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FORMATION OF PROVISION (RESERVE) OF POSSIBLE LOSSES FROM 

DEPRECIATION OF NOVATIONS ON INNOVATIVE PROJECTS OF MACHINE-
BUILDING ENTERPRISES OF ROCKET-SPACE INDUSTRY 

 
У статті за інформаційним аспектом дано авторське визначення понять: «інновація», 
«інноваційний проект», «інноваційний лаг», «знецінення новацій», «ризик знецінення 
новацій», «управлінням ризиком знецінення новацій», «резерв покриття втрат внаслідок 
знецінення новацій» тощо. Розглянуто схему  життєвого циклу інноваційного проекту 
машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Акцентовано увагу на потребі 
управління ризиками знецінення новацій, що виникають внаслідок інноваційного лагу. 
Виокремлено за характером корисності ідей види ризику знецінення новацій. Запропоновано 
схему послідовності етапів процесу управління ризиками  знецінення новацій. Доведено 
необхідність при оцінці ризиків, керуватись прийомами сценарного аналізу, що дозволить 
визначитись з термінами виконання поставлених задач на кожному з етапів життєвого 
циклу проекту за умов оптимістичного, песимістичного та реалістичного сценарію 
реалізації проекту, а отже і встановити ступінь ризику термінгу. Обгрунтовано потребу у 
експертній оцінці граничного відсотку допустимого відхилення у часі від затвердженого 
терміну реалізації тієї чи іншої задачі на певному етапі життєвого циклу проекту, що 
сприятиме  визначенню впливу ризику термінгу на знецінення новацій. Констатовано 
потребу у формуванні забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій. 
Розроблено механізм формування машинобудівними підприємствами ракетно-космічної 
галузі забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій. 
 
The article on information aspects of the author's definition of the terms "innovation", "innovative 
project", "innovation lag", "impairment of innovation", "risk of depreciation of innovation", "risk 
management impairment innovation", "reserve cover losses due to the depreciation of innovation" 
etc. The scheme of the life cycle of the innovative project of the machine-building enterprises of the 
rocket and space industry is considered. The emphasis is on the need to manage the risks of 
impairment of innovations that arise as a result of the phenomenon of an innovative lag. Isolated on 
the nature of the usefulness of ideas risk types of impairment of innovations. The scheme of the 



sequence of stages of the risk management process of the impairment of innovations is proposed. 
The necessity at risk, scenario analysis guided techniques, which will decide on deadlines tasks at 
each stage of the project life cycle under conditions of optimistic, pessimistic and realistic scenario 
of the project and thus establish risk terminhu. Substantiated the need for expert evaluation 
threshold percentage tolerances of the approved time period of the implementation of a task at a 
certain stage of the project, which will help determine the impact of risk terminhu impairment 
innovations. The need to create provisions for covering losses from the impairment of innovations is 
stated. The mechanism of formation of machine-building enterprises of space branch security 
(reserves) cover the loss of value innovation. 
 
Ключові слова: інновація, інноваційний проект, інноваційний лаг, знецінення новацій, ризик 
знецінення новацій, управлінням ризиком знецінення новацій, резерв покриття втрат 
внаслідок знецінення новацій. 
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due to impairment of innovations. 

 
 
Постановка проблеми. У світі на сьогодні кілька десятків держав вважаються космічними, тобто 

такими, які в тій чи іншій якості залучені до виконання міжнародних чи національних космічних проектів і 
програм. При цьому приблизно десять із них володіють повним технологічним циклом ракетно-космічної 
діяльності від наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, виробництва, випробування, 
експлуатації ракетно-космічної техніки аж до утилізації її решток. В цю десятку потрапила й Україна, яка має 
доволі розвинений і потужний космічний сегмент з наземною та космічною інфраструктурою.  

Наявність самостійної космічної індустрії - це престиж і міжнародне визнання нашої держави [3, с.37]. 
Водночас такий статус накладає на державу в цілому й на ракетно-космічне машинобудування, зокрема, чимало 
зобов’язань щодо інноваційного розвитку галузі, уміння успішно управляти інноваційними проектами на 
кожному з етапі їх життєвого циклу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив дійти висновку, що дискусії, пов’язані з 
дослідженням проблем управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної 
галузі в останній час набувають все більшої актуальності. Вагомий внесок у вирішенні зазначених проблем 
здійснили такі вчені як Батьковський О.М., Глазєв С.Ю.,  Комеліна А.А., Кужева С.Н., Кузьминська Н.Л., 
Левченко Н.М., Микитюк П.П., Шамота Г.М. та ін. Проте питання упередження та/або мінімізації ризиків 
знецінення новацій внаслідок інноваційного лагу до тепер залишаються поза увагою науковців, а отже 
потребують на подальші дослідження. 

