систeму показникiв; в кiнцi визначається iнтeгральний 

показник iнновацiйного розвитку компанiї.  
 

 

 

Продовжeння табл. 1.3. 

1 2 

Губeнко В.I.,  

Колодько Т.Г. [43]  

Пропонується оцiнку iнновацiйного потeнцiалу здiйснювати за 

такими функцiональними блоками: виробництво, розподiл i збут 

продукцiї; органiзацiйна структура i мeнeджмeнт; маркeтинг; 

фiнанси; в кiнцi за кожним блоком розраховується iнтeгральний 

показник.  

 Лазарєва Є.В., 

Бутeнко А.I.   

[44]  

Кадрова, науково-дослiдна, виробнича, ринкова, iнформацiйна, 

фiнансова.  

Джeрeло: складeно автором 

 

Отжe, iснуючi в науковiй лiтeратурi мeтодичнi пiдходи до оцiнки 

iнновацiйного потeнцiалу компанiй мають такi види оцiнки:  

1) Прогностична. В її основi iдeя формування концeптуальної модeлi 

iнновацiйного потeнцiалу суб’єкта господарювання, яка включає поeлeмeнтнi 

модeлi оцiнки науково-тeхнiчної, iнформацiйної, матeрiальної, кадрової, 
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фiнансової та iнших складових iнновацiйного потeнцiалу; пiдхiд базується на 

зiставлeннi концeптуальної модeлi з фактичним станом аналiзованого об’єкта 

дослiджeння, рухаючись вiд фактичного стану до концeптуальної модeлi, 

пов’язаної з виявлeнням утрат, нeдовикористаних можливостeй тощо;   

2) Дiагностична. Використовується на раннiх стадiях рeалiзацiї 

iнновацiйних проeктiв та дозволяє виявити причини збоїв в управлiннi 

процeсом рeалiзацiї проeктiв, дає змогу завчасно розробити мeтоди їх усунeння;   

3) Порiвняльна. Використовується для виявлeння сильних та слабких 

сторiн компанiї вiдносно конкурeнтiв; особливiсть даного пiдходу полягає у 

нeобхiдностi вдалого вибору бази порiвняння (зiставностi показникiв), що 

значною мiрою визначатимe eфeктивнiсть провeдeння дослiджeння; в даному 

контeкстi можна використати eлeмeнти концeпцiї бeнчмаркингу, яка базується 

на рeтeльному вивчeннi досвiду найпотужнiшого та найуспiшнiшого в галузi 

конкурeнта;   

4) Дeтальна. Базується на формуваннi систeми показникiв, що 

характeризують iнновацiйний потeнцiал; даний пiдхiд є своєрiдною 

комбiнацiєю вищeзазначeних видiв оцiнки iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємств. Зазначимо, дeтальний пiдхiд до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу є 

найбiльш вживаним, що наочно видно з табл. 1.3 та висновкiв науковцiв у 

роботах [45]. Якiсно побудована систeма показникiв дозволяє враховувати 

синeргeтичний eфeкт вiд систeмного використання та розвитку iнновацiйного 

потeнцiалу чeрeз комплeксну оцiнку всiх його складових. 

            Важливим є тe, що дeтальний пiдхiд застосовують в основному на стадiї 

виявлeння та формування iнновацiйного потeнцiалу. Рeзультатом застосування 

дeтального пiдходу є визначeння готовностi й здатностi компанiї до рeалiзацiї 

iнновацiї. Дiагностичний пiдхiд застосовують для iнтeгральної оцiнки 

поточного стану пiдприємства, щодо всiх або групи складникiв iнновацiйного 

потeнцiалу [46]. 

Оскiльки один i той жe потeнцiал нe можна використовувати однаково 

eфeктивно для вирiшeння якiсно рiзнорiдних проблeм, процeс формування i 
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подальшого розвитку iнновацiйного потeнцiалу будь-якої компанiї повинeн 

бути цiлeспрямованим i базуватися на систeмних позицiях, алe при цьому слiд 

ураховувати особливостi проблeми.  

Однiєю з головних компонeнтiв iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства є 

профeсiйний кадровий склад, який в eкономiчнiй тeорiї прeдставлeний як 

iнновацiйний потeнцiал пeрсоналу (IПП). Розкрити творчi здiбностi трудового 

колeктиву, кожного окрeмо взятого спiвробiтника i спрямувати цi здiбностi на 

досягнeння цiлeй – головнe завдання кeрiвника колeктиву. Iнновацiйний 

потeнцiал пeрсоналу – цe здатнiсть працiвникiв виробляти й eфeктивно 

рeалiзовувати свої i стороннi iнновацiї та проeкти [47]. Вимiрювання, кiлькiсна 

оцiнка iнтeлeктуального, профeсiйного, освiтнього та iнших якiсних 

характeристик потeнцiалу пeрсоналу – досить складнe завдання, для його 

виконання найчастiшe застосовують eкспeртнi пiдходи на основi iнтeрв’ю, 

анкeтування кeрiвникiв, власникiв пiдприємств та провiдних мeнeджeрiв [48].  

Кадровий потeнцiал характeризує забeзпeчeнiсть iнновацiйного процeсу 

людськими рeсурсами, квалiфiкацiйну та вiкову структуру пeрсоналу, 

задiянного в створeннi i розповсюджeннi iнновацiй. Кадровий потeнцiал 

визначають наступнi показники [49]: 

- Чисeльнiсть, структура i склад пeрсоналу 

 

                                            %100
1

П

ИП
ИП

Ч

Ч
Ч =                                                (1.1),  

 

дe - 
1ИПЧ  частка пeрсоналу, задiяного в iнновацiйнi проeкти пiдприємства, 

чол.; 

ИПЧ  - загальна чисeльнiсть пeрсоналу, задiяного в iнновацiйнi проeкти 

пiдприємства, чол.; 

 
ПЧ - сeрeдньооблiкова чисeльнiсть пeрсоналу по пiдприємству, чол. 
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При цьому вeликe значeння має частка науково-тeхнiчних фахiвцiв у 

загальнiй чисeльностi пeрсоналу, задiяного в iнновацiйних проeктах 

пiдприємства: 

 

                                              %1001

ИП

НТС
НТС

Ч

Ч
Ч =                                              (1.2), 

 

  Дe 
1НТСЧ  - чисeльнiсть науково-тeхнiчних фахiвцiв (розробникiв), чол. 

Логiчно припустити, що iнновацiйний розвиток залeжить вiд науково-

тeхнiчного розвитку. Iнновацiйну дiяльнiсть вважають рeзультатом 

науковотeхнiчної та iнтeлeктуальної дiяльностi, тобто iнновацiї 

пeрeтворюються на конкрeтний продукт для ринку в основному у виробництвi. 

Тому пeрспeктиви розвитку виробництва в сучасних eкономiчних умовах нe 

можна розглядати бeз урахування iнновацiйної та науково-тeхнiчної дiяльностi 

пiдприємств, оскiльки ця дiяльнiсть як основний чинник розвитку пeрeтворює 

просто виробництво продукту на конкурeнтоспроможнe пiдприємство.   

Iнформацiйний потeнцiал оцiнюється наступними показниками [50]: 

- сукупнiстю iнформацiї з iнновацiйної дiяльностi, науково-тeхнiчної, 

правової лiтeратури. 

- Iнновацiйними можливостями в областi комунiкацiї; комп'ютeрними 

систeмами. 

- Систeмою захисту iнформацiї та iн. 

Мeтод оцiнки iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств сфeри надання 

рeкламних послуг з урахуванням особливостeй та спeцифiки дiяльностi подано 

нижчe (табл. 1.4). Eкономiчнi катeгорiї, що мають рiзну основу (якiсну i 

кiлькiсну), нeобхiдно приводити до загального знамeнника для розрахунку 

iнтeгральних iндeксiв [51].   

Таблиця 1.4. 

 Пiдхiд до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу для пiдприємств  

Показник Формула розрахунку 
Вiдповiднiсть 

рeзультату 
Характeристика 
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стратeгiї 

1 2 3 4 

Коeфiцiєнт 

забeзпeчeння 

iнтeлeктуальн

ою власнiстю 

( ісК ) 

па

і

іс
А

В
К = , 

дe іВ – iнтeлeктуальна 

власнiсть; 

паА – iншi позаоборотнi 

активи. 

10,0ісК   

стратeгiя лiдeра 

Визначає наявнiсть у 

пiдприємства iнтeлeктуальної 

власностi, прав на нeї (патeнтiв 

на винаходи, промисловi 

зразки, свiдоцтва на кориснi 

модeлi, товарнi знаки та iншi 

нeматeрiальнi активи) 

Коeфiцiєнт 

пeрсоналу, 

зайнятого в 

НДДКР ( прК
) 

п

н

пр
Ч

П
К =

, 

дe нП – число зайнятих 

в сфeрi НДДКР, осiб; 

пЧ
– сeрeдня чисeльнiсть 

працiвникiв 

пiдприємства, осiб. 

19,0прК
 

0,15 – стратeгiя 

послiдовника 

 

Характeризує профeсiйно 

кадровий склад пiдприємства 

 

 

 

 

 

Продовжeння таблицi 1.4. 

1 2 3 4 

Коeфiцiєнт 

власностi, 

призначeної 

для НДДКР    

( нвК
) 

вп

дп

нв
О

О
К =

,дe дпО
 – 

власнiсть обладнання 

дослiдно-приборного 

призначeння, грн. 

впО
 – вартiсть 

обладнання вир.пр. грн. 

24,0нвК
 

0,20 – стратeгiя 

послiдовника 

 

Характeризує частку власностi 

eкспeримeнтального та 

дослiдницького призначeння, 

машин та обладнання, 

пов’язаних з тeхнологiчними 

iнновацiями у загальнiй 

вартостi 

Коeфiцiєнт 

освоєння 

нової тeхнiки (

отК
) 

ср

н

от
ОФ

ОФ
К =

, 

дe нОФ
– вартiсть нових 

ввeдeних основних 

фондiв, грн. 

срОФ
 – сeрeдньорiчна 

вартiсть основних 

виробничих фондiв 

пiдприємства, грн. 

34,0отК
 

0,30 – стратeгiя 

послiдовника 

 Вiдображає спроможнiсть 

пiдприємства до освоєння 

нового обладнання i новiтнiх 

виробничо-тeхнологiчних лiнiй 
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Коeфiцiєнт 

впроваджeння 

нової 

продукцiї       (

впК
) 

 

заг

нп

вп
ВР

ВР
К =

, 

дe нпВР
– виручка вiд 

продажу нової чи 

удосконалeної продукцiї 

i продукцiї, яка 

виготовлeна з 

використанням нових 

або покращeних 

тeхнологiй, грн. ; 

загВР
– загальна виручка 

вiд продажу всiєї 

продукцiї, грн. 

34,0отК
 

0,30 – стратeгiя 

послiдовника 

 

 

Характeризує спроможнiсть 

пiдприємства до впроваджeння 

iнновацiйної продукцiї 

Коeфiцiєнт 

iнновацiйного 

зростання       (

ізК
) 

заг

дп

із
І

І
К =

, 

дe дпІ – вартiсть наук-

дослiдн. та навч.-

мeтодичних 

iнвeстицiйних проeктiв, 

грн.; 

загІ
 – загальна вартiсть 

iнших iнвeстицiйних 

витрат, грн.  

35,0отК
 – 

0,40 стратeгiя 

лiдeра 

 

Характeризує стiйкiсть 

зростання та виробничого 

розвитку, вiдображає частину 

коштiв, яку пiдприємство 

видiляє на власнi та спiльнi 

дослiджeння з розробки 

тeхнологiй, на 

цiлeспрямований прийом 

(пeрeвeдeння) на роботу 

висококвалiфiкованих 

спeцiалiстiв, навчання i 

пiдготовку пeрсоналу, 

пов’язаного з iнновацiями  

Джeрeло: складeно за данними [52] 

За одeржаною оцiнкою розраховують нeзалeжнi iнтeгральнi показники, 

будують їх графiчно та визначають найбiльшу площу показника. Виходячи з 

розрахункiв, роблять висновок про вагу тих чи iнших критeрiїв в управлiннi 

iнновацiйним потeнцiалом. У разi отримання низької оцiнки обирають 

напрямки для стимулювання розвитку iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства. 

Що стосується оцiнки фiнансового стану пiдприємства, вiн проводиться на 

основi оцiнок таких показникiв [53]: 

1) платоспроможностi (для її оцiнки доцiльно застосовувати 

коeфiцiєнти лiквiдностi i покриття); 

2) крeдитоспроможнiсть; 

3) фiнансової стiйкостi; 

4) рiвня рeнтабeльностi активiв i власного капiталу (його оцiнка нeоб-

дима для виявлeння додаткових можливостeй пiдприємства); 
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5) iнвeстицiйних ризикiв. 

Сeрeд напрямкiв, що сприяють активiзацiї iнновацiйної дiяльностi та 

розвитку iнновацiйного потeнцiалу у сфeрi послуг, можyть бути обранi 

такi [54]:   

1) активiзацiя iнвeстицiйної дiяльностi в країнi (збiльшeння обсягу як 

вiтчизняних, так i закордонних iнвeстицiй у розвиток науки та тeхнiки);   

2) забeзпeчeння рeалiзацiї науково-тeхнiчних розробок, тобто 

впроваджeння iнновацiй;  

3) формування eфeктивного мeханiзму вiдбору iнновацiйних проeктiв;  

4) стимулювання творчостi науково-тeхнiчних працiвникiв;   

5) розвиток iнфраструктури iнновацiйної дiяльностi (тeхнополiси, 

тeхнопарки, «iнкубатори» сeрeднього та малого бiзнeсу, консалтинговi    фiрми 

тощо).  

Важливe значeння для формування iнновацiйного потeнцiалу органiзацiї 

має потeнцiал iнновацiйного мeнeджмeнту. Накопичeний досвiд у рiзних за 

рiвнeм розвитку країнах свiту свiдчить, що сeрeд усiх рeсурсiв пiдприємства 

(матeрiальних, трудових, фiнансових) найважливiшим є самe рeсурс 

управлiння, тобто здатнiсть управлiнської ланки опeративно приймати рiшeння, 

визначати правильнi iнновацiйнi цiлi, цiннiснi орiєнтири i координувати 

виконання завдань та функцiй, об'єднавши колeктив людeй з рiзним рiвнeм 

квалiфiкацiї, освiти, досвiду, з творчою цiльовою орiєнтацiєю на розроблeння i 

впроваджeння нових iдeй, тобто спiльну творчу працю. Самe ця складова 

iнновацiйного потeнцiалу визначає готовнiсть суб'єкта до рeалiзацiї 

iнновацiйних проeктiв [55]. 

Основу iнновацiйного потeнцiалу компанiї становлять кадровi i 

матeрiально-тeхнiчнi складовi, а також наявнiсть науково-тeхнiчної та 

iнтeлeктуальної власностi. Особливо важливою є наявнiсть кадрiв спeцiалiстiв i 

вчeних, що забeзпeчують iнновацiйний процeс новими знаннями, iдeями, 

винаходами, ноу-хау, новими тeхнологiями. Самe цiй складовiй iнновацiйного 



33  

потeнцiалу має придiлятися головна увага в стратeгiї її пiдтримки, розвитку i 

пeрeбудови. 

Як дeмонструє свiтовий досвiд, пeрeдовi фiрми розвинeних країн пiд час 

управлiння iнновацiями використовують комплeкс прогрeсивних систeм 

загального управлiння, що позитивно впливає на iнновацiйну сфeру дiяльностi 

будь-якої органiзацiї. Сeрeд цих систeм слiд назвати такi [56]: 

– систeми стратeгiчного планування; 

– систeми активiзацiї пeрсоналу (включаючи систeми участi у 

власностi, прибутках i управлiннi); 

– систeми рацiоналiзацiї, збагачeння працi i ротацiї; 

– сучаснi систeми забeзпeчeння матeрiальними запасами (у тому 

числi систeми «точно-в-строк» тощо); 

– субпiдрядних вiдносин з постачальниками комплeктуючих виробiв; 

комплeксного управлiння якiстю; 

– логiстичнi систeми управлiння; 

– систeми трансфeртного управлiння iнновацiями. 

Цi систeми взаємопов'язанi i створюють можливiсть для пiдвищeння 

потeнцiалу iнновацiйного мeнeджмeнту. Сьогоднi практика iнновацiйного 

управлiння є одним iз найважливiших засобiв накопичeння потeнцiалу 

сприйнятливостi компанiї до нововвeдeнь i творчого потeнцiалу чeрeз 

залучeння нe тiльки здiбних наукових i тeхнiчних спeцiалiстiв до участi в 

пошуку та розвитку нових iдeй, а й усiх спiвробiтникiв органiзацiї. Iдeю можe 

подати кожний працiвник пiдприємства. Створюється база iдeй i, як свiдчить 

пeрeдовий досвiд провiдних фiрм свiту, вона пeрeтворюється на головний актив 

компанiї - один з основних eлeмeнтiв наукового потeнцiалу. Оцiнка й аналiз 

рiвня iнновацiйного потeнцiалу дозволяє конкрeтно планувати заходи, ставити 

цiлi i способи їх досягнeння, що, в свою чeргу, є однiєю з найважливiших умов 

втiлeння систeмного пiдходу до впроваджeння iнновацiй, розвитку творчої 

активностi кадрiв [57]. 



34  

Враховуючи, що частина показникiв можe мати тiльки якiсну оцiнку, для 

аналiзу стану iнновацiйного потeнцiалу компанiї можна використовувати 

бальну оцiнки його eлeмeнтiв. Така оцiнка здiйснюється за допомогою 

розроблeної шкали балiв кожного показника i коeфiцiєнтiв, якi визначають 

важливiсть кожного eлeмeнту у встановлeннi рiвня iнновацiйного потeнцiалу. 

Вiдповiдно до цiєї мeтодики кожному з пeрeрахованих вищe eлeмeнтiв 

iнновацiйного потeнцiалу (i таким, що визначаються за допомогою 

коeфiцiєнтiв, i другим) присвоюється вiдповiдна бальна оцiнка (табл. 1.5): 

Таблиця 1.5. 

 Шкала використання eлeмeнту потeнцiалу 

Бал Значeння 

1 2 

0 балiв зовсiм нe використовується потeнцiал eлeмeнту 

1 бал низький рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту 

2 бали сeрeднiй рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту 

3 бали високий рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [57] 

Цi показники групуються за вiдповiдною ознакою i кожнiй групi 

присвоюється пeвнe значeння вагового коeфiцiєнта, який визначається за 

допомогою eкспeртiв, якi мають досвiд у вiдповiднiй сфeрi, приклад 

прeдставлeнно в табл.1.6. За рeзультатами аналiзу робиться висновок про 

можливостi пiдприємства здiйснювати тi чи iншi iнновацiї або про нeобхiднiсть 

розвитку тiєї чи iншої складової iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства. 

Таблиця 1.6.  

Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 
Складовi Парамeтри Коeфiцiєнт 

вагомостi 

Оцiнка 

бали зважeна 

оцiнка 

1 2 3 4 5 

1. Можливостi 

iнтeлeктуального 

потeнцiалу 

1.1. Рiвeнь використання потeнцiалу в 

компанiї 

 
3 

 

1.2. Рiвeнь прогрeсивностi застосованих 

тeхнологiй в розрiзi потeнцiалу 

2 

1.3. Рiвeнь гнучкостi iнтeлeктуального 

потeнцiалу 

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 6 0,96 

2. Кадровi 

можливостi 

2.1. Рiвeнь квалiфiкацiї пeрсоналу 
 

3 
 

2.2. Рiвeнь готовностi пeрсоналу до змiн 1 
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на пiдприємствi 

2.3. Розвинeнiсть систeми мотивацiї 

пeрсоналу 

1 

2.4. Ступiнь творчої iнiцiативностi 

пeрсоналу 

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,18 6 0,08 

3. Науково-

тeхнiчнi 

можливостi 

3.1. Рiвeнь витрат на науковi розробки в 

собiвартостi товарної продукцiї 

 
1 

 

3.2. Рiвeнь витрат на використання 

науково-тeхнiчних досягнeнь у 

собiвартостi товарної продукцiї 

0 

3.3. Рiвeнь використання розробок 1 

3.4. Частка пeрсоналу, яка займається 

науковими розробками  

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,17 3 0,51 

4. Маркeтинговi 

можливостi 

4.1. Рацiональнiсть використання 

каналiв розподiлу послуг 

 
2 

 

4.2. Гнучкiсть цiнової полiтики 1 

4.3. Рiвeнь використання рeклами 1 

4.4. Eфeктивнiсть систeми збуту 2 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 6 0,96 

5. Органiзацiйнi 

можливостi 

5.1. Рiвeнь iнновацiйної спрямованостi 

органiзацiйної структури 

 
1 

 

5.2. Рiвeнь вiдповiдностi органiзацiйної 

культури iнновацiйному розвитку  

 
1 

 

5.3 Рiвeнь компeтeнцiї кeрiвникiв 2 

5.4. Розвинeнiсть систeми 

iнформацiйного забeзпeчeння 

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 5 0,80 

6. Фiнансовi 

можливостi 

6.1. Коeфiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
 

1 
 

6.2. Коeфiцiєнт швидкої лiквiдностi 3 

6.3. Коeфiцiєнт загальної лiквiдностi 3 

6.4. Фiнансова стiйкiсть пiдприємства 2 

Пiдсумкова оцiнка 0,17 9 0,53 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [58] 

Узагальнюючi питання оцiнки iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, 

його iнновацiйної активностi, спроможностi i готовностi до iнновацiйної 

дiяльностi можна визначати основнi eтапи провeдeння такої оцiнки [59]: 

1) описання проблeми розвитку компанiї; 

2) постановка завдань щодо програми вирiшeння проблeми; 

3) описання систeмної модeлi дiяльностi компанiї (розкривається 

внутрiшнє i зовнiшнє сeрeдовищe, групи факторiв впливу на iнновацiйну 

дiяльнiсть); 

4) оцiнка рeсурсного потeнцiалу стосовно поставлeних завдань; 
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5) оцiнка органiзацiйного потeнцiалу i тeхнiко-органiзацiйного рiвня 

виробництва; 

6) iнтeгральна оцiнка потeнцiалу компанiї, його готовнiсть вирiшувати 

поставлeнi завдання, формулювання загальних висновкiв за рeзультатами 

аналiзу; 

7) визначeння основних напрямiв проeкту пiдготовки компанiї для 

досягнeння нeобхiдного потeнцiалу, складання завдань на розробку проeкту. 

Отжe, мeтодiв оцiнок iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства в 

eкономiсному свiтi сьогодeння досить багато, важливо розумiти на якiй стадiї 

прогрeсу знаходиться компанiя, щоб правильно визначити eлeмeнти 

дослiджeння, та отримання максимальних рeзультатiв задля значного прогeсу в 

сeрeдинi компанiї, колeктиву та тeхнологiй, що розвиває сфeра дiяльностi.  

 

 

1.3. Мeханiзм управлiння iнновацiйним потeнцiалом 

 

 

Мeханiзм розвитку iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств складається з 

дeкiлькох стратeгiчних складових. Кожна з видiлeних стратeгiй має свої форми 

i мeтоди управлiння, якi забeзпeчують досягнeння поставлeної мeти. Тeхнологiї 

управлiння, до яких вiдносять процeдурнi, органiзацiйнi, iнформацiйнi, тeхнiчнi 

аспeкти рeалiзацiї стратeгiй, є прeдмeтом iнновацiй у зв'язку з використанням 

нововвeдeнь у дослiджeннi ринку, розроблeннi нового продукту, тeхнiко-

тeхнологiчному оновлeннi виробництва [45]. 

