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Сформульована бізнес-модель венчурної діяльності промислових 
підприємств України на відміну від існуючих включає два види 
діяльності (традиційну і венчурну), дозволяє суб’єктам господарювання 
втримувати стійкі позиції та впроваджувати високоризикові проекти. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 
 

Інноваційна діяльність промислових підприємств передбачає 
інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на 
здійснення якісних змін у складі продуктивних сил, прогресивних 
міжгалузевих структурних зрушень, розробки та впровадження нових 
видів продукції та технології. До напрямків інноваційної діяльності 
підприємств відносяться: 

- проведення наукових досліджень і розробок з метою створення 
об’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

- розробка, освоєння, випуск та впровадження нових видів 
техніки і технологій; 

- розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій. 
Вибір напрямів інноваційної діяльності підприємств олійно-

жирової галузі здійснюється з урахуванням їх особливостей, до яких 
відносяться висока матеріалоємність продукції, комплексна переробка 
насіння соняшника з одержанням такої готової продукції як 
нерафінована та рафінована олія, саломас, маргарин і майонез. Крім 
того, підприємства характеризуються наявністю відходів у вигляді 
лушпиння з можливістю їх використання в якості нетрадиційних 
джерел енергії. Виробництва олійно-жирової галузі є експортно-
орієнтованими. Зовнішньоторговельні операції здійснюються шляхом 
експортування соняшникової олії та шроту. 

В останні роки в державах Європейського союзу та Азії зростає 
попит на високоякісну соняшникову олію, що, безумовно, сприяє 
розвитку інноваційної діяльності підприємств олійно-жирової галузі. В 
зв’язку з цим пріоритетними напрямами інноваційної діяльності та 
розвитку підприємств олійно-жирової галузі є напрями, які 
забезпечують потреби суспільства у високотехнологічній, екологічно 
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чистій продукції, збільшення експортного потенціалу держави, 
утилізацію відходів. Реалізація напрямів інноваційної діяльності 
підприємств супроводжується сукупністю ризиків. Суттєве місце серед 
них займають інноваційні ризики.  

Управління інноваційними ризиками рекомендується 
здійснювати згідно комплексної технології управління ризиками, яка 
складається з чотирьох етапів. 

Перший етап з постановки цілі включає формування політики, 
стратегії, тактики, визначення цілі. 

Другий етап з аналізу потенційного інноваційного ризику 
передбачає виконання таких стадій як:  

1)виявлення факторів ризику зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства,  

2)ідентифікацію ризиків,  
3)кількісну та якісну оцінку ризиків;  
4) прийняття рішення, щодо зниження ризику. 
При одержанні високого рівня ризику розроблюються рішення 

щодо відмови від ризику, запобігання або уникнення ризику. 
Третій етап, на якому розробляються заходи з мінімізації ризиків, 

містить у собі стадії щодо визначення методів зниження ризиків, 
розробку програми управління інноваційними ризиками, оцінку 
методів зниження ризиків з подальшим прийняттям рішення відносно 
доцільності реалізації заходів по зменшенню ризиків на четвертому 
етапі. Розроблена технологія управління інноваційними ризиками 
характеризується дворівневим контролем процесу управління на базі 
якісної та кількісної оцінки ризику. Це сприяє зменшенню витрат на 
управління ризиками та підвищенню його ефективності. 

Таким чином, управління інноваційними ризиками на 
підприємствах олійно-жирової галузі сприятиме зниженню витрат на 
енергоносії, підвищенню якості соняшникової олії та ефективності 
розвитку підприємств, збільшенню рівня валютних надходжень до 
бюджету держави, через сплату податків підприємств. 
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