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Постановка проблеми. Ситуація, що склалася в 
Україні, характеризується постійним спадом вироб-
ництва промислової продукції через її неконкурен-
тоспроможність. До того ж унаслідок непослідовної 
та неефективної політики останніх років промисло-
вість в Україні доведена до такого стану, що біль-
шість експертів акцентують увагу на необхідності 
здійснення повторної індустріалізації країни і від-
творення національної економіки [1].

У таких умовах, як свідчить досвід передових 
країн світу, єдиним безальтернативним виходом із 
такої ситуації є прискорений перехід на інноваційний 

шлях розвитку. Інноваційні технології та виробни-
цтво інноваційної продукції розглядаються як най-
важливіші передумови ефективного функціонування 
кожного підприємства, регіону, окремої країни.

Управління процесом створення і ринку іннова-
цій неодмінно супроводжується прийняттям управ-
лінських рішень. Ефективність прийнятих рішень 
багато в чому залежить від інформації, якою розпо-
ряджається особа, що приймає відповідні рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем створення та маркетингу 
інновацій займалася низка зарубіжних науковців, 
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зокрема: І. Ансофф, Дж. Вествуд, Є. Голубкова,  
П. Друкер, М. Кондратьєв, Ф. Котлер, М. Портер,  
Ф. Хайєк, Й. Шумпетер та ін.

Серед вітчизняних науковців, які плідно пра-
цюють над вирішенням зазначеної проблематики, 
слід виділити: В.П. Александрову, Л.Л. Анто-
нюка, Т.Є. Воронкову, С.М. Ілляшенка, В.Я, Кар-
даша, А.І. Кредісова, П.І. Перерву, Л.І. Федулову, 
Н.І. Чухрай та ін.

Незважаючи на порівняно значну кількість нау-
кових видань, де ґрунтовно описані теоретико-ме-
тодологічні основи з досліджуваної проблематики, 
практичні питання, пов’язані з формуванням необ-
хідної інформації та методикою їх обробки на всіх 
етапах реалізації інноваційного проекту, представ-
лено недостатньо.

Постановка завдання. Мета статті – поєднання 
теоретико-методологічних аспектів ринку іннова-
цій і його створення конкретними методами фор-
мування й обробки вихідної інформації, результати 
яких необхідні для прийняття ефективних управлін-
ських рішень.

Виклад основних результатів. У сучасних умо-
вах успіху досягають підприємства, які на відміну 
від своїх конкурентів здатні оптимально задоволь-
няти специфічний попит на ринку, водночас онов-
люючи свою продукцію (послуги) за допомогою 
переходу на інноваційний шлях розвитку.

Ефективність інноваційного процесу досягається 
лише за умови високого рівня взаємодії підрозділів 
НДДКР, служби маркетингу та виробничих підроз-
ділів підприємства.

Розглянемо коротко окремі етапи циклу ство-
рення інновацій.

Для реалізації технічних ідей необхідно володіти 
й ефективно використовувати три види творчих зді-
бностей: по створенню нового виробництва, пла-
нуванню й організації його виготовлення, а також 
у галузі збуту нової продукції. Відсутність навіть 
однієї з указаних передумов не дає фірмі змоги 
вижити за жорсткої конкуренції на ринку.

Важливо врахувати й те, що джерелами ідей 
створення нових продуктів виступають, з одного 
боку, служби маркетингу, вище керівництво фірми, 
споживачі, а з іншого – підрозділи, що виконують 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роз-
робки (ННДДКР). Як показали дослідження, від 
чверті до треті всіх ідей, що лежать в основі інно-
ваційного продукту, зародилися у підрозділах під-
приємства [2]. Водночас слід пам’ятати, що продук-
тивні ідеї зароджуються не тільки в межах власних 
фірм, їх необхідно шукати і за їх межами, оскільки 
жодне підприємство не має монополії на новітні 
ідеї. Ці ідеї потрібно знаходити в НДДКР, виконаних 
в інших колективах, як вітчизняних, так і зарубіж-
них, у винаходах своїх і «чужих» авторів, придбаних 
патентах, рецензіях тощо. Важливими джерелами 
інформації є журнальні статті, дисертації, анкетні 

опитування, матеріали конференцій, симпозіумів, 
конгресів, публікації науково-дослідних, проектних 
інститутів.

