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ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розроблено концептуальні засади комплексного механізму формування інноваційно-сприятливого середовища підприєм-
ства на основі розвитку його інноваційної культури, який розглядається як відкрита, динамічна, адаптивна систему, що здатна до 
саморозвитку. Розкрито особливості взаємодії складових підсистем цього механізму. Отримані результати формують науково-
методичне підґрунтя активізації переходу вітчизняних промислових підприємств на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційно-сприятливе середовище, механізм формування, інноваційна культура 
підприємства, стимулювання інноваційної діяльності, потенціал інноваційного розвитку.

Шипулина Ю.С., Ильяшенко Н.С. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Разработано концептуальные основы комплексного механизма формирования инновационно-благоприятной среды пред-
приятия на базе развития его инновационной культуры, который рассматривается как открытая, динамичная, адаптивная систе-
ма, способная к саморазвитию. Раскрыто особенности взаимодействия составляющих подсистем этого механизма. Полученные 
результаты формируют научно-методическую основу активизации перехода отечественных промышленных предприятий на 
инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационно-благоприятная среда, механизм формирования, инновационная 
культура предприятия, стимулирование инновационной деятельности, потенциал инновационного развития.

Shipulina Y.S., Illiashenko N.S. PRINCIPLES OF COMPLEX MECHANISM OF FORMATION THE ENTERPRISE’S INNOVATIVE 
ENVIRONMENT

Conceptual principles of complex mechanism of formation the enterprise’s innovative environment was developed based on 
enterprise’s innovative culture. This involves the interaction of coordinate tools and methods of regulating and fostering innovations at the 
micro and macro levels. The scheme of interaction of mechanisms involved in the formation of innovative environment at the state level 
(region or industry) and at the level of the separate enterprise was developed. The scheme of adaptation of the innovative enterprises’ 
internal conditions to the external conditions was proposed. Innovative culture of the enterprise is the basis for innovative environment 
formation at the enterprise level. Therefore, innovative culture management underlies the formation of a favorable environment for 
innovation. Accordingly, the graphical information models were developed: diagnostics of the enterprise’s innovative culture state, 
including its components and their elements; management of innovative culture development based on the results of diagnostics

Keywords: innovative development, innovative environment, the mechanism of formation, an enterprise’s innovative culture, 
encouraging of innovative activity, innovative development potential.

Постановка проблеми. Загострення конкуренції, 
що спричинено глобалізацією економіки, підвищен-
ням вимог споживачів до характеристик продукції, її 
передпродажного і післяпродажного сервісу, а також 
входженням світової економіки у спадаючу фазу еко-
номічного циклу актуалізує дослідження спрямовані 
на пошук шляхів активізації інноваційної діяльності 
як на рівні окремих підприємств і галузей, так і на-
ціональних економік у цілому. Як свідчить світовий 
досвід, одним з найбільш перспективних шляхів є 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
на усіх рівнях управління економічним розвитком. 
Формування сприятливих умов для активізації інно-
ваційної діяльності буде ефективним якщо вдасться 

забезпечити узгоджену взаємодію механізмів управ-
ління цим процесом на макро- і мікрорівнях. Це по-
требує створення комплексного механізму формуван-
ня інноваційно-сприятливого середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розроблення механізмів регулювання і стимулю-
вання інноваційної діяльності досліджувалися у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, 
ними досліджено загальні засади управління інно-
ваційним розвитком економічних систем [4; 5; 10-
12], підходи до формування механізмів управління 
інноваціями на промислових підприємствах [1; 2; 3], 
методи мотивування і стимулювання інноваційної ді-
яльності на підприємствах і установах [6; 7; 8], за-
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гальні засади формування інноваційно-сприятливого 
середовища на рівні держави і окремого підприєм-
ства [9]. Проте питання забезпечення узгодженої вза-
ємодії механізмів регулювання і стимулювання ін-
новаційної діяльності на макро- і мікрорівнях, які 
у сукупності формують інноваційно-сприятливе се-
редовище [13] є малодослідженими. Наявні розробки 
практично не ураховують вплив інноваційної куль-
тури яка, як свідчить зарубіжний досвід, є одним з 
головних засобів формування інноваційно-сприятли-
вого середовища як на рівні національної економіки, 
так і на рівні окремого підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення засад комплексного механізму формування 
інноваційно-сприятливого середовища на підприєм-
стві на основі розвитку його інноваційної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спира-
ючись на результати аналізу публікацій, присвяче-
них стимулюванню і регулюванню інноваційної ді-
яльності [1-12], а також власних досліджень [13-16], 
авторами розроблено укрупнену схему механізму 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
(рис. 1).

