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7) визначення позитивних та негативних сторін у розвитку ресурсного по-
тенціалу (його формування), їх причин та наслідків; оцінка стану управ-
ління потенціалом; 

8) розроблення заходів, спрямованих на покращення управління ресурсним 
потенціалом торговельного підприємства. 
Висновки. Проблемний аналіз дає змогу виявити проблемні зони у 

формуванні та використанні як загального ресурсного потенціалу підприємств 
торгівлі, так і окремих його складових частин. Він виступає основою обґрун-
тування та прийняття управлінських рішень, які дадуть змогу сформувати за-
гальний потенціал із метою ефективної торговельної діяльності та забезпечен-
ня конкурентоспроможності торговельного підприємства на ринку. 
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сурсным потенциалом торговых предприятий 

Определена сущность и составляющие ресурсного потенциала торгового 
предприятия. Обоснована необходимость проблемного анализа ресурсного 
потенциала для эффективного управления его формированием и использованием. 
Рассмотрены принципы и проблемы проведения анализа ресурсного потенциала 
предприятий торговли. Предложены основные этапы проблемного анализа 
состояния ресурсного потенциала. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННО-
ВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В МЕЖАХ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

Запропоновано методичні підходи до розрахунку оптимального терміну реалі-
зації інноваційного проекту, з урахуванням властивостей рівняння логістичної кри-
вої. Обґрунтовано доцільність їх включення в систему критеріїв відбору поданих на 
розгляд до інноваційної структури проектів, а також під час здійснення моніторингу 
процесу їх реалізації. 
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Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна структура, інно-
ваційний проект, рівняння логістичної кривої. 

Постановка проблеми. Однією з ключових особливостей реалізації 
інноваційних проектів є наявність чітко встановлених ознак інноваційності 
[10, с. 14-15], з допомогою яких можна відмежувати цей інноваційний проект 
з-поміж інших, які реалізуються. Кожен інноваційний проект має набір уні-
кальних техніко-економічних параметрів у межах технології виробництва 
продукції або в межах самої ж продукції, які притаманні лише цьому проек-
ту. При цьому, будь-яка технологія використовується у процесі виробничо-
господарської діяльності обмежений проміжок часу, що визначається в на-
уковій літературі [5, 11] як життєвий цикл технології, а попит на продукцію, 
виготовлену під час реалізації інноваційного проекту, є також обмежений ча-
сом – життєвим циклом товару [11, 12]. Таким чином, перед інноваційною 
структурою та виконавцем проекту постають питання доцільності реалізації 
інноваційного проекту за існуючої ринкової ситуації, а також визначення мо-
менту припинення реалізації інноваційного проекту з урахуванням стадій 
життєвого циклу технології чи товару, які лежать в основі його реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання позитивних 
властивостей логістичної кривої для опису життєвого циклу макрогенерацій 
(продуктових інновацій в економіці США, які визначають динаміку ВВП) бу-
ло запропоновано в роботах В.І. Маєвського [6], Нижегородцева [8] і Дятло-
ва, Артамонова [2]. Окрім зазначених робіт, можна було назвати успішне зас-
тосування логістичних кривих для розроблення методик аналізу фінансових 
ринків і розроблення прогнозних сценаріїв розвитку подій на найближчі 5-
10 років в сучасній роботі Ічкітидзе [3]. Проте, незважаючи на відомість, дос-
татню простоту рівняння логістичної кривої (РЛК) практично не використо-
вується. 

Метою дослідження є встановлення особливостей реалізації іннова-
ційного проекту в межах інноваційної структури з використанням рівняння 
логістичної кривої та розроблення методичних підходів до визначення опти-
мального терміну реалізації інноваційного проекту. 

Виклад основного матеріалу. Перші роботи, де математичний апарат 
закону S-видного розвитку застосовувався до проблем прогнозування, вико-
нав американський економіст Раймонд Перл (1879-1940). Він також розробив 
математичний апарат якісного аналізу процесів розвитку складних систем ти-
пу на основі логістичних (S-видних) кривих. Коли в 1925 р. логістична фор-
мула була опублікована, з'ясувалося, що ще в 1845 р. її запропонував бель-
гійський математик Ферхюльст для опису зростання народонаселення. Тому, 
правильно називати цю закономірність – логістична крива Ферхюльста-Пер-
ла. Перл (який відразу визнав пріоритет Ферхюльста) побачив у простій фор-
мулі логістичного зростання універсальну закономірність, аналогічну майже 
законам Ньютона, яка описується рівнянням 
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де: N0 – початкова величина цільового продукту; N  – величина цільового 
продукту, що накопичилася через проміжок часу t; NK – максимальна (умов-
но-максимальна) величина цільового продукту; е – константна величина, що 
є основою натуральних логарифмів; r – коефіцієнт пропорційності росту N. 

