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Постановка проблеми. Діяльність сучасних підприємств неможливо уявити без
впровадження нових ідей, рішень, стратегій. Тобто отримання прибутку в сучасному
ринковому висококонкурентному полі є неможливим без використання інноваційних
досягнень в діяльності того чи іншого підприємства. Дані впровадження можуть мати
різнобічну направленість: продукція, вид діяльності, організаційна структура, система
управління підприємства, але основним завданням при цьому є визначення доцільності
прийняття даних інноваційних досягнень та їх економічної ефективності. Проблематичним
при цьому залишається визначення основних напрямків інноваційних процесів та визначення
оптимального рівня витрат на інновації.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями теоретичних і практичних аспектів
інноваційної діяльності підприємств та ризиків, що при цьому виникають займалось багато
вчених серед яких Стоянова Е. С., Грачева М. В., Дьомкін І. В., Кобиляцький Л. С.,
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Halman J., Hertz D. B., Keizer J., Song M. Thomas H. та ін.
Кожен новий підхід до системи виявлення резервів підприємства, находження нових рішень,
їх впровадження на підприємстві є сукупністю елементів з яких складається інноваційна
діяльність і на сьогоднішній день існує велика кількість наукових досліджень даного
процесу, але при цьому залишається відкритим питання визначення найбільш ефективного
варіанту впровадження інноваційних рішень в плані комплексного врахування сукупності
ризиків, що з ними пов’язані.
Постановка задачі. Метою роботи є дослідження основних шляхів зменшення
ризиків при впровадженні інноваційних рішень на машинобудівних підприємствах з
врахуванням пріоритетних напрямків їх діяльності.
Виклад основного матеріалу. Визначення поняття інновації носить суб’єктивний
характер. Розглянувши поняття інновації (від лат. іn – в, novus – новий), що в перекладі
означає оновлення, новину тощо, неодмінно стикаємось із наявністю певної міри
невизначеності, яка у свою чергу, супроводжується ризиками пов’язаними із ентропією
процесу впровадження і реалізації інновацій. Сутність терміну «інновація» стосовно
машинобудівного підприємства володіє досить широким змістом і її трактування
ототожнюється в першу чергу із новизною в діяльності підприємства, що означає
застосування нових методів, нових шляхів реалізації стратегій його розвитку, нових
інвестицій, включаючи вкладення коштів у розробку нової техніки, нових технологій та
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наукових досліджень. І в свою чергу дані складові інноваційного процесу володіють тією чи
іншою мірою невизначеності, тобто ризиками.
Відомо, що процес впровадження інновацій породжує інноваційну діяльність –
спрямований на реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або
інших науково-технічних досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується на
ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній
діяльності, а також у пов’язані з цим додаткові наукові дослідження і розробки. При цьому
слід враховувати, що інноваційна діяльність означає весь, без виключень, інноваційний
процес, починаючи з появи науково-технічної ідеї і завершуючи розповсюдженням
продукту. Можна стверджувати, що основним спрямуванням інноваційного процесу є
новизна рішення, і при цьому її впровадження на підприємствах, особливо машинобудівної
галузі, супроводжується зміною певних визначених складових їх функціонування. Залежно
від тих чи інших напрямків інноваційних змін на підприємстві необхідно запроваджувати
чітку систему інноваційного розвитку, основною функцією якої повинна бути функція
пошуку проблемних секторів діяльності та нових ідей, що до їх вдосконалення за допомогою
інноваційних змін та створення економічно обґрунтованих планів їх впровадження.
Як стверджують відомі дослідники [4] інноваційна діяльність без ризику не буває, але
вона обов'язково повинна максимально прораховуватися. Управління ризиком — дуже
широке поняття, яке охоплює різноманітні проблеми, пов'язані практично з усіма напрямами
й аспектами управління. У літературі існують три основні думки, які визнають або
суб'єктивну, або об'єктивну, або суб'єктивно-об'єктивну природи ризику. При цьому
переважає остання — суб'єктивно-об'єктивна. Ризик, пов'язаний з вибором певних
альтернатив, розрахунком ймовірностей їх результатів, — у цьому полягає його суб'єктивний
бік. Одночасно вона проявляється і тим, що люди неоднаково сприймають одну й ту саму
величину ризику внаслідок відмінності психологічних, ідеологічних орієнтацій, принципів,
установлень тощо. Проте ризик мас й об'єктивний бік. Об'єктивна наявність ризиків
зумовлює ймовірність існування багатьох природних, соціальних і технологічних процесів,
багатоваріантність матеріальних та ідеологічних відносин, в які вступають суб'єкти ризику.
Прогнозування має вирішальне значення при врахуванні ризиків. Зазвичай ризики і
втрати класифікують для виявлення найбільш вагомих за величиною та ймовірністю
виникнення. Даний підхід дозволяє заздалегідь передбачити, неминучі витрати. Звичайно,
ряд факторів має стохастичний характер, що ускладнює сам процес прогнозування
інноваційних змін на підприємстві. Але знання найбільш важливих причин, що їх
викликають, дозволяє послабити їх негативний вплив [1].
Ризики інноваційної діяльності можна розглядати у двох аспектах. По-перше - як
можливість виникнення загроз для підприємства, по-друге – як наслідки, яких ці загрози
можуть завдати. Найбільш небезпечними для підприємств можна вважати такі загрози, які
мають високий потенційний вплив на результати інноваційної діяльності з високою
ймовірністю їх настання. Істотною загрозою для підприємств можуть бути також події,
ймовірність настання яких є порівняно невисокою, але у випадку їх виникнення вони можуть
чинити значний негативний вплив на діяльність підприємства [2].
З процесом розвитку діяльності підприємств, зокрема машинобудівної галузі,
нерозривно пов'язаний процес інвестування. Звичайна наявність ризиків даного процесу, які
поряд із регулятивною функцією також виконують інноваційну, стимулюючи пошук
нетрадиційних розв'язань проблем, які стоять перед підприємством. При цьому єдиної
стратегії, яка б враховувала багатофакторність даного процесу не існує. Кожна організація
(підприємство, компанія, фірма) навіть однієї галузі у своїй діяльності є певним унікальним
поєднанням наявних різнопланових ресурсів і визначення стратегії розвитку кожного
підприємства є індивідуальним процесом, при якому враховується безліч зовнішніх і
внутрішніх факторів (ресурсозабезпечення, позиції підприємства на ринку, його потенціал,
динаміка розвитку, поведінка конкурентів, стан економіки і ін.). Підхід до визначення
основних факторів, що впливають на створення тих чи інших стратегій розвитку підприємств
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визначається індивідуально для кожного підприємства і при цьому враховується цільова
функція для їх визначення, яка і визначає тип стратегії. Проаналізуємо основні складові
інноваційної стратегії (рис.1).
Відповідно до даної стратегії, яка включає в себе маркетингові дослідження,
залучення ресурсів і джерел їх поновлення, використання системи інформації, проведення
наукових досліджень і конструкторських розробок тощо, в кожній із даних складових
приховано певну долю ризиків. Але в загальному випадку основною метою процесу
реалізації інноваційної стратегії підприємства, як і його діяльності, є максимізація доходів
при мінімізації витрат. При цьому якомога краще врахування ризиків, пов’язаних із кожною
складовою її реалізації, є запорукою ефективної діяльності підприємства після впровадження
інноваційних рішень.
Маркетингові
дослідження