Мета статті  - розробка науково-практичних підходів щодо формування забезпечення (резерву) 
можливих втрат від знецінення новацій внаслідок впливу інноваційного лагу за проектами машинобудівних 
підприємств ракетно-космічної галузі. 

Виклад основного матеріалу. За методологією наукові дослідження варто розпочинати з уточнення 
понятійно-термінологічного апарату.  Саме тому, при обґрунтуванні потреби у створенні забезпечення 
можливих втрат від знецінення інновацій за інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-
космічної галузі вважаємо за доцільне зупинитись на вивченні таких вихідних понять, як: «інновація», 
«інноваційний проект», «інноваційний лаг», «знецінення новацій», «ризик знецінення новацій», «управлінням 
ризиком знецінення новацій», «резерв на покриття втрат внаслідок знецінення новацій» тощо. 

Поняття «інновацій» до тепер трактується за множиною підходів. Проте оскільки інновації, насамперед 
представляють собою циркулюючу інформацію, яка в умовах інтенсифікації інноваційних процесів, 
перетворюється на стратегічний ресурс, що формується на самовідтворювальній та розширеній основі, то при 
побудові визначення даного поняття акцент має бути зроблено саме на інформаційному аспекті. 

За інформаційним аспектом під інноваціями варто розуміти інформацію щодо креативних 
комерціалізованих новацій чи/та некомерційного їх освоєння (що історично сформувалась унаслідок еволюції 
технологічних укладів економічних систем), яка координує дії суб’єкта господарювання щодо інтелектуалізації 
його діяльності задля задоволення потреб споживачів та отримання мультиплікативного ефекту за результатами 
реалізації новацій. 

Звідси інноваційний проект слід розглядати як інформаційне забезпечення сформоване на креативних 
комерціалізованих новаціях, що координує дії суб’єкта господарювання щодо інтелектуалізації його діяльності 
задля задоволення потреб споживачів та отримання конкретного кінцевого результату у завчасно визначені 
терміни за певної організаційної структури та обмеженості в ресурсах. 



Відмінною рисою інноваційних проектів машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі є 
великий комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт по розробці ракетно-космічної техніки 
(далі – РКТ), проведення наземного експериментального відпрацювання, ув'язка параметрів РКТ з вимогами 
конкретних замовників пускових послуг, експериментальне відпрацювання задля підтвердження заявлених 
характеристик РКТ, відпрацювання технології складання та встановлення на ракетних носіях тощо. Тож, схема  
життєвого циклу інноваційного проекту набуває  наступного вигляду (рис. 1). 
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t – етапи життєвого циклу інноваційного проекту; 
І1+…n – інвестиції протягом життєвого циклу інноваційного проекту; 
D – дохід за етапами життєвого циклу інноваційного проекту. 

 
Рисунок 1. Схема життєвого циклу інноваційного проекту машинобудівних  

підприємств ракетно-космічної галузі 
Джерело: авторське бачення 

 
Кожен з етапів життєвого циклу інноваційного проекту супроводжується певною сукупністю ризиків. 

Проте, як доводить практика, на початковій стадії -  стадії генерації ідеї ракетно-космічного машинобудування 
(далі – РКМ) ризики інноваційного проекту практично зведені до нуля. Отже, пріоритетними для уваги ризик-
менеджерів мають стати етапи впровадження ідеї, оскільки супроводження їх явищем інноваційного лага, а 
отже і ризиком таймінгу практично неминуче. 

У перекладі з анг. lag означає відставання, запізнення, затримку в часі одного явища від іншого, 
пов'язаного з ним. Звідси, під інноваційним лагом варто розуміти розрив у часі між моментом виникненням 
новаторських ідей та моментом їх комерціалізації. 

Інноваційний лаг в життєвому циклі проекту характеризується непродуктивною втратою часу, з 
плином якого «плата за вхід» на інноваційну траєкторію нелінійно збільшується. Тож, подолання відставання 
інновацій у РКМ стає все більш дорожчим, оскільки дефіцит інвестицій чи їх запізнення призводять до 
знецінення новацій, а отже і до можливих втрат [2]. 