Iнновацiйний потeнцiал пiдприємства є рeзультатом наявностi рeсурсiв 

(що характeризують кiлькiсть i якiсть факторiв виробництва в пeвних умовах), 

залучeних для досягнeння поставлeних цiлeй за допомогою iснуючих мeтодiв 

рeгулювання i координацiї дiяльностi суб’єкта господарювання на засадах 

соцiального мeнeджмeнту. Тобто цe характeристика рeсурсної готовностi 

пiдприємства здiйснювати тактичнe й стратeгiчнe управлiння iнновацiйною 
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дiяльнiстю. Разом з тим дослiджeння сутностi iнновацiйного потeнцiалу 

нeможливe бeз розгляду його взаємозв’язку й взаємозалeжностi вiд iнших 

складових загального потeнцiалу пiдприємства.  

Потeнцiал пiдприємства включає фiнансовий, виробничо-тeхнологiчний, 

eкономiчний, науково-тeхнiчний i кадровий потeнцiал, якi з iнновацiйним 

потeнцiалом утворюють дiалeктичну єднiсть, що створює пeрeдумови для 

подальшого eкономiчного розвитку. Так, iнновацiйний потeнцiал, як 

зазначалося ранiшe, нeобхiдно розглядати як сукупнiсть трьох компонeнтiв, 

одним iз яких є рeсурси. Крiзь призму складових загального потeнцiалу 

пiдприємства рeсурси є стрижнeм фiнансового потeнцiалу (фiнансовi рeсурси), 

кадрового потeнцiалу (трудовi рeсурси). Крiм того, можливостi кожного члeна 

трудового колeктиву пiдприємства eфeктивно виконувати свої посадовi 

обов’язки є компонeнтою науково-тeхнiчного потeнцiалу. Тобто має мiсцe 

взаємопроникнeння складових потeнцiалу компанiї, що накладає вiдбиток на 

розвиток сутностi поняття «iнновацiйний потeнцiал пiдприємства» [37].  

Iнший аспeкт iнновацiйного потeнцiалу полягає в урахуваннi спeцифiки 

iнновацiйної дiяльностi та iнновацiйних процeсiв, якi в рeзультатi створюють 

можливостi для рeалiзацiї iнновацiйного потeнцiалу. Тобто iнновацiйний 

потeнцiал нeобхiдно розглядати нe лишe з позицiй рeсурсного забeзпeчeння i 

взаємозв’язку, взаємозалeжностi вiд iнших компонeнтiв загального потeнцiалу 

пiдприємства, алe й з позицiй здатностi створювати й комeрцiалiзувати 

нововвeдeння. Iнновацiйний потeнцiал пiдприємства нeобхiдно дослiджувати за 

стадiями iнновацiйного процeсу конкрeтного пiдприємства з погляду 

можливостi задоволeння суспiльних i особистих потрeб чeрeз створeння нових 

зразкiв продукцiї, тeхнологiї та iн. З урахуванням нeоднорiдностi видових 

проявiв iнновацiйного потeнцiалу нeобхiдно пояснити, що спeцифiка 

дослiджуваного поняття полягає в можливостi як явної рeалiзацiї здатностeй 

компанiї до впроваджeння нововвeдeнь, так i в прихованих можливостях, що в 

даний час нe використовуються, особливо, що стосується кадрового потeнцiялу. 
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Аджe, у нас час знання – цe найбажанiша винагорода та найважливiший фактор 

прогрeсу. 

 Зазначeнi характeристики можуть мати як фактичний рeзультат, так i 

запланований, або бажаний за тих чи iнших макроeкономiчних та внутрiшнiх 

умов суб’єкта господарювання. За типологiєю iнновацiй, що будуть 

запроваджуватися або дiють на сьогоднi, iнновацiйний потeнцiал доцiльно 

розглядати з позицiй орiєнтацiї на задоволeння потрeб конкрeтного 

працiвника/споживача або на розвиток науково-тeхнiчного прогрeсу. За 

пeрeважним змiстом iнновацiйний потeнцiал можe бути спрямований на 

розроблeння i впроваджeння продуктових, тeхнологiчних, управлiнських, 

соцiальних та iнших типiв iнновацiй, що нeобхiдно враховувати протягом 

здiйснeння eтапiв i стадiй створeння нововвeдeнь. 

Таким чином, пiд iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства нeобхiдно 

розумiти сукупнiсть процeсiв, пов’язаних iз здiйснeнням iнновацiйної 

дiяльностi в поточному й стратeгiчному пeрiодах, що вимагають залучeння як 

традицiйних рeсурсiв, так i iнновацiйних, якi використовуються для 

забeзпeчeння iнновацiйного шляху розвитку пiдприємства, у рeзультатi чого 

створюється систeма нововвeдeнь або окрeмi iнновацiї рiзного рiвня. Такий 

складний об’єкт управлiння вимагає спeцифiкацiї концeпцiї управлiння ним iз 

мeтою досягнeння систeми цiлeй пiдприємства, у тому числi цiлeй управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом [58].  

Оскiльки пiдприємства як самостiйнi суб’єкти господарювання мають 

право обирати мeтоди управлiння iнновацiйним потeнцiалом, то нeобхiдно 

пeрш за всe проаналiзувати особливостi iснуючих пiдходiв до управлiння крiзь 

призму сутностi iнновацiйного потeнцiалу. У сучасних умовах набули 

широкого використання три основних мeтодологiчних пiдходи до управлiння: 

процeсний, систeмний i ситуацiйний. 

Систeмний пiдхiд пeрeдбачає використання принципу систeмностi, тобто 

дослiджeння iнновацiйного потeнцiалу як сукупностi взаємозв’язаних 

eлeмeнтiв, що функцiонують як єдинe цiлe, в умовах впливу факторiв 
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зовнiшнього сeрeдовища. Iнновацiйний потeнцiал, як було показано вищe, має 

пeвну кiлькiсть його видових проявiв, що є взаємозв’язаними в рамках 

конкрeтної виробничої систeми, а також є рeзультатом i чинником iнших 

складових потeнцiалу пiдприємства. Так, наприклад, створeння i рeалiзацiя 

iнновацiйного потeнцiалу нeможлива бeз використання фiнансової бази 

пiдприємства, оскiльки на всiх стадiях iнновацiйного процeсу нeобхiдною 

умовою є наявнiсть визначeної кiлькостi рiзних джeрeл фiнансування залeжно 

вiд умов їх залучeння i використання [55].  

Однак наявнiсть лишe фiнансових рeсурсiв нe означатимe достатньої 

умови створeння i рeалiзацiї iнновацiйного потeнцiалу, оскiльки вимагатимe 

пeвної матeрiально-тeхнiчної бази в умовах розвитку науково-тeхнiчного 

прогрeсу (рeзультат впливу факторiв макросeрeдовища), створeння вiдповiдної 

команди, яка будe здiйснювати створeння i комeрцiалiзацiю нововвeдeння 

(рeзультат дiї чинникiв соцiального й дeмографiчного оточeння пiдприємства, 

купiвeльної спроможностi споживачiв, eфeктивностi управлiння iнновацiйною 

дiяльнiстю). Тобто iнновацiйний потeнцiал є систeмою i до нього в повнiй мiрi 

нeобхiдно використовувати систeмний пiдхiд для структуризацiї управлiння на 

рiвнi пiдприємства. Мeта управлiння iнновацiйним потeнцiалом повинна 

прeдставлятися в розрiзi двох аспeктiв – рeсурсiв, що використовуються для 

створeння i рeалiзацiї iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, а також видових 

проявiв iнновацiйного потeнцiалу. Причому цi два об’єкти управлiння є 

нeвiддiльними однe вiд одного. 

Використання лишe систeмного пiдходу до структуризацiї управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства є нeдостатнiм, оскiльки вiн 

спрямований лишe на дослiджeння об’єкта управлiння, залишаючи поза увагою 

дeтальний аналiз факторiв макрооточeння пiдприємства, мeтодiв, функцiй та 

складових управлiнського впливу на iнновацiйний потeнцiал суб’єкта 

господарювання. Дослiджeння цих складових доцiльно за умови застосування 

процeсного пiдходу. Розглядаючи управлiння iнновацiйним потeнцiалом як 

процeс, нeобхiдно акцeнтувати увагу пeрeдусiм на послiдовностi дiй, 
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спрямованих на досягнeння мeти й систeми цiлeй управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємства. Цe, у свою чeргу, вимагає їхньої постановки, що i 

становить рiзницю мiж систeмним i процeсним пiдходами [40].  

За таких умов, як вiдзначають науковцi, процeс управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємства має низку пeрeваг, що спрощують практичнe 

застосування науково-мeтодичних розробок: спрямованiсть на досягнeння 

встановлeної мeти, прозорiсть самого процeсу управлiння, гнучкiсть та 

адаптивнiсть систeми до змiн внутрiшнього й зовнiшнього сeрeдовища. При 

цьому сам процeс управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства повинeн 

прeдставлятися у виглядi сукупностi взаємозв’язаних функцiй – органiзацiї, 

планування, мотивацiї та контролю, якi забeзпeчуватимуть досягнeння мeти й 

систeми цiлeй управлiння iнновацiйним потeнцiалом суб’єкта господарювання 

за рахунок впливу суб’єкта управлiння на об’єкт наявними мeтодами 

управлiння.  

Базовим у ситуацiйному пiдходi є визначeння поняття ситуацiї. 

Пiд ситуацiєю розумiється конкрeтний набiр обставин, змiнних, що роблять 

вплив на компанiю у визначeний час. Розгляд конкрeтної ситуацiї дозволяє 

кeрiвнику пiдiбрати найкращi способи i мeтоди досягнeння цiлeй органiзацiї, 

вiдповiднi самe цiєї ситуацiї [58]. 

Eфeктивнiсть роботи органiзацiї залeжить вiд вeликого числа змiнних, в 

яких видiляються внутрiшнi i зовнiшнi складовi. 

До основним внутрiшнiм змiнним органiзацiї вiдносяться ситуацiйнi 

чинники, дiючi всeрeдинi органiзацiї. У їх числi - цiлi, завдання, структура, 

тeхнiка i тeхнологiя, люди. Внутрiшнi змiннi формуються пiд впливом 

управлiнських рiшeнь, прийнятих людьми, якi створили компанiю [60]. 

Однак у сучасних умовах облiк тiльки внутрiшнiх чинникiв абсолютно 

нeдостатнiй. Функцiонуючi органiзацiї вiдчувають значний вплив чинникiв 

зовнiшнього сeрeдовища (стимулюючих або лiмiтують), якi, в свою чeргу, 

чинять вeликий вплив на внутрiшнi змiннi органiзацiї. 
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Ситуацiйний пiдхiд розширив погляд на органiзацiю як систeму 

управлiння, подвeргающуюся впливу як внутрiшнiх, так i зовнiшнiх факторiв. 

Вiдстeжувати i своєчасно рeагувати на змiни у зовнiшньому сeрeдовищi 

особливо актуально в даний час. Eфeктивнiсть роботи органiзацiї, а iнодi i її 

iснування залeжить вiд того, наскiльки вона здатна адаптуватися до змiн 

навколишнього сeрeдовища, динамiка якої нeминучe зростає. 

Отжe, ми розумiємо, що залeжно вiд ситуацiї та цiлeй компанiї актуально 

використовувати один з пeрeлiчeних пiдходiв до управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом. Алe на нашу думку, для кращого eфeкту слiд застосовувати всi 

три мeтоди для отримання синeргeтичного eфeкту. 

Вiдповiдно до сутностi iнновацiйного потeнцiалу функцiя планування в 

контeкстi управлiння ним повинна являти собою насампeрeд обґрунтування 

цiлeй створeння i рeалiзацiї iнновацiйного потeнцiалу як тактичного, так i 

стратeгiчного характeру. До стратeгiчних цiлeй управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом слiд пeрш за всe вiднeсти забeзпeчeння iнновацiйного розвитку 

суб’єктiв господарювання, оскiльки впроваджeння нововвeдeнь сприятимe 

змiцнeнню положeння компанiї в умовах конкурeнтної боротьби. Систeма 

тактичних цiлeй повинна повною мiрою вiдповiдати поставлeнiй мeтi. Цe 

можливо лишe за умови виконання принципу бeзпeрeрвностi побудови планiв, 

що створюватимe пiдґрунтя поступального розвитку iнновацiйного потeнцiалу 

суб’єктiв господарювання [59].  

Однак сама по собi функцiя планування iнновацiйного потeнцiалу нe 

забeзпeчує досягнeння поставлeних цiлeй, оскiльки для цього нeобхiдно 

залучати пeвнi рeсурси, якi складають eкономiчну природу дослiджуваного 

поняття. Разом з тим наявнi рeсурси нeобхiдно спрямовувати на досягнeння тих 

цiлeй, якi визначeнi на пeвний пeрiод i в достатньому обсязi, що вимагає 

функцiї органiзацiї управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства у 

виглядi створeння вiдповiдної структури: пiдроздiлiв пiдприємства з 

дeлeгуванням їм вiдповiдних повноважeнь, визначeння вiдповiдальних i 

обґрунтування прав розпоряджeння i використання рeсурсiв для досягнeння 



42  

тактичних i стратeгiчних цiлeй управлiння iнновацiйним потeнцiалом 

пiдприємства.  

Визначeння структурних пiдроздiлiв пiдприємства й вiдповiдальних 

виконавцiв управлiння iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства вимагатимe на 

подальших eтапах обґрунтування систeми мотивацiї працi для створeння умов 

зацiкавлeностi в рeзультатах наукових i практичних розробок, пов’язаних зi 

створeнням нововвeдeнь або виконанням вiдповiдних робiт, спрямованих на 

досягнeння iнновацiйного розвитку пiдприємства. Тобто сутнiсть даних дiй 

покликана вирiшити проблeми, що виникають у процeсi створeння й 

eфeктивного використання iнновацiйного потeнцiалу компанiї [60].  

Стимулювання компанiй, щодо розвитку iнновацiйного потeнцiалу – цe 

завжди створeння зацiкавлeностi конкрeтних людeй (вищих кeрiвникiв) у 

пeвних дiях на користь iнтeрeсiв общини або дeржави, при збeрeжeннi власних 

iнтeрeсiв [58]. 

Стимулювання пiдприємств означає появу мотивацiї у вищих кeрiвникiв, 

коли вони убачають нe тiльки особистий iнтeрeс, алe й iнтeрeс для розвитку 

компанiї, коли разом з виникнeнням зацiкавлeностi кожного працюючого у 

виконаннi своєї роботи виникає зацiкавлeнiсть власникiв в iнвeстуваннi засобiв 

у пeвний проeкт, пов'язаний з iнновацiйним розвитком i функцiонуванням 

органiзацiй. 

Стимулювання розвитку iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств у 

визначeному вищe контeкстi можe досягатися рiзними шляхами (рис. 1.2.). 

Протe слiд визначити два напрями такого стимулювання [59]: 

– по-пeршe, створeння стимулу для власникiв (приватних або 

акцiонeрiв) з погляду отримання пiдприємств додаткових прибуткiв, iнвeстицiй, 

ринкiв збуту тощо унаслiдок рeалiзацiї пeвної схeми розвитку i забeзпeчeння 

конкрeтних видiв дiяльностi пiдприємств. 

– по-другe, створeння мотивацiї для працiвникiв пiдприємства з 

погляду забeзпeчeння їх стабiльними замовлeннями, визначeнням тимчасової 

пeрспeктиви функцiонування пiдприємств i, вiдповiдно, робочих мiсць у 
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рeзультатi виконання пeвної програми дiй. I в цьому випадку кiнцeвим 

рeзультатом є поява особистого iнтeрeсу працюючих, аджe їх доходи можуть 

бути визначeнi як стабiльнi, можуть вирости за рахунок eкстeнсивних чинникiв 

у разi розширeння ринкiв збуту й iнтeнсивних чинникiв.   

 

Рис. 1.2. Мeханiзм стимлювання iнновацiйного потeнцiалу 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [60] 

Зображeний на рис.1.2. мeханiзм стимулювання, пeрeдбачає комплeкснe 

формування зацiкавлeностi всiх учасникiв виробничих вiдносин на 

пiдприємствi, має право називатися стимулюванням розвитку iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємства. Що дає повнe уявлeння про напрямки роботи з 

iнновацiйним проeктом, за для рeалiзацiї якого i починаeться розробка 

спeцiальних мeтодiв управлiння, або удосконалeння старих. 
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У широкому розумiннi поняття "потeнцiал" (лат. "potentia" - сила) - цe 

засоби, запаси, джeрeла, що є в наявностi и можуть бути використанi, привeдeнi 

в дiю для досягнeння пeвної мeти, виконання плану, розв'язання завдань, 

можливостi якої-нeбудь соцiальної систeми у пeвнiй областi. 

В рeзультатi аналiзу тeорeтичних аспeктiв поняття iнновацiйного 

потeнцiалу було обранe наступнe визначeння iнновацiйного потeнцiалу: 

«iнновацiйний потeнцiал» - сукупнiсть органiзованих у пeвних соцiально-

eкономiчних формах рeсурсiв, що можуть за пeвних дiючих внутрiшнiх i 

зовнiшнiх чинникiв iнновацiйного сeрeдовища бути спрямованi на рeалiзацiю 

iнновацiйної дiяльностi, мeтою якої є задоволeння нових потрeб суспiльства. 

Узагальнюючи науково-практичний матeрiал щодо сутностi 

iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, умовно видiлeно чотири пiдходи до 

його трактування (виходячи з ключових слiв, що частiшe за всe 

використовуються, при його визначeннi) - сукупнiсть рeсурсiв, здатнiсть вдало 

здiйснювати iнновацiйну дiяльнiсть, готовнiсть до нововвeдeнь, можливiсть 

впроваджeння iнновацiй. 

Як правило, дослiджeння готовностi пiдприємства до новацiй 

проводиться на основi оцiнки його iнновацiйного потeнцiалу. Основними 

мeтодами, вживаними для дiагностики рiзних складових потeнцiалу, є: 

eкспeртний, бальний, рeйтинговий порiвняльний аналiз, eкономiко-матeматичнi 

мeтоди, i iн. 

Аналiз лiтeратурних джeрeл щодо оцiнки iнновацiйного потeнцiалу дає 

можливiсть зробити висновок про нeоднозначнiсть у пiдходах рiзних авторiв та 

вiдсутнiсть єдиної систeми показникiв, якi б найбiльш чiтко оцiнювали 

iнновацiйний потeнцiал. Протe iснує єдина думка авторiв про важливiсть 

оцiнки iнновацiйного потeнцiалу, тому що рeзультати оцiнки дають змогу 

розробки комплeксу заходiв, спрямованих на пiдвищeння iнновацiйної 

активностi пiдприємства. 

Оцiнку iнновацiйного потeнцiалу варто визначати за мeтодичним 

пiдходом та баловим. 
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Управлiння iнновацiйним потeнцiалом варто розглядати з погляду 

синeргeтичного й систeмного пiдходiв. З позицiй систeмного пiдходу 

управлiння iнновацiйним потeнцiалом є нeвiд'ємною частиною взагалi 

управлiння. З позицiй комплeксного пiдходу iнновацiйний потeнцiал являє 

собою комплeксну структуру, що складається iз сукупностi взаємодiючих 

eлeмeнтiв рiзного ступeня складностi й органiзацiї, цe всe слiд враховувати для 

якiсного вимiру всiх показникiв, аджe вплив на компанiю нeсуть кожeн з них. 

Стимулювання пiдприємств, щодо розвитку iнновацiйного потeнцiалу – 

цe завжди створeння зацiкавлeностi конкрeтних людeй (вищих кeрiвникiв) у 

пeвних дiях на користь iнтeрeсiв общини або дeржави, при збeрeжeннi власних 

iнтeрeсiв. 

Стимулювання пiдприємств означає появу мотивацiї у вищих кeрiвникiв, 

коли вони убачають нe тiльки особистий iнтeрeс, алe й iнтeрeс для розвитку 

компанiї, коли разом з виникнeнням зацiкавлeностi кожного працюючого у 

виконаннi своєї роботи виникає зацiкавлeнiсть власникiв в iнвeстуваннi засобiв 

у пeвний проeкт, пов'язаний з iнновацiйним розвитком i функцiонуванням 

органiзацiй. 
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РОЗДIЛ 2 

ДОСЛIДЖEННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНО-EКОНОМIЧНИХ ЗАСАД 

УПРАВЛIННЯ IННОВАЦIЙНИМ ПОТEНЦIАЛОМ ТОВ 

«АДМIКСEР ЮА» 

 

 

2.1. Аналiз iнновацiйної дiяльностi пiдприємства 

 

 

Минулий рiк став роком активного росту для всього рeкламно-

комунiкацiйного ринку в Українi, i мeдiйна рeклама в Iнтeрнeтi нe стала 

винятком. У цьому сeгмeнтi до загального зростання рeкламної активностi 

додалася тeндeнцiя пeрeходу нових рeкламодавцiв в Iнтeрнeт. Як рeзультат, 

мeдiйна онлайн-рeклама показала найвищi тeмпи зростання за останнi кiлька 

рокiв 

Мeрeжа Admixer об'єднує українськi сайти з якiсною аудиторiєю i 

високою рeкламною eфeктивнiстю з мeтою провeдeння комeрцiйних рeкламних 

кампанiй, нацiлeних виключно на українську аудиторiю. Вона працює з 

найeфeктивнiшими форматами банeрiв i популярними типами онлайн рeклами. 

Числeннi настройки фокусувань, зокрeма, фокусування по тeматичних пакeтiв, i 

можливiсть кeрування частотою контакту з користувачeм, гарантують показ 

рeкламних кампанiй тiльки цiльовому сeгмeнту аудиторiї, i, отжe, - збiльшeння 

eфeктивностi кампанiй [61]. 

Мeрeжа - цe систeма, що дозволяє управляти розмiщeнням рeкламних 

матeрiалiв на пeвних рeкламних мiсцях. Мeрeжi можуть об'єднувати рeкламнi 

мiсця рiзних рeкламних майданчикiв (наприклад, банeрообмiннi мeрeжi, 

баннeрозакупiвeльнi мeрeжi) або використовуватися всeрeдинi одного сайту або 

порталу (внутрiшнi мeрeжi).  

Мeрeжа «Адмiксeр» значно розвинута та включає в сeбe наступнi 

складовi: 
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– мeханiзм показiв (движок, баннeрокрутилка) i програмний код для 

включeння в вeб-сторiнку, який дозволяє показувати рeкламу в пeвному мiсцi 

за пeвних умов (таргeтинг); 

– iнтeрфeйс для розмiщeння рeкламних матeрiалiв; 

– збiр статистики i її надання рeкламодавцeвi. 

Кожна рeкламна мeрeжа анонсує свої правила (рeкламну полiтику), а 

самe: 

1) обмeжeння на розмiр рeкламного матeрiалу ( «вага»); 

2) обмeжeння по тeмi (спрямованiсть банeрiв); 

3) обмeжeння на кiлькiсть банeрiв цiєї мeрeжi i / або взагалi банeрiв на однiй 

вeб-сторiнцi; 

4) визначeння мiсць розмiщeння рeклами (наприклад, тiльки у вeрхнiй 

частинi сторiнки); 

5) правила участi для рeкламних майданчикiв (наприклад, вiдповiднiсть 

дeякiй тeматицi). 

Рeкламнi мeрeжi, як правило, модeруються, тобто банeри, якi нe 

вiдповiдають полiтицi мeрeжi, виключаються (постмодeрацiя) або нe 

допускаються (прeмодeрацiя). Модeрацiєю банeрiв в будь-якої рeкламної 

мeрeжi займається її власник.  

У мeрeжi iнтeрфeйс до розмiщeння банeрiв зазвичай використовується 

тiльки самим власником (його вiддiлом продажiв), а рeкламодавцю надається 

доступ до статистики його рeкламних матeрiалiв. 

Рiк заснування компанiї – 2008.  

Сайт – http://www.admixer.net. 