Як слідує зі схеми на рис. 1, на формування ін-
новаційно-сприятливого середовища на підприємстві 
впливають механізми державного регулювання і сти-
мулювання інноваційної діяльності, які на рівні під-
приємства розглядаються як зовнішні фактори опосе-
редкованої дії. Схема їх впливу показана на рис. 2 [15].

Зовнішнє макросередовище

Зовнішнє мікросередовище

Суб'єкт управління (керівництво 
підприємства і його структурних 

підрозділів)

Система діагностики, у 
т.ч.: методи; інформація 

Система управління, у 
т.ч.: цілі; функції; методи; 

структура 

Інноваційно-
сприятливе 
середовище 

(об'єкт 
управління)

Механізми регулювання і 
стимулювання 
інноваційної діяльності, 
у.т.ч. ті що [17]:
- визначають вектор 
інноваційного розвитку;
- формують засади 
інноваційного розвитку 
підприємства; 
- формують ресурсну базу; 
- пов'язують і узгоджують 
інтереси суб'єктів 
інноваційного процесу 

Інноваційна 
культура 
підприємства 
[15]:
- організаційна 
складова;
- мотиваційна 
складова;
-
інтелектуально-
креативна 
складова

Складові успіху інноваційної діяльності підприємства

Персонал Маркетинг 
інновацій 

НДДКР Виробництво Матеріальні 
ресурси 

Вплив інноваційно-
сприятливого середовища на 
діяльність підприємства-
інноватора

Внутрішнє 
середовище
підприємства

Рис. 1. Концептуальна схема комплексного механізму формування 
інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві 

Джерело: авторська розробка

- Взаємозв'язки між елементами 
- Впливи елементів 

1. Державне регулювання і 
стимулювання 
інноваційної діяльності

3. Регулювання і 
стимулювання інноваційної 
діяльності на рівні 
підприємства

2. Інноваційна культура 
суспільства 

4. Інноваційна культура 
підприємства 

Інноваційно-
сприятливе 
середовище

Рис. 2. Взаємодія механізмів формування 
інноваційно-сприятливого середовища  

на макро- і макрорівнях
Джерело: авторська розробка [15]

Механізми регулювання і стимулювання інно-
ваційної діяльності зазначені на рис. 1 є достатньо 
відомими [17], вони формують засади інноваційного 
розвитку конкретного підприємства на основі приве-
дення у відповідність його внутрішніх можливостей 

розвитку до зовнішніх, які генеру-
ються ринком. Зокрема, вони вклю-
чають:

- механізми, що визначають век-
тор формування сприятливого серед-
овища для інноваційного розвитку 
підприємства: управління змінами; 
випереджаючого розвитку;

- механізми, що формують заса-
ди інноваційно-сприятливого серед-
овища: організація інноваційної ді-
яльності; формування інноваційної 
культури; мотивація персоналу;

- механізми, що формують ре-
сурсну складову інноваційно-спри-
ятливого середовища: фінансування 
інноваційної діяльності; управління 
інноваційними ризиками;

- механізми, що пов’язують і 
узгоджують інтереси суб’єктів інно-
ваційного процесу: управління зна-
ннями. 

Схема забезпечення узгодженої 
взаємодії цих механізмів у проце-
сі приведення у відповідність до зо-
внішніх внутрішніх можливостей 
інноваційного розвитку (потенціалу 
інноваційного розвитку підприєм-
ства) подана на рис. 3. 

Стрілками показано інформаційні 
потоки, велика стрілка показує на-
прямок управлінських дій перерахо-
ваних механізмів, які забезпечують 
приведення потенціалу інноваційно-
го розвитку підприємства у відповід-
ність до умов зовнішнього середови-
ща.

Розглянемо детальніше особли-
вості управління формуванням і 
розвитком інноваційної культури 
підприємства як однієї з головних 
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Рис. 3. Схема механізму приведення 
у відповідність внутрішніх умов інноваційного розвитку 

підприємства до зовнішніх
Джерело: авторська розробка

Рис. 4. Укрупнена графічна інформаційна модель 
діагностики стану інноваційної культури підприємства

Джерело: авторська розробка

Рис. 5. Укрупнена графічна інформаційна модель управління 
розвитком інноваційної культури підприємства

Джерело: авторська розробка

Зовнішнє макросередовище:
- ринкові механізми (конкуренції, рівноваги 
попиту і пропозиції і т.п.);
- механізми регулювання і стимулювання 
інноваційної діяльності;
- економічна, соціально-демографічна, 
політико-правова, природно-екологічна, 
техніко-технологічна та ін. складові бізнес-
середовища. 