Яскравим прикладом тому є скасований україно-бразильський проект Alcantara Cyclone Space, який 
передбачав комерційні запуски з бразильського космодрому Алкантара за допомогою української ракети-носія 
«Циклон-4». За проектом Бразилія брала на себе відповідальність за створення інфраструктури на космодромі, 
розташованому поблизу екватора в штаті Мараньян, а Україна обіцяла побудувати ракету-носій «Циклон -4» і 
стартовий стіл. Передбачалося, що за допомогою «Циклон -4» супутники будуть виводитися на навколоземні 
низькі і середні орбіти. Планувалося, що перший старт відбудеться в 2006 році, проте до тепер він так і не 
відбувся. ДП КБ «Південне» за проектом «Циклон -4» лише в 2017 році виконало наземні експериментальні 
відпрацювання вузлів, агрегатів і систем ракети-носія. Інноваційний лаг за даним проектом занадто затягнувся. 
Урешті-решт, Бразилія вийшла з проекту через невчасне виконання українською стороною своїх зобов’язань. 
Все це призвело до зростання вартості проекту в рази,  масштабних втрат, виникнення ризику знецінення 
новацій. 

Поняття «ризик знецінення новацій» в інноваційному менеджменті зустрічається вкрай рідко, проте 
термінологічне поле формування його  визначення набуває наступного вигляду (рис. 2).  
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Рисунок 2. Термінологічне поле формування визначення поняття «ризик знецінення новацій» 

Джерело: доповнено [1]  

 

Деталізований аналіз кожного з аспектів термінологічного поля дозволив дійти  висновку, що під 
ризиком знеціненням новацій слід розуміти втрату економічних вигод внаслідок зниження рівня їх корисності 
(конкурентоспроможності). 

За характером корисності новацій варто розрізняти наступні види ризиків їх знецінення (рис. 3).  
Різноплановість ризиків знецінення новацій потребує на своєчасне реагування та ефективне 

управління. Під управлінням ризиками знецінення новацій слід розуміти комплекс дій, спрямованих на пошук 
альтернатив забезпечення скорочення тривалості інноваційного лагу, упередження знецінення новацій та/або 
мінімізацію впливу ризик-факторів на успішність реалізації інноваційного проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Види знецінення новацій протягом життєвого циклу інноваційного проекту  
машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі 

Джерело: авторське бачення 
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Управлінням ризиками знецінення новацій, як і будь-який процес, має здійснюватись в певній 
послідовності (рис. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рисунок 4. Послідовність етапів процесу управління ризиками  знецінення новацій 

Джерело: авторське бачення 
 

Першим етапом процесу управління ризиками знецінення новацій має стати ідентифікація ризиків – 
спрямованість дій на: 

 - визначення ймовірних подій, що негативно впливають (вплинуть) на успішність реалізації 
інноваційного проекту, досягнення мети та стратегічних цілей; 

- встановлення ключових ризик-факторів та їх перегляд з метою виявлення нових та/або таких, що 
зазнали змін. 

Ідентифікація ризиків може здійснюватися як із застосуванням методів визначення ризиків на рівні 
підприємства (метод «згори донизу»), так і на рівні конкретних операцій/конкретного етапу життєвого циклу 
проекту (метод «знизу догори») або ж з одночасним їх поєднанням. 

Другий етап процесу управління ризиками знецінення новацій має передбачати оцінку ризиків, за якої 
завдяки прийомам сценарного аналізу, варто визначитись з термінами виконання поставлених задач на 
кожному з етапів життєвого циклу проекту за умов оптимістичного, песимістичного та наймовірнішого 
(реалістичного) сценарію реалізації проекту. Це дозволить встановити ступінь ризику таймінгу (рівень 
перевищення, встановленого експертами даної галузі, граничного допустимого відхилення у часі від 
затвердженого терміну реалізації тієї чи іншої задачі проекту), а отже і силу його впливу на знецінення новацій 
за будь-якого зі сценаріїв реалізації інноваційного проекту. 

 Третій етап - етап вибору методів впливу на упередження ризиків або їх мінімізації. Серед методів 
впливу на упередження інноваційних ризиків в РКМ обов’язковим є страхування, застосування якого 
передбачено ст.24 Закону України «Про космічну діяльність» від 15.11.96 р. за №502/96-ВР [5] та п. 22-25 ст.7 
Закону України «Про страхування» від в 21.10.97 р. №589/97-ВР [6]. Проте знецінення новацій не визнано 
чинним законодавством об’єктом страхування, а отже, можливість застосування даного методу задля 
упередження виникнення ризиків знецінення новацій, або мінімізації їх впливу на успішність реалізації 
інноваційного проекту фактично відсутня. 