Крива, що описується рівнянням (1) та зображена на рис. 1, в науковій 
літературі [2-4, 9] має декілька назв: S-крива, сатураційна крива, логістичне 
рівняння, логістична крива Ферхюльста-Перла. Прийнято поділяти логістичну 
криву на декілька ділянок: стадію зародження (emergence – Е), нерівномірно-
го росту (growth – G), зрілості (maturity – М), загасання (die down або die out – 
D), тобто вона описує розвиток явища від його зародження до загасання, тоб-
то описує стрибкову динаміку переходу з одного стабільного стану (коли яви-
ща не було) до іншого стабільного стану. Таким чином, спробуємо розглянути 
процес заміщення технології та перехід до виробництва нового товару учас-
никами інноваційних процесів, у контексті реалізації ними окремих іннова-
ційних проектів, з допомогою рівняння логістичної кривої – рис. 1 [4]. 

 
Рис. 1. Процес заміщення технологій з використанням РЛК [4] 

Для опису таких процесів використовують узагальнені логістичні кри-
ві, яким відповідає диференціальне рівняння: 

 
1 2( )( )( )dN f t N k k N

dt
= − − , (2) 

де: k1, k2 – фіксовані константи (k2 > k1 > 0), які виражають технологічні гра-
ниці, характерні для цього технологічного укладу, так що при всіх t k1 < N(t) 
< k2; N – інтенсивність збуту продукції, виготовленої під час реалізації інно-
ваційного проекту через проміжок часу t. 

У цій моделі час плине не лінійно, а пропорційно до функції ( )f t , то-
му і вигляд функції ( )N t істотно залежить від функції ( )f t . Чим менше фун-
кція ( )f t  нагадує константу, тим більш нелінійно розвиваються події, що 
описуються виразом (2). Зрозуміло, що для опису звичайних економічних 
процесів, що відбуваються у реальній економіці (з рівномірною течією часу 
на рівні мікроекономіки), ця модель є малопридатною. 
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Як приклад утилітарного застосування РЛК, можна назвати також ро-
боту C.В. Кортова [4], в якій автор використовує логістичну криву для опису 
мікро- і мінігенерацій інновацій американської фірми "Intel" (рис. 2). 

 
Рис. 2. Залежність інноваційних мінігенерацій компанії "Intel":  
а – крива, побудована на реальних даних; б – прогностичні криві [4] 

На рис. 2, а показано, що початок і припинення інноваційного проце-
су, за думкою Кортова, добре описується логістичними кривими. Виявилось, 
що для утримання компанії на піку виробництва новинки повинні випуска-
тись кожні три місяці (рис. 2, б). 

Проблема використання S-видних кривих на основі РЛК для матема-
тичного моделювання полягає в тому, що вони за своїми властивостями є си-
метричними відносно точки перегинання. Дійсно, якщо подивитись на рис. 1, 
2 і розділити криву на дві частини в точці перегинання на верхню і нижню, 
то при обертанні верхньої частини відносно цієї точки проти годинникової 
стрілки верхня частина точно збігатиметься з нижньою. Такої симетричності 
в реальній економіці ніколи не спостерігається. Спроби подолати симетрич-
ність за допомогою різноманітних математичних прийомів призводить до 
надзвичайно складних систем розв'язання [9]. Незважаючи на зазначене, РЛК 
можна застосовувати як орієнтовну модель для опису, серед іншого, 
життєвих циклів технології та товару. Як видно з рис. 1, інноваційний проект 
може реалізовуватися лише визначений проміжок часу, як правило – не біль-
ше періоду життєвого циклу інновації, яка лежить в основі його реалізації. 
При цьому потрібно враховувати, що існують підгалузі промисловості, в 
яких життєвий цикл технології або продукції (товару) значно перевищує тер-
мін реалізації інноваційного проекту (хімічна та нафтохімічна промисловість, 
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів) і як 
наслідок – можливою є реалізація декількох інноваційних проектів у межах 
існування на ринку однієї технології або продукції (товару). За необхідності, 
можливою є реєстрація та реалізація декількох інноваційних проектів. Проте, 
перед суб'єктами інноваційної діяльності, які планують реалізовувати зазна-
чений проект, постане необхідність підтвердження ознак інноваційності, пе-
редбачених [10, с. 14-15], зокрема наявністю охоронних документів на основ-
ні складові техніко-економічних параметрів технології та/або продукції, які 
пропонуються у проекті як інновація. Важливим є також врахування того 
факту, що є підгалузі економіки, в яких заміщення технології може відбува-
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тися в межах одного проекту (рис. 2), а інколи це може відбуватися декілька 
разів (комп'ютерна інженерія, сфера інформатизації). Таким чином, виходячи 
з наведеного вище аналізу, постає питання – скільки часу можна використо-
вувати інновацію у процесі виробничо-господарської діяльності, і як наслі-
док – чи доцільно реалізовувати інноваційний проект з урахуванням стадії 
життєвого циклу технології або продукції (товару) (рис. 3). 