Зовнішнє мікросередовище: 
постачальники; споживачі; посередники; 
кредитно-фінансові установи; ЗМІ; органи 
регіональної і місцевої влади; місцеве 
населення; громадські спілки і т.п.

Діагностика відповідності потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства 
умовам зовнішнього макро- і 
мікросередовища

Потенціал інноваційного розвитку 
підприємства, у т.ч. його складова –
інноваційно-сприятливе середовище

Механізми регулювання 
і стимулювання 
інноваційної діяльності 
які:  

- визначають вектор 
інноваційного розвитку:
управління змінами; 
випереджаючого 
розвитку;

- формують засади 
інноваційного розвитку 
підприємства: організація 
інноваційної діяльності; 
формування інноваційної 
культури; мотивація 
персоналу;

- формують ресурсну 
базу:
фінансування інноваційної 
діяльності; управління 
інноваційними ризиками;

- пов'язують і 
узгоджують інтереси 
суб'єктів інноваційного 
процесу: управління 
знаннями. 

Д1. Оціночні показники стану 
складових інноваційної культури 
підприємства і їх елементів 
(перелік див. у [15])

Д2. Група 
експертів добраних 
відповідно до 
викладеного вище

1. Визначення вагових характеристик і 
значень показників, що характеризують 
елементи інноваційної культури 
підприємства (шкала оцінки див. [15], 
методика перевірки експертів див. [18])

2. Оцінка інноваційної 
культури у цілому і її 
окремих складових 
(методика див. [15])

3. Порівняння оцінок з їх 
критичними значеннями і  вибір 
заходів щодо розвитку 
інноваційної культури 
підприємства (методика див. [19])

Д3. Комплекс заходів з 
управління розвитком 
інноваційної культури 
підприємства

Д3. Комплекс заходів з 
управління розвитком 
інноваційної культури 
підприємства

Д4. Методика 
оптимізації складу 
заходів з управління 
розвитком інноваційної 
культури (див. [19])

4. Прогнозування витрат на реалізацію 
управлінських заходів і приросту результатів 
(вимірюються приростом оціночних показників 
складових інноваційної культури). Визначення 
оптимального складу показників.

Д5. Оптимальний 
комплекс 
управлінських 
заходів

5. Реалізація заходів щодо управління 
розвитком інноваційної культури 
підприємства шляхом поліпшення 
характеристик елементів її окремих 
складових (перелік див. у [15])

6. Моніторинг змін і 
діагностика стану 
інноваційної культури 
підприємства (див. 
рис. 3)

складових середовища сприятливого для 
інноваційної діяльності. 

Цілеспрямоване і ефективне управління 
розвитком інноваційної культури потребує 
попередньої діагностики її стану. Вона пе-
редбачає оцінку поточного стану інновацій-
ної культури підприємства, а також її окре-
мих складових і їх елементів, порівняння 
отриманих оцінок з критичними значення-
ми і вибір на цій основі заходів щодо розви-
тку інноваційної культури [15; 16]. 

Дослідження авторів свідчать, що фак-
тично єдино прийнятним методом оцінки 
є експертний, причому у якості експертів 
слід обирати як працівників самого під-
приємства-інноватора (керівників і про-
відних фахівців), так і осіб зі сторони 
(представників економічних контрагентів 
підприємства: споживачів, посередників, 
постачальників та ін., а також контактних 
аудиторій: ЗМІ, місцевого населення, міс-
цевих органів влади тощо). Такий підхід 
дозволить усебічно і неупереджено оціни-
ти стан інноваційної культури, підвищить 
ступінь об’єктивності. Узгодженість думок 
експертів слід перевіряти за коефіцієнтом 
конкордації та критерієм Пірсона. 

Графічна інформаційна модель діагнос-
тики стану інноваційної культури підпри-
ємства подана на рис. 4. Затіненням подано 
документи (Д1–Д3), що містять інформа-
цію необхідну для діагностики. Блоки 1-3 
відображають комплекси дій з відповідним 
методичним забезпеченням.

Управління реалізацією обраних захо-
дів передбачає попередню оптимізацію їх 
складу за критерієм максимізації результа-
ту при фіксованому обсязі витрат. 

Побудована з урахування цього графіч-
на інформаційна модель управління форму-
вання і розвитком інноваційної культури 
підприємства подана на рис. 5. Зміст бло-
ків аналогічний рис. 4. 