Надзвичайно складним як у професійному, так 
і в психологічному плані є відбір найбільш пріори-
тетної ідеї із багатьох альтернативних. Для оцінки 
перспективних ідей формується група експертів, що 
складається з розробників інноваційної продукції, 
маркетологів, керівників підрозділів підприємства і 
економістів. Склад і структуру експертної групи не 
варто канонізувати, кожна фірма, формуючи групу 
експертів, розробляє свою систему відбирання ідей, 
виходячи зі свого розуміння вирішення цієї складної 
і важливої проблеми. 

Етап оцінювання та відбору перспективних ідей 
щодо створення нових товарів повинен неодмінно 
передбачати використання результатів вивчення 
ринкових потреб. В останній час паралельно про-
цесу створення нововведень спостерігається вико-
ристання та поширення нових інноваційних інстру-
ментів, форм та методів маркетингу для задоволення 
потреб як споживачів, так і виробників. Останнє 
отримало назву «інноваційний маркетинг». Двома 
складниками інноваційного маркетингу є виробни-
цтво інновацій і використання інновацій у марке-
тингу в процесі їх створення та поширення [3].

Надзвичайно високий рівень новизни, пов’язаний 
з інноваційним процесами, потребує диференцій-
ного підходу до вибору методів прогнозно-аналітич-
ного забезпечення та вибору рішень на всіх етапах 
створення та ринку нововведень. Математизація 
наукових знань випливає з необхідності перейти від 
якісного (теоретичного) описання до встановлення 
кількісних співвідношень досліджуваних процесів, 
що дасть змогу підтвердити або спростувати теоре-
тичні положення розробок.

У процесі створення технічних інновацій занадто 
високий рівень новизни обмежує, з одного боку, мож-
ливість застосування ретроспективної інформації, 
необхідної під час використання формальних мето-
дів прогнозування, а з іншого  – нагальна потреба в 
аналізі та прогнозуванні якісних змін робить названі 
методи здебільшого цілком непридатними.

У таких умовах повсюдно стала гостріше усві-
домлюватися практична цінність і необхідність 
інших методів аналізу і прогнозування, серед яких 
слід виокремити евристичні методи прогнозування 
(методи генерування ідей і методи експертних оці-
нок). Практика побудови будь-якого прогнозу свід-
чить, що первинні дані повинні бути послідовно 
оброблені певним методом з використанням специ-
фічного інструментарію, систематизовані, оцінені з 
точки зору якості, піддані ретельному аналізу і лише 
тоді, і ніяк не раніше, розглядатися як інформація для 
обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Великий пізнавальний та прикладний інтерес має 
ознайомлення з досвідом проведення досліджень, 
орієнтованих на ринок інновацій і його створення. 
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Розглянемо досвід проведення інноваційної полі-
тики щодо засобів відображення інформації (ЗВІ) у 
Науково-дослідному інституті відеотермінальної тех-
ніки (НДІВТТ) за активної участі одного з авторів [4; 5].

Дослідження процесу вибору напрямів ство-
рення нової продукції з оптимальними технічними 
й ергономічними характеристиками здійснюва-
лися переважно на основі експертних методів. Для 
висловлення своєї думки експертам надавалися спе-
ціально оформлені опитувальні анкети.

Структура опитувальних анкет орієнтована, 
насамперед, на дослідження перспектив створення 
величини технічних характеристик продукції; вод-
ночас кожній анкеті міститься питання про потреби 
ЗВІ на найближче п’ятиріччя. Експертами відібрано 
дослідників, розробників і споживачів ЗВІ.

В анкетах містилися закриті і відкриті питання: 
закриті – це, по суті, набір заздалегідь підготовле-
них відповідей, одну з яких обирає опитуваний; 
відкриті – дають можливість експерту відповісти 
вільно на свій розсуд.

Усі експерти були умовно розділені на три групи: 
науковці і спеціалісти ВНЗ; спеціалісти підприємств 
і організацій та військові спеціалісти. Всього було 
надано близько 600 анкет, що охоплює вагомий 
склад експертів із досліджуваної тематики.

На питання, які з перерахованих характеристик 
потребують поліпшення в процесі створення нових 
виробів, експерти віддали перевагу, у міру важливо-
сті, показникам надійності, ергономіки, конструк-
торсько-технологічним характеристикам.