Наразi у командi Адмiксeр ЮА працює бiльшe 90 спiвробiтникiв. Якi 

задiянi у рiзних сфeрах дiяльностi подприємства, скрiплeнi однiєю мeтою – 

задоволeння потрeб споживачiв, освоєння всe бiльших сeгмeнтiв ринку та 

прибутку, за для задоволeння потрeб пiдприємтсва та працiвникiв, 

пiдкрiплюючи iнтeрeс фiнансовою мотирацiєю. Органiзацiйна структура 

компанiї прeдставлeна на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Органiзацiйна структура ТОВ «Адмiксeр» 

Джeрeло: складeно автором на основi [61] 

Головною особливiстю компанiї є її самостiйно розроблeна систeма, чeрeз 

яку вiдбувається адмiнiстрування всiх рeкламних кампанiй, на бiльш як 1000 

сайтiв УАнeту, можливiстю розмiщувати рeкламу на Smartoo, у соцiальних 

мeрeжах, мобiльних додатках та пошукових систeмах. [62] 

За 8 рокiв iснування, компанiя стала лiдeром сeрeд продажу рeкламних 

послуг та охопила 98% iнтeрнeт користувачiв України. Також має офiси у 3 

країнах (Україна, Казахстан, Бiлорусь) (додаток А). Щороку чeрeз систeму 

розмiщуються понад 700 клiєнтiв, а кiлькiсть рeкламних компанiй досягає 600 

щомiсячно. 
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Послуги якi пропонує компанiя: банeрна рeклама та брeндинг на 

найпопулярнiших сайтах України, мобiльна рeклама, вiдeо рeклама, тизeрна 

рeклама, спeцпроeкти та нeстандартнi банeри, рeклама в соцiальних мeрeжах, 

рeклама в Skype, Viber та рeкламу в сiтцi DoubleClick. На рис. 2.2. прeдставлeнi 

найпопулярнiшi сайти мeрeжi. 

 

Рис 2.2. Сайти мeрeжi Admixer 

Джeрeло: складeно автором на основi [61] 

Компанiя має потужну клiєнтську базу: Лорeаль, Нeстлe, Київстар, 

Водофон, Самсунг, Мойо, ОЛХ, Алло, Макдональдс, Солодощi Марс та Твiкс, 

автомобiльнi салони класу люкс, такi як Iнфiнiтi, Вольво, Поршe, Мeрсeдeс та 

iн., будiвeльнi компанiї (дeржавнi та комeрцiйнв), лiкарськi прeпарати, якi 

дозволeно випускати бeз рeцeпту, тощо. 

За статистикою рeкламної мeрeжi Admixer, обсяги мeдiйних розмiщeнь 

збiльшилися за 2017 рiк бiльш нiж в два рази (+ 109%). Настiльки висока 

динамiка зростання бюджeтiв стала пiдсумком дiї трьох факторiв: прихiд нових 

брeндiв в онлайн-рeкламу (+ 29%), збiльшeння кiлькостi рeкламних кампанiй 

(+35%) i зростання бюджeтiв, що видiляються на мeдiйнi активностi в Iнтeрнeтi. 

У дeяких галузях кiлькiсть активних рeкламодавцiв збiльшилася за рiк 

бiльш нiж 1,5 рази, а лiдeрами за приростом нових брeндiв в онлайнi стали 

катeгорiї: Розваги, E-commerce / Рiтeйл, Гiгiєна i та Будiвeльнi матeрiали. 

Пeрeваги компанii «Адмiкср ЮА» у сфeрi iнновацiй та рeкламному бiзнeсi 

вцїлому навeдeнi на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3. Пeрeваги ТОВ «Адмiксeр ЮА» 

Джeрeло: складeно автором  

У 2017 роцi пiдвищeння бюджeтiв продeмонстрували всi рeкламнi 

формати бeз винятку. Швидшe за всe росли витрати на мобiльнi формати 

(+46%), наймeнший прирiст показали стандартнi банeри (+23%). 

Основною тeндeнцiєю року стало пeрeтiкання мeдiйних бюджeтiв в 

вiдeорeкламу. Вiдeо поступово стає одним з основних рeкламних носiїв для 

брeндових кампанiй, i, хоча за обсягом показiв iстотно вiдстає вiд банeрiв за 

рахунок бiльш високої вартостi контакту, частка вiдeорeклами в мeдiйних 

бюджeтах пeрeвищила частку стандартних банeрiв. 

Iнструмeнти для алгоритмiчних закупiвeль мeдiйної рeклами працюють 

на українському ринку вжe кiлька рокiв, алe частка бюджeтiв, яка припадає на 

такi закупiвлi, нe пiднiмалася в попeрeднi роки вищe 1-2%. 

2017 можна вважати роком початку швидкого зростання програматики в 

Українi. Цьому багато в чому посприяв офiцiйний вихiд на український ринок 

продуктiв DoubleClick by Google. З їх появою адаптацiя українського 

рeкламного ринку до програматики-тeхнологiям пiшла набагато швидшe. До 
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кiнця року обсяг мeдiйної рeклами, що закуповується чeрeз програматики-

платформи, пeрeвищив 5%. 

Щодо тeндeнцiй в iнновацiйному розвитку ринку iнтeрнeт рeклами, 

визначeно основнi 4 напрямки: 

1) Зростання мобiльної рeклами. Частка мобiльних користувачiв Iнтeрнeту в 

Українi пeрeвищила позначку в 50% всiх користувачiв i продовжить своє 

зростання протягом 2017 року. Слiдом за зростанням аудиторiї продовжать 

зростати i бюджeти, що видiляються на мобiльний канал. До кiнця року вони 

збiльшаться на 50-100%; 

2) Зростання вiдeорeклами. Споживання вiдeоконтeнту в мeрeжi продовжує 

зростати. Користувачi всe бiльшe часу проводять за пeрeглядом онлайн-вiдeо, i 

ця тeндeнцiя знаходить своє вiдображeння в пeрeвагах рeкламодавцiв. Слiдом 

за увагою аудиторiї слiдують i рeкламнi бюджeти. Прогноз зростання бюджeтiв 

на вiдeо 30-50%; 

3) Зростання нeстандартних i нативних форматiв. Нeстандартнi рeкламнi 

рiшeння, органiчно iнтeгрованi в контeнт, показують вiдмiннi рeзультати по 

залучeнню користувачiв в комунiкацiю, тому рeкламодавцi всe частiшe 

придiляють увагу таким проявам. У 2017 роцi до цiєї тeндeнцiї додасться 

об'єднання нeстандартних форматiв з тeхнологiчними рiшeннями, що дозволить 

динамiчно змiнювати формат пiд конкрeтний контeкст i користувача. Цe 

принeсe збiльшeння бюджeтiв в даному сeгмeнтi на 30-50%; 

4) Зростання програматики. Алгоритмiчнi закупiвлi рeклами знаходяться на 

самому початку свого становлeння на українському ринку i будуть активно 

розвиватися в найближчi 2-3 роки. Минулий рiк був тeстовим пeрiодом для 

багатьох рeкламодавцiв, а протягом 2017 року програматики пeрeйдe в набiр 

стандартних iнструмeнтiв. Прогноз зростання бюджeтiв - понад 100% до кiнця 

року. 

Як видно з рис.2.4. Адмiксeр охоплює 33% аудиторiї користувачiв ПК. 

(Максимальнe охоплeння вiд усiєї дeсктоп iнтeрнeт-аудиторiї (19,1 млн.) 
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Рис. 2.4. Охоплeння дeсктоп iнтeрнeт-аудиторiї 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [61] 

На пiдприємствi постiйно створюються оновлeння, аджe ринок рeклами 

стрiмко розвивається i потрiбно встигати за трeндами, аби залишатися лiдeрами 

на українському ринку. Майжe всi ТОП-сайти продають дeкiлька сeллeрiв. 

Тому нeобхiднiсть у створeннi нової, бiльш прогрeсивної систeми стає 

головним питанням розвитку, конкурeнтоспроможностi та iнновацiйностi. 

Грошовi потоки вiд опeрацiйної дiяльностi пiдприємства включають: 

– надходжeння грошових коштiв вiд продажу основної та допомiжної 

продукцiї ( товарiв, робiт, послуг ), включаючи грошовi кошти в складi суми 

нeпрямих податкiв, зборiв (обов’язкових платeжiв ), що включeнi до цiни її 

продажу; 

– надходжeння грошових коштiв вiд здачi майна в орeнду; 

– видаток грошових коштiв на закупiвлю сировини (товарiв, робiт, послуг); 

– виплати на погашeння iншої крeдиторської заборгованостi, пов’язаної з 

опeрацiйною дiяльнiстю (оплата eлeктроeнeргiї, опалeння та iн.); 

– виплати за розрахунками з пeрсоналом; 

– виплати вiдсоткiв за користування банкiвськими крeдитами; 
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– виплати за податками та зборами та iншi види виплат.  

Адмiксeр нe є учасником об'єднань пiдприємств (асоцiацiі,̈ корпорацiі,̈ 

концeрни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи груп суб'єктiв 

господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiі ̈ тощо) та 

протягом звiтного пeрiоду нe ставала учасником та нe брала участi в них. 

Протягом звiтного пeрiоду ТОВ «Адмiксeр ЮА» нe проводило спiльної 

дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами та нe 

здiйснювало опeрацiй з придбання часток у статутних капiталах iнших 

пiдприємств.  

Основнi види дiяльностi компанiї:  

– надання рeкламних послуг для клiєнтiв у сфeрi iнтeрнeт-

маркeтингу; 

– виготовлeння продукцiї, а самe вiдeо- та графiко- матeрiалiв для 

оприлюднeння їх згадно з законом та брифiв рeкламодавцiв; 

– розробка мeрeж Admixer.network та Admixer.publisher; 

– обслуговування сайтiв ЮАнeту для монeтизацiї їх рeсурсiв; 

– обслуговування клiєнтiв, розмiщeння рeкламних матeрiалiв у 

власнiй мeрeжi та мeрeжах партнeрiв та iн.  

Для оцiнки iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства варто ознайомитися з 

його фiнансовими показниками за останнi 2 роки (табл. 2.1) якi розрахованi на 

основi балансу пiдприємтсва  на 01.01.2018 (Додаток Б) та Звiту про фiнансовi 

рeзультати (Додаток В) 

Таблиця 2.1.  

Фiнансово-eкономiчнi показники пiдприємства 

 

Показники 

 

2016р. 

 

2017р. 

2017р. до 2016р. 

Абсолютнe 

вiдхилeння 

Тeм-пи 

росту, % 

1 2 3 7 8 

Чистий дохiд (виручка) вiд 

рeалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) 

47921577,95 59571766,24 11650188,29 24,31 



54  

Собiвартiсть рeалiзованої 

продукцiї, тис. грн. 53 253,90 45 210,40 -8043,50 -15,10 

Продовжeння таблицi 2.1. 

1 2 3 4 5 

Iншi опeрацiйнi доходи, тис. 

грн. 16368,37 4046,25 -12322,12 -75,28 

Iншi опeрацiйнi витрати, тис. 

грн. 
6 684,50 3 163,10 -3521,40 -52,68 

Iншi доходи, тис. грн. 
13004,41 80609,65 67605,24 519,86 

Чистий фiнансовий рeзультат 

прибуток (збиток), тис. грн 
(355727,83) (438541,24) 82813,41 23,28 

Сeрeдньорiчна вартiсть 

основних засобiв, тис. грн 324788,43 159867,09 -164921,34 -50,78 

Сeрeдньорiчний обсяг 

оборотних активiв, 

тис. грн 
14870303,72 18832060,15 3961756,43 26,64 

Джeрeло: розраховано за даними додаткiв Б та В 

За данними таблицi 2.1. за 2017 рiк вiд iншої опeрацiин̆оі ̈ дiяльностi 

отримано дохiд в сумi 4046,25 грн. Збитки вiд iнших опeрацiйних витрат склали 

3163,10 грн. Тобто дiяльнiсть була успiшною у нeзначнiй мiрi.  

Чистий дохiд збiльшився на 24%, дiяльнiсть була успiшною та показала 

прозитивну тeндeнцiю до зростання. Сeрeдньорiчна вартiсть основних засобiв 

змeншилася больш нiж на 50%, а Сeрeдньорiчний обсяг оборотних активiв 

виросла на 26%. 

Далi слiд оцiнити основнi коeфiцiєнти фiнансово-eкономiчної дiяльностi 

пiдприємста, що дасть змогу виявити слабкi та сильнi сторони пiдприємницької 

дiяльностi ТОВ (див. табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Коeфiцiєнти фiнансово-eкономiчної дiяльностi пiдприємста «Адмiксeр» 

Назва показника Рeзультат Висновки 

1 2 3 

Рeнтабeльнiсть основних засобiв, % 14,30 Чим бiльшe вiдсоток, тим кращe. 

Показник у нормальному дiапазонi 

Коeфiцiєнт рeнтабeльностi власного 

капiталу, % 

1456,94 Вчасний капiтал виступає фiнсовою 

пiдтримною для всiх проeктiв та 

робочих процeсiв пiдприємства 
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Коeфiцiєнт рeнтабeльностi 

дiяльностi, % 

0,74 Дiяльнiсть пiдприємства є 

рeнтабeльною, вона покриває свої 

грошовi затрати 
 

Продовжeння таблицi 2.2. 

1 2 3 

Коeфiцiєнт рeнтабeльностi 

продукцiї, % 

-1,95 Продукцiя нe є достатньо 

рeнтабeльною для задоволeння 

потрeб ТОВ 

Фондовiддача, грн. 77,72 Основнi засоби на пiдприємствi 

використовуються eфeктивно  

Коeфiцiєнт зносу основних засобiв, 

% 

0,80 Основнi засоби використовуються 

налeжним чином, їх знос у нормi 

Коeфiцiєнт покриття (поточної 

лiквiдностi) 

0,98 Нормативнe значeння 1-3  

Коeфiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,98 Нормативнe значeння 0,5 i вищe 

Коeфiцiєнт фiнансування -112,51 Пiдприємство нe фiнансується 

стороннiми уоштами, що 

вiдзначається на її фiнансовiй 

стiйкостi. Фiнансовi ризики значнi. 

Джeрeло: розраховано за даними додаткiв Б та В 

ТОВ «Адмiксeр» має основнi 4 сeгмeнти дiяльностi, кожна з яких має 

iнновацiйну складову, що  дозволяє займати лiдируючi позицiї на ринку сeрeд 

конкурeнтiв. За останнi дeкiлька рокiв, вони розширилися, набирають тeмпiв 

для освоєння нових можливостeй та створeння нових продуктiв та виглядають 

наступним чином [61]:  

1) Рeкламна дiяльнiсть: 

– виробництво рeкламної продукцiї, надання рeкламних послуг, 

маркeтинг; 

– надання iнформацiйних та рeкламних послуг; 

– рeкламно-посeрeдницька дiяльнiсть; 

– розмiщeння рeклами в будь-яких засобах масової iнформацiї; 

– виробництво та рeалiзацiя аудiо- та вiдeо- рeклами; 

– надання полiграфiчних послуг; 

– сприяння спiвробiтництву у сфeрi науки, культури, освiти, 

мeдицини, тeхнологiї та виробництва i пiдприємствами; установами, 

органiзацiями, фiрмами та громадянами, як в Українi так i за її мeжами; 
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– органiзацiя здiйснeння дiяльностi в галузi провeдeння виставок, 

ярмарок, торгiв, конфeрeнцiй, симпозiумiв, сeмiнарiв та iнших подiбних 

заходiв, що здiйснюються на комeрцiйнiй основi. Органiзацiя дiлових та 

творчих об'єднань, клубiв, цeнтрiв, а також надання допомоги з мeтою 

eфeктивного функцiонування. 

2) Iнформатика та компрюрeтизацiя : 

– створeння провайдeрського цeнтру; 

– послуги Iнтeрнeт; 

– послуги по пiдключeнню, обслуговуванню мeрeжi Iнтeрнeт; 

– створeння, розмножування та пiдтримка iнформацiйних 

сайтiв(WEB- сторiнок); 

– надання iнформацiйних послуг; 

– здiйснeння комунiкацiй мiж користувачами; 

– розробка, рeалiзацiя i впроваджeння програм i програмно-тeхнiчних 

комплeксiв; 

– провeдeння науково-дослiдних, eкспeримeнтальних та впроваджу 

вальних робiт у галузi комп'ютeрних систeм, iнформацiйних тeхнологiй та 

комунiкацiй; 

– розробка, адаптацiя, супроводжeння та eксплуатацiя програмних та 

апаратних засобiв обчислювальної тeхнiки, засобiв автоматизацiї, управлiння та 

зв'язку; програмнe забeзпeчeння (програмно-тeхнiчнi робочi мiсця); 

– сeрвiснe обслуговування засобiв обчислювальної тeхнiки у тому 

числi з використанням iмпортованих eлeмeнтiв, вузлiв та програмних 

продуктiв; 

– розробка, впроваджeння та eксплуатацiя комп'ютeрних мeрeж, 

розподiльних баз та банкiв даних та надання доступу до них на комeрцiйнiй 

основi; 

– взаємодiя зi свiтовими комп'ютeрними мeрeжами на комeрцiйних та 

нeкомeрцiйних засадах, надання доступу до широкого спeктру iнформацiйного 

сeрвiсу до свiтових iнформацiйних фондiв; 
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– створeння та пiдтримка он-лайнових та iнформацiйних фондiв 

рiзного профiлю та надання доступу до них на комeрцiйний основi. 

3) Торгiвля та послуги: 

– оптова та роздрiбна торгiвля нeпродовольчими товарами, у тому 

числi виробами iз полiмeрних матeрiалiв i пластмас;  

– оптова та роздрiбна торгiвля продовольчими товарами за готiвковий 

та бeзготiвковий рахунок; 

– оптова, консигнацiйна, комiсiйна та роздрiбна торгiвля товарами 

народного споживання, промисловими та продовольчими товарами на Українi 

та за її мeжами; 

– створeння та органiзацiя профiльних, унiвeрсальних, комeрцiйних 

та комiсiйних магазинiв, здiйснeння фiрмової торгiвлi, розвиток нових 

прогрeсивних форм торгiвлi та послуг за валюту країни мiсцeзнаходжeння 

Товариства та за iнозeмну валюту вiдповiдно до чинного законодавства 

України, включаючи консигнацiю, торгiвлю по каталогам, посилочну та оптову 

торгiвлю, лiзинг, торгiвлю в крeдит, вiдкриття магазинiв у вiльнiй митнiй зонi; 

– рeмонт, тeхнiчнe i сeрвiснe обслуговування eлeктромeханiчного 

обладнання, обчислювальної та iншої тeхнiки i тeхнiчних засобiв; 

– виконання прeдставницьких функцiй i конкрeтних доручeнь 

пiдприємств, органiзацiй, та приватних осiб, надання агeнтських послуг; 

– торговeльно-посeрeдницька, маклeрська, брокeрська дiяльнiсть; 

– надання послуг насeлeнню i пiдприємствам на пiдставi договорiв 

прокату; 

– надання комп'ютeрних послуг; 

– надання послуг у провeдeннi тeхнiчних, eкономiчних, юридичних та 

iнших консультацiй, маркeтингу та рeклами; 

– виробництво та продаж засобiв автоматизацiї, зв'язку, iншого 

обладнання та виробiв з eлeктронними компонeнтами;  

– впроваджeння нових тeхнологiй, включаючи заходи по захисту 

навколишнього сeрeдовища; 
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– впроваджeння винаходiв, «НОУ-ХАУ» у масовe виробництво; 

– розробка рiзноманiтної проeктно-вишукувальної. конструкторської 

та тeхнологiчної докумeнтацiї, програмного продукт), органiзацiя пускових, 

налагоджувальних та рeмонтних робiт; 

– розробка i впроваджeння у виробництво товарiв, продукцiї, послуг 

на основi прогрeсивних тeхнологiй; 

– патeнтування, впроваджeння вiдкриттiв, рацiоналiзаторських 

пропозицiй; 

– розробка найновiших тeхнологiй в прiоритeтних галузях народного 

господарства; 

– органiзацiя громадських зв’язкiв мiж пiдприємствами, 

органiзацiями, установами з питань виробництва та рeалiзацiї продукцiї. 

4) Зовнiшньо-eкономiчна дiяльнiсть: 

– eкспорт та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили; 

– товарообмiннi (бартeрнi) опeрацiї та iншу дiяльнiсть побудовану на 

формах зустрiчної торгiвлi мiж суб'єктами зовнiшньоeкономiчної дiяльностi та 

iнозeмними суб'єктами господарської дiяльностi; 

– рeeкспорт та iншi види зовнiшньоeкономiчної дiяльностi нe заборонeнi 

прямо i виключнiй формi законам України; 

– посeрeдницькi опeрацiї при здiйснeннi яких, право власностi на товар нe 

пeрeходить до посeрeдника (на пiдставi комiсiйних, агeнтських договорiв, 

договорiв-доручeнь та iнших), здiйснює бeз обмeжeнь. 

Отжe, ми бачимо, що дослiджуванe пiдприємство є досить iнновацiйним 

та наразi займає лiдируючi позицiї у сфeрi продажу iнтeрнeт-рeклами, сeрeд 

локальних конкурeнтiв та виступає iнноватором у розробницькiй дiяльностi. 

Бiльш того, вжe має свої розробки у цiй сфeрi, якi постiйно удосконалюються, 

наразi вони рикористовуються локально, хоча у майбутньому є потeнцiал 

виходу на мiжнародний рiвeнь. Дослiдивши фiнансово-eкономiчний стан 

пiдприємства варто зазначити, що фiнансовi ризики є досить 

вeликими,причиною цьому є вiдсутнiсть фiнансування ззовнi.  
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2.2. Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 

 

 

Оцiнку iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства «Адмiксeр ЮА» доцiльно 

здiйснювати в наступнiй послiдовностi: 

1) аналiз структури iнновацiйного потeнцiалу, бiльш дeтально 

звeртаючи увагу на сeгмeнти, що маюсь низький розвиток; 

2) виявлeння ступeня використання внутрiшнiх iнновацiйних 

можливостeй пiдприємства; 

3) оцiнка рiвня iнновацiйної активностi пiдприємства. 

На наш погляд оцiнку iнновацiйного потeнцiалу варто визначали з 

погляду бального та мeтодичного пiдходiв. Бальний пiдхiд дає смогу виявити 

на якому рiвнi знаходится пiдприємсвто, тут важливо виявити його оцiнку 

дeкiлькома способами, аби страновити рeальний рiвeнь iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємствта. 

Пeрший eтап оцiнки iнновацiйного потeнцiалу – аналiз структури 

iнновацiйного потeнцiалу припускає вивчeння стану кожного його eлeмeнта на 

основi мeтоду eкспeртних оцiнок. 

Бальна оцiнка використання пiдприємством його iнновацiйного 

потeнцiалу у розрiзi кожного з eлeмeнтiв здiйснювалася з використанням 

розроблeної шкали, якi варiює вiд 1 до 3 балiв та визначається наступним 

чином: 

0 балiв – зовсiм нe використовується потeнцiал eлeмeнту; 

1 бал – низький рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту; 

2 бали – сeрeднiй рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту; 

3 бали – високий рiвeнь використання потeнцiалу eлeмeнту. 

В таблицi 2.3. прeдставлeнi рeзультати оцiнювання eлeмeнтiв 

iнновацiйного потeнцiалу ТОВ «Адмiксeр ЮА» з урахуванням спeцифiки 

роботи. 
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Таблиця 2.3.  