Як слідує з викладеного вище, форму-
вання інноваційно-сприятливого середови-
ща передбачає, у першу чергу, створення 
сприятливих організаційних умов для ви-
сокоефективної творчої праці, розкриття 
креативного потенціалу персоналу підпри-
ємства, його мотивування створювати і 
впроваджувати інновації. Тобто формуван-
ня і розвиток організаційної, мотиваційної 
і інтелектуально-креативної складових ін-
новаційної культури підприємства як осно-
ви його інноваційно-сприятливого серед-
овища. У табл. 1 подано авторське бачення 
окремих складових системи управління їх 
формуванням і розвитком.

Узагальнюючи викладене слід зазна-
чити, що авторами розроблено засади 
комплексного механізму формування ін-
новаційно-сприятливого середовища на 
підприємстві. Цей механізм слід розгляда-
ти як відкриту, динамічну, адаптивну сис-
тему, що здатна до саморозвитку.

Відкритість полягає у обміні інфор-
маційними потоками з зовнішнім і вну-
трішнім середовищем інноваційної діяль-
ності (діяльності підприємства-інноватора  
взагалі).
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Про динамічність свідчать постійні зміни ролі, 
місця і значення його систем, що відбуваються у за-
лежності від змін стану зовнішнього макро- і мікро-
середовища, цілей підприємства, особливостей його 
діяльності на обраних ринках, поточних мотивів ді-
яльності тощо. 

Адаптивність полягає у коригуванні методів і ін-
струментів формування інноваційно-сприятливого 
середовища відповідно до змін умов інноваційної ді-
яльності, функціонування підприємства у цілому. 

Про здатність до саморозвитку свідчить можли-
вість самовдосконалення (наприклад, шляхом ко-
ригування за відхиленнями) з метою забезпечення 
тривалого виживання і розвитку підприємства-ін-
новатора на ринку за рахунок приведення у відпо-
відність його потенціалу інноваційного розвитку до 
змін умов зовнішнього макро- і мікросередовища.

Висновки з проведеного дослідження. Розробле-
но концептуальні засади комплексного механізму 
формування інноваційно-сприятливого середовища 
на підприємстві на основі розвитку його іннова-
ційної культури, який передбачає взаємоузгодже-
ну взаємодію інструментів і методів регулювання і 
стимулювання інноваційної діяльності на макро- і 
макрорівнях. 

Розроблено схему взаємодії механізмів, що заді-
яні у формуванні інноваційно-сприятливого серед-
овища на рівні держави (регіону чи галузі) і рівні 
окремого підприємства. При цьому механізми дер-
жавного регулювання і стимулювання інноваційної 
діяльності на рівні підприємства розглядаються як 
фактори впливу зовнішнього середовища (ринкові 
можливості і загрози). До їх дії слід пристосовува-
тися шляхом модифікації потенціалу інноваційно-
го розвитку підприємства таким чином, щоб мак-
симально використовувати сприятливі можливості 
і протидіяти чи з мінімальними втратами уникати 
несприятливих впливів. Розроблено схему механізму 
приведення у відповідність внутрішніх умов іннова-
ційного розвитку (потенціалу інноваційного розви-
тку) підприємства до зовнішніх.

Показано, що основою інноваційно-сприятливого 
середовища на рівні підприємства є його інновацій-
на культура. Відповідно управління розвитком інно-
ваційної культури покладено в основу формування 
середовища сприятливого для інноваційної діяль-
ності. З урахуванням цього розроблено графічні ін-
формаційні моделі: діагностики стану інноваційної 
культури підприємства, у т. ч. її складових і їх еле-
ментів; управління розвитком інноваційної культури 
за результатами її діагностики. Визначено відпові-

дальних за розвиток окремих складових інновацій-
ної культури підприємства, а також окреслено коло 
методів управління.

Подальші дослідження повинні бути орієнтова-
ні на розробку алгоритму і практично-орієнтованих 
формалізованих процедур управління формуванням 
інноваційно-сприятливого середовища, які б урахо-
вувати специфіку діяльності конкретного підприєм-
ства у конкретних умовах зовнішнього середовища.
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Таблиця 1
Деякі аспекти управління розвитком складових інноваційної культури підприємства

Характеристики
Складові інноваційної культури підприємства

Організаційна Мотиваційна Інтелектуально-креативна

Відповідальні 
за розвиток

Вище керівництво, керівники 
структурних підрозділів

Вище керівництво, керівники 
структурних підрозділів

Вище керівництво, відділ 
кадрів, керівники струк-
турних підрозділів, служба 
підвищення кваліфікації і 
перепідготовки

Методи управління 
[20]

Формування адаптивних гнуч-
ких організаційних структур; 
вибір графіку і режиму робо-
ти; виділення горизонтальних і 
вертикальних комунікаційних 
ліній; мобільність вертикальних 
і горизонтальних зв’язків; демо-
кратичний стиль керівництва; 
формування команд; дотримання 
балансу між збереженням і моди-
фікацією традицій 