Для з’ясування колективної думки експертів 
щодо важливості окремих параметрів (характерис-
тик) нової продукції була застосована бальна оцінка 
як основний елемент методу експертних оцінок 
Дельфі. Крім експертних методів, у наших дослі-
дженнях застосовувалися методи екстраполяції 
тенденції. Як методичні прийоми для екстраполяції 
тенденції використовуються статистичні характери-
стики динамічних рядів та часовий тренд. 

Розглянемо на реальному прикладі процес дослі-
дження тенденції змін та побудови прогнозу для зна-
чень конкретного параметра ЗВІ (середньозважене 

число символів на екрані, за даними фірми Datapro 
(США)), проведених на основі статистичних характе-
ристик динамічного ряду та часового тренда в НДІВТТ.

У табл. 1 наведено результати розрахунків ста-
тистичних характеристик динамічного ряду дослі-
джуваного показника, які застосовуються не тільки 
для побудови прогнозу, а й для дослідження тенден-
ції зміни в часі параметра в «передісторії».

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що спостеріга-
ється неперервна тенденція зростання значення 
досліджуваного показника.

Збереження основної тенденції та умов розвитку 
досліджуваного показника, відсутність стрибкопо-
дібних революційних змін роблять припустимими 
використання даних досліджуваного показника для 
проведення відповідних розрахунків методами екс-
траполяції тенденції. У результаті проведених про-
цедур вибору виду рівняння тренда відібрано такі 
рівняння (моделі) тренда:

лінійне: ŷ = а0 + а1t; (1)
квадратичне: ŷ = а0 + а1t + а2t

2; (2)
показникове: ŷ = а0а1

tа2t
2; (3)

ступенево- 
експоненціальне:

1 2
0ˆ  tа аtу а е  . (4)

У табл. 2 наведено параметри і статистичні 
характеристики рівнянь тренду та вирівняні пер-
винні дані.

Високе значення коефіцієнта кореляції (кореля-
ційного відношення) та незначна величина серед-
ньої помилки апроксимації свідчать, що побудовані 
рівняння адекватно описують досліджуваний про-
цес і тому можуть бути використані для побудови 
прогнозу. Згідно з формальними правилами, найкра-
щим уважається рівняння, що характеризується мак-
симальним значенням r (η) і мінімальним значен-
ням середньої помилки апроксимації (   ). Таким є 
показникове рівняння, а тому на його основі в першу 
чергу будується прогноз.

Однак ураховуючи, що значних відмінностей у 
величині статистичних характеристик, наведених 
у табл. 2 рівнянь не спостерігається, необхідності 

Таблиця 1 
Статистичні характеристики динамічного ряду досліджуваного показника

Номер 
року

Фактичні дані 
досліджуваного 
показника, шт

Абсолютний приріст Коефіцієнт зростання Темп зростання

Ланцюговий
∆y = yt  – yt–1

Базисний
∆y = yt – y1

Ланцюговий

1

t

p

t

y
K

y 

  

Базисний

1

t

p

y
K

y
  

Ланцюговий

1

100t

p

t

y

y
T



   

Базисний

1

100t

p

y

y
T    

1 2032 – – 1,000 1,000 100,0 100,0
2 2167 135 135 1,066 1,066 106,6 106,6
3 2259 92 227 1,042 1,112 104,2 111,2
4 2354 95 322 1,042 1,158 104,2 115,8
5 2563 209 531 1,089 1,261 108,9 126,1

Середнє значення 132,8 1,060 106,0
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Таблиця 2 
Результати реалізації первинних досліджуваних даних на основі рівнянь тренду

Характеристики рівняння тренду
Види рівняння тренду

у = а0 + а1t у=а0 +а1t+а2t
2 у=а0а

t
1а2t

2 1 2
0 а а tу а t е  

Параметри рівняння
а0 1900,2 1975,7 1964,6 1916,6
а1 124,93 60,25 1,04 –0,02
а2 – 10,778 1,003 0,062

Характеристики рівняння
Коефіцієнт кореляції – r

(кореляційне відношення – η) 0,987 0,992 0,993 0,991

Середня помилка апроксимації –    1,05 0,88 0,84 0,88
Вирівняні на основі рівнянь тренда первинні дані 