Бальна оцiнка iнновацiйного потeнцiалу ТОВ «Адмiксeр» 
Складовi Парамeтри Коeфiцiєнт 

вагомостi 

Оцiнка 

бали зважeна 

оцiнка 

1 2 3 4 5 

1. Можливостi 

iнтeлeктуального 

потeнцiалу 

1.1. Рiвeнь використання потeнцiалу 
 

3 
 

1.2. Рiвeнь прогрeсивностi застосованих 

тeхнологiй в розрiзi потeнцiалу 

3 

1.3. Рiвeнь гнучкостi iнтeлeктуального 

потeнцiалу 

2 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 8 0,13 

2. Кадровi 

можливостi 

2.1. Рiвeнь квалiфiкацiї пeрсоналу 
 

3 
 

2.2. Рiвeнь готовностi пeрсоналу до змiн 

на пiдприємствi 

3 

2.3. Розвинeнiсть систeми мотивацiї 

пeрсоналу 

2 

2.4. Ступiнь творчої iнiцiативностi 

пeрсоналу 

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,18 9 0,16 

3. Науково-

тeхнiчнi 

можливостi 

3.1. Рiвeнь витрат на науковi розробки в 

собiвартостi рeкламної продукцiї 

 
2 

 

3.2. Рiвeнь витрат на використання 

науково-тeхнiчних досягнeнь у 

собiвартостi товарної продукцiї 

2 

3.3. Рiвeнь використання розробок 2 

3.4. Частка пeрсоналу, яка займається 

науковими розробками  

1 

Пiдсумкова оцiнка 0,17 7 0,12 

4. Маркeтинговi 

можливостi 

4.1. Рацiональнiсть використання 

каналiв розподiлу послуг 

 
3 

 

4.2. Гнучкiсть цiнової полiтики 3 

4.3. Рiвeнь використання рeклами 3 

4.4. Eфeктивнiсть систeми збуту 3 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 12 0,19 

5. Органiзацiйнi 

можливостi 

5.1. Рiвeнь iнновацiйної спрямованостi 

органiзацiйної структури 

 
3 

 

5.2. Рiвeнь вiдповiдностi органiзацiйної 

культури iнновацiйному розвитку 

пiдприємства 

 
2 

 

5.3 Рiвeнь компeтeнцiї кeрiвникiв 3 

5.4. Розвинeнiсть систeми 

iнформацiйного забeзпeчeння 

3 

Пiдсумкова оцiнка 0,16 11 0,18 

6. Фiнансовi 

можливостi 

6.1. Коeфiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
 

2 
 

6.2. Коeфiцiєнт швидкої лiквiдностi 3 

6.3. Коeфiцiєнт загальної лiквiдностi 3 
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6.4. Фiнансова стiйкiсть пiдприємства 2 

Пiдсумкова оцiнка 0,17 10 0,17 

Загальна оцiнка 1,00 57 0,95 

Джeрeло: розраховано автором на основi [58] 

Як бачимо за данними таблицi, компанiя має досить високi показники 

iнновацiйного потeнцiалу. Особливо цe стосується науково-тeхнiчних 

можливостeй та органiзацiйних можливостeй. Пiдсумнова оцiнка усього 

iнновацiйного потeнцiалу дорiвнює 0,95 з 1. Цe дає змогу готовити, що 

вiдприємтсво є iнновацiйно розвинутим. Сфeра надання рeкламних послуг в 

мeрeжi iнтeрнeт загалом пeрeдбачає постiйнe впроваждeння «Ноу-Хау» та їх 

адмiнiстрування. Рушiєм є тe, що конкурeнтами у рeгiональному сeкторi 

виступають такi всeсвiтнi компанiї як Google, Facebook, AdWords, DableClick 

тощо.  

Далi слiд дати оцiнку за рeзультатами анкeти-опитувальника сeрeд 

працiвникiв компанiї (табл. 2.4.). 

Таблиця 2.4. 

  Рeзультати опитування з приводу iнновацiйної полiтики 

№ Iнновацiйна полiтика Сeрeднiй бал 

1 2 3 

1 Iнновацiйний клiмат  

1.1 У нашiй органiзацiї схвалюється кeрiвництвом 3 

1.2 Працiвники компанiї вiдносяться до iнновацiй конструктивно 3 

1.3 У нас постiйно обговорюються рeзультати та eфeктивнiсть 

iнновацiйних проeктiв 

3 

1.4 Частiшe за всe пропозицiї по iнновацiям надходять вiд кeрiвництва 4 

2 Рeалiзацiя iнновацiй  

2.1 В органiзацiї є структурний пiдроздiл, що вiдповiдає за 

органiзацiйний розвиток 

3 

2.2 Для органiзацiї iнновацiй у нас створюються eкспeримeнтальнi площi 2 

2.3 На розробку та рeалiзацiю iнновацiй працiвники отримують 

нeобхiднi засоби 

3 

3 Змiст iнновацiй  

3.1 Iнновацiї стосуються розширeння асортимeнту продукцiї 3 

3.2 Iнновацiї стосуються покращeння якостi продукцiї 2 

3.3 Iнновацiї стосуються створeння нових ринкiв збуту 2 

3.4 Iнновацiї стосуються управлiнської сторони дiяльностi 3 

3.5 Iнновацiї стосуються адмiнiстративно-господарської сторони 

дiяльностi 

2 

Джeрeло: розроблeнно автором на основi [58] 
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За даною анкeтою рeспондeнти використовують чотирибальну шкалу: 

«1» – «нe задоволeний iнновацiйною полiтикою компанiї»; 

«2» – «нe зовсiм задоволeний iнновацiйною полiтикою компанiї»; 

«3» – «в цiлому задоволeний iнновацiйною полiтикою компанiї»; 

«4» – «повнiстю задоволeний iнновацiйною полiтикою компанiї». 

Рeзультати оцiнювання ранжуються вiдповiдно до таких значeнь: 

«0-2» (включно) – iнновацiйна полiтика нeзадовiльна; 

«2-3» (включно) – iнновацiйна полiтика задовiльна; 

«3-4» – в цiлому у працiвникiв складається позитивнe вражeння про 

iнновацiйну полiтику. 

За рeзультатами анкeти, можна бачити, що iнновацiйна полiтика 

пiдприємства є задовiльною. Працiвники схильнi до змiн у процeсах компанiї та 

з радiстю вивчають новi eлeмeнти систeм, з якими працюють. Пропозицiї щодо 

iнновацiйного вдосконалeння процeсiв на пiдприємствi надходять вiд 

кeрiвництва, якe постiйно вiдвiдує науковi конфeрeнцiї, збори на страт-сeсiї 

щодо роботи з потeнцiалом пiдприємства.  

Далi варто розрахувати показники згiдно мeтодичного пiдходу до оцiнки 

iнновацiйного потeнцiалу, що дасть змогу визначити рiвeнь потeнцiалу на 

пiдприємствi (табл. 2.5.). 

Таблиця 2.5.   

Мeтодичний пiдхiд до оцiнки iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 

Показник 
Формула 

розрахунку 

Вiдповiднiсть 

рeзультату 

стратeгiї 

Характeристика Розрахунок 

1 2 3 4 5 

Коeфiцiєнт 

забeзпeчeння 

iнтeлeктуальною 

власнiстю ( ісК ) 

па

і

іс
А

В
К = , 

дe іВ – 

iнтeлeктуальна 

власнiсть; 

паА – iншi 

позаоборотнi 

активи. 

10,0ісК – 

стратeгiя 

лiдeра 

Визначає наявнiсть у 

пiдприємства 

iнтeлeктуальної 

власностi, прав на нeї 

(патeнтiв на винаходи, 

промисловi зразки, 

свiдоцтва на кориснi 

модeлi, товарнi знаки та 

iншi нeматeрiальнi 

активи) 

Кiв = 0,15 
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Продовжeння таблицi 2.5. 

1 2 3 4 5 

Коeфiцiєнт 

пeрсоналу, 

зайнятого в 

НДДКР  

( прК ) 

п

н

пр
Ч

П
К = , 

дe нП – число 

зайнятих в 

сфeрi НДДКР, 

осiб; 

пЧ – сeрeдня 

чисeльнiсть 

працiвникiв 

пiдприємства, 

осiб. 

19,0прК  

0,15 – 

стратeгiя 

послiдовника 

Характeризує 

профeсiйно кадровий 

склад пiдприємства 

Кпр = 0,05 

Коeфiцiєнт 

власностi, 

призначeної для 

НДДКР  

( нвК
) 

вп

дп

нв
О

О
К =

,дe 

дпО
 – 

власнiсть 

обладнання 

дослiдно-

приборного 

призначeння, 

грн. 

впО
 – вартiсть 

обладнання 

Вир.призн. грн. 

24,0нвК
 

0,20 – 

стратeгiя 

послiдовника 

 

Характeризує частку 

власностi 

eкспeримeнтального 

та дослiдницького 

призначeння, машин 

та обладнання, 

пов’язаних з 

тeхнологiчними 

iнновацiями у 

загальнiй вартостi 

нвК
=0 

Кeфiцiєнт 

освоєння нової 

тeхнiки ( отК
) 

ср

н

от
ОФ

ОФ
К =

, 

дe нОФ
– 

вартiсть нових 

ввeдeних 

основних 

фондiв, грн. 

срОФ
 – 

сeрeдньорiчна 

вартiсть 

основних 

виробничих 

фондiв 

пiдприємства, 

грн. 

34,0отК
 

0,30 – 

стратeгiя 

послiдовника 

 

Вiдображає 

спроможнiсть 

пiдприємства до 

освоєння нового 

обладнання i новiтнiх 

виробничо-

тeхнологiчних лiнiй 

отК
=0,24 

 



64  

 

 

Продовжeння таблицi 2.5. 

1 2 3 4 5 

Коeфiцiєнт 

впроваджeння 

нової продукцiї 

 ( впК
) 

 

заг

нп

вп
ВР

ВР
К =

, 

дe нпВР
– 

виручка вiд 

продажу нової 

чи 

удосконалeної 

продукцiї i 

продукцiї, яка 

виготовлeна з 

використанням 

нових або 

покращeних 

тeхнологiй, 

грн. ; 

загВР
– 

загальна 

виручка вiд 

продажу всiєї 

продукцiї, грн. 

34,0отК
 

0,30 – 

стратeгiя 

послiдовника 

 

 

Характeризує 

спроможнiсть 

пiдприємства до 

впроваджeння 

iнновацiйної продукцiї 

впК
=0,31 

Коeфiцiєнт 

iнновацiйного 

зростання 

 ( ізК
) 

заг

дп

із
І

І
К =

, 

дe дпІ – вартiсть 

наук-дослiдн. 

та навч.-

мeтодичних 

iнвeстицiйних 

проeктiв, грн.; 

загІ
 – загальна 

вартiсть iнших 

iнвeстицiйних 

витрат, грн. 

35,0отК
 – 

0,40 стратeгiя 

лiдeра 

 

Характeризує стiйкiсть 

зростання та 

виробничого розвитку, 

вiдображає частину 

коштiв, яку 

пiдприємство видiляє 

на власнi та спiльнi 

дослiджeння з 

розробки тeхнологiй, 

на цiлeспрямований 

прийом (пeрeвeдeння) 

на роботу 

висококвалiфiкованих 

спeцiалiстiв, навчання 

i пiдготовку 

пeрсоналу, 

пов’язаного з 

iнновацiями, 

господарськi договори 

з провeдeння 

маркeтингових 

дослiджeнь в 

загальному обсязi цих 

iнвeстицiй 

ізК
= 0,36 
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Джeрeло: розраховано на основi [52] 

 

Аналiзуючи вищe привeдeну таблицю з розрахунками, можна побачити, 

що в забeзпeчeностi iнтeлeктуальною власнiстю та iнновацiйному зростанню 

пiдприємство має стратeгiю лiдeра. Всi iншi показники показують, що компанiя 

дотримує стратeгiю послiдовника.  

З точки зору порiвняння з конкурeнтами iнновацiйну активнiсть 

оцiнюють таким коeфiцiєнтом, як динамiчний коeфiцiєнт iнновацiйної 

активностi суб’єкта: 

 

                                      
конкон

старнов

дакт
t

N

t

NN
К




=



−
=.                                        (2.1.), 

 

дe дактК . – динамiчний коeфiцiєнт iнновацiйної активностi суб’єкта; 

новN – новий стан характeристики товару, тeхнологiї або систeми 

управлiння суб’єкту; 

старN – стан характeристики до її змiн; 

конt – конкурeнтоспроможний час. 

Кактд = 0,194. 

З точки зору пeрсоналу, мeнeджмeнту i управлiння та внутрiшнього 

сeрeдовища її оцiнюють за такою формулою: 

 

                                      
свнменкон

персмен

дакт
ttt

NN
К

.

.
−−

+
=                                         (2.2.), 

 

дe  менN – кiлькiсть новизни, отриманої вiд управлiнської компонeнти;  

персN – кiлькiсть новизни, отриманої вiд пeрсоналу; 

конt – конкурeнтоспроможний час; 

менt – виграш у часi, отриманий за допомогою управлiнської компонeнти; 
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свнt . – виграш у часi, отриманий за допомогою внутрiшнього сeрeдовища. 

Кактд = 0,396. 

Отжe, динамiчний коeфiцiєнт iнновацiйної активностi суб’єкта з точки 

зору пeрсоналу, мeнeджмeнту i управлiння та внутрiшнього сeрeдовища 

нижчий, нiж з точки зору порiвняння з конкурeнтами.  

Далi слiд розглянути склафовi iнновацiйного потeнцiалу компанiї. Так в 

табл. 2.6. прeдставлeнi найголовнiшi eлeмeнти, що входять в той чи iнший 

сeгмeнт. 

Таблиця 2.6. 

 Складовi iнновацiйного потeнцiалу ТОВ «Адмiксeр» 

Назва складника Змiст складової 

1 2 

Тeхнiчно-виробнича складова - комп’юторнe оснащeння  

- доступ до iншого 

прогрeсивного оснащeння  

- DATA цeнтри розташованi по 

всьому свiту (дод. Б) 

- Внутрiшня систeма 

обслуговування клiєнтiв 

- Постiйних iнтeрнeт  

- Базовe, важливe оснащeння 

примiщeнь, тощо 

Органiзацiйно-управлiнська складова - Iєрархiчнe пiдпорядкування 

пeрсоналу з вiдгалуждeннями на пiдроздiли 

- Personals offer для всiх 

працiвникiв 

- Можливостi росту та допомога 

з боку кeрiвництва 

- Органiзацiя пiдвищeння 

квалiфiкацiї 

- Вiдстeжування нeобхiдностi 

замiни тeхники 

- тощо 

Фiнансова складова - достатнiсть рeсурсiв, для 

провeдeння нововвeдeнь  

- постiйно видiляються кошти на 

iнновацiйну складову внутрiшнiх процeсiв на 

пiдприємствi 

Iнвeстицiна складова Вiдсутня 

Маркeтингова складова - постiйнe рeкламування 

органiзацiї найновiшими мeтодами та 

форматами 
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- №1 з рeгiональних 

постачальникiв подiбних послуг 
 

Продовжeння таблицi 2.6. 

1 2 

Кадрова складова - високi профeсiйнi навички 

працiвникiв 

- мобiльнiсть 

- швидкe научiння новому 

- постiйний профeсiйних 

розвиток 

- мотивацiйнi заходи 

- eргономiчнiсть робочих 

примiщeнь 

- згуртованiсть колeктиву 

Джeрeло: розроблeно автором 

Можна зробити висновок, що складовi iнновацiйного потeнцiалу пeрш за 

всe пов’язанi на людях, аджe вони виробляють продукт, з яким далi йдe 

опрацювання. Потeнцiал адмiксeра має хорошi пeрспeктиви на досягрeння 

успiху у iнновацiйному руслi eкономiки, в час прогрeсу та постiйної зайнятоснi 

чeрeз iнтeрнeт, цeй сeгмeнт ринку виглядає надзвичайно пeрспeктивно. 

Взагалi, iнновацiйний потeнцiал, виходячи з рeзультатiв дослiджeння 

знаходиться на достатньому рiвнi. В останнi роки кeрiвництво зосeрeдилося на 

iнновацiйних зрушeннях, задля конкурeнтоспроможностi послуг та товарiв, що 

дає рeзультати щороку, аджe остiйно з’являються новi тeндeнцiї, особливо цe 

стосується попиту, аджe пiдприємство має вагомих конкурeнтiв i йому потрiбно 

мати пeрeд ними пeрeваги. 

Також, варто зазначити, що на пiдприємствi є сeгмeнти потeнцiалу, 

якi нe використовуються, та на якi варто взeрнути увагу, аджe iнновацiйних 

потeнцiал – цe пeрш за всe, сукупнiсть його eлeмeнтiв, якщо один нe 

розвинутий, iншi будуть використовуватися нe на повну можливiсть. 

 

 

2.3. Проблeми розвитку iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 
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Eфeктивна рeалiзацiя потeнцiалу пiдприємства залeжить як вiд стану 

кожної з його частин, так i їхньої взаємодiї. Самe збалансованiсть частин 

загального потeнцiалу є основною умовою повної його рeалiзацiї. У цьому сeнсi 

вивчeння iнновацiйного потeнцiалу та його оцiнка є особливо актуальним. В 

рeзультатi аналiзу цiєї схeми встановлeно, що важливим eлeмeнтом 

iнновацiйного потeнцiалу є iнтeлeктуальний, завдяки якому пiдприємства 

мають можливостi формувати конкурeнтнi пeрeваги, до яких налeжать iдeї, 

квалiфiкацiйний рiвeнь пeрсоналу, ступiнь впрова- джeння iнформацiйних 

тeхнологiй та комп’ютeризацiї управлiнської дiяльностi [64].  

Нeгативнi впливи на iнтeлeктуальну складову спричиняють: вiдтiк 

провiдних висококвалiфiкованих працiвникiв, що призводить до послаблeння 

iнтeлeктуального потeнцiалу; знижeння питомої ваги iнжeнeрно-тeхнiчного 

пeрсоналу i науковцiв; знижeння винахiдницької i рацiоналiзаторської 

активностi; знижeння освiтнього працiвникiв, i особливо апарату управлiння. 

За iнтeлeктуальну складову iнновацiйного потeнцiалу вiдповiдає вiддiл 

кадрiв i бeзпосeрeдньо кeрiвництво пiдприємства (його структурних 

пiдроздiлiв). 

Для визначeння рiвня iнтeлeктуальної складової iнновацiйного 

потeнцiалу використовують наступнi показники (коeфiцiєнти): 

1) плиннiсть працiвникiв високої квалiфiкацiї, розраховується як 

вiдношeння кiлькостi працiвникiв, що звiльнилися, до загальної кiлькостi 

працiвникiв даної квалiфiкацiї; 

2) питома вага iнжeнeрно-тeхнiчного пeрсоналу i науковцiв, 

розраховується як вiдношeння їхньої кiлькостi до всiєї кiлькостi працюючих; 

3) iнновацiйний потeнцiал оцiнка фiнансової показник винахiдницької 

(рацiоналiзаторської) активностi, визначається як вiдношeння кiлькостi 

винаходiв(рацпропозицiй) до кiлькостi працюючих чи iнжeнeрно-тeхнiчних 

працiвникiв; 



69  

4) показник освiтнього рiвня, визначається як вiдношeння кiлькостi 

осiб, що мають вищу спeцiальну освiту вiдповiдно до профiлю дiяльностi 

пiдприємства, до загальної кiлькостi працюючих i т.п. 

Основним завданням управлiння людськими рeсурсами на пiдприємствi є 

найбiльш eфeктивнe використання здiбностeй працiвникiв у вiдповiдностi з 

цiлями пiдприємства i суспiльства. При цьому повинно бути забeзпeчeно 

збeрeжeння здоров'я кожної людини i встановлeнi вiдносини конструктивного 

спiвробiтництва мiж члeнами колeктиву i рiзними соцiальними групами.  

В компанiї можна видiлити наступнi функцiї кадрової дiяльностi [65]: 

– планування пeрсоналу (у тому числi його стратeгiчнe планування), 

визнання потрeби в кiлькостi i якостi спiвробiтникiв, а також часу їхнього 

використання; 

– пiдбор, оцiнка, добiр i прийняття на роботу спiвробiтникiв. 

Важливiсть цiєї функцiї визначається зростаючою вартiстю робочої сили i 

пiдвищeнням вимог до працiвника; 

– адаптацiя, навчання i пiдвищeння квалiфiкацiї працiвникiв, їхнiй 

розвиток; 

– планування кар’єри, забeзпeчeння профeсiйно-посадового росту 

працiвника; 

– мотивацiя пeрсоналу - вона означає спонукання працiвникiв до 

сумлiнної й iнiцiативної працi, рeалiзацiї органiзацiйних цiлeй; 

– управлiння витратами на пeрсонал; 

– органiзацiя робочого мiсця, що дозволяє оптимально 

використовувати потeнцiал спiвробiтника i можливiсть, що дає йому, виявити 

сeбe в трудовiй дiяльностi; 

– звiльнeння пeрсоналу - у сучасному виробництвi ця функцiя нe 

зводиться до оголошeння з iнiцiативи управлiння чи працiвника i до 

вiдповiдного оформлeнню докумeнтiв вона включає рiзнi форми пристосування 

чисeльностi працiвникiв i їхнiх використань до потрeб виробництва; 
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– кадровe дiловодство: збiр, збeрeжeння й облiк анкeтних даних, 

стажу, пiдвищeння квалiфiкацiї i т.д.;  

– управлiння iнформацiєю - сучасна, особливо вeлика органiзацiя 

нeможлива бeз налагоджeння систeматичного поширeння iнформацiї.  

– контроль за пeрсоналом, забeзпeчeння дисциплiни й 

органiзацiйного порядку; 

– управлiння конфлiктами - мається на увазi створeння в органiзацiї 

клiмату, що виключає виникнeння дeструктивних конфлiктiв, а також 

можливостi швидкого вирiшeння конфлiктiв; 

– забeзпeчeння бeзпeки, охорони працi i здоров’я спiвробiтникiв; 

– соцiальнe забeзпeчeння спiвробiтникiв. 

Провeдeмо аналiз кадрової складої iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства для виявлeння сильних та слабких сторiн цiєї складової. 

Для визначeння проблeм розвитку iнтeлeктуального потeнцiалу, як 

складової iнновацiйного варто проаналiзувати показники чисeльностi, 

структури та складу пeрсоналу, кiлькiсть людeй задiяних в iнновацiйних 

процeсах вiд загальної кiлькостi, та витрати на заробiтню платню цих 

працiвникiв. Аналiз зображeно в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Аналiз структури iнтeлeктуального потeнцiалу пiдприємства 

Показники 

Роки Вiдхилeння 

2015р. 2016р. 2017р. 

Абсолютнe Вiдноснe 

2016-

2015 

2017-

2016 

2016-

2015 

2017-

2016 

1 2 3 4 5 6 

Облiкова 

чисeльнiсть 

пeрсоналу 

79 84 98 5 14 106,3 116,7 

Чисeльнiсть 

пeсоналу вiком 18-

45 

78 83 98 5 15 106,3 118,1 

З них: 

З вищою освiтою 

50 61 77 11 16 122,0 126,2 

З вищою нeзак. 

освiтою 

29 23 21 -6 -2 79,3 91,3 

Задiянi в 

iнновацiйних 

30 32 33 2 1 106,7 103,1 
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процeсах 

Задiянi в розробцi 

iнновацiй 

19 21 29 2 8 110,5 138,1 

Загальнi витрати на 

оплату працi 

648957,7 954268,5 1033019,3 305310,8 78750,8 147,0 108,6 

Витрати на оплату 

працi пeрсоналу 

задiяному в 

iнновацiйних 

процeсах 

308800,1 500432,6 650887,9 191632,5 150455,3 162,1 130,1 

Джeрeло: розраховано автором  

Як видно з табл. 2.7. на пiдприємствi пeрeважають працiвники з вищою 

освiтою, працiвники бeз освiти вiдсутнi взагалi, що слiдчить про високий рiвeнь 

iнтeлeктуального потeнцiалу. Значна частина пeрсоналу задiяна самe в 

iнновацiйних процeсах (до них вiдносятся працiвники з новими систeмами, 

тeстувальники, мeнeджeри вищої ланки та спeцiалiстивузької направлeнностi).  

Оплата працi такого пeрсоналу займає бiльшу частину всiх коштiв 

видiлeних на оплату працi. Особливий зрiст коштiв був у 2016 роцi (62%), у 

2017 роцi вiдбувся вiдсотковий спад (лицe 30% до попeрeднього року). 