Створення нормативної бази 
мотивування і стимулювання 
ефективної, творчої праці пер-
соналу; матеріальне і моральне 
стимулювання; рейтинг підрозді-
лів і працівників; гласність і від-
критість при визначенні позицій 
у рейтингу і заохоченні персона-
лу; горизонтальні і вертикальні 
переміщення; стимулювання 
командної роботи

Добір персоналу; тренінги; 
підвищення кваліфікації; 
стажування за кордоном; 
впровадження концепції 
«навчання протягом жит-
тя»; застосування сучасних 
методів генерування і пере-
вірки ідей; юридичний за-
хист авторських прав
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ПОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ

Стаття присвячена проблемі тінізації прибутків в Україні та пошуку способів їх детінізації за рахунок використання податкових 
механізмів. Досліджено недоліки чинної системи оподаткування в Україні, які провокують суб’єктів господарювання до ухилення 
від сплати податків. Запропоновано зміни у податкових механізмах, які сприятимуть детінізації прибутків.
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Дворянинов А.В. НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕТЕНИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ
Статья посвящена проблеме тенизации доходов в Украине и поиску способов их детенизации за счет использования 

налоговых механизмов. Исследованы недостатки действующей системы налогообложения в Украине, которые провоцируют 
субъектов хозяйственной деятельности к уклонению от уплаты налогов. Предложены изменения в налоговых механизмах, 
которые способствовали бы детенизации прибыли.

Ключевые слова: теневая экономика, налог на прибыль, уклонения от уплаты налога на прибыль, налоговые механизмы, 
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Dvoryaninov A.V. TAX MECHANISMS OF PROFITS UNSHADOWING
The article is about the problem of shadow incomes in Ukraine and ways of their unshadowing through the use of tax mechanisms. It 

has been researched the shortcomings of the current tax system in Ukraine that provoke businesses to avoid paying taxes. It has been 
proposed the changes in tax mechanisms that contribute to unshadowing profits.

Keywords: shadow economy, income tax, evasion of income tax, tax mechanisms, legalization of profits.

Постановка проблеми. Питання боротьби з тіньо-
вою економікою є одним з найгостріших на сучасно-
му етапі розбудови вітчизняного господарства. На да-
ний час присутність такого феномену в економічній 
системі України оцінюється в середньому у 50% від 
загального ВВП, що є найбільшим показником серед 
усіх європейських країн. Попри особливості та пе-
редумови побудови економічної моделі, недостатнью 
законодавчу врегульованість діяльності суб’єктів 
господарювання, значний обсяг тіньових відносин 
також зумовлений чинною недосконалою податко-
вою системою, яка здебільшого стає основною причи-
ною податкової оптимізації та відходу господарської 
діяльності у тіньовий спектр.

Закономірно, що боротьба з тіньовою економікою 
може бути ефективною при налагодженні взаємовід-
носин суб’єктів господарювання та держави з при-
воду сплати податків за рахунок вдосконалення або 
зміни існуючих податкових механізмів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мі детінізації економіки України в цілому та детіні-
зації прибутків зокрема присвячені праці вітчизняних 
науковців З. Варналія, А. Базилюка, І. Мазур, О. Тур-
чинова, Ю. Харазішвілі, Т. Тищука, Я. Жаліла та ін.

Проте щорічна динаміка зростання кількості по-
рушень податкового права, збільшення обсягів капі-

талу, який виводиться за кордон через тіньові схеми 
податкової оптимізації, нарощування обсягів прибут-
ків, що уникають офіційного обліку, зумовлює по-
дальший науковий пошук щодо змін у системі опо-
даткування та вдосконалення податкових механізмів 
задля недопущення вищепереліченого та детінізації 
вітчизняної економіки.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в аналізі недоліків чинної системи прибуткового 
оподаткування та розробці рекомендацій щодо удо-
сконалення податкових механізмів, які сприятимуть 
детінізації доходів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діюча 
в Україні система оподаткування, попри певні пози-
тивні трансформації останніми роками, залишається 
ще далекою від зразкової, яка була б прийнятна хоча 
б для половини усіх платників податків. Недоскона-
лість податкових механізмів, які формують модель 
оподаткування, сприяє розвитку тіньової економіки, 
яка проявляється у різних способах та шляхах ухи-
лення від оподаткування. За даними податкової ста-
тистики близько 80% підприємств – платників по-
датків порушують податкове законодавство, причому 
переважна більшість – в частині ухилення від опо-
даткування або мінімізації податкових зобов’язань.