Як і будь-яка інша діяльність, інноваційна супроводжується витрата-
ми, які необхідні для отримання результатів, пов'язаних з її здійсненням. 
Процес вдосконалення технології або самої продукції спрямований на реалі-
зацію комплексу заходів в інноваційній сфері, зокрема шляхом проведення 
НДДКР, наслідком яких є покращення техніко-економічних параметрів інно-
вації, пропонованої під час реалізації проекту, і як наслідок – підвищення фі-
нансово-економічних показників діяльності суб'єкта інноваційної діяльності. 
Дослідивши особливості побудови РЛК, було встановлено, що існує певний 
термін реалізації інноваційного проекту (TMAX), після досягнення якого, 
здійснення витрат у НДДКР, які пов'язані з поліпшенням технології (продук-
ції), є недоцільним, а всі інші витрати, пов'язані зі збільшенням обсягів збуту, 
пропонованої в ході реалізації інноваційного проекту, продукції – не дають 
бажаного ефекту, зокрема приросту доходу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графічна інтерпретація переходу від реалізації і-го інноваційного  

проекту до наступного після і-го (і+1) з використанням РЛК 
Дослідивши особливості господарювання у промисловості суб'єктів 

інноваційної діяльності, що планують реалізувати (вже реалізують) іннова-
ційні проекти, та з врахуванням існуючих у науковій літературі підходів до 
побудови кривої життєвого циклу технології та товару, було встановлено, що 
оптимальним періодом (Топт) здійснення витрат у НДДКР, пов'язаних із по-
ліпшенням технології, є інтервал на проміжку РЛК від початку реалізації ін-
новаційного проекту до моменту досягнення негативного приросту показни-
ка середньої продуктивності (інтенсивності) збуту продукції з використанням 
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зазначеної технології. Під середньою продуктивністю потрібно розуміти від-
ношення оцінюваного параметра – інтенсивності збуту продукції з викорис-
тання і-тої технології, що нагромадилась за час виробництва t, до величини 
цього ж часу. В рамках моделі РЛК середня продуктивність Nсер становить 
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Спочатку середня інтенсивність збуту продукції, виготовленої в ході 
реалізації інноваційного проекту зростає, але за мірою уповільнення зростан-
ня інтенсивності збуту продукції значення показника Nсер починає зменшува-
тись асимптотично, наближуючись до нуля. Таким чином, існує максимальне 
значення середньої інтенсивності продукції, якому відповідає оптимальний 
момент припинення реалізації проекту в межах середовища інноваційної 
структури. Цей момент часу можна достатньо легко знайти з виразу: 
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Це трансцендентальне рівняння можна вирішити двома способами: 

графічним та аналітичним. Графічний розрахунок полягає у визначенні спів-
відношення між кожним значенням N та відповідним значенням t, після чого 
будується графік Ncер = f(N/t). Максимуму Ncер буде відповідати значення Топт 
(рис. 4). Аналітичний розрахунок зазначеного рівняння (5) зводиться до 
розв'язку системи рівнянь з двома невідомими: 
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Використовуючи метод підстановок, можна отримати константні па-
раметри РЛК, а саме NK, r, виразивши їх попередньо зі системи рівнянь (6): 
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Вихідні дані (N1, N2, T1, T2), необхідні для розрахунку значень N та r, 
отримуються експериментальним способом (випробовування дослідного 
взірця та/або дослідної партії), а також внаслідок проведення маркетингових 
досліджень існуючих на ринку аналогів пропонованої в проекті інновації. Та-
ким чином, момент переходу на нову технологію з використанням РЛК 
(рис. 3) з урахуванням оптимального терміну реалізації проекту вираз (5) ма-
тиме вигляд – рис. 5. Саме після досягнення Топт доцільно обирати альтерна-
тивні варіанти реалізації інноваційного проекту. 
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Рис. 4. Графічний метод розрахунку оптимального терміну реалізації  

інноваційного проекту учасниками інноваційної структури в промисловості 

 
Рис. 5. Графічна інтерпретація визначення оптимального терміну реалізації 

інноваційного проекту (ІП) та надання йому державної підтримки 

При цьому з моменту початку реалізації інноваційного проекту, в ос-
нові якого є виробництво продукції з використанням нової (інноваційної) 
технології, допускається одночасне виробництво продукції за старою техно-
логією, але лише за наявності економічної ефективності зазначених заходів. 
Зокрема, коли співвідношення витрат на виробництво продукції за старою 
технологією до витрат на виробництво продукції за новою технологією не 
перевищуватиме 1. 