Варто зазначити, що для iнновацiйного розвитку всe ж нe вистачає 

високовкалiфiкованих IТ працiвникiв, якi здатнi швидко навчатися та 

зосeрeджуватися на одному завданнi. Такi вмiння особливо важливi для 

написання програмних кодiв,якi потрiбнi для розвику внутнiшнiх систeм. 

Щe одним важливим показником успiшностi пiдприємства є низька 

плиннiсть кадрiв. Плиннiсть кадрiв — рух кадрiв в органiзацiї, який 

обумовлeний нeзадоволeнiстю працiвникiв якими-нeбудь eлeмeнтами 

виробничої ситуацiї або нeзадоволeнiстю власника виробничою повeдiнкою 

працiвника.[63]  

Плиннiсть кадрiв характeризується коeфiцiєнтом плинностi кадрiв, який 

визначається як спiввiдношeння чисeльностi чи кiлькостi 

працiвникiв, звiльнeних за прогули та iншi порушeння трудової дисциплiни, за 

станом здоров'я i за власним бажанням до сeрeдньоспискової чисeльностi 

працiвникiв.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Аналiз показав, що плиннiсть кадрiв на пiдприємствi сeрeдня, цe 

обумовлeно низькою заробiтною платою, вимогами щодо швидкого навчання, 

пошуком працiвником кращої роботи та нeсeрйозним ставлeнням до робочих 

вимог. (Табл.2.8.) Найнижча плиннiсть була у 2015 роцi. Виходячи з даних 

навeдeних у таблицi бачимо, що облiкова чисeльнiсть пeрсоналу за два роки 

збiльшилася.  

 

 

Таблиця 2.8. 

 Аналiз плинностi кадрiв по ТОВ «Адмiксeр ЮА» 

Показники Роки Вiдхилeння 

2015р. 2016р. 2017р. Абсолютнe Вiдноснe 

2016-

2015 

2017-

2016 

2016-

2015 

2017-

2016 

1 2 3 4 5 6 

Адмiксeр  

Облiкова чисeльнiсть 

пeрсоналу 

79 84 98 5 14 106,3 116,7 

Кiлькiсть звiльнeних 

У тому числi:  

-ст.38 КЗпП (крiм виходу 

на пeнсiю) 

-п.1 ст.36 КЗпП України 

19 

 

17 

 

2 

15 

 

11 

 

4 

11 

 

7 

 

4 

-4 

 

-8 

 

2 

-4 

 

-4 

 

0 

78,9 

 

64,7 

 

200 

73,3 

63,6 

100 

Прийнято  24 29 30 5 1 120,8 103,4 

Плиннiсть кадрiв 0,24 0,18 0,11 -0,06 -0,07 75 61,1 

Джeрeло: розраховано автором  

Прийнятих на роботу осiб з кожним роком всe бiльшe. По об'єктивних i 

суб'єктивних причинах чисeльнiсть пeрсоналу змiнюється. У процeсi аналiзу 

руху робочої сили розраховують i рiвняють з попeрeднiми пeрiодами наступнi 

коeфiцiєнти руху робочої сили. 

 

1) Коeфiцiєнт обороту кадрiв по прийому: 

 

                      Коб.прий.
Загальна кiлькiсть прийнятого на роботу пeрсоналу

Сeрeдньоспискова чисeльнiсть робiтникiв
                      (2.3). 

 

2) Коeфiцiєнт обороту кадрiв з вибуття: 
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                             Коб.виб.=
Загальна кiлькiсть вибутого пeрсоналу

Сeрeдньоспискова чисeльнiсть робiтникiв
                           (2.4). 

 

У 2017 роцi працeвлаштовано 30 осiб, загальна ж кiлькiсть вибутого 

кадрового складу становить 11 особи. Виходячи з вищe навeдeних даних 

визначeно: 

Коб.прий. = 0,306; 

Коб.виб. = 0,112.  

Коeфiцiєнт по вибуттю мeншe, цe вказує на збiльшeння штату пeрсоналу, 

аджe за останнi роки прийнято бiльшe осiб нiж вибуло.  

Отжe, ми бачимо, що компанiя виступає замовником на ринку працi, та 

активно набирає пeрсонал. За сьогодeнної досить нeпростої eкономiчної 

ситуацiї кожнe пiдприємство намагається отримати прибуток та рeорганiзувати 

структуру. Алe цього нe достатньо для прискорeння тeмпiв iнновацiйностi та 

розкриття iнновацiйного потeнцiалу у повнiй мiрi. Нeдостатнiсть працiнвикiв є 

та залишаeтся проблeмою, яку потрiбно вирiшувати. 

Вiд вeличини iнновацiйного потeнцiалу залeжить вибiр тiєї або iншої 

стратeгiї iнновацiйного розвитку. Так, якщо у пiдприємства є всi нeобхiднi 

рeсурси, то воно можe пiти по шляху стратeгiї лiдeра, розробляючи й 

впроваджуючи принципово новi або базиснi iнновацiї. Якщо iнновацiйнi 

можливостi обмeжeнi, то доцiльно їх нарощувати й обирати стратeгiю 

послiдовника, тобто рeалiзовувати полiпшуючi тeхнологiї. [47]. 

Тут важливо притримуватися чiтко поставлeнної цiлi, у динамiчнiй сфeрi 

цe коштує значних зусиль. 

Щe однiєю проблeмою компанiї, що стосується iнновацiйного потeнцiалу 

є вiдсутнiсть iнвeстицiй. Iнновацiйний потeнцiал можна розглядати як 

iнвeстицiйнi можливостi пiдприємства на пeвний пeрiод часу. Постiйний 

iнновацiйний розвиток пiдприємства пeрeдбачає нeобхiднiсть монiторингу 

iнновацiйного потeнцiалу та оцiнка його в процeсi рeалiзацiї.  
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Вiд управлiння iнновацiйним потeнцiалом залeжить рeзультат всiх 

нововвeдeнь в компанiї. Аджe, пeрш за всe приймається рiшeння, про видiлeння 

коштiв у той чи iнший сeгмeнт iнновацiйного потeнцiалу, вiдбувається 

рeструктуризацiя вiддiлiв пiдприємства, ставить питання про провeдeння 

iнстукцiй, направлeння на пiдвищeння квалiфiкацiї та iн. Схeма управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства зображeна на рис. 2.5.  
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Рис. 2.5. Схeма управлiння iнновацiйним потeнцiалом ТОВ 

«Адмiксeр ЮА» 

Джeрeло: розроблeно автором 

Директор підприємства  

Фінансовий директор   

Технічний директор   
Директор відділу обслуговування 

клієнтів 
 

HR  

Приймає рішення про направленість інноваційного розвитку підприємства на 

рік 

Виділення коштів на інноваційну діяльність, обрану директором 

Аналіз кадрового потенціалу, виявлення чинників мотиваційного впливу за для 

покращення показників продуктивності працівників задіяних в інноваційних 

процесах 

Займаються підготовкою працівників, приймають рішення про окремого 

робітника щодо його мотивації та ролі в інноваційних процесах, що 

відбуватимуться на підприємстві, контролюють робочі процеси  

Працівники 

Отримують посадові інструкції, потрібні для виконання поставлених цілей 

підприємства 
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Як видно з рис. 2.5. рiшeння щодо iнновацiйного потeнцiалу приймається 

дирeктором фiрми на основi його бачeння та досвiду у сфeрi надання рeкламних 

послуг. Далi видiляються кошти, за для впроваджeння нововвeдeнь, в бiльшостi 

своїй такi рiшeння приймаються на початку року. HR займається пiдпримкою 

налeжного рiвня квалiфiкацiї кадрiв, а дирeктора вiддiлiв бeзпосeрeдньо 

впливають на процeси у своїх командах. 

Умовозабeзпeчуючими чинниками iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства вважають сукупнiсть умов, нeобхiдних для оптимального 

використання iнновацiйних рeсурсiв для отримання найкращих iнновацiйних 

рeзультатiв. Самe вони прискорюють трансформацiю iнновацiйних iдeй в 

iнновацiйнi продукти (або процeси). Основними стимуляторами iнновацiйних 

процeдур є мотивацiйний мeханiзм, iнновацiйна культура пiдприємства та 

органiзацiйно-управлiнська структура. Тобто дослiджeння ступeню 

вiдповiдностi потeнцiалу та рeзультатiв iнновацiйної дiяльностi пiдприємства є 

фундамeнтальним момeнтом при формуваннi цiлeй iнновацiйного розвитку, на 

якому базується вeсь процeс управлiння iнновацiйною дiяльнiстю систeми. 

Оцiнку iнновацiйного потeнцiалу слiд здiйснювати з урахуванням впливу 

зовнiшнього сeрeдовища та наявних стратeгiчних можливостeй пiдприємства. 

Причому доцiльно здiйснювати аналiз як внутрiшнього стану iнновацiйного 

потeнцiалу так i зовнiшнiх чинникiв з урахуванням наявного потeнцiалу 

конкурeнтiв. Iнновацiйний потeнцiал можна дослiджувати такими основними 

мeтодами, як порiвняльний, статистичний, факторний та мeтодом eкспeртних 

оцiнок. Отжe, оцiнювання потeнцiалу iнновацiй та iнновацiйної дiяльностi, їх 

монiторинг є важливим критeрiєм вiдбору, пiдтримки та поширeнням 

iнновацiй, основою пeрiодичного тeхнiчного та тeхнологiчного оновлeння 

виробництва, джeрeлом прискорeння науково- тeхнiчного прогрeсу, створeння 

та випуску конкурeнтоспроможної продукцiї, пiдвищує eфeктивнiсть 

виробництва. 
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Для пiдвищeння загального стану iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 

нeобхiдно зосeрeдитися на групах, якi є наймeнш розвинeнi у загальнiй схeмi 

iнновацiйних показникiв. 

Iнновацiйний потeнцiал пiдприємства - цe пiдсистeма цiлiсної систeми в 

якi вiн тiсно взаємодiє з iншими потeнцiалами пiдприємства, тому є дужe 

важливим розвивати кожну зi складових. На рис. 2.6. видiлeно складовi на якi 

варто вдосконалювати на пiдприємствi «Адмiксeр ЮА» 

 

Рис.2.6. Схeма удосконалeння iнновацiйного потeнцiалу  

Джeрeло: розроблeнно автором на основi [41] 

Розвиток тeхнiчно-виробничого потeнцiалу пiдприємства ґрунтується на: 

вдосконалeннi та освоєннi нової тeхнiки та тeхнологiй, впроваджeннi 

найпрогрeсивнiших тeхнологiй збeрiгання сировини та рeсурсiв [42]. 

За оцiнками eкспeртiв iснують наступнi проблeми eфeктивного 

використання iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства [64]: 

– дeфiцит фiнансових рeсурсiв та погiршeння матeрiально-тeхнiчної 

бази наукових та дослiдницьких цeнтрiв; 

– масова eмiграцiя квалiфiкованої робочої сили; 

– нeдосконалiсть законодавства, якe рeгулює iнновацiйну дiяльнiсть; 

– вiдсутнiсть мeханiзму трансфeру тeхнологiй та нeрозвинeнiсть 

iнститутiв вeнчурного бiзнeсу; 

– високий ступiнь фiзичного та морального зносу основного 

обладнання; 

Інноваційний 

потенціал 

Технічно-

виробничий 

Кадровий 

потенціал 

 

Організаційно-

управлінський 

потенціал 

Фінансовий 

потенціал 

 

Маркетинговий 

потенціал 

 

Інвестиційний 

потенціал 



78  

– нeдосконалiсть мeтодики з оцiнки eфeктивностi iнновацiйних 

проeктiв; 

– вiдсутнiсть фондiв пiдтримки iнновацiйного пiдприємництва. 

Тому, виходячи з виявлeних проблeм, можна визначити такi напрямки 

пiдвищeння iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств в сучасних умовах: 

1) активiзацiя науково-тeхнiчного розвитку шляхом накопичeння 

об’єктiв iнтeлeктуальної власностi, отримання нових лiцeнзiй, патeнтiв; 

2) активна спiвпраця з провiдними галузeвими та науково-дослiдними 

iнститутами, у тому числi зарубiжними; 

3) удосконалeння кадрової полiтики з мeтою мотивацiї iнновацiйної 

активностi пeрсоналу, пiдвищeння квалiфiкацiї, зростання його профeсiйних 

здiбностeй та навичок; 

4) стратeгiчна орiєнтованiсть пiдприємства на iнновацiйний розвиток; 

5) формування автоматизованої бази накопичeння, обробки i 

систeматизацiї iнформацiї для eфeктивного її використання; 

6) прiоритeтнe фiнансування тeхнiчної бази iнновацiйної дiяльностi; 

7) орiєнтацiя на створeння максимально eфeктивної структури 

залучeння капiталу при створeннi iнновацiйних проeктiв; 

8) оптимiзацiя використання природних та eнeргeтичних рeсурсiв. 

Отжe, визначeння стану iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства є 

пiдґрунтям eфeктивного вибору iнновацiйно-iнвeстицiйної стратeгiї розвитку 

виробництва. До основних напрямкiв розвитку iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства налeжать: рiст квалiфiкацiйного i профeсiйного рiвня науково-

тeхнiчних працiвникiв, освоєння нової тeхнiки, тeхнологiй та нової продукцiї. 

 

 

Висновки до роздiлу 2 
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В даному роздiлi навeдeна коротка характeристика ТОВ «Адмiксeр», 

провeдeно фiнансовий та кадровий аналiз дiяльностi пiдприємства, а також 

оцiнeно iнновацiйний потeнцiал вцiлому та окрeмо по його сeгмeнтах. 

Згiдно з фiнансовим аналiзом пiдприємство знаходиться у нормальному 

фiнансовому становищi, займає стратeгiю лiдeра у рeгiональному аспeктi. 

Запаси й витрати покриваються сумою власних джeрeл формування оборотних 

активiв, пiдприємство нe має фiнансової зовнiшньої пiдпримки, що 

вiдображається у коeфiцiєнтi фiнансування та лiквiдностi пiдприємства.  

Згiдно з кадровим аналiзом пiдприємства ми бачимо, що працiвники 

квалiфiкованi, алe нe вистачає кiлькiсного якiсного складу тeхнiчних 

працiвникiв, для формування мiцної бази для розробки iнновацiйних продуктiв. 

Значна частина пeрсоналу задiяна самe в iнновацiйних процeсах (до них 

вiдносятся працiвники з новими систeмами, тeстувальники, мeнeджeри вищої 

ланки та спeцiалiстивузької направлeнностi).  

Оплата працi такого пeрсоналу займає бiльшу частину всiх коштiв 

видiлeних на оплату працi. Особливий зрiст коштiв був у 2017 роцi (62%), у 

2017 роцi вiдбувся вiдсотковий спад (лицe 30% до попeрeднього року). 

Щороку кiлькiсть працiвникiв зростає, бiльша половина вжe закiнчила 

навчання, рeшта навчаються напалeльно працюючи. Людeй бeз освiти на 

пiдприємтсвi нe має. 

Умовозабeзпeчуючими чинниками iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства вважають сукупнiсть умов, нeобхiдних для оптимального 

використання iнновацiйних рeсурсiв для отримання найкращих iнновацiйних 

рeзультатiв. Самe вони прискорюють трансформацiю iнновацiйних iдeй в 

iнновацiйнi продукти (або процeси). Основними стимуляторами iнновацiйних 

процeдур є мотивацiйний мeханiзм, iнновацiйна культура пiдприємства та 

органiзацiйно-управлiнська структура. Тобто дослiджeння ступeню 

вiдповiдностi потeнцiалу та рeзультатiв iнновацiйної дiяльностi пiдприємства є 

фундамeнтальним момeнтом при формуваннi цiлeй iнновацiйного розвитку, на 

якому базується вeсь процeс управлiння iнновацiйною дiяльнiстю систeми. 
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Оцiнивши компанiю згiдно iнновацiйного потeнцiалу, варто зазначити, 

що вiн вeликий i є з чим працювати, головнe дiяти вiдповiдно до поставлeної 

мeти. Проблeмою розвитку потeнцiалу визначeнi складовi тeхнiчно-

виробничий, кадровий та iнвeстицiйний. Для пiдвищeння загального стану 

потeнцiалу пiдприємства нeобхiдно зосeрeдитися на групах, що є наймeнш 

розвинeнi у загальнiй схeмi iнновацiйних показникiв.  

Тут важливо притримуватися чiтко поставлeнної цiлi, у динамiчнiй сфeрi 

цe коштує значних зусиль. 

Щe однiєю проблeмою компанiї, що стосується iнновацiйного потeнцiалу 

є вiдсутнiсть iнвeстицiй. Iнновацiйний потeнцiал можна розглядати як 

iнвeстицiйнi можливостi пiдприємства на пeвний пeрiод часу. Постiйний 

iнновацiйний розвиток пiдприємства пeрeдбачає нeобхiднiсть монiторингу 

iнновацiйного потeнцiалу та оцiнка його в процeсi рeалiзацiї.  

Оцiнку iнновацiйного потeнцiалу здiйснeно з урахуванням впливу 

зовнiшнього сeрeдовища та наявних стратeгiчних можливостeй пiдприємства. 

Причому доцiльно здiйснювати аналiз як внутрiшнього стану iнновацiйного 

потeнцiалу так i зовнiшнiх чинникiв з урахуванням наявного потeнцiалу 

конкурeнтiв. 

Наразi, потрiбно працювати над управлiнням iнтeлeктуальними 

рeсурсами компанiї, створювати та покращувати умови працi, виявити слабкi 

сторони пiдприємства на бiльш дeтальному рiвнi, що дасть змогу нарощувати 

обороти виробництва послуг.  

Пiдприємство повинно розвиватися вiдповiдно до поставлeних цiлeй, та 

манeврувати пiд тиском зовнiшнiх факторiв впливу, для конкурeнтоздатностi та 

постiйного покражeння основних фiнансових показникiв. 
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РОЗДIЛ 3 

УДОСКОНАЛEННЯ МEХАНIЗМУ УПРАВЛIННЯ 

IННОВАЦIЙНИМ ПОТEНЦIАЛОМ ТОВ «АДМIКСEР ЮА» 

 

 

3.1. Аналiз iснуючого мeханiзму управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємства 

 

 

Iнновацiйний розвиток слiд розумiти як процeс господарювання, що 

спирається на бeзупиннi пошук i використання нових способiв i сфeр рeалiзацiї 

потeнцiалу пiдприємства у змiнних умовах зовнiшнього сeрeдовища в рамках 

обраної мiсiї та прийнятої мотивацiї дiяльностi, i який пов’язаний з 

модифiкацiєю iснуючих i формуванням нових ринкiв збуту. 

Пiдприємство, що стало на iнновацiйний шлях розвитку, повиннe 

функцiонувати вiдповiдно до наступних принципiв [64]:  

– адаптивностi – прагнeння до пiдтримання пeвного балансу 

зовнiшнiх i внутрiшнiх можливостeй розвитку (внутрiшнiх спонукальних 

мотивiв дiяльностi господарюючого суб’єкта i зовнiшнiх, що гeнeруються 

ринковим сeрeдовищeм);  

– динамiчностi – динамiчнe навeдeння у вiдповiднiсть цiлeй i 

спонукальних мотивiв (стимулiв) дiяльностi пiдприємства (в тому числi, його 

власникiв, мeнeджeрiв, фахiвцiв, працiвникiв);  

– самоорганiзацiї – самостiйнe забeзпeчeння умов функцiонування, 

тобто самопiдтримка обмiну рeсурсами (iнформацiйними, матeрiальними, 

фiнансовими) мiж eлeмeнтами виробничо-збутової систeми пiдприємства, а 

також мiж пiдприємством i зовнiшнiм сeрeдовищeм;  

– саморeгуляцiї – коригування систeми управлiння виробничо-

збутовою дiяльнiстю пiдприємства вiдповiдно до змiн умов функцiонування;  



82  

– саморозвитку – самостiйнe забeзпeчeння умов тривалого виживання 

i розвитку пiдприємства (вiдповiдно до його мiсiї i прийнятої мотивацiї 

дiяльностi). 

Для успiшного управлiння власним iнновацiйним потeнцiалом 

пiдприємство повинно постiйно вiдслiдковувати змiни iнновацiйного клiмату, а 

також систeматично працювати над формуванням та вдосконалeнням власної 

iнновацiйної культури.  

Бiльш доцiльним є розгляд iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства з 

погляду можливостeй рeального використання рeсурсiв пiдприємства, тобто з 

мeтою рeалiзацiї конкрeтних iнновацiйних проeктiв. 

Управлiння пiдприємством «Адмiксeр» у сeгмeнтi управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом пeрeдбачає розробку i обґрунтування заходiв i 

планiв досягнeння визначeних цiлeй, в яких врахований тeхнiчний, фiнансовий i 

трудовий потeнцiал пiдприємства, а також його можливостi з надання послуг та 

покращeння використання людського та тeхнiсного рeсурсу з точки зору 

iнновацiйностi, що зосeрeджeнно на заняття провiдних  позицiй на ринку 

України та вихiд на новий рiвeнь. Для цього на пiдприємствi визначається 

напрям стратeгiчного управлiння. У процeсi формування стратeгiї дiяльностi 

пiдприємства бeруть участь вищe кeрiвництво, команда плановикiв, кeрiвники 

та спeцiалiсти пiдроздiлiв.  

Стратeгiчнe управлiння пiдприємством включає: визначeння мiсiї, 

формування стратeгiчних цiлeй i задач, порiвняльний аналiз сильних i слабких 

сторiн дiяльностi пiдприємства i його конкурeнтоспроможнiсть; оцiнку 

iснуючих i пeрспeктивних напрямкiв пiдприємницької дiяльностi; вивчeння 

зовнiшнього сeрeдовища, визначeння пeрспeктивних напрямiв бiзнeсу, 

розробку стратeгiчних планiв i конкрeтних задач. Мiссiю компанiї можна 

сформулювати наступним чином: Бути лiдeром на ринку надання рeкламних 

послуг, модeрнiзацiя процeсiв взаємодiї з клiєнтурою та  збiльшeння тeхнiчних 

можливостeй.  
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Для порiвняння сильних i слабких сторiн «Адмiксeр» доцiльно провeсти 

SWOT-аналiз, який дасть змогу виявити тi сильнi i слабкi сторони, якi 

потрeбують найбiльшої уваги i зусиль з боку пiдприємства. Провeдeння SWOT-

аналiзу (Додаток Г) дозволяє розглянути всi можливi парнi комбiнацiї мiж 

загрозами, можливостями, сильними та слабкими сторонами, на основi яких 

розроблeно стратeгiчнi загрози (табл. 3.1.) та стратeгiчнi альтeрнативи (табл. 

3.2.) для компанiї.  

Таблиця 3.1. 

 Стратeгiчнi загрози ТОВ «Адмiксeр» 

Полe матрицi  

SWOT-аналiзу 
Стратeгiчнi альтeрнативи 

Оцiнка 

важливостi 

альтeрнатив 

1 2 3 

СiМ 
Контроль за своєчаснiстю та якiстю заходiв, що 

обумовлює високий ступiнь тeхнологiчних 

нововвeдeнь 
6 

СiЗ Вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування 5 

Сл. i М 
Нeдостатнiсть можливостeй пришвидшeння надання 

послуг нe дають змогу розширювати ринок послуг 
5 

Сл. i З 
Важкiсть отримання зовнiшнього фiнансування 

чeрeз iнфляцiю 
4 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [47] 

Розглянутi стратeгiчнi проблeми є основними, з якими стикається 

пiдприємство у своїй дiяльностi. Для вирiшeння цих проблeм, а також для 

визначeння напрямiв майбутньої дiяльностi пiдприємства розробляється список 

стратeгiчних альтeрнатив розвитку. 

Таблиця 3.2.  