Ресурси і джерела їх
поновлення

Система
інформації

Наукові дослідження й
конструкторські розробки

Інноваційна
стратегія
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Інноваційний
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Рис. 1. Основні складові інноваційної стратегії
Примітка: Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень

В основному при управлінні ризиками при впровадженні інноваційних рішень можна
скористатись залежністю стохастичного програмування, в якій цільова функція економікоматематичної моделі слугує критерієм для вибору оптимального варіанту рішення [4], при
цьому витрати на весь життєвий цикл (S) розраховують таким чином:
(1)
де S0 — витрати на реалізацію проекту в умовах відсутності ризиків; gi — вектор i-го
ризику; Si — витрати, пов'язані з i-им ризиком; Ui — вартісне вираження втрат від і-го
ризику.
Ефективність діяльності підприємства напряму пов’язана із його пріоритетним
напрямком діяльності. Якщо розглядати в якості об’єкта дослідження машинобудівне
підприємство, основним видом діяльності якого є власне виробництво певних технічних
засобів, то можна виділити вдосконалення процесу виробництва продукції як пріоритетний
напрямок інноваційних рішень. Витрати при реалізації інноваційних проектів потрібно чітко
розділити залежно від класифікації ризик-факторів, які тісно пов’язані із класифікаційною
приналежністю інноваційного ризику. Інноваційні ризики, пов’язані із виробничою
діяльністю машинобудівного підприємства, можна розділити на наступні:
- ризики пов’язані із зниженням ціни на певну продукцію конкурентів;
- ризики при створенні нових видів продукції з використанням існуючого обладнання;
- ризики при створенні нових видів продукції з використанням нового обладнання.
Ризики, пов’язані із зниженням ціни існуючого виду продукції, у більшості випадків
стосуються впровадження нових методів виробництва продукції. При цьому основним
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ризик-фактором є поява у конкурентів подібних технологій. При цьому існує ризик
неправильного оцінювання попиту на продукцію. При створенні нових видів продукції з
використанням існуючого обладнання з’являється ризик низької якості продукції у зв’язку з
невідповідністю наявного обладнання. При використанні нового обладнання підприємство
стикається із ризиком недооцінки попиту на продукцію, ризиком невідповідності обладнання
існуючим технологіям.
Тобто, якщо проаналізувати більшість ризик-факторів, які існують при впровадженні
інновацій на підприємствах машинобудівної галузі, пріоритетним напрямком інноваційного
розвитку є зменшення ціни існуючого виду продукції. Технологічні можливості
машинобудівних підприємств залежать від розвитку технічного прогресу, адже чим вищий
рівень прогресу, тим виробництво стає ефективніше. Тобто, на кожну одиницю затрачених
ресурсів виробляється більше кінцевої продукції.
Важливим при підході до впровадження інноваційних рішень на підприємствах
машинобудівної галузі є врахування впливу різних факторів на зміну обсягів виробництва
продукції. Відповідно для кожної нової технології виробництва, що планується
впроваджуватись на підприємстві, створюється нова функція, за допомогою якої можливо
визначити мінімальну кількість затрат для виробництва потрібного об’єму продукції.
Співвідношення певних факторів виробництва і максимально можливого обсягу продукції.
виробленої внаслідок цього набору факторів, і розкриває сутність виробничої функції [5].
При цьому залежність обсягів виробництва від впливу різних факторів можна виразити у
вигляді функції:
,