1 2025 2047 2045 2040
2 2150 2139 2141 2142
3 2275 2253 2255 2262
4 2400 2389 2389 2394
5 2525 2546 2545 2537

Середні дані вирівняного динам. ряду:

ŷ   125 125 125 124

ˆ
pK   1,057 1,056 1,056 1,056

використання в управлінні виробництвом багатова-
ріантних прогнозів немає. Слід акцентувати увагу на 
тому, що методика прогнозування на основі статис-
тичних характеристик динамічного ряду має суттєві 
недоліки: рівень середнього абсолютного приросту 
та середнього коефіцієнту росту визначаються лише 
значеннями крайніх рівнів ряду; проміжні рівні ряду 
ніяк не впливають на значення статистичних харак-
теристик, а звідси – і на результати прогнозування.

Щоб усунути цей недолік, рекомендується замість 
фактичних значень крайніх рівнів динамічного ряду 
використовувати розрахункові значення, отримані 
на основі побудованих рівнянь (табл. 2). У резуль-
таті реалізації рівнянь методом найменших квадратів 
розрахункові дані формуються так, що кожен рівень 
ряду певним чином вливає на інші рівні та сам зазнає 
впливу від решти рівнів. Таким чином, здійснюється 
вирівнювання рівнів динамічного ряду.

У табл. 3 наведено результати прогнозування, 
отримані на основі середніх первинних рівнів дина-
мічного ряду рівнянь тренда; середніх вирівняних 
рівнів динамічного ряду.

Максимальний рівень прогнозного значення 
досліджуваного показника досягається під час вико-
ристання методу екстраполяції трендів; виняток ста-
новлять прогнози, побудовані на основі лінійного 
тренда. Особливо високими темпами зростає рівень 
прогнозного показника, отриманий на основі показ-
никового рівняння.

Поміркованіше зростання рівня прогнозованого 
показника спостерігається під час використання 
методу, що ґрунтується на статистичних характе-

ристиках динамічного ряду і вирівняних за трендо-
вими моделями первинних даних (табл. 3).

Водночас варто зазначити, що рівень прогнозних 
показників, розрахованих на основі середнього кое-
фіцієнта росту, вище порівняно з показником серед-
нього абсолютного приросту.

Багатоваріантність прогнозування у наш час 
зумовлена великою кількістю варіантів і критеріїв 
планування. Тільки за наявності альтернативних 
варіантів прогнозу накопичується достатньо мате-
ріалу для всебічного й обґрунтованого вибору того 
чи іншого шляху розвитку і прийняття оптимальних 
планових рішень.

Користуючись альтернативними прогнозами, 
багато фірм у нинішніх умовах розробляють не один 
жорсткий варіант плану [6; 7], а як мінімум три: 
мінімальний, оптимальний, максимальний. Міні-
мальний план визначає діяльність за несприятли-
вого розвитку подій; оптимальний – за «нормаль-
ного»; максимальний – за найбільш сприятливого.

Висновки. Потреба у передбаченні ринкової 
ситуації у майбутньому та інформаційне забезпе-
чення стратегічних управлінських рішень зумовили 
необхідність розвитку і вдосконалення методів про-
гнозування.

Доречно зазначити, що на практиці діє закон 
«60 – 30 – 10», сутність якого полягає в тому, що 
джерелом усіх невдач є наші рішення. Цифрові зна-
чення, наведені вище, означають: 60% наших невдач 
зумовлені помилками стратегічних рішень, 30% – 
тактичними прорахунками і 10 % залежать від поми-
лок оперативної діяльності [8].
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Отже, аналітико-прогностичне забезпечення 
управлінських рішень займає нині центральне місце 
в управлінні інноваційними процесами.

Зростання популярності методів прогнозування 
супроводжується їхнім теоретичним удосконален-
ням, однак відповідно до закону Парето, тільки 
20% наявних теоретичних моделей використову-
ються у 80% практичних застосувань, решта 80% –  
у 20%  застосувань.

Під час використання в управлінні результатів 
прогнозування доцільно дослухатися до вкрай важ-
ливих практичних рекомендацій [9]:

– цінність прогнозу визначається не тільки його 
достовірністю. Тим більш про достовірність прогнозу 
можна судити лише після завершення досліджува-
ного процесу (явища), а насамперед корисністю для 
спеціалістів, що приймають стратегічні рішення;

– обґрунтованість прогнозів у набагато більшій 
мірі залежить від достовірності і надійності інфор-
маційної бази, обґрунтованості допущень, ніж від 
самої складної математичної техніки.