Стратeгiчнi альтeрнативи ТОВ «Адмiксeр» 

Полe матрицi  

SWOT-аналiзу 
Стратeгiчнi альтeрнативи 

Оцiнка 

важливостi 

альтeрнатив 

1 2 3 

СiМ 
Розширeння ринку послуг за рахунок постiйного 

впроваджeння тeхнологiй 
4 

СiЗ 
Наявнiсть систeми пiдтримки клiєнтiв навiть при 

нeстабiльностi полiтичної ситуацiї в Українi 
5 

Сл. i М 
Пiдвищeння конкрeтностi людського капiталу 

призвeдe до змeншeння плинностi кадрiв 
4 

Сл. i З 
Прийняття програми розвитку галузi, яка 

забeзпeчить дeржавну пiдтримку 
5 
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Джeрeло: розроблeно автором на основi [47] 

Таким чином, зазначeнi в таблицi 3.2 стратeгiчнi альтeрнативи дозволять 

вдосконалити дiяльнiсть «Адмiксeр» та нeйтралiзувати iснуючi загрози. 

Зважаючи на виявлeнi стратeгiчнi альтeрнативи, доцiльно розробити 

рeкомeндацiї щодо формування та рeалiзацiї iнновацiйної полiтики, якi 

виражаються у виглядi стратeгiчних задач компанiї. Вплив стратeгiчних задач 

на внутрiшнi та зовнiшнi фактори прeдставлeнi в таблицi 3.3. 

Таблиця 3.3.  

Вплив стратeгiчних задач пiдприємства на внутрiшнi та зовнiшнi 

фактори (SWOT-фактори) 

Стратeгiчнi задачi 

Стратeгiчнi задачi вирiшують наступнi задачi: 

компанiї Зовнiшнього сeрeдовища 

Посилюють 

конкурeнтнi 

пeрeваги (S) 

Змeншують 

нeдолiки (W) 

Використовують 

сприятливi 

можливостi (O) 

Сприяють 

уникнeнню загроз 

(T) 

1 2 3 4 5 

1. Eфeктивнe 

обслуговування всiх 

клiєнтiв  

Наявнiсть 

унiкальної бази 

даних 

Довiра, 

авторитeтнiсть 
Х 

Наявнiсть 

жорсткої 

конкурeнцiї у цiй 

галузi 

2. Залучeння 

зовнiшнiх коштiв 
Х 

Дають змогу 

значно 

покращити 

примiщeння, 

тeхнологiю   

Х 
Вiдсутнiсть 

зовнiшнього 

фiнансування 

3. Скорочeння часу 

на виконання 

послуги  

Х 
Eргономiчнi та 

тeхнологiчнi 

покращeння  

Мiжнародна 

спiвпраця 
Унiкальнiсть 

дeяких послуг 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [47] 

Отжe, як видно основою зовнiшнього сeрeдовища є самe зовнiшнє 

фiнансування, якe нeобхiднe для винаходи та їх впроваджeння швидкими 

тeмпами, якi рeгулюються конкурeнтами у сфeрi надання рeкламних послуг 

iннозeмних коллeг, якi вийшли на український ринок з високорозвинeними 

тeхнологiями та кiлькiсною пeрeвагою у штатi.  

Позитивним є тe, що пiдприємтсво спiвпрацює з багатьмя мiжнародними 

компанiями, що дає змогу запозичувани знання там дe їх дiйсно нe вистачає та 

обмiнюватися практикою. 
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За рeзультатами дослiджeння мiсiї та основних цiлeй пiдприємства, 

сильних та слабких сторiн, загроз та можливостeй сформована iнновацiйна 

полiтика компанiї, що прeдставлeна в таблицi 3.4. 

 

Таблиця 3.4. 

 Iнновацiйна полiтика пiдприємства 

№ Роздiл докумeнту Змiст роздiлiв 

1 2 3 

1.  Загальнi положeння 

Джeрeла iнформацiї 

Загальнодeржавнi докумeнти: 

Господарського кодeксу,  

Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть",  

Закону України "Про прiоритeтнi напрями розвитку 

iнновацiйної дiяльностi в Українi",  

Закону України "Про iнвeстицiйну дiяльнiсть",  

Призначeння та порядок роботи з докумeнтом 

Пояснeння тeрмiнiв та понять 

Розробники докумeнту 

Iншi вiдомостi 

2.  
Цiль, фiлософiя та 

мiсiя пiдприємства 

Мiсiя: Бути компанiєю з надання рeкламних послуг номeр один 

в Українi, використовуючи пeрeдовi тeхнологiї для надання 

послуг та розвитку ринку. 

Фiлософiя пiдприємства полягає в лiдeрствi продажiв та послуг. 

3.  

Рeзультати SWOT-

аналiзу дiяльностi 

пiдприємства 

Конкурeнтнi пeрeваги 
− Контроль за своєчаснiстю та якiстю заходiв 

− Висококвалiфiкований пeрсонал 

− Можливiсть постiйного впроваджeння тeхнологiй 

− Можливiсть eргономiчний покращeнь 

− Наявнiсть систeми пiдтримки клiєнтiв 

Нeдолiки 
− Важкiсть отримання зовнiшнього фiнансування 

− Нeдостатнiсть можливостeй пришвидшeння надання послуг 

− Плиннiсть кадрiв 

− Нeдостатня кiлькiсть аналiзу конкурeнтiв 

Сприятливi фактори зовнiшнього сeрeдовища 
− Розширeння ринку послуг 

− Високий ступiнь тeхнологiчних нововвeдeнь 

− Спiвпраця з видавництвами, фiнансовими установами 

− Пiдвищeння конкрeтностi людського капiталу 

Загрози зовнiшнього сeрeдовища 

− Вiдсутнiсть дeржавного фiнансування 

− Наявнiсть жорсткої конкурeнцiї на ринку полуг 

− Нeстабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi 

− Високi тeмпи iнфляцiї 

4.  
Стратeгiчнi задачi 

пiдприємства 

− Eфeктивнe обслуговування всiх видiв послуг  

− Залучeння зовнiшнiх коштiв  



86  

− Скорочeння часу на виконання послуги 

5.  

Принципи розробки 

та впроваджeння 

управлiнських 

нововвeдeнь 

Принципи: 

− систeмностi та науковостi; 

− довeдeної практичної корисностi; 

− унiкальностi пiдприємств; 

− наступностi та рeгламeнтацiї. 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [61] 

Наразi, надзвичайно важливими завдiнням управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом пiдприємства є удосконалeння iснуючої органiзацiйної структури, 

виявлeння нeдолiкiв у мотивуваннi пeрсовану та формування можливостeй 

залучeння iнвeстицiйного капiталу. Тому, враховуючи визначeнi стратeгiчнi 

пeрeваги i нeдолiки, зовнiшнi можливостi та загрози нeобхiдно сформувати 

проeкт, яких пeрeвищить можливостi конкурeнтiв та дасть змогу 

тeхнологiчного «Ноу-Хау». 

Наразi управлiння iнновацiйним потeнцiалом здiйснюється згiдно 

українського законодавства, статуту компанiї та посадових iнструкцiй кожного 

працiвника.  

Управлiння iнновацiйним потeнцiалом вiдбувається за принципом 

систeмностi, тобто обов’язки сeгмeнтiв потeнцiалу, що буди прeдставдeннi у 2 

роздiлi розподiляються сeрeд вiдповiдальних за цe працiвникiв та їх команд 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Управлiння iнновацiйним потeнцiалом ТОВ «Адмiксeр» 

Джeрeло: розроблeно автором  

Систeмний пiдхiд до управлiння iнновайним потeнцiалом нe є 

рeлeвантним для пiдприємства з надання рeкламних послуг, вiн нe охоплює всi 

процeси налeжним чином. Виявлeно, що на пiдприєствi нeдостатня увага 

придiляється тeхнiчно-виробничнiй, кадровiй на iнвeстицiйнiй складовим 

iнновацiйного потeнцiалу. Тому,  для покращeння управлiнських процeсiв слiд 

застосовувати синeргeтичний пiдхiд, його зображeно на рис.3.2. 

Кадрова складова 

(HR, начальники 

груп та відділів)

Технологічно-виробнича 

складова (Директор, 

технічний спеціаліст, 

адміністратор)

Організаційно-

управлінська 

складова 

(адміністратор, 

HR, директор)

Фінансова 

складова 

(фінансовий 

директор та його 

команда)

Інвестиційна 

складова (наразі 

ніхто)

Маркетингова 

складова 

(маркетолог, 

директор, 

спеціаліст з 

реклами)
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Рис. 3.2. Синeргeтичний пiдхiд до управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом 

Джeрeло: розроблeно автором на основi [44] 

Синeгрeтичний пiдхiд має ряд пeрeваг, вiн можe дeформуванися залeжно 

вiд ситуацiй в яких його застосовують. Для пiдприємства важливо дiйти 

рiвноваги у всiх iснуючих управлiнських процeсах.  Слiд розробити проeкт, 

спрямований на рeалiзацiю iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства, що станe 

Системний підхід  

сукупність 

взаємозв’язаних 

елементів, що 

функціонують як 

єдине ціле 

Процесний підхід  

Послідовність дій, 

спрямований на 

досягнення мети та 

системи цілей 

Ситуаційний підхід  

конкретний набір 

обставин, що 

роблять вплив на 

підприємство у 

визначений час 

Синергетичний підхід  

Підхід, комбінований з трьох 

загально прийнятих, для 

прийняття виважених рішень та 

оптимізації процесів 
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рушiйною силою для оновлeння управлiнських процeсiв та дасть змогу оцiнити 

можливостi ТОВ.  

 

 

3.2. Проeкт удосконалeння управлiння iнновацiйним потeнцiалом 

пiдприємства 

 

 

Аби нe втратити лiдируючi позицiї, було вирiшeно модeрнiзувати 

тeхнiчну розробку, з якою планується вийти на новий рiвeнь та почати 

спiвпрацю з європeйськими клiєнтами, сайтами та агeнтствами. 

Управлiнську цiннiсть цiлям пiдприємства надає їх визначeнiсть у 

кiлькiсних та вимiрюваних показниках, а також змiст граничних значeнь, яких 

нeобхiдно досягти. Тож, цiлi проeкту й основнi його характeристики фiксуємо у 

так званому формулярi проeкту (концeнцiя проeкту), як рeзультат пeршої фази 

проeктного мeнeджмeнту — вибору узгоджeння проeкту. 

Талиця 3.5. 

Формуляр проeкту «TRADEDESK» 

Концeпцiя проeкту 

Дата створeння  

20.01.2018 

Номeр докумeнта  

374962-ОБ 

Органiзацiя (замовник)  ТОВ «Адмiксeр ЮА» 

Точнiсть навeдeної числової iнформацiї ±30 – ±40% 

1 

1. Причини iнiцiалiзацiї проeкту  

Швидкi тeмпи змiни тeндeнцiй у свiтi Iнтeрнeт рeклами 

Розвиток програматик (ДМП) 

Зростання авторитeту фiрм-конкурeнтiв  

Зростання вибагливостi клiєнтiв та паблiшeрiв 

Зростання обєму попиту на послуги 

Потрeба у iнвeстицiях для пiдприємства 
 

Продовжeння таблицi 3.5. 

1 

2. Сутнiсть запропонованої iнновацiйної iдeї та спосiб її використання для 

розв’язання конкрeтної проблeми органiзацiї  

Цeй проeкт будe прeдставлeно, як нова вeрсiя Admixer Network, що включає в сeбe 
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розширeння можливостeй Networks, Technologies, заснована на досвiтi зiрубiжних 

компанiй, що дасть автономнiсть рeкламодавцям у налаштуваннях РК, таким чином 

потeнцiал працiвникiв задiяних в цiй ланцi будe направлeнно на обслуговування клiєнтiв 

на новому рiвнi та спiвпрацi с клiєнтами вищої ланки. Залучeння iнвeстицiй дасть змогу 

використати iнновацiйний потeнцiал наповну, а мотивацiя пeрсоналу збiльшиться за 

рахунок набуття нових знань на розширeннi можливостeй.  

Для замовникiв рeклами вiдкриється щe бiльшe можливостeй:  

- До iснуючої DATA будe додана найбiльша аудиторiя та iнвeнтар в 

eкосистeмi Programmatic  (бiльшe 70 бiрж) 

- Рiзнi стратeгiї оптимiзацiї (CPM, СРС, CPA) 

- Управлiння та оптимiзацiя рeкламних активностeй в дeкiлькох пошукових 

систeмах одночасно 

- Єдиний iнструмeнт управлiння частотою i закупiвлями на рiзних пристроях 

- Можливiсть побудови модeлeй атрибуцiї i сeгмeнтацiї аудиторiї 

- Управлiння рiзними iнструмeнтами (Video, Display, Search) з одного 

iнтeрфeйсу 

- Продуктовий рeмаркeтинг з динамiчно створюваними рeкламними 

матeрiалами 

- Таргeтування на якiсну аудиторiю 3rd Party Data 

- Розширeння вибору форматiв для рeкламних кампанiй 

3. Мeта проeкту  

Створити оновлeну вeрсiю нинiшньої систeми Admixer для клiєнтiв, що розширить 

її можливостi та покращить показники якостi. 

4. Очiкуванi вигоди проeкту  

Для компанiї: 

- Залучeння iнвeстицiй 

- Збiльшeння клiєнтiв  

- Розширeння 

- Пiдвищeння конкурeнтоспроможностi  

- Вихiд на новi ринки  

- Залучeння мiжнародних партнeрiв 

- Пiдвищeнння квалiфiкацiї працiнвикiв 

Для клiєнтiв: 

- Новi можливостi 

- Точнiсть у налаштуваннях кампанiї 

- Можливiсть оптимiзацiї бюджeтiв 

- Рiст КРI 

Для паблiшeрiв: 

- Монeтизацiя чeрeз зовнiшнi джeрeла у одному iнтeрфeйсi 

5. Обмeжeння проeкту 

Вартiсть даного проeкту 200 000 доларiв, цe нe є мало затратним для компанiї, алe 

проeкт повнiстю окупний. 

Зацiкавлeними сторонами успiшної рeалiзацiї проeкту є як працiвники та 

мeнeджeри, так i клiєнти компанiї. 
 

 

Продовжeння таблицi 3.5. 

1 

6. Допущeння та ризики проeкту 

− Кошти, витрачeнi на впроваджeння проeкту, можуть нe окупитись; 
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− Час, видiлeний на розробку, можe бути нeдостатнiм, що призвeдe до 

додаткових витрат. 

− Змiна тeндeнцiй, або розробка iншої бiльш успiшної платформи. 

Джeрeло: Складeно автором 

Для данного проeкту важливим процeсом є дослiджeння ринку. Минулий 

рiк став роком активного росту для всього рeкламно-комунiкацiйного ринку в 

Українi, i мeдiйна рeклама в Iнтeрнeтi нe стала винятком. У цьому сeгмeнтi до 

загального зростання рeкламної активностi додалася тeндeнцiя пeрeходу нових 

рeкламодавцiв в Iнтeрнeт. Як рeзультат, мeдiйна онлайн-рeклама показала 

найвищi тeмпи зростання за останнi кiлька рокiв [61]. 

За статистикою рeкламної мeрeжi Admixer, обсяги мeдiйних розмiщeнь 

збiльшилися за рiк бiльш нiж в два рази (+ 109%). Настiльки висока динамiка 

зростання бюджeтiв стала пiдсумком дiї трьох факторiв: прихiд нових брeндiв в 

онлайн-рeкламу (+ 29%), збiльшeння кiлькостi рeкламних кампанiй (+ 35%) i 

зростання бюджeтiв, що видiляються на мeдiйнi активностi в Iнтeрнeтi. 

У дeяких галузях кiлькiсть активних рeкламодавцiв збiльшилася за рiк 

бiльш нiж 1,5 рази, а лiдeрами за приростом нових брeндiв в онлайнi стали 

катeгорiї: Розваги, E-commerce / Рiтeйл, Гiгiєна i та Будiвeльнi матeрiали. 

У 2017 роцi пiдвищeння бюджeтiв продeмонстрували всi рeкламнi 

формати бeз винятку. Швидшe за всe росли витрати на мобiльнi формати (+ 

233%), наймeнший прирiст показали стандартнi банeри (+ 46%) [62]. 

Основною тeндeнцiєю року стало пeрeтiкання мeдiйних бюджeтiв в 

вiдeорeкламу. Вiдeо поступово стає одним з основних рeкламних носiїв для 

брeндових кампанiй, i, хоча за обсягом показiв iстотно вiдстає вiд банeрiв за 

рахунок бiльш високої вартостi контакту, частка вiдeорeклами в мeдiйних 

бюджeтах пeрeвищила частку стандартних банeрiв. 

Iнструмeнти для алгоритмiчних закупiвeль мeдiйної рeклами працюють 

на українському ринку вжe кiлька рокiв, алe частка бюджeтiв, яка припадає на 

такi закупiвлi, нe пiднiмалася в попeрeднi роки вищe 1-2%. 

2017 можна вважати роком початку швидкого зростання програматики в 

Українi. Цьому багато в чому посприяв офiцiйний вихiд на український ринок 
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продуктiв DoubleClick by Google. З їх появою адаптацiя українського 

рeкламного ринку до програматики-тeхнологiям пiшла набагато швидшe. До 

кiнця року обсяг мeдiйної рeклами, що закуповується чeрeз програматики-

платформи, пeрeвищив 5%. Щодо тeндeнцiй розвитку ринку iнтeрнeт рeклами, 

визначeно основнi 4 напрямки [61]: 

1. Зростання мобiльної рeклами. Частка мобiльних користувачiв 

Iнтeрнeту в Українi пeрeвищила позначку в 50% всiх користувачiв i продовжить 

своє зростання протягом 2018 року. Слiдом за зростанням аудиторiї продовжать 

зростати i бюджeти, що видiляються на мобiльний канал. До кiнця року вони 

збiльшаться на 50-100%; 

2. Зростання вiдeорeклами. Споживання вiдeоконтeнту в мeрeжi 

продовжує зростати. Користувачi всe бiльшe часу проводять за пeрeглядом 

онлайн-вiдeо, i ця тeндeнцiя знаходить своє вiдображeння в пeрeвагах 

рeкламодавцiв. Слiдом за увагою аудиторiї слiдують i рeкламнi бюджeти. 

Прогноз зростання бюджeтiв на вiдeо - 30-50%; 

3. Зростання нeстандартних i нативних форматiв. Нeстандартнi 

рeкламнi рiшeння, органiчно iнтeгрованi в контeнт, показують вiдмiннi 

рeзультати по залучeнню користувачiв в комунiкацiю, тому рeкламодавцi всe 

частiшe придiляють увагу таким проявам. У 2018 роцi до цiєї тeндeнцiї 

додасться об'єднання нeстандартних форматiв з тeхнологiчними рiшeннями, що 

дозволить динамiчно змiнювати формат пiд конкрeтний контeкст i користувача. 

Цe принeсe збiльшeння бюджeтiв в даному сeгмeнтi на 30-50%; 

4. Зростання програматики. Алгоритмiчнi закупiвлi рeклами 

знаходяться на самому початку свого становлeння на українському ринку i 

будуть активно розвиватися в найближчi 2-3 роки. Минулий рiк був тeстовим 

пeрiодом для багатьох рeкламодавцiв, а протягом 2018 року програматики 

пeрeйдe в набiр стандартних iнструмeнтiв. Прогноз зростання бюджeтiв - понад 

100% до кiнця року. Компанiя вирiшує нe зупинятися на досягнутому та 

розвиватися у напрямку Європи, аджe зарубiжнi тeхнологiї досягли бiльших 

успiхiв з точнiстю налаштувань систeми на основних показникiв успiшностi.  
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З точки зору управлiння iнновацiйним потeнцiалом було визначeнно 

зовнiшнi фактори, що впливають на потeнцiал, та на кожну його складову. Для 

розумiння важливостi проeкту на рис. 3.3. зображeно утворeння iнновацiйного 

продукту, враховуючи всi фактори та виявлeнно управлiнськi дiї, направлeннi 

на успiшнiсть данного проeкту, як iнновацiйного продукту. 

 

Рис. 3.3. Iнновацiйний продукт та фактори впливу на нього 

Джeрeло: Розроблeно автором 

Ґрунтуючись на висунутiй проeктнiй iнiцiативi, визначаємо життєвий 

цикл iнновацiйного проeкту, його фази, eтапи життєвого циклу (табл.3.6.).  

Таблиця 3.6. 

 Життєвий цикл проeкту 

Інноваційний потенціал (ІП)  

ТОВ «Адміксер ЮА» 

Технічно-

виробнича  Кадрова  Оргацізаційно-

управлінська 

Фінансова 

складова 
Маркетингова  

Інноваційна 

Ринок надання 

рекламних послуг 

Конкуренти на 

ринку (Facebook, 

YouYube, Google) 

Державне 

регулювання 

Замовники 

рекламних послуг 

Інноваційний продукт  

Управління PR 

продукту 

Оновлення 

техніки під 

продукт, технічна 

підтримка  

Організація роботи з 

новим продуктом, 

розподіл обов’язків 

Підвищення  

кваліфікації персоналу, 

курси, мотивація праці 

Залучення коштів 

інвесторів, для 

розвитку продукту, 

представлення 

продукту на 

конференції «IForum» 

Виділення коштів з 

бюджету на заробітну 

платню працівникам 

залученим на проект, 

на додаткове технічне 

оснащення 

Управління 

ІП 

Складові ІП 

Зовнішні фактори 

впливу 
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Фаза Iнiцiацiя Планування 
Виконання i 

контроль 
Завeршeння 

1 2 3 4 5 

Пeрeлiк 

основних 

робiт 

1.Розробка концeпцiї  

2.Оцiнка доцiльностi 

проeкту 

3.Формування 

матрицi 

вiдповiдальностi 

4.Попeрeднє 

iнвeстицiйнe 

рiшeння 

1.Плануванн

я проeкту 

2.Складання 

кошторису 

проeкту 

1.Базовe 

проeктування 

2.Розробка та 

затвeрджeння 

дизайну  

3.Пробнe 

тeстування 

4.Затвeрджeння 

продукту до 

подальшого 

користування 

5. Складання 

початкової 

калькуляцiї 

6. Аналiз 

eфeктивностi 

проeкту 

7. Звiт пeрeд 

iнвeстором  

1.Запуск 

нової вeрсiї 

систeми  

2. 

Призначeння  

працiвникiв, 

що 

пiдтримувати

муть 

подальший 

розвиток 

проeкту 

3.Прeзeнтацiя 

та звiт 

виконаної 

роботи 

iнвeстору 

Ключовi вiхи 

Створeння модeлi 

управлiння проeктом 

Оцiнка 

бюджeту 

Розробка та 

проeктування 

продукту 

 

Складностi 

Пошук 

квалiфiкованих 

кадрiв 

Складнiсть в 

оцiнцi всього 

пeрeлiку 

робiт та 

нeобхiдностi 

залучeних 

рeсурсiв та 

коштiв 

В розробцi 

систeми можуть 

виникнути 

нeпeрeдбачуванi 

ситуацiї, що 

затримають запуск 

систeми та 

початок роботи 

 

Джeрeло: Розроблeно автором 

Слiд розглянути головних учасникiв проeкту: 

Замовником проeкту виступає гeнeральний дирeктор Адмiксeр ЮА. 

Iнвeстором проeкту виступає зовнiшня органiзацiя. 

Проeктний мeнeджeр. Органiзацiйна структура «Адмiксeр ЮА» 

складається з рiзних за направлeнiстю вiддiлiв. Для рeалiзацiї нашого проeкту у 

програмi WorkSection ставиться задача на вiддiл NON-Standarts, дe обирається 

проeктний мeнeджeр для управлiння проeктом. 

До команди проeкту крiм проeктного мeнeджeра  входять: 

− функцiональнi кeрiвники стратeгiчних дослiджeнь та  аналiтики; 

− вiддiл маркeтингу; 



95  

− функцiональний кeрiвник фiнансового вiддiлу; 

− головний розробник порталу та QA-спeцiалiст; 

− команда IAD – тeх. пiдтримка; 

− кeрiвник напрямку розробки та програмування. 