Серед методів упередження виникнення ризиків знецінення новацій та/або їх мінімізації на увагу 
заслуговує створення забезпечення (резерву) можливих втрат. Прийняттю рішення щодо формування якого має 
передувати здійснення наступних підготовчих заходів (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

5. Контроль результативності методів впливу на упередження виникнення 
ризиків знецінення новацій та/або мінімізацію їх впливу 
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3. Вибір методів впливу на упередження виникнення ризиків знецінення 
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Рисунок 5. Схема підготовчого етапу прийняття рішення щодо створення забезпечення (резерву) 
можливих втрат від знецінення новацій 

Джерело: авторське бачення 

 
Першочергово варто визначитись з критеріями знецінення новацій, що дозволить встановити часткові 

та інтегральні показники знецінення розробок, а отже і визначитись з механізмом оцінки втрат. Фундаментом 
його побудови має стати розробка методики розрахунку втрат економічних вигод від знецінення новацій. При її 
розробці слід пам’ятати, що відмінною рисою РКМ є можливість конструювання гібридних ракетно-космічних 
носіїв (далі - РКН), тобто одночасного поєднання нових ідей та напрацювань попередньо створених сімейств 
РКН.  

Яскравим прикладом тому, є той же україно-бразильський проект Alcantara Cyclone Space, який 
передбачав комерційні запуски за допомогою української ракети-носія «Циклон-4» та в 2015 році припинив 
своє існування з причини одностороннього денонсування угоди. Нині над запуском  гібридної ракети-носія 
«Циклон-4М» працює канадська компанія Maritime Launch Services (MLS). «Циклон-4М» є гідридним ракет-
носієм через одночасне поєднання при його конструюванні нових ідей та раніше відпрацьованих розробок зі 
створення ракет-носіїв сімейства «Циклон» та інших. Зокрема, за матеріалами розробок передбачається, що 
перша ступінь РКН працюватиме на зрідженому газі і кисні, друга – на використанні раніше створеного 
українського двигуна «Зеніт». А отже, при розробці методики розрахунку втрат економічних вигод від 
знецінення новацій поза увагою не повинні залишитись доходи, отримані внаслідок відновлення корисності 
новацій. Тож, на підготовчому етапі водночас виникає потреба і у визначенні критеріїв визнання доходів, 
отриманих внаслідок відновлення корисності новацій, і у розробці методики їх оцінки. 

На підготовчому етапі доцільно визначитись і з критеріями розмежування стадій ризику знецінення 
новацій за його ступенем (рис. 6): 
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Рисунок 6. Стадій ризику знецінення новацій та критерії їх розмежування 
Джерело: авторське бачення 

 

Саме за ступенем ризику знецінення новацій має визначатись потреба у створенні забезпечення 
(резерву). У разі якщо ризик знецінення практично відсутній – створення забезпечення (резерву) не доцільне, у 
разі виникнення загрози чи об’єктивних свідчень знецінення новацій – створення забезпечення (резерву) має 
стати обов’язковим. 

І останнє, на підготовчому етапі залежно від бізнес-моделі фінансування інноваційного проекту мають 
бути визначені джерела створення забезпечення (резерву) можливих втрат внаслідок знецінення новацій. 
Оскільки за характером фінансування інноваційні проекти поділяються на комерційні та бюджетні, то джерела 
створення забезпечення (резерву) за комерційними проектами, проектами цивільного РКМ та РКМ у сфері 
національної безпеки та оборони мають різнитись (рис. 7): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Рисунок 7. Механізм створення забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій 

Джерело: авторське бачення 
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З визначенням джерел формування забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення інновацій та 
прийняттям остаточного рішення щодо його створення розпочинається четвертий етап процесу управління 
ризиками знецінення новацій - етап реалізації методів впливу на упередження виникнення ризиків знецінення 
новацій та/або мінімізацію їх впливу на успішність досягнення мети за інноваційним проектом. На даному етапі 
здійснюється формування та спрямування забезпечення (резерву) на покриття можливих втрат від знецінення 
новацій. Відповідно до п.17 П(С)БО 11 «Зобов’язання» забезпечення (резерв) має використовуватись на 
відшкодування лише тих втрат, для покриття яких воно створено [4].  

І останнім етапом процесу управління ризиками знецінення новацій має стати контроль 
результативності методів впливу на упередження виникнення ризиків знецінення новацій та/або мінімізацію їх 
впливу. Лише за таких умов можливо досягти ефективного управління ризиками знецінення новацій за 
інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. 

Висновки. Таким чином за результатами дослідження доведено потребу  у формуванні забезпечення 
(резерву) можливих втрат від знецінення новацій внаслідок впливу інноваційного лагу за проектами 
машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі як одного з шляхів управління інвестиційно-
інноваційними ризиками. 
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