Нарешті, актуальність дослідження залежить 
від того, наскільки його результати сприяють вирі-
шенню конкретних практичних завдань.

Таблиця 3 
Зведена таблиця результатів прогнозування досліджуваного показника  

за рекомендованими методами
Характеристики  
рівняння тренду

Роки
1 2 3 4 5

1. Екстраполяція тенденції на основі первинних рівнів динамічного ряду:

 
ˆ̂
n T ny y y T     2696 2829 2961 3094 3227

ˆ̂ T
n T n py y K     2707 2858 3018 3187 3366

2. Екстраполяція трендів
ˆ̂y   = а0 + а1t

2650 2775 2900 3025 3150

ˆ̂y   =а0 + а1t + а2t
2 2725 2926 3178 3391 3656

ˆ̂y   = 0 1 2

2ˆ̂ t ty a a a   2728 2941 3190 3479 3818

ˆ̂y   = 1 2
0

ˆ̂ а а ty а t е   2690 2855 3030 3218 3418
3. Екстраполяція тенденції на основі вирівняних даних за такими рівняннями тренда

у = а0 + а1t
ˆ̂ ˆ ˆn T ny y y T     2650 2775 2900 3024 3149

ˆ ˆˆ ˆ T
n T n py y K     2669 2821 2982 3152 3331

ˆ̂y  = а0 +а1t+а2t
2

ˆ̂y   = ŷn +  
ˆ̂ ˆ ˆn T ny y y T     2671 2796 2921 3046 3171

ˆ ˆˆ ˆ T
n T n py y K     2689 2840 2999 3167 3344

у = а0а1
t

0 1 2

2

 t ty a a a  
ˆ̂ ˆ ˆn T ny y y T     2670 2795 2920 3045 3171

ˆ ˆˆ ˆ T
n T n py y K     2688 2838 2997 3165 3342

1 2
0 а а tу а t е  

ˆ̂ ˆ ˆn T ny y y T     2661 2785 2909 3034 3158

ˆ ˆˆ ˆ T
n T n py y K     2679 2829 2987 3155 3331
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АНАЛІЗ СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ В РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В. Аналіз складу населення в розрізі забезпечення продовольчої безпе-
ки України. У статті обґрунтовано необхідність проведення моніторингу якісного складу населення 
України. Проведено аналіз населення за статтю, віком, станом здоров’я, видом робіт, в яких воно зайня-
те. Зроблено висновки щодо тенденцій змін співвідношення українців за цими факторами.

Ключові слова: продовольча безпека, населення, стать, вік, стан здоров’я, зайнятість.
Кордзая Н.Р., Егоров Б.В. Анализ состава населения в разрезе обеспечения продовольственной 

безопасности Украины. В статье обоснована необходимость проведения мониторинга качественного 
состава населения Украины. Проведен анализ населения по полу, возрасту, состоянию здоровья, видом 
работ, в которых оно занято. Сделаны выводы о тенденциях изменения соотношения украинцев по 
данным факторам.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, население, пол, возраст, состояние здоровья, 
занятость.

Kordzaіa N.R., Yegorov B.V. Population analysis in contex of food security of Ukraine. The necessity 
of detailed monitoring of qualitative structure of population of Ukraine was substantiated. The population 
analysis by sex, age, health status, type of work were hold. The conclusions about tendencies of changes of 
population structure according to these factors were made.

Keywords: food security, population, gender, age, health, employment.

Постановка проблеми. У наш час захищеність 
життєво важливих інтересів людини, суспільства 
і держави у цілому, за якої забезпечуються роз-
виток середовища, а також своєчасне виявлення, 
запобігання та нейтралізація реальних і потенцій-
них загроз національним інтересам у всіх сферах 
державного управління є провідним показником 

сучасної держави, і таким чином виникає поняття 
«національна безпека» [1; 2]. Національна безпека 
будь-якої держави базується на економічній безпеці, 
одним із найважливіших складників якої є безпека 
продовольча. Завдяки їй досягається сталий соціаль-
но-економічний розвиток суспільства, а також його 
демографічне відтворення [1].


