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ІННОВАЦІЯ ЯК ОСНОВА БІЗНЕС-МОДЕЛІ

Багатовимірна інновація є сукупністю інновації ринку, продуктової ін-
новації та виниклої в результаті розповсюдження впливу цих нововведень 
інновації бізнес-моделі. Генерація багатовимірної інновації відбувається 
через технологічне брокерство і технологічний аудит. Як основа бізнес-мо-
делі багатовимірна інновація дозволяє підвищувати додану вартість, що є 
джерелом заробітної плати, прибутку й інвестиційного потенціалу підпри-
ємства [2, c. 160]. Запропонований підхід може бути обґрунтуванням для 
формування та зміни конфігурації бізнес-моделей морських торговельних 
портів на макрорівні. Вимір доданої вартості здійснюється через спільну 
цінність, у тому числі через експортно-імпортний транзитний потенціал. 
Бізнес-модель морського порту представлено є механізмом генерації спіль-
ної цінності для всіх стейкхолдерів, яку може бути розглянуто через опти-
мізацію логічно завершеної сукупності економічних відносин в рамках 
моделювання розробки та реалізації бізнес-моделі. Методологічний підхід 
до втілення інновації як основи бізнес-моделі полягає в ієрархізації теоре-
тико-методологічних концептів, методичних, інструментальних й організа-
ційних підходів до формування державної морської політики.

Відтворення бізнес-моделі морського порту на макроекономічному рів-
ні в державній морській політиці має наступну послідовність: прагнення до 
участі в глобальних ланцюгах доданої вартості, яке забезпечується вироб-
ництвом високотехнологічних продуктів у зонах процесінгу портів та на-
данням високотехнологічних послуг із високою доданою вартістю; впрова-
дження комплексу заходів протекціонізму та вільної торгівлі в залежності від 
наявності національних конкурентних переваг суб’єктів морської портової 
галузі для впливу на інфраструктуру, суперструктуру та економічну струк-
туру державної морської політики України; створення бізнес-моделей мор-
ських портів по базових типах: творець (creator), дистриб’ютор (distributor), 
власник (landlord), брокер (broker) та залежно від типу порту (земельний 
феодал, інструментальний порт, сервісний порт). При цьому пріоритети 
мети побудови бізнес-моделі фігурують відповідно як: збільшення обсягу 
сплачених податків та рівня зайнятості населення; збільшення вантажообіг; 
поліпшення якості транс порт них послуг, збільшення кількості туристів [1, 
c. 25]. Основою впливу на побудову бізнес-моделі порту стають компле-
ментарні активи: спеціалізовані (репутація; бренд; сформовані кластери; 
мережі дистрибуції; досвід і кваліфікація спеціалістів; експертиза; портове 
суспільство; інформаційні бази) та загальні (інфраструктура; обладнання; 
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контрольно-пропускні можливості (митна обробка); комп’ютерні систе-
ми та системи автоматизації; соціальні мережі, ERP-мережі; угоди з дер-
жавними інституціями та органами місцевого самоврядування) [3, c. 53].  
Моніторінг дієвості бізнес-моделі на макро та мікрорівні має здійснюва-
тися із інформаційно-аналітичним забезпеченням запобігання сукупному 
ризику банкрутства морських портів із побудовою карти ризиків. Якісний 
та кількісний моніторинг враховує інтереси стейкхолдерів морської порто-
вої галузі та заснований на створенні доданої вартості в послугах порту як 
основи спільної цінності добробуту усіх стейкхолдерів. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 

За результатами 2017 р. третина всіх валютних надходжень в Україну 
– $18 млрд. забезпечена агросектором, в т.ч. $ 4,3 млрд. – експорт соняшни-
кової олії. В цілому, експорт соняшникової олії за рік приніс Україні майже 
10% валютної виручки від експорту в цілому [1].

Завдяки використанню механізму державного регулювання олійно-жи-
рового галузевого ринку шляхом введення в кінці 90-х років 17%-вого екс-
портного мита (в подальшому з послідовним зниженням цього показника 
до 10%) на насіння соняшнику та заборону закордонної переробки соняш-