Фактично, визначення оптимального терміну реалізації проекту дає 
можливість керівному органу управління діяльністю інноваційної структури 
встановити доцільність його реалізації з використання пропонованої в проек-
ті інновації, а також визначити момент часу, коли доцільно припинити реалі-
зацію зазначеного (базового) проекту, та розпочати реалізацію наступного ін-
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новаційного проекту з використанням (порівняно з базовим) інноваційного 
продукту та/або інноваційної продукції. Своєю чергою, розрахунок опти-
мального терміну реалізації інноваційного проекту в межах середовища інно-
ваційної структури може бути використаний для потреб центрального органу 
виконавчої влади у сфері науки та інноваційної діяльності, зокрема в частині 
визначення доцільність надання державної підтримки проекту. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено, що 
оптимальним терміном реалізації інноваційного проекту є інтервал на про-
міжку рівняння логістичної кривої від початку реалізації інноваційного про-
екту до моменту досягнення негативного приросту показника середньої ін-
тенсивності збуту продукції з використанням пропонованої в проекті іннова-
ції. Запропоновано включити розрахунок показника оптимального терміну 
реалізації інноваційного проекту в систему критеріїв відбору поданих на роз-
гляд до інноваційної структури проектів, а також у перелік показників моні-
торингу ходу їх реалізації. Подальші дослідження питань визначення момен-
ту припинення реалізації інноваційного проекту доцільно проводити в окре-
мих галузях економіки, з метою встановлення особливостей розрахунку заз-
наченого показника для кожної окремої галузі. 
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Стояновский А.Р., Сидоров Ю.И. Определение оптимального срока 
реализации инновационного проекта в рамках инновационной структуры 

Предложены методические подходы к расчету оптимального срока реализации 
инновационного проекта, с учетом свойств уравнения логистической кривой. Обос-
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нована целесообразность их включения в систему критериев отбора поданных на 
рассмотрение в инновационную структуру проектов, а также при осуществлении мо-
ниторинга процесса их реализации. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная 
структура, инновационный проект, логистическая кривая. 

Stoyanovskyy А.R., Sidorov Yu.I. Optimal period of innovation project 
which is implemented at innovation structure 

The paper considers methodical approach to determination optimal period of innova-
tion project. The authors proposed to include them to the list of indicators during the selec-
tion process of innovation project at innovation structure and during the process of monito-
ring this projects. 

Keywords: innovation, innovation structure, innovation project, the equation of logis-
tic curve. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Досліджено шляхи здійснення контролінгу за основними групами фінансового 
аналізу: ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та ста-
ну діяльності підприємства на ринку капіталів. Виявлено позитивний ефект впливу 
контролінгу завдяки здійсненню комплексного аналізу, діагностики для виявлення 
резервів та прийняття раціональних рішень. 

Ключові слова: контролінг, фінансовий аналіз, фінансові показники, ліквід-
ність, платоспроможність, рентабельність, фінансова стійкість. 

Постановка проблеми. В умовах ринкового господарювання в Укра-
їні конкурентоспроможність підприємств значною мірою залежить від ефек-
тивного управління його фінансовими ресурсами. Зі зростанням нестабільнос-
ті зовнішнього середовища в сучасних умовах значно ускладнилась система 
управління підприємством, що дедалі більше потребує механізму швидкого 
реагування та координації діяльності всередині підприємства. Для прийняття 
раціональних рішень керівникам необхідно опиратись на обґрунтовані дані 
щодо оцінки фінансового стану підприємства та прогнозів його діяльності. 

Для тривалого існування виробничо-господарського суб'єкта одним із 
дієвих інструментів управління має стати контролінг, який буде охоплювати 
збір та аналіз фінансової інформації з подальшою трансформацією її резуль-
татів, яка допоможе виявити тенденції та закономірності явищ і процесів. 
Проте деякі стратегії розвитку вітчизняних підприємств не включають кон-
тролінг, здійснюючи фінансовий аналіз, і не передбачають пошуки шляхів 
досягнення відповідного рівня прибутковості, ліквідності, фінансової 
стійкості. 

Мета дослідження. Визначення шляхів здійснення контролінгу на ос-
нові головних груп фінансових показників за напрямками фінансового аналі-
зу ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та 
стану діяльності підприємства на ринку капіталів для цілей підвищення ефек-
тивності господарської діяльності. 