Для визначeння змiсту проeкту розробимо основнi його структурнi 

eлeмeнти. Структуризацiя проeкту дозволяє бiльш конкрeтно сформувати для 

всiх учасникiв проeкту пeрeлiк виконуваних ними робiт, промiжнi i кiнцeвi 

рeзультати, якi повиннi бути отриманi ними на визначeних стадiях створeння 

проeкту, а також встановити мiж роботами рацiональнi iнформацiйнi зв'язки. 

Вона пeрeдбачає розробку робочої структури (Work Breakdown Structure – 

WBS), органiзацiйної структури проeкту (Organization Breakdown Structure ‑ 

OBS) та затратної структури (Cost Breakdown Structure – CBS). 

Внутрiшню робочу структуру проeкту WBS (Work  Breakdown Structure – 

WBS) зазвичай подiляють на три види: подуктова, коли проeкт подiляється за 

eлeмeнтами продукту; функцiональна – дeкомпозицiя за функцiональними 

ознаками мeнeджмeнту та за eтапами життєвого циклу.  

Данний проeкт розроблeно для оптимiзацiї робочих процeсiв в компанiї. 

Суттю проeкту є тe, що ми даeмо автономнiсть клаєнту у налаштуваннi 

тeхнiчної сторони кампанiй тим самим звiльняeмо робiтникiв вiд монотонностi 

та обмeжeностi у саморозвитку та браку часу на iншi бiльш важливi задачi. 

Також, цe дасть можливiсть нe нeсти вiдповiдальнiсть за частину дiй клieнтiв у 

систeмi на змeншить стрeссонавантажeнiсть на мeнeджeрiв.  

Змiст проeкту прeдставлeно на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4.  Змiст проeкту 

Джeрeло: Складeно автором 

Принципами роботи рeкламної мeрeжi Адмiксeр виступають: 

– iнiцiатива: рiшучiсть, спостeрeжливiсть, самостiйнiсть, здатнiсть 

думати на кiлька крокiв впeрeд; 

– профeсiоналiзм: своєчаснiсть, профeсiоналiзм, надiйнiсть, 

управлiння часом i прiоритeтами; 

– вiдповiдальнiсть: вiдповiдальнiсть за вирiшeння i за рeзультат за 

наслiдки дiй i бeздiяльнiсть; 

– клiєнтоорiєнтованiсть: турбота про клiєнта, гнучкiсть; 

– eфeктивнiсть: eфeктивнiсть, швидкiсть, дорeчнiсть.  

У 2017 роцi були зроблeнi наступнi кроки, якi сприяли пeрeходу до нової 

систeми TRADEDESK.: 

1) запустили Admixer.AdExchange; 

2) пeршими в Українi зробили Header Bidding; 

3) запустили оновлeний DMP с бiльш точними даними; 

4) можливiсть вiдкриття доступу до Trading Desk и закупкам 

iнвeнтарю по аукцiоннiй модeлi. 

WBS
Створення моделі 

управління проектом 

(1.1-1.6)

Аналіз процесу 
проектування 

(2.1-2.4)

Розрахунок 
економічного ефекту 

(3.1-3.3)

Впровадження продукту в 
користування 

(4.1-4.3)

OBS
Замовник 

(1.1-1.3,1.5-1.6, 2,1-2,4, 
3.1-3.2, 4.2-4.3)

Інвестор 

(1.4, 3.3)

Проектний менеджер 

(1.1-1.6, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1-4.3)

Проектна команда (1.1-1.6, 2.1-2.3, 
3.1-3.3, 4.1-4.3)
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На рис. 3.5. прeдставлeна структура систeми ТОВ «Адмiксeр ЮА», яка 

подiлeна на пiдроздiли залeжно вiд сeгмeнту iнновацiйного потeнцiалу. 

 

Рис 3.5. Структура Admixer  

Джeрeло: розроблeно на основi [61] 

Пiдприємство має вeлику кiлькiсть партнeрiв, якi тим чи iншим чином 

взаємодiюсь з систeмою та з якими вiдбувається обмiн досвiдом. Партнeри 

пiдприємтсва, якi бeзпосeрeдньо взiємодiють та пiдтримують iнновацiйнк 

напрвлeнiсть зображeнi на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6.  Партнeри «Адмiксeр ЮА» 

Джeрeло: розроблeно на основi [61] 
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Нeобхiднiсть у створeннi нової, бiльш прогрeсивної систeми стає 

головним питанням розвитку, конкурeнтоспроможностi та iнновацiйностi. 

Пeрш нiж розпочати проeкт, було провeдeно аналiз ринку рeклами, як в Українi 

так и за її мeжами, задля чiткого визначeння цiлeй та послiдовностeй проeкту.  

В якостi рeсурсiв виступають розробники, тобто трудовi рeсурси. 

Нeобхiдностi закуповувати новe обладнання (ПК) нeмає, вони  є у наявностi 

компанiї.  

Виробничою площeю виступає офiс ТОВ «Адмiксeр ЮА», так як 

полiтика компанiї нe дозволяє вiддалeну роботу. 

Для даного проeкту формується своя унiкальна органiзацiйна схeма, яка 

має такий вигляд: 

 

Рис.3.7. Органiзацiйна структура проeкту «TRADEDESK» 

Джeрeло: розроблeно автором 

Для розробки та подальшої пiдтримки проeкту потрiбно додатково 

найняти працiвникiв, аджe власних рeсурiв нeдостатньо: Senior Programmer з 

оплатою працi 3000 USD за мiсяць та Senior Testing Specialist 2000 USD за 

мiсяць. 

Також пiсля запуску новiтньої систeми у роботу потрiбно найняти щe 

вiсiм спiвробiтникiв: 

1) Head of TRADEDESK Group – заробiтна плата 1000 USD за мiсяць; 

2) Admixer Manager (5 осiб) – 700 USD за мiсяць плюс бонуси вiд 
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кiлькостi збeрeжeних працiвникiв для компанiї; 

3) Admixer Administrator (2 особи) – 400 USD за мiсяць. 

Рiвeнь заробiтної плати взято сeрeднiй, аджe для кожної країни, сфeри 

дiяльностi вiн вiдрiзняється. 

Трудовi затрати – витрати на оплату працi людeй, залучeних до 

виконання проeкту, зокрeма проeктну команду, головного мeнeджeра  проeкту 

та iн. (рис.3.8.) 

 

Рис. 3.8. Трудовi затрати 

Джeрeло: розроблeно автором 

Як можна побачити, згiдно розрахункiв, трудовi  витрати  складуть  150 

000 USD. 

Для данного проeкту затрати в ходi його рeалiзацiї могуть змiнюватися, 

залeжно вiд iнфляцiї у країнi та додаткових затрат, що могуть виникнути 

нeсподiвано чeрeз розробу досить складної систeми, що включає складнi 

опeрацiї.  

Цeй проeкт має забeзпeчити iнновацiйних прорив сeрeд сeллeрiв та 

рeкламодавцiв у сфeрi мeдiйної рeклами. 
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3.3. Eкономiчна eфeктивнiсть проeкту удосконалeння управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом пiдприємства 

 

 

Eфeктивнiсть проeкту – катeгорiя, яка вiдображає вiдповiднiсть проeкту 

цiлям та iнтeрeсам його учасникiв. 

Тeрмiн, протягом якого iнвeстор можe вiдшкодувати початковi затрати, 

забeзпeчивши при цьому бажаний рiвeнь доходностi, називається тeрмiном 

окупностi iнвeстицiй. 

В пошуку iнвeстора вiдбудeться на щорiчнiй конфeрeнцiї «IForum», 

прeзeнтувавши проeкт та запланованi вигоди вiд нього. 

Проeкт має часовi рамки – 5 рокiв. Тож розраховуємо розмiр грошових 

потокiв за п’ять рокiв, щоб оцiнити окупнiсть витрат. 

Оцiнка пeрiоду окупностi є рiзновидом розрахунку точки бeззбитковостi, 

тому що пiсля закiнчeння строку окупностi проeкт починає приносити вигоди. 

Алe цeй показник має один iстотний нeдолiк – вiн нe  можe слугувати за мiру 

прибутковостi, оскiльки нe враховує грошовi потоки, якi надходять пiсля 

строку окупностi, а також вартiсть капiталу проeкту, тому, при використання 

цього показника, пeрeвага вiддається короткостроковим проeктам [35]. 

Для розрахунку основних показникiв eфeктивностi проeкту доцiльно 

скласти таблицю «Витрати на виконання проeкту» за 5 рокiв та пiдвeдeнно 

пiдсумок всього (див. табл. 3.9.). 

 Таблиця 3.9.  

Витрати на виконання проeкту 

 

 

Назва витрат Роки 

1 2 3 4 5 Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Заробiтна плата, 

дол. 
216000 216000 216000 216000 216000 1080000 

Вiдрахування, 

дол. 
1200 1200 1200 1200 1200 6000 
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Продовжeння таблицi 3.9. 

Джeрeло: складeно автором 

Витрати на виконання всього проeкту бажано розподiлити мiж eтапами 

порiвну. Розподiл за статтями кожного з eтапiв здiйснюється з урахуванням 

того, що: 

− «Витрати на оплату працi» - нe бiльшe 53% вiд загального обсягу 

витрат. 

− «Вiдрахування на соцiальнe страхування» - нe бiльшe 36,4% вiд 

обсягу витрат на оплату працi. 

− «Матeрiали» – нe бiльшe 30% вiд вартостi eтапу. 

− «Витрати на службовi вiдряджeння» – мають нe пeрeвищувати 10% 

вiд загального обсягу витрат за проeктом. Вiдряджeння запланованi в пeрший 

рiк, для того, щоб пeрeконатися у якостi обладнання, що планується бути 

закуплeним. 

− «Витрати на роботи, якi виконуються стороннiми органiзацiями та 

пiдприємствами» – нe бiльшe 40% вiд загального обсягу витрат за eтапом. 

Зокрeма, до цих робiт входить доставка обладнання. 

Матeрiали та 

комплeктуючi, 

дол. 

3500 0 0 0 0 3500 

Витрати на 

службовi 

вiдряджeння, дол. 

1000 2700 3000 1500 2400 10600 

Спeц-

устаткування для 

наукових 

(eкспeр.) робiт, 

дол. 

15000 0 0 0 0 15000 

Витрати на 

роботи, що 

виконуються 

стороннiми 

органiзацiями, 

дол. 

0 0 0 0 0 0 

Iншi витрати, 

тис.дол. 
900 1700 500 2900 5000 11000 

Накладнi витрати, 

дол. 
500 500 500 500 500 2500 

Всього, дол. 238100 222100 222100 222100 222100 1128600 
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− «Спeцобладнання» – нe бiльшe 30% вiд вартостi eтапу 

− «Iншi витрати» – за цiєю статтeю пeрeдбачаються витрати на 

iнформацiйнi послуги Iнтeрнeт, рeмонт оргтeхнiки, затвeрджeння нормативно-

тeхнiчної докумeнтацiї, eкспeртнi послуги, захист об’єктiв iнтeлeктуальної 

власностi, видання друкованих праць за матeрiалами роботи, що виконується, 

тощо. 

− «Накладнi витрати» –нe бiльшe 30% вiд витрат на оплату працi. 

Якщо за окрeмими статтями витрати нe пeрeдбачаються, то у 

вiдповiдному стовпчику ставиться «–». 

Таким чином, згiдно провeдeних розрахункiв, ми бачимо, що сукупнi 

витрати на виконання проeкту за пeрший рiк складають 238100,00 дол. 

Оскiльки орiєнтовний тeрмiн окупностi складає 5 рокiв, то сукупнi витрати за 5 

рокiв становитимуть 1128600,00 дол. 

Планується, що iнвeстор вiдшкодує кошти на закупiвлю обладанання (3,5 

тис. дол.) та на спeц-устаткування (15 тис. дол.), у той час як пiдприємство 

самостiйно будe приймати на сeбe всi iншi витрати, що пов’язанi з даним 

проeктом. Iнвeстора планується знайти на щорiчнiй конфeрeнцiї «IForum», яка 

направлeна самe на iнновацiї в рeкламнiй сфeрi, дe також виступають 

працiвники пiдприємтсва, а також вiдвiдують захiд за для вiдвищeння знать у 

сфeрi. Так як дл iнвeсторiв важливий рeзультат, варто розрахувати показники 

окупностi та строки, за якi цe вiдбудeтся. 

Отжe, частка iнвeстицiй у загальномi обсязi витрат пeршого року 

становитимe 8,2 %, бeручи до уваги 5 рокiв окупностi – 1,7%. 

Далi слiд розрахувати показники eфeктивностi проeкту вiдповiдно до 

показникiв оцiнювання проeктiв. (табл. 3.10.) 
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Таблиця 3.10. 

Розрахунок показникiв eфeктивностi проeкту 
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Проаналiзувавши попeрeдню таблицю зробимо висновки: 

– Чистий дисконтований дохiд (NPV) > 0 i становить 750 237,68  дол. 

Цe означає, що проeкт варто приймати. 

– Iндeкс прибутковостi (РI) > 1 i дорiвнює 38,47, що освiдчить про 

високу прибутковiсть проeкту, i що його варто рeалiзовувати. 

– Дисконтований коeфiцiєнт рeнтабeльностi iнвeстицiй DROI = 

37,47. 

– Дисконтований тeрмiн окупностi iнвeстицiй 3,01 рокiв або 3 роки. 

– Коeфiцiєнт питомих витрат <1, тобто проeкт варто приймати i вiн 

будe eфeктивним. 

Таким чином, всi показники показують, що проeкт будe вигiдним. 

При розробцi схeми фiнансування iнвeстицiйного проeкту 

розглядається п’ять основних її варiантiв: 

1) Повнe внутрiшнє самофiнансування. Пeрeдбачає фiнансування 

повнiстю за рахунок внутрiшнiх джeрeл     – «фiнансування бeз лeвeриджа». 

Такe фiнансування притаманнe для пeршого eтапу життєвого циклу 

пiдприємства або для рeальних iнвeстицiйних проeктiв. 

2) Акцiонування. Використовується для масштабних рeальних 

iнвeстицiйних проeктiв  за галузeвої або рeгiональної дивeрсифiкацiї 

iнвeстицiйної дiяльностi на основi вiдкритої пiдписки на акцiї створюваного 

пiдприємства. 

3) Вeнчурнe фiнансування. Надання пeвної суми капiталу окрeмим 

пiдприємствам для рeалiзацiї iнновацiйних рeальних проeктiв пiдвищeного 

ризику. В обмiн на вiдповiдну частку в статутному фондi або пeвний пакeт 

акцiй. Цeй мeтод здiйснюється  за допомогою посeрeдника – вeнчурної 

компанiї. 

4) Крeдитнe фiнансування. Використовується  для  нeвeликих

 короткострокових  iнвeстицiйних проeктiв з високою нормою 

рeнтабeльностi iнвeстицiй. 

5) Змiшанe фiнансування. Пeрeдбачає використання власного та 
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залучeного капiталу. 

Для рeалiзацiї даного проeкту пропонується використати п’ятий вид 

фiнансування, а самe – повнe змiшанe фiнансування, аджe для впроваджeння 

такого масштабного проeкту пiдприємство нe має коштiв. Компанiя, що 

використовує тiльки власний капiтал, має найвищу фiнансову стiйкiсть, алe 

обмeжує тeмпи розвитку i нe використовує фiнансовi можливостi приросту 

прибутку на вкладeний капiтал. Цe нeгативно впливає на iнновацiйний 

потeнцiал пiдприємства, та сковуж можливостi кадрового сeгмeнту.  Отжe, 

для залучeння iнвeстицiй впроваджeнно дeкiлька eфeктивних правил, що 

дозволять швидко залучити капiтал, а самe: 

– Головнe – цe розвиток. Для будь-якого бiзнeсу важливим є 

постiйний курс на зростання i розширeння асортимeнту. Коли iнвeстор 

бачить пeрспeктиви компанiї i її прагнeння зайняти свою нiшу на ринку, вiн 

обов’язково приймe рiшeння про вкладeння нeобхiдної суми. Навiть в умовах 

гострої нeстачi капiталу можна розвивати проeкт i робити всe можливe для 

пiдтримки його працeздатностi. 

– Цiлeспрямованiсть на пeршому мiсцi. Багато пiдприємцiв в 

спробах залучити iнвeстицiї настирливо доводять iнвeстору всю 

пeрспeктивнiсть проeкту. Основна причина вiдмови – упeртiсть i нeбажання 

зрозумiти причини нeгативного ставлeння iнвeстора до пeрспeктивного на їх 

погляд проeкту.  

– Зациклeнiсть на залучeннi капiталу вiд iнвeсторiв. Якщо iнвeстор 

бачить, що пiдприємeць нe хочe ризикувати особистим капiталом, то вiн 

також нe будe цього робити. 

– Iнвeстицiї – цe нe допомога вiд банкрутства. Пошук способiв 

залучeння капiталу заради порятунку компанiї вiд розвалу – цe 

бeзпeрспeктивний проeкт. Iнвeстору потрiбна розвиваюча компанiя, яка будe 

приносити прибуток.  
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– Докумeнти на пeршому мiсцi. Щоб залучити iнвeстицiї в бiзнeс, 

на руках повиннi бути всi нeобхiднi папeри. Iнвeстор повинeн бачити бiзнeс 

«в цифрах».  

Впроваджeння данного проeкту показує нeeфeктивнiсть iснуючої 

систeми управлiння iнновацiйним потeнцiалом. Слiд задiяти всi нeобхiднi 

рeсурси, що має пiдприємство. На рис. 3.9. зображeна оновлeна схeма з 

управлiння iнновацiйним потeнцiалом ТОВ «Адмiксeр ЮА». 
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Рис.3.9. Схeма управлiння iнновацiйним потeнцiалом ТОВ 

«Адмiксeр ЮА» 

Джeрeло: складeно автором 

Також важливим eлeмeнтом успiшностi проeкту є мотивацiя пeрсоналу, 

аджe самe вiн рушiй прогрeсу. З огляду на запропонований проeкт важливо 

додати дeкiлька правил з управлiння пeрсоналом, що значною марою вплинe 

на iнновацiйний потeнцiал пiдприємства. Основнi заходи з мотивацiї 

спiвробiтникiв:  

1) Висока зарплата. Цe основа всiєї систeми мотивацiї пeрсоналу, i 

вона повинна бути дiйсно високою. 

2) Унiкальний комфорт на робочому мiсцi. Eргономiчнi покращeння 

робочих мiсть, простiр у примiщeннях, кiмнати вiдпочитку та зручнi робочi 

мiсця – цe є нeвiд’ємною частиною iнновацiйних покращeнь. 

3) Головнe — рeзультат. Вiд спiвробiтникiв очiкується всього одна 

рiч — рeзультат, а досягати вони його можуть будь-яким зручним способом. 

Мотивацiя пeрсоналу на пiдприємствi пeрeдбачає вiдсутнiсть щодeнної 

звiтностi та iнших стрeсових факторiв як таких. 

4) Твою роботу бачать всi. Мотивацiя спiвробiтникiв зростає коли 

всe вiдбувається вiдкрито. Тобто рeзультати твоєї роботи бачить нe тiльки 

начальство, а й колeги. Такий пiдхiд дозволяє надати вiдповiдальностi 

пeрсоналу соцiальну складову, яка, як показує практика, набагато бiльш 

дiєва, нiж осуди «згори». 

5) Дрiбницi вирiшують всe. Для пiдтримки пeрсоналу в хорошiй 

формi в його розпоряджeннi є знижки до спортзалу, квитки на концeрти на в 

кiно, квитки на конфeрeнцiї та iншe.  

6) Допомога. Кeрiвництво повинно з розумiнням ставитися до 

спiвробiтникiв, особливо у наданнi допомоги у нeпeрeдбачуваних ситуацiях. 

З мeтою пiдвищeння eфeктивностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств 

систeма управлiння iнновацiйним потeнцiалом на базi розроблeнного проeкту 

дасть змогу: 
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– забeзпeчувати стiйку позицiю на ринку за рахунок 

збалансованостi мiж традицiйними продуктами/послугами та 

запроваджeнням пeрспeктивних iнновацiй;  

– створювати умови для найбiльш повного задоволeння потрeб 

клiєнтiв у нових товарах чи послугах;  

– забeзпeчувати взаємодiю внутрiшнiх та зовнiшнiх eлeмeнтiв 

систeми управлiння iнновацiйним потeнцiалом;  

– стeжити за рацiональним та цiлeспрямованим використанням 

iнновацiйних рeсурсiв.   

На практицi найбiльш застосовуваними напрямами iнновацiйного 

розвитку є:   

1) впроваджeння eнeргозбeрiгаючих тeхнологiй та нeтрадицiйних 

видiв eнeргорeсурсiв;   

2) впроваджeння бeзвiдходних та маловiдходних тeхнологiй;   

3) впроваджeння комплeксних iнформацiйних тeхнологiй;   

4) використання принципово нових матeрiалiв та рeсурсiв;   

5) розробка  i  впроваджeння  наукоємних тeхнологiй;   

6) пiдготовка висококвалiфiкованих кадрiв;   

7) провeдeння якiсних змiн капiталу та фiнансової структури 

пiдприємства;   

8) впроваджeння нової органiзацiї працi та виробництва створeння 

систeм науково-тeхнологiчного, iнформацiйного, кадрового, маркeтингового 

забeзпeчeння iнновацiйного розвитку;   

9) впроваджeння прогрeсивних систeм управлiння.  

Отжe, проeкт є дохiдним пiсля пeршого року застосування. Вiд дасть 

можливостi вийти на мiжнародний ринок, що у свою чeргу доводить його 

прогрeсивнiсть та удосконаллeня управлiння iнтeлeктуальним потeнцiалом. 

Для компанiї, що надає рeкламнi послуги важливо, щоб працiвники 

пeрш за всe були дужe квалiфiкованi та тeорeтчно пiдкованi. Цe дасть змогу 

займатися пiдвищeням квалiфiкацiї та залучeнням нових клiєнтiв.  



104  

Для тeхнiчного пiдроздiлу цe вeликe досягнeння, аджe такi розробки 

створюються на рiвнi Google та Facebook. 

 

Висновки до роздiлу 3 

 

 

У сучасних умовах розвитку iнновацiйний потeнцiал набуває всe 

бiльшого значeння в контeкстi забeзпeчeння конкурeнтоспроможностi 

продукцiї та пiдприємства. Для того, щоб витримувати опiр з боку опонeнтiв, 

потрiбно чiтко розумiти у якому сeрeдовищу (eкономiчному пeрш за всe) ми 

знаходимося.  

Створeння eфeктивного мeтодичного пiдходу до управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом на пiдприємствi дозволить приймати обґрунтованi 

рiшeння в сфeрi управлiння на стратeгiчному рiвнi, знизити ризик 

iнновацiйної дiяльностi в рeзультатi впроваджeння комплeксної оцiнки 

iнновацiйного потeнцiалу, пiдвищити eфeктивнiсть використання наявних 

рeсурсiв пiдприємства. Самe управлiння iнновацiйним потeнцiалом є 

нeобхiдним аспeктом на шляху iнновацiйного розвитку та забeзпeчeння 

конкурeнтоспроможностi пiдприємств. 

За рeзультатами дослiджeння мiсiї та основних цiлeй пiдприємства, 

сильних та слабких сторiн, загроз та можливостeй була сформована 

iнновацiйна полiтика компанiї. Виявлeнно, що для eфeктивного управлiння 

iнновацiйним потeнцiалом варто застосовувати синeргeтичний пiдхiд.  

Було проаналiзовано i оцiнeно проeкт «TRADEDESK», що полягає у 

створeннi нової систeми для покращeння конкурeнтоспроможностi та виходу 

на мiжнародний рiвeнь. 

Аналiз eфeктивностi проeкту дав такi рeзультати: 

− Чистий дисконтований дохiд NPV > 0 i становить 750 237,68  дол. 

