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довгу історію політичної нестабільності та потря-

сінь. Незважаючи на безліч відмінностей, прове-

дена в цих трьох державах економічна політика 

має ряд спільних рис.

По-перше, двома основними цілями їхніх 

урядів були стимулювання розвитку економіки і 

забезпечення соціальної стабільності. По-друге, 

основним пріоритетом розвитку бачилося роз-

ширення бази експортованих товарів. По-третє, 

в кожному описаному випадку процес диверси-

фікації йшов під контролем групи компетент-

них економістів, які адекватно оцінювали всі 

пов’язані з ним ризики. І тільки налагоджена вза-

ємодія цих фахівців з політичною елітою дозволи-

ла довести цей процес до логічного завершення.
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У НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація. У статті обгрунтована необхідність розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України. 

Визначені основні фактори, які впливають на розвиток та впровадження інноваційної діяльності у роботу про-

мислових підприємств, а також розкрита сутність інноваційного потенціалу та названі основні його складові.
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Summary. In the article the necessity of development of innovation activity in enterprises of Ukraine. In grounded 

the main factors that affect on the development and introduction of innovation in the work of industrial enterprises are 

identified as well as the essence of the innovation potential is open and identified its main components are identified.
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Постановка проблеми. Сучасні стратегічні й 

тактичні завдання України, особливо намагання 

інтегруватися до європейського співтовариства, 

роблять економічне зростання за рахунок науко-

вих здобутків (інновацій) та їх технологічного за-

стосування однією з найактуальніших проблем. 

Адже реалії сучасного розвитку провідних країн 

світу доводять, що основними його чинниками 

є інноваційні — високі технології, нова техніка, 

нова організація праці і виробництва, нова мо-

тивація підприємницької діяльності. Саме вони 

забезпечують економічну стійкість мікро- і мак-

росистем, їх конкурентоспроможність як на вну-

трішньому, так і на світовому ринках.

До одного з найважливіших чинників стало-

го розвитку та зростання вартості підприємства 

традиційно відносять якість, а пріоритетом реалі-

зації программ інноваційної діяльності підприєм-

ства — підвищення спроможності підприємства 

пропонувати учасникам ринку нові або вдоскона-

лені продукти, процеси або методи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-

вченню економічної категорії «інновації», їх ста-

новлення та розвитку присвятили свої праці такі 

фахівці, як Л. С. Лісовська [6], С. В. Ковальчук 

[8], Я. Д. Плоткін [7], Л. Е. Скрипко [9], Т. І. Чер-

касова [2], Н. І. Чухрай [1] та інші. Аналізуючи до-

слідження цих вчених, можна зробити висновок, 

що становлення на шлях інноваційного розвит-

ку є головним чинником успіху підприємств, що 

впливає і на рівень розвитку країни в цілому.

Метою дослідження є характеристика рівня роз-

витку інноваційної діяльності промислових підпри-

ємств в Україні і визначення впливу динаміки інно-

ваційних процесів на економічне зростання.

Основні результати дослідження. В умовах 

необхідності виходу з тривалої економічної кризи 

метою українських підприємств має стати здат-
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ність до інноваційного розвитку, що дозволить 

їм вдосконалюватися, стати більш інвестиційно-

привабливими, сприятиме підвищенню продук-

тивності праці та покращенню якості вітчизняної 

продукції. Це вимагає розроблення комплексної 

стратегії антикризового управління, яку немож-

ливо реалізувати, не розглянувши концептуаль-

них стратегій і факторів, які б деталізували процес 

формування та управління інноваційним розвит-

ком підприємств. Тому головною метою проведе-

ного дослідження є вивчення та вдосконалення 

теоретико-методологічних основ і практичних 

напрацювань щодо інноваційного розвитку віт-

чизняних підприємств.

Необхідно звернути увагу на досить важливе 

питання, що стосується факторів впливу на ін-

новаційний розвиток промислових підприємств. 

Адже завдяки цим факторам інновації безпере-

шкодно впроваджуються на підприємствах. До 

них, зокрема, можна віднести:

1) законодавчі — формують правову основу 

інноваційного розвитку підприємств в Україні на 

основі системи законних та підзаконних актів;

2) організаційно-управлінські — впливають 

через інституційно-управлінські та інституційно-

організаційні зміни в інноваційній сфері;

3) фінансово-економічні — визначають 

особ ливості здійснення інноваційної діяльності 

підприємств за позиціями грошово-кредитних, 

бюджетно-податкових, амортизаційних важелів 

інноваційного розвитку;

4) техніко-технологічні — впливають на тех-

нічні та технологічні боки інноваційної діяльності 

промислових підприємств;

5) соціальні — відділяють вплив соціальних 

наслідків інноваційного розвитку від впливу ба-

гатьох інших факторів;

6) екологічні — визначають вплив нових тех-

нологій, нових матеріалів, нових видів енергії на 

довкілля у процесі інноваційної діяльності;

7) гуманітарні — впливають на інноваційний 

розвиток через ступінь освіченості населення, рі-

вень знань і науки в країні;

8) інформаційні — визначають особливос-

ті інноваційного розвитку підприємств на основі 

використання інформаційних ресурсів [1, с. 117].