(2)

де Q - випуску продукції; K – капітал; L – праця; M – сировина та матеріали; T –
технології, N – збут.
Залежність праці і капіталу можна описати моделлю Кобба-Дугласа [3]:
,

(3)

де А – виробничий коефіцієнт, що враховує зміну базової технології; α та β –
коефіцієнти еластичності об’єму виробництва з врахуванням затрат капіталу і праці
(збільшення обсягу трудовитрат на 1 % веде до збільшення випуску на 0,75 %, а збільшення
капіталу на 1 % збільшує випуск на 0,25 %).
На основі аналізу коефіцієнтів еластичності в виробничій функції Кобба-Дугласа
виділяють пропорційно зростаючу виробничу функцію (α + β = 1,
)
непропорційно зростаючу виробничу функцію (α + β > 1,
), та спадаючу функцію
(α + β < 1,
). Очевидним є той факт, що в переважній більшості при незмінних
величинах капіталу та праці, обсяги виробництва можливо збільшити тільки завдяки
впровадженню новітніх технологій. При цьому недооцінка попиту є основним ризикфактором. Максимально можливі витрати слід обчислювати виходячи із витрат на придбання
нових технологій та їх впровадження. При цьому потрібно врахувати коефіцієнт залишкової
корисності нових технологій, величина якого залежить від можливості їх застосування в
інших видах діяльності підприємства. Отже, залежність для визначення обсягу збитків від
впровадження нових технологій на виробництві при використанні наявного обладнання має
наступний вигляд:

,
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де Sr.t. – обсяг збитків від впровадження нових технологій виробництва продукції при
використанні наявного на підприємстві обладнання; St – витрати на придбання нових
технологій; Sint – витрати на впровадження нових технологій; krem – коефіцієнт залишкової
корисності (krem → min).
Зважаючи на обсяг вкладеного капіталу та наявних коштів у підприємства, обсяг
збитків при впровадженні інноваційних рішень щодо нових технологій виробництва
продукції з використанням наявного на підприємстві обладнання, визначається з наступних
умов:

(5)
де Kt – капітал, що витрачається для реалізації інноваційного рішення; F – наявні у
підприємства фінансові ресурси.
У загальному випадку обсяг збитків від вкладеного капіталу може дорівнювати обсягу
цього капіталу, бути меншим або більшим. Якщо враховувати різноманітні фактори ринку
(попит, купівельна спроможність грошей і ін.) обсяг втрат може бути більшим, ніж наявні
фінансові ресурси на підприємства. Науковці стверджують, що оптимальною є величина
коефіцієнта ризику 0,3, а критичним є його значення рівне 0,7, при якому існує велика
ймовірність банкрутства підприємства. Тому займаючись питанням прогнозування
максимально можливого обсягу збитків від інноваційних процесів, визначають імовірність
ризику й ухвалюють рішення про прийняття або відмову від впровадження відповідних
проектних рішень.
Висновки та пропозиції. Впровадження новітніх технологій виробництва продукції
на машинобудівних підприємствах з використанням існуючого обладнання є найбільш
прийнятним рішенням в плані мінімізації ризиків, пов’язаних із вкладенням капіталу у
інноваційні процеси. Обсяг збитків при цьому враховує вартість даних технологій, вартість
їх впровадження та коефіцієнт залишкової корисності. Обов’язковою умовою прийняття
рішення щодо впровадження вибраного інноваційного плану, а також запобігання
банкрутства підприємства, є мінімізація граничної величини збитків, яка може бути
забезпечена вибором інноваційної стратегії з високим коефіцієнтом корисності. Тобто
новітні технології вдосконалення, наприклад, наявних технологічних процесів повинні бути
гнучкими і мати можливість застосування до якомога більшої кількості технологічних
процесів підприємства, що знизить величину граничного збитку (ризику) при реалізації
інноваційних процесів на машинобудівному підприємстві.
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