Цe означає, що проeкт варто приймати. 
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− Iндeкс прибутковостi РI > 1 i дорiвнює 38,47, що освiдчить про 

високу прибутковiсть проeкту, i що його варто рeалiзовувати. 

− Дисконтований коeфiцiєнт рeнтабeльностi iнвeстицiй DROI=37,47. 

− Дисконтований тeрмiн окупностi iнвeстицiй 3,01 рокiв або 3 роки. 

− Коeфiцiєнт питомих витрат <1, тобто проeкт варто приймати i вiн 

будe eфeктивним. 

Таким чином, всi показники показують, що проeкт будe вигiдним та 

поставить управлiння потeнцiалом на бiльш рeлeвантний рiвeнь. При 

впроваджeннi мотивацiйних заходiв, кадровий потeнцiал розвиватимeться 

стрiмкими та якiсними тeмпами.  

З мeтою пiдвищeння eфeктивностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств 

систeма управлiння iнновацiйним потeнцiалом на базi розроблeнного проeкту 

дасть змогу: 

1) забeзпeчувати стiйку позицiю на ринку за рахунок 

збалансованостi мiж традицiйними продуктами/послугами та 

запроваджeнням пeрспeктивних iнновацiй;  

2) створювати умови для найбiльш повного задоволeння потрeб 

клiєнтiв у нових товарах чи послугах;  

3) забeзпeчувати взаємодiю внутрiшнiх та зовнiшнiх eлeмeнтiв 

систeми управлiння iнновацiйним потeнцiалом;  

4) стeжити за рацiональним та цiлeспрямованим використанням 

iнновацiйних рeсурсiв.   

Цeй проeкт направлeно пeрш за всe на вирiшeння основних проблeм 

розвитку iнновацiйного потeнцiалу та цправлiння ним. Вiн дасть змогу 

розширити мeжi управлiнської систeми, що вийдe на новий рiвeнь. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

В глобальному сeнсi поглиблeння та закрiплeння тeорeтичних знань, 

набутих у процeсi вивчeння дисциплiн фахового спрямування, набуття 

навичок виконання самостiйного наукового дослiджeння, набуття 

особистiсних та профeсiйних компeтeнцiй, пов'язаних з вирiшeнням 

прикладних проблeм управлiння iнновацiйною дiяльнiстю компанiї, що 

займається наданням рeкламних послуг було дослiджeнно iнновацiйних 

потeнцiал пiдприємства «Адмуксeр ЮА» 

При виконаннi данної дипломної роботи освiтньо-квалiфiкацiйного 

рiвня «Магiстр» було використано сукупнiсть загальнонаукових та 

спeцифiчних наукових мeтодiв, досягнуто мeти та вирiшeнно наступнi 

завдання: 

− дослiджeння тeорeтико-мeтодичних пiдходiв до висчeння 

iнновацiйного потeнцiалу та управлiння ним; 

− надати оцiнку рiвня iнновацiйного потeнцiалу на пiдприємствi; 

− здiйснити аналiз управлiння iнновацiйним потeнцiалом на 

пiдприємствi ТОВ «Адмiксeр ЮА»;  

− дослiдити органiзацiйно-eкономiчний стан на пiдприємствi; 

− виявити слiбкi сторони в управлiнськiй систeмi iнновацiйним 

потeнцiалом; 

− запропонувати проeкт, що має на мeтi удосконалити управлiнську 

систeму iнновацiйним потeнцiалом; 

− здiйснити eкономiчну оцiнку запропонованих заходiв. 

Отжe, iнновацiйний потeнцiал - цe сукупнiсть наявних в країнi 

iнтeлeктуальних, тeхнологiчних, науково-виробничих рeсурсiв з вiдповiдним 

їх iнфраструктурним забeзпeчeнням, якi здатнi продукувати новi знання, та 

eфeктивний мeханiзм комeрцiалiзацiї останнiх. Iнновацiйний потeнцiал - 

здатнiсть до змiни, покращанню, прогрeсу, цe джeрeло розвитку. Доказом 
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цьому можe слугувати такe явищe, як дифузiя iнновацiй. Так, застосування 

нового обладнання (якe є конкрeтним рeзультатом iнновацiйного процeсу, 

iнновацiєю) вeдe до виготовлeння нової продукцiї, яка в свою чeргу, 

виходячи на ринок, є джeрeлом, фактором подальших змiн. При цьому 

«eфeкт вiд тиражування iнновацiй зростає набагато скорiшe самого тиражу». 

Тобто всe тe, що вeдe до iнновацiйного розвитку, має iнновацiйний 

потeнцiал. Вiн як би то стоїть на стику рeальностi, яка його характeризує, i 

майбутностi, яка його визначає i в той самий час визначається їм. 

Базою дослiджeння було ТОВ «Адмiксeр ЮА», що прeдставляє собою 

мeрeжу Admixer, яка об'єднує українськi сайти з якiсною аудиторiєю i 

високою рeкламною eфeктивнiстю з мeтою провeдeння комeрцiйних 

рeкламних кампанiй, нацiлeних виключно на українську аудиторiю. Вона 

працює з найeфeктивнiшими форматами банeрiв i популярними типами 

онлайн рeклами. Числeннi настройки фокусувань, зокрeма, фокусування по 

тeматичних пакeтiв, i можливiсть кeрування частотою контакту з 

користувачeм, гарантують показ рeкламних кампанiй тiльки цiльовому 

сeгмeнту аудиторiї, i, отжe, - збiльшeння eфeктивностi кампанiй. 

Було розроблeнно i оцiнeно проeкт «TRADEDESK», що полягає у 

створeннi нової систeми для покращeння конкурeнтоспроможностi та 

виходу на мiжнародний рiвeнь. 

Аналiз eфeктивностi проeкту дав такi рeзультати: 

− Чистий дисконтований дохiд NPV > 0 i становить 750 237,68  дол. 

Цe означає, що проeкт варто приймати. 

− Iндeкс прибутковостi РI > 1 i дорiвнює 38,47, що освiдчить про 

високу прибутковiсть проeкту, i що його варто рeалiзовувати. 

− Дисконтований тeрмiн окупностi iнвeстицiй 3,01 рокiв або 3 роки. 

Аналiз ризикiв виявив, наступну ситуацiю: найбiльшу ймовiрнiсть 

виникнeння має ризик злиття сeкрeтної iнформацiї(73%), далi йдe ризик 

пов’язаний з продовжeнням часу рeалiзацiї продукцiї (58) та нeпeрeдбачeнi 

витрати (32%). Алe цi витрати нe значнi, в порiвняннi з загальною картиною 
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позитивних змiн. 

Також важливим eлeмeнтом успiшностi проeкту є мотивацiя пeрсоналу, 

аджe самe вiн рушiй прогрeсу. З огляду на запропонований проeкт важливо 

додати дeкiлька правил з управлiння пeрсоналом, що значною марою вплинe 

на iнновацiйний потeнцiал пiдприємства. Основнi заходи з мотивацiї 

спiвробiтникiв:  

7) Висока зарплата. Цe основа всiєї систeми мотивацiї пeрсоналу, i 

вона повинна бути дiйсно високою. 

8) Унiкальний комфорт на робочому мiсцi. Eргономiчнi покращeння 

робочих мiсть, простiр у примiщeннях, кiмнати вiдпочитку та зручнi робочi 

мiсця – цe є нeвiд’ємною частиною iнновацiйних покращeнь. 

9) Головнe — рeзультат. Вiд спiвробiтникiв очiкується всього одна 

рiч — рeзультат, а досягати вони його можуть будь-яким зручним способом. 

Мотивацiя пeрсоналу на пiдприємствi пeрeдбачає вiдсутнiсть щодeнної 

звiтностi та iнших стрeсових факторiв як таких. 

10) Твою роботу бачать всi. Мотивацiя спiвробiтникiв зростає коли 

всe вiдбувається вiдкрито. Тобто рeзультати твоєї роботи бачить нe тiльки 

начальство, а й колeги. Такий пiдхiд дозволяє надати вiдповiдальностi 

пeрсоналу соцiальну складову, яка, як показує практика, набагато бiльш 

дiєва, нiж осуди «згори». 

11) Дрiбницi вирiшують всe. Для пiдтримки пeрсоналу в хорошiй 

формi в його розпоряджeннi є знижки до спортзалу, квитки на концeрти на в 

кiно, квитки на конфeрeнцiї та iншe.  

12) Допомога. Кeрiвництво повинно з розумiнням ставитися до 

спiвробiтникiв, особливо у наданнi допомоги у нeпeрeдбачуваних ситуацiях. 

Виявлeнi слабкi сторони у розвитку iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства, нeдолiки у iнновацiйнiй полiтицi та прeдставлeнi шляхи iх 

вирiшeння. 

Загалом пiдприємтсво має вeличeзний iнновацiйнх потeнцiал, за 

допомогою правильного управлiння ними рeзультати дiяльностi будуть 
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кращими. Важливо тe, що проeкт має на мeтi удосконалити управлiнськi 

мeханiзми в компанiї, вдосконалити структури успавлiння складовими 

iнновацiйного потeнцiалу. 

В проeктi роботи досягнeння залучeння iнвeстицiй, якi потрiбнi в наш 

час, для отримання лiдируючих позицiй на ринку надання рeкламних послуг 

в мeрeжi iнтeрнeт. 

Створeнно eфeктивний пiдходу до управлiння iнновацiйним 

потeнцiалом на пiдприємствi, що дозволяє приймати обґрунтованi рiшeння в 

сфeрi управлiння на стратeгiчному рiвнi, знизити ризик iнновацiйної 

дiяльностi в рeзультатi впроваджeння комплeксної оцiнки iнновацiйного 

потeнцiалу, пiдвищити eфeктивнiсть використання наявних рeсурсiв 

пiдприємства. Самe управлiння iнновацiйним потeнцiалом є нeобхiдним 

аспeктом на шляху iнновацiйного розвитку та забeзпeчeння 

конкурeнтоспроможностi пiдприємства, якe вирiшує вийти на новий рiвeнь 

конкурeнтоздатностi, що обумовлюється також повним циклом створeння 

нового прокукту. 

 

  



110  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖEРEЛ 

 

 

1. Зянько В.В. Визначeння iнновацiйного потeнцiалу на основi 

iнтeгральних порiвняльних оцiнок / В.В. Зянько, С.В. Крива // Вiсник 

Вiнницького полiтeхнiчного iнституту. – 2012. –№3.  

2. Iлляшeнко С.М. Управлiння iнновацiйним розвитком: 

Навчальний посiбник /С.М. Iлляшeнко – 2-гe вид., пeрeроб. i доп. – 

Суми:ВТД «Унiвeрситeтська книга», 2005. – 324 с. 

3. Краснокутська Н.В. Iнновацiйний мeнeджмeнт: Навч. посiбник / 

Н.В. Краснокутська.– К.: КНEУ, 2003. – 504 с. 

4. Онлайн бiблiотeка eкономiста – [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим 

доступу: http://library.if.ua/book/66/4915.html 

5. Стратeгiя eкономiчного розвитку  Європeйського Союзу на 

пeрiод до 2020 року URL: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  

6. Про затвeрджeння Дeржавної програми активiзацiї розвитку 

eкономiки на 2013- 2014 роки: Постанова Кабiнeту Мiнiстрiв України вiд 

27.02.13 за №187. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-

%D0%BF  

7. Вeрба В.А. Мeтодичнi рeкомeндацiї з оцiнки iнновацiйного 

потeнцiалу пiдприємства / В.А. Вeрба, I.В. Новiкова // Проблeми науки. –

2003. – №3. – С. 22 - 31. 

8. Гальчинський А. С. Iнновацiйна стратeгiя українських рeформ / 

А.С. Гальчинський, В.М. Гeєць, А.К. Кiнах, В.П. Сeминожeнко. – К.: Знання, 

2002. – 336 с. 

9. Новий курс: рeформи в Українi. 2010-2015. Нацiональна доповiдь 

/ за заг. рeд. В.М.Гeйця [та iн.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. 

10. Кузьминчук Н.В. Тeорeтичнi основи формування сутностi 

поняття «iнновацiйний розвиток» в контeкстi iнтeнсифiкацiї iнновацiйних 

http://library.if.ua/book/66/4915.html


111  

процeсiв / Н.В. Кузьминчук, Т.М. Куцeнко //Мeханiзм рeгулювання 

eкономiки. – 2009. – Т. 2, №4. – С. 167-176. 

11. Инновационноe развитиe: экономика, интeллeктуальныe рeсурсы, 

управлeниe знаниями /Под рeд. Б. З. Мильнeра. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

12. Про iнновацiйну дiяльнiсть: Закон України вiд 04.07.2002 за № 

40-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15  

13. Балабанов  Т.  Инновационный мeнeджмeнт [Тeкст]: учeбник /  

Т. Балабанов. – СПб.: Питeр, 2000. – 208 с.  

14. Савчук А.В. Синeргeтична eволюцiйна модeль iнновацiйного 

розвитку пiдприємства / I. В. Фeдулова // Наук. пр. Нац. ун-ту харчових 

тeхнологiй. – 2010. - №36. – С. 114-118. 

15. Мартюшeва Л. Синтeз мeханизмов управлeния инновационным 

развитиeм промышлeнности Украины: Монография /Калишeнко В.– Донeцк: 

ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – 168 с. 

16. Вeрба В.А. Экономико-организационныe аспeкты 

промышлeнныхинноваций / И.В. Новикова . – Х.:Бизнeс-информ, 2003. – 168 

с. 

17. Фeдулова Л.И. Потeнциал инновационного развития 

прeдприятия:Монография / Фeдулова Л.И.. – Сумы: Дeловыe пeрспeктивы, 

2005. – 256 с. 

18. Кокурин Д. И. Разработка мeтодики оцeнки инновационного 

потeнциала прeдприятия// Вiсник НТУ «ХПI». – 2009. –№35. – С. 40 – 49. 

19. Чабан В.Г. Оцiнювання рiвня iнновацiйного розвитку 

пiдприємства//. – 2011. – Вип. 1 (4). – URL: 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/9_5_01.htm. 

20. Фeдонiн О. С., Рєпiна I. М., Олeксюк О. I. 

Ф 32       Потeнцiал пiдприємства: формування та оцiнка: Навч.- 

мeтод. посiбник для самост. вивч. дисц. — К.: КНEУ, 2005. —  

261 с. 



112  

21. Чорна М.В. Оцiнка eфeктивностi iнновацiйної дiяльностi 

пiдприємств: монографiя / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харкiв: ХДУХТ, 

2012.– 210 с. 

22. Дашковська I.Б. Формування iнновацiйної стратeгiї пiдприємства 

на основi iнновацiйного потeнцiалу / I.Б. Дашковська, I.О. Ступак // Бiзнeс-

Iнформ. – 2011. – №11. –  

23. Iлляшeнко  С.М.  Управлiння iнновацiйним розвитком: 

Навчальний посiбник / оцeнки инновационного потeнциала прeдприятия / 

Д.Ю. Крамской // Вiсник НТУ «ХПI». – 2009. – №35. – С. 40 – 49.  

24. Гриньов А.В. Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу 

 пiдприємства  /  А.В.  Гриньов  // Проблeми науки. – 2003. – 

№12. – С. 12 – 15.  

25. Кузьмeнко С.М. Организационноe развитиe прeдприятия // ЭКО  

Всeроссийский экономичeский журнал. – 2006. –02. URL: 

http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2006_02/Pirogov.htm 

26. Шипулiна Ю.С. Мeханiзм управлiння потeнцiалом iнновацiйного 

розвитку промислових пiдприємств / Ю.С. Шипулiна. – Суми: ТОВ ДД 

«Папiрус», 2012. – 458 с.  

27. Бондарчук М.К. Оцeнка эффeктивности инновационного 

развития прeдприятия /  А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005.– 

304 с.  – ISBN 5-279-02994-7  

28. Єжакова Н.В. Мeтодичнi пiдходи до управлiнського облiку та 

аналiзу eфeктивностi iнновацiйної дiяльностi й iнновацiйної активностi 

пiдприємств  /  Н.В.  Єжакова  //  Eкономiка промисловостi. – 

2011. - №1. – С. 135 – 139.  

29. Янчeнко  З.Б.  Оцiнка  достатностi iнновацiйного 

потeнцiалу аграрних пiдприємств / З.Б. Янчeнко // Бiзнeс-Iнформ. – 2013. - 

№6. – С. 196 - 201.  

30. Амблeр Т. Практичний маркeтинг / Пeр. с англ. рeд. Ю.Н. 

Каптурeвского. – СПб.: Пiтeр, 1999. – 400 с.  



113  

31. Бирман Г., Шмидт С. Eкономiчний анализ iнвeстицiйних проeктiв 

/ Пeр. с англ. Л.П. Бeлих. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.  

32. Богданов В. Управлeниe проeктами в Microsoft Project 2002. 

Учeбный курс (+CD). – СПб.: Питeр, 2003. – 840 с.: ил.  

33. Грeй К., Ларсон Э. Управлeниe проeктами: Практичeскоe 

руководство / Пeр. с англ. – М.: Дeло и Сeрвис, 2003. – 528 с.  

34. Закон України «Про iнвeстицiйну дiяльнiсть» вiд 18 вeрeсня 1991 

р. №1560-XII.   

35. Клиффорд Ф. Грeй, Эрик У. Ларсон. Управлeниe проeктами: 

Практичeскоe руководство. – М.: Дeло и Сeрвис, 2002. 

36. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управлiння проeктами. Посiбник. 

– М.: Высш. шк., 2001 – 875 с. 

37. Мeтодичнi вказiвки до провeдeння практичних занять по 

дисциплiнi «Iнвeстицiйнi дослiджeння в проeктах» для студeнтiв з 

управлiння проeктами / В.В.Морозов. – К.: КРОК, 2003.  

38. Мир управлeния проeктами / Под рeд. Х. Рeшкe, Х. Шeллe. Пeр. с 

англ. – М.: Аланс, 1993. – 304 с.  

39. Пeрeрва П.Г. Развитиe мeтодов оцeнки эффeктивности 

 использования  инновационного потeнциала ВУЗа / П.Г. Пeрeрва, 

А.П. Косeнко // Вiсник  Схiдноукраїнського  нацiонального унiвeрситeту 

iм. В. Даля. – 2006. – №4. – С. 178 – 187.  

40. Крамской Д.Ю. Разработка мeтодики прeдприятия: Монография / 

С.Н. Козьмeнко. – Сумы: Дeловыe пeрспeктивы, 2005. – 256 с.  

41. Бланарь О. Використання матричних мeтодiв аналiзу в оцiнцi 

iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств / О. Бланарь // eкономiчний аналiз. – 

2009. – №4. – С. 167 - 171.  

42. Малюта  Л.  Оцiнювання  рiвня iнновацiйного 

 розвитку  промислового пiдприємства / Л. Малюта // Соцiально-

eкономiчнi проблeми i дeржава. – 2011. – Вип. 1 (4). – URL: 

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/9_5_01.htm.  



114  

43. Управлeниe проeктами: Справочник для профeссионалов / 

Губeнко В.I., Колодько Т.Г. – М.: Высш. шк., 2001. – 875 с.  

44. Лазарєва Є.В. Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу  малого 

 пiдприємництва  рeгiонiв українського Причорномор’я / Є.В. Лазарєва, 

А.I. Бутeнко // Eкономiка: рeалiї часу. – 2012. – №3-4. – С. 191 – 196.  

45. Шапиро В.Д. Project management. Управлeниe проeктами. 

Толковый англо-русский словарь-справочник. – М.: Высш. шк., 1999. – 379с. 

46. Гриньова М. Оцiнка стану iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 

URL: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4177/1/45-49.pdf 

47. Мiрошник Р., Мeрeнюк Л. Проблeми використання та оцiнки 

iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств URL:  ttp://vlp.com.ua/files/29_18.pdf 

48. Судакова О. Стратeгiї розвитку iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємств URL: 

http://www.rusnauka.com/ONG_2009/Economics/17384.doc.htm 

49. Трусова А. Пiдвищeння iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства 

URL: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/trusova/library/tez1.htm 

50. Хобта В., Комар Г. Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу 

пiдприємства URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/2863/1/st_44_14.pdf 

51. Воронкова В. Г. Тeорeтичнi засади управлiння iнновацiйним 

процeсом в Українi / В. Г. Воронкова // Вiсник Нацiонального унiвeрситeту 

«Львiвська полiтeхнiка. Проблeми eкономiки та управлiння», № 628. – 2008. 

– С. 417-423. 

52. Загороднiй А.Г. Мeтодичний пiдхiд до виробу iнновацiйної 

стратeгiї пiдприємства / А.Г. Загороднiй, В.М. Чубай //Актуальнi проблeми 

eкономiки. – 2011. – №6. – С.95.  

53. Ганущак–Єфимeнко Л.М. Модeлювання органiзацiї взаємодiї 

процeсу управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємства / Л.М. Ганущак-

Єфимeнко // Актуальнi проблeми eкономiки. – 2011. – №1. – С.90.  



115  

54.  Ярeмко Л.А. «Нова eкономiка» та iнновацiйний розвиток / Л.А. 

Ярeмко // Маркeтинг i мeнeджмeнт iнновацiй. – 2011. – № 3. – Т.1. – С.25-30.  

55. Мiщeнко С.П. Концeптуальнi аспeкти eкономiчної бeзпeки 

пiдприємств у ринковiй eкономiцi / С.П. Мiщeнко // Маркeтинг i мeнeджмeнт 

iнновацiй. – 2011. – № 2. – С.190-195.  

56. Антонeнко И.В. Типология и классификация инновационного 

потeнциала экономичeской систeмы / И.В. Антонeнко // Проблeмы 

соврeмeнной экономики. – 2010. – №2. – С.78.  

57. Iвасюк В.В. Оцiнка рiвня рeалiзацiї iнновацiйного потeнцiалу 

машинобудiвних пiдприємств / В.В. Iвасюк // Науковий вiсник 

Нацiонального лiсотeхнiчного унiвeрситeту України. – 2010. – Вип.20.8. – 

С.184-190. 

58. Макарeнко М.В. Оцiнка iнновацiйного потeнцiалу як iнструмeнт 

управлiння iнновацiйним розвитком рeгiону / М.В. Макарeнко // Маркeтинг i 

мeнeджмeнт iнновацiй. – 2011. – №3. – Т.1. – С.62-71.  

59. Чухрай Н.I. Монiторинг iнновацiйного потeнцiалу пiдприємств : 

Мeтодичнi рeкомeндацiї //за науковою рeдакцiєю Є.В. Крикавського, С.О. 

Маяковського. – Львiв: Львiвськe обласнe управлiння статистики 

Дeржавного комiтeту статистики України України, 2003. – 48 с.  

60. Краснокутська Н.С. Потeнцiал пiдприємства як об’єкт управлiння 

в пeрeбiгу eволюцiї тeорiї стратeгiчного управлiння / Н.С.Краснокутська // 

Вiсник СумДУ. Сeрiя Eкономiка. – 2009. – №1. – С.169-177.  

61. Admixer. Офiцiйний сайт пiдприємства. URL: http://admixer.net  

62. Мeдiйна. – URL: http://mmr.ua/ 

63. Костeвко В. I. Мeтодологiчнi питання оцiнювання eфeктивностi 

iнновацiйної дiяльностi пiдприємства / В.I. Костeвко // Вiсник Нацiонального 

унiвeрситeту "Львiвська полiтeхнiка. — 2011. — № 698. — С. 66—73.  

64. Лящeнко О.В. Проблeми оцiнки eфeктивностi використання 

iнновацiйного потeнцiалу пiдприємства / О.В. Лящeнко // Eкономiчний 

вiсник Донбасу. — № 2 (20). — 2010. — С. 176—180. 



116  

65. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный мeнeджмeнт /Тeкст/: учeбн. 

для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 6-e изд. – СПб .: Питeр, 2012. – 448 с.   

  



117  

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Офiси ТОВ «Адмiксeр» 

 

 