Пошук, оцінювання і вибір варіантів інно-

ваційного розвитку ринкових можливостей є од-

ним з основних завдань, які необхідно вирішити 

для забезпечення тривалого виживання і стійкого 

розвитку промислових підприємств відповідно до 

обраної місії.

Інноваційний розвиток надає підприємству 

можливість отримати значні прибутки, які в про-

цесі розподілу є джерелом формування ВВП та 

бюджетів усіх рівнів, а також позабюджетних фон-

дів. Наслідки інноваційного розвитку підприєм-

ства мають розглядатися як об’єкт планування та 

подальшого управління і на рівні самого підпри-

ємства, і на рівні державних органів. Управління 

інноваційним розвитком повинно орієнтувати 

маркетингову діяльність суб’єктів господарювання 

на виявлення та всебічне використання існуючих і 

перспективних ринкових можливостей, підтриму-

ючи певний баланс зовнішніх і внутрішніх резервів 

розвитку, з метою досягнення успіху в конкуренції, 

максимізації поточних і перспективних доходів.

Під інноваційним розвитком прийнято ро-

зуміти сукупність безперервно здійснюваних у 

просторі та часі якісно нових, прогресивних змін. 

Завдяки інноваційному розвитку можна оцінити 

рівень впровадження інновацій на вітчизняних 

підприємствах. Інновації є результатом інтелек-

туальної діяльності людини, її творчого процесу, 

відкриття, винаходу та раціоналізації у вигляді 

нових чи відмінних від попередніх об’єктів. Вони 

характеризуються введенням на ринок принци-

пово нових продуктів інтелектуальної діяльності 

людини, які мають більш високий науково-тех-

нічний потенціал, новими споживчими якостями. 

Інновація — не кожна новація чи нововведення, 

а тільки така, яка суттєво підвищує ефективність 

діючої системи, виробництва, продукту.

Частка вітчизняних підприємств, що впрова-

джували нововведення, є незначною. Питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової впродовж останніх декількох 

років не перевищує 12 %. Негативним є й скоро-

чення питомої ваги підприємств, що впроваджува-

ли інновації впродовж проаналізованого періоду.

Зростання маловідходних та ресурсозберіга-

ючих виробництв забезпечує зниження собівар-

тості продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних промисло-

вих підприємств як на внутрішньому, так і на зо-

внішньому ринках.

Україна має потужний науковий потенціал, 

однак кризові явища призвели до втрати попиту 

на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що 

пояснюється падінням загального рівня інвести-

цій, зростанням взаємної заборгованості і пере-

орієнтацією економічної діяльності з реального 

сектору до сектору швидкої віддачі інвестованого 

капіталу. Сьогодні понад 90 % продукції, що ви-

робляється в Україні, не має відповідного науко-

во-технічного забезпечення. На світовому ринку 

інновацій частка вітчизняної наукомісткої про-

дукції складає лише 0,1 %.

Досить важливе значення має інноваційний 

потенціал, адже завдяки ньому підприємство 

може досить швидкими темпами вийти за межі 

внутрішнього ринку та продукувати свої інновації 

за кордоном.

Інноваційний потенціал — це сукупність 

природних і трудових ресурсів, організаційних 

та інформаційних компонентів, матеріальних 
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умов, що функціонують як єдине ціле в умовах 

впливу факторів зовнішнього середовища з ме-

тою вирішення завдань інноваційної діяльності 

[2, с. 338]. До основних складових інноваційного 

потенціалу можна віднести:

1) інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, 

технологічна документація);

2) матеріальні ресурси (технологічне та лабо-

раторне устаткування);

3) фінансові ресурси (власний, позичковий, 

венчурний капітал);

4) трудові ресурси (кваліфіковані кадри);

5) інфраструктурні ресурси (техніко-техноло-

гічні підрозділи, патентно-правові відділи).

У сучасних міжнародних нормативних доку-

ментах виділяють чотири типи інновацій (продук-

тові, процесові, маркетингові та організаційні), на 

відміну від класичних уявлень про технологічні про-

дуктові та технологічні процесові інновації [3, с. 15].

Маркетингові інновації можуть бути засто-

совані для існуючої або вдосконаленої продукції і 

реалізуються через нові для підприємства методи 

маркетингу. Організаційні інновації здійснюються 

шляхом розроблення та запровадження нових ор-

ганізаційних методів у ділову тактику, організацію 

робочих місць або зовнішні зв’язки фірми [4, с. 20].

Проблема управління якістю в основному влас-

тива інноