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У статті запропоновано й обґрунтовано метод асоціативних правил для аналізу структури інноваційного потенціалу промис-
лових підприємств. На підставі аналітичного огляду чисельної кількості думок науковців у цій галузі досліджень обрано дев’ять 
складових інноваційного потенціалу та показано співвідношення між ними на підставі аналізу їх комбінацій та частотності згаду-
вань. Запропоновано власний набір складових інноваційного потенціалу в контексті вибору та формування ефективної стратегії 
інноваційного розвитку підприємств. Акцентовано увагу на перевагах та недоліках застосованого методу, представлено рекомен-
дації щодо його використанні для аналізу та формування структури інноваційного потенціалу. 
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ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье предложен и обоснован метод ассоциативных правил для анализа структуры инновационного потенциала про-
мышленных предприятий. На основании аналитического обзора значительного количества мнений ученых в данной области 
исследований отобрано девять составляющих инновационного потенциала и показано соотношение между ними на основании 
анализа их комбинаций и частоты упоминаний. Предложен авторкий набор составляющих инновационного потенциала в контек-
сте выбора и формирования эффективной стратегии инновационного развития предприятий. Акцентировано внимание на пре-
имуществах и недостатках предложенного метода, представлены рекомендации по его использованию для анализа структуры 
инновационного потенциала.
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Myachin V.G. STRUCTURE ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE POTENTIAL USING THE METHOD 
OF ASSOCIATION RULES

The article proposes and substantiates the method of associative rules for analyzing the structure of the innovative potential of indus-
trial enterprises. Based on the analytical review of a significant number of opinions of scientists in this field of research, nine components 
of the innovative potential are selected and the relationship between them is shown on the basis of an analysis of their combinations and 
frequency of references. The author suggests a set of components of innovative potential in the context of the choice and formation of an 
effective strategy for the innovative development of enterprises. Attention is focused on the advantages and disadvantages of the applied 
method, recommendations on its use for analyzing the structure of innovative potential are presented.
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Постановка проблеми. Для створення ефективної 
системи управління інноваційним потенціалом про-
мислових підприємств існує потреба в удосконаленні 
науково-методологічної бази, яка включала б від-
повідний понятійний апарат, розробку методології 
управління в інноваційній сфері, а також сучасний 
інструментарій. Найважливішим поняттям, що дає 
уявлення про принципову можливість підприємству 
здійснювати інноваційну діяльність, є поняття його 
інноваційного потенціалу. В науковому середовищу 
на теперішній час не вироблено одностайної думки 
при трактуванні поняття «інноваційний потенціал», 
а наповнення змістом поняття «структура інновацій-
ного потенціалу» характеризується широким спек-
тром термінів і залишається відкритим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Стан і проблеми інноваційної діяльності україн-
ських підприємств розглянуто в роботах В.М. Ань-
шина, І.В. Багрової, В.А. Бородіна, М.А. Бендікова, 
Ф.Ф. Глісина, Н.П. Іващенко, С.В. Кудінова і ряду 
інших. Теоретичні питання щодо сутності та струк-
тури інноваційного потенціалу розглянуті в роботах 
вітчизняних і закордонних вчених Л.С. Бляхмана, 
С.Ю. Глазьєва, П. Друкера, П.Н. Завліна, Д.І. Коку-
ріна, Д.С. Львова, В.А. Павлової, О.А. Паршиної, 
Ю.В. Яковця ті інших. Питанню оцінки інновацій-
ного потенціалу підприємства присвячені роботи 

І.А. Аренкова, А.П. Гречан, В.Н. Гуніна, Н.В. Крас-
нокутської, О.О. Мосіна, А.Н. Плотнікова, І.М. Степ-
нова, А.А. Тріфілової, В.Г. Чернова та інших. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає 
у обґрунтуванні застосування методу асоціативних 
правил для дослідження структури інноваційного 
потенціалу промислових підприємств, виявленні спів-
відношення його складових та наданні рекомендацій 
щодо формування оптимальної структури інновацій-
ного потенціалу як підґрунтя для вибору та форму-
вання стратегії інноваційного розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. При 
формуванні середньострокової та довгострокової 
стратегії промислового підприємства завжди форму-
ється набір цілей та визначається перелік критеріїв 
(показників), які характеризують міру досягнення 
поставлених завдань та стратегії в цілому. Для стра-
тегії інноваційного розвитку в якості одного з провід-
них критеріїв як на стадії вибору, так і на стадії фор-
мування стратегії виступає інноваційний потенціал. 

В науковій літературі різними авторами представ-
лений досить широкий набір складових, що характе-
ризують структуру інноваційного потенціалу. Харак-
теристика різних підходів щодо наповнення змістом 
поняття «структура інноваційного потенціалу» най-
більш повно представлена а роботах У.І. Новікової 
і Н.Б. Пашиної [1], А.Г. Жукової [2], І.О. Педерсен 



99ауковий вісник Херсонського державного університетуН
[3], В.А. Павлової [4], С.А. Попель [5], О.О. Мосіна 
[6]. Так, потрібно відмітити роботу А.Г. Жукової 
[2], в якій дослідник запропонував тезаурус іннова-
ційного потенціалу машинобудівних підприємств з 
метою конкретизації цього поняття. 

На підставі даних вже зазначених оглядових 
робіт [1-6], а також робіт [7-11] можливо дійти 
висновку, що до структури інноваційного потенціалу 
промислових підприємств автори відносять досить 
велику кількість складових інноваційного потенці-
алу, основними з яких є: управлінська, ресурсна, 
матеріально-технічна, наукова, технічна, науково-
технічна, виробничо-технологічна, технологічна, 
фінансова, фінансово-економічна, організаційна, 
організаційно-управлінська, кадрова, інформаційна, 
ринкова, маркетингова, просторова, споживча та 
інші. Всього у досліджуваних нами роботах, окрім 
перелічених вісімнадцяти складових, згадується ще 
понад п’ятнадцяти складових. 

Нами виконано упорядкування та групування 
згадуваних основних складових у дев’ять складо-
вих, а саме: управлінську (С1, умовне позначення 
(«Управл»)), матеріально-технічну (С2, («МатТехн»)), 
наукову (С3 («Науков»)), виробничо-технологічну 
(С4 («ВирТехн»)), фінансову (С5 («Фінанс»)), орга-
нізаційну (С6 («Організ»)), кадрову (С7 («Кадров»)), 
інформаційну (С8 («Інформ»)) та маркетингово-рин-
кову (С9 («МаркРинк»)).

Таким чином, у тому випадку, коли автори робіт 
характеризують складову інноваційного потенці-
алу як «матеріальну» або «технічну», ми відносимо 
обидві складові до складової С2 («матеріально-тех-
нічна»), відповідно складові «виробнича» та «техно-
логічна» відносимо за наповненням цих термінів до 

складової С4 («виробничо-технологічна»), а складові 
«маркетинова» та «ринкова» об’єднуємо терміном 
«маркетингово-ринкова» (складова С9).

Надалі групуємо дані двадцяти шести робіт у 
табл. 1, в якій представлено наповнення змістом 
структури інноваційного потенціалу за даними різ-
них дослідників. 

Аналіз наукових робіт показав, що, по-перше, 
до структури інноваційного потенціалу дослідники 
відносять велику кількість складових, а по-друге, в 
своїх роботах при переліку складових більшість авто-
рів не акцентують увагу на порядку слідування цих 
складових. На наш погляд, врахування кількості 
складових та, що не менш важливо, порядку їх роз-
ташування у переліку, може надати додаткову важ-
ливу інформацію при формуванні структури іннова-
ційного потенціалу.

У табл. 1 у рядках представлені дані двадцяти 
шести дослідників щодо наповнення змістом струк-
тури інноваційного потенціалу. Цифрами у кожному 
рядку представлен такий порядок слідування скла-
дових інноваційного потенціалу, який вказаний у 
відповідній роботі. 

Для опрацювання отриманих даних стосовно 
структури інноваційного потенціалу промислових 
підприємств ми використовували один з методів 
сучасної обробки даних – Data Mining – метод асо-
ціативних правил. Даний метод є результатом роз-
витку методів аналізу статистичних і експертних 
даних в задачах управління та інших математич-
них методів економіки, що призвело до формування 
нової парадигми в цій галузі. Вихідними даними в 
новій парадигмі є об’єкти нечислової природи, тому 
широко застосовується математичний апарат, засно-

Таблиця 1
Складові інноваційного потенціалу промислових підприємств за даними різних авторів [1-11]

Умовний номер 
дослідження

Складові інноваційного потенціалу та їх умовне позначення

С1 С3 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9

Управл МатТехн Науков ВирТехн Фінанс Організ Кадров Інформ МаркРинк

1 – 2 4 + 3 6 1 7 5

2 – – 3 2 5 4 1 6 –

3 6 – 5 1 4 2 3 – –

4 – 2 – – 3 – 1 5 4

5 – – 1 – 2 – – – –

6 – – – – 1 – – – –

7 3 – 1 – 2 – – – –

8 – 1 – – 2 – – – –

9 1 – – – – – – – –

10 – – 1 6 2 4 3 5 –

11 – – 2 1 3 – – 4 –

12 2 – – 1 – – – – 3

13 – – 1 – – 3 2 4 –

14 2 3 1 – – – – – –

15 6 5 4 1 3 – 2 7 8

16 – – 3 2 – – 1 4 5

17 – – 1 3 – 2 – – 4

18 – 4 1 – – – 2 3 –

19 – 1 – – 2 – – – 3

20 – 4 – – 2 3 1 – 5

21 – 4 3 1 2 – – – –

22 – 4 – – 3 – 1 2 –

23 – 5 1 – 2 4 3 – –

24 – – 4 1 7 3 2 6 5

25 – – 3 2 4 5 1 – –

26 – – 4 3 2 5 1 – –
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ваний на відстанях між об’єктами нечислової при-
роди і вирішення завдань оптимізації [12]. 

В основі методу асоціативного аналізу є пошук 
асоціативних правил, які встановлюють та кількісно 
описують зв’язки між появою об’єктів та явищ пев-
ної предметної області. Асоціативні правила працю-
ють із транзакціями – даними певного виду, що міс-
тять групи пов’язаних елементів, а саме предметів, 
явищ, подій [13]. Даний метод також називається 
аналізом ринкової корзини, оскільки вперше він був 
запропонований та застосований для знаходження 
типових шаблонів покупок в супермаркетах. 

Основними поняттями в теорії асоціативних пра-
вил є предметний набір та транзакція. Предметний 
набір є деякою непустою множиною елементів, які 
можуть входити до транзакцій: 

 I = {i1, i2, …, ik, …, in},                   (1)

де ik – елементи, що входять до предметних набо-
рів, k = 1...n, n – кількість елементів множини I.

У свою чергу, транзакція являє собою деяку мно-
жину, яка має деякі елементи множини I відбува-
ються разом. Транзакція також має унікальний іден-
тифікатор TID (Transaction ID) [13]. 

У базі даних існує певний набір транзакцій: 

T = {t1, t2, …, ti, …, tm},                  (2)

де ti – відповідна транзакція, m – загальна кіль-
кість транзакцій. 

Між елементами транзакцій можна встановити 
закономірності у вигляді асоціативних правил, скла-
дається з двох наборів предметів: X = {ik | ik ∈ I}, 
що називається умовою або антецедентом та 
Y = {jk | jk ∈ I}, що називається наслідком або консек-
вентом, при цьому один і той самий набір ні в якому 
разі не повинен входити до антецеденту та консек-
венту одночасно (ik ≠ jk).

Асоціативне правило описує зв’язок між набо-
рами предметів, які відповідають умові та наслідку 
та записується X → Y. При цьому множини X та 
Y не повинні перетинатись: X ∩ Y = Ø. Основними 
показниками значущості асоціативного правила є 
підтримка (support) та достовірність (confidence). 

В обох випадках – підтримки набору та підтримки 
асоціативного правила – вони визначаються як від-
ношення кількості транзакцій, які мають зазначену 
множину предметів (в нашому випадку – це скла-
дові інноваційного потенціалу), до загальної кількості 
транзакцій в цілому. Різниця полягає в тому, що для 
обчислення підтримки набору береться кількість тран-
закцій, що мають відповідний набір, а для обчислення 
підтримки асоціативного правила – кількість транзак-
цій, що одночасно мають як умову, так і наслідок.

Значущість правила визначаються користувачами 
системи або експертами, засновуючись на власному 
досвіді, при цьому використовують порогові зна-
чення мінімальної підтримки та достовірності: 

Supp(X → Y) ≥ MinSupp;

Conf(X → Y) ≥ MinConf.
Методи пошуку асоціативних правил знаходять всі 

асоціації, які задовольняють обмеженням на підтримку 
та достовірність. Однак це призводить до необхідності 
перегляду достатньо великої кількості асоціативних 
правил, яку бажано зменшити таким чином, щоб про-
аналізувати тільки найбільш значущі з них [14].

Це буде означати, що хоч умова та наслідок 
достатньо часто зустрічаються разом, не менш 
часто вони зустрічаються і окремо. Однак у такому 
випадку відповідне асоціативне правило незалежно 
від того, наскільки великими є його підтримка та 

достовірність, навряд чи буде представляти інтерес. 
У зв’язку з цим використовуються додаткові показ-
ники, що дозволяють оцінити значущість правила.

У випадку нашого дослідження під транзакцією 
можливо розуміти предметний набір як деяку не 
порожню множину елементів, а саме набір складових 
інноваційного потенціалу. При цьому, як вже вка-
зувалося раніше, важливий порядок розташування 
складових інноваційного потенціалу.

Вкажемо на додаткові переваги даного методу 
досліджень, окрім тривіального підрахунку кіль-
кості згадувань окремої складової інноваційного 
потенціалу у різних дослідженнях.

Для застосування асоціативних правил в аналі-
тичній платформі Deductor реалізований алгоритм 
Apriory, завдяки якому можливо знаходити кількість 
множин – число найбільш частих наборів, що задо-
вольняє завданим наперед умовам мінімальної під-
тримки та достовірності. Метод дозволяє генерувати 
асоціативні правила, завдяки яким можливо відо-
бражати множину популярних предметних наборів 
(складових інноваційного потенціалу). Отримані асо-
ціативні правила можливо розподілити на три види – 
корисні, тривіальні та незрозумілі [15]. 

З цих правил лише перший вид – корисні пра-
вила – містять дійсно корисну інформацію, яка 
раніше була невідома, але має логічне пояснення. 
Ці правила можуть бути використані для підтримки 
прийняття управлінських рішень, в нашому дослі-
дженні – це формування оптимальної структури 
інноваційного потенціалу.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в роботі вперше запропоновано використову-
вати один з методів Data Mining – метод асоціатив-
них правил – для формування структури інновацій-
ного потенціалу промислових підприємств. 

Показано, що різні дослідники по-різному розу-
міють наповнення поняття «структура інновацій-
ного потенціалу». Аналіз наукових робіт показав, 
що, по-перше, до структури інноваційного дослід-
ники відносять досить велику кількість його скла-
дових без відповідного наповнення змістом певної 
складової, а по-друге, при переліку складових біль-
шість авторів не акцентують увагу на порядку сліду-
вання цих складових у переліку складових. На наш 
погляд, врахування кількості складових та, що не 
менш важливо, порядку їх розташування у переліку, 
може надати додаткову важливу інформацію при 
формуванні структури інноваційного потенціалу.

Подальші розробки автора у цьому напрямі 
будуть спрямовані на удосконалення структури інно-
ваційного потенціалу промислових підприємств за 
допомогою методів Data Mining, зокрема, методу 
асоціативних правил та карт Кохонена, що самоор-
ганізуються. Планується залучення більш значної 
кількості наукових робіт щодо теми дослідження, 
врахування якомога більшої кількості складо-
вих інноваційного потенціалу, а також врахування 
впливу відповідних показників, що характеризують 
окремі складові інноваційного потенціалу. 
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Досліджено проблеми формування регіональної туристичної ренти сільського зеленого туризму. Проаналізовано фактори, 
які утворюють ренту у досліджуваній сфері. Встановлено доцільність впровадження регіональної ренти сільського зеленого ту-
ризму, розглянуто умови її формування та використання. Узагальнено пропозиції щодо розробки механізму рентних платежів у 
сфері сільського зеленого туризму.
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Исследовано проблемы формирования региональной туристической ренты сельського зеленого туризма. Проанализирова-

ны факторы, которые образуют ренту в данной сфере. Установлена целесообразность внедрения региональной туристической 
ренты сельського зеленого туризма, рассмотрены условия ее формирования и использования. Обобщены предложения относи-
тельно разработки механизма рентных платежей в сфере сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, региональная рента сельского зеленого туризма, природно-рекреационные 
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Pecheniuk A.V., Pecheniuk A.P. FORMATION OF THE REGIONAL RENT OF RURAL GREEN TOURISM
Was investigated the problems of formation of regional tourist rent for rural green tourism. The factors that form rent in this area were 

analyzed. The expediency of introduction of regional tourist rent of rural green tourism is determined, the conditions of its formation and 
use. Proposals on the development of a mechanism for rental payments in the sphere of rural green tourism are summarized.
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Постановка проблеми. У зв’язку із зростаючим 
для економіки України значенням індустрії туризму 
та розвитком сільського зеленого туризму гостро 
постає питання формування ренти сільського зеле-
ного туризму.

В умовах ринкової економіки всі види ресур-
сів мають свою ціну. Це стосується і туристичних 
ресурсів, які поєднують у собі природні, історичні 
та соціальні фактори. Рента сільського зеленого 
туризму може стати економічним стимулом розвитку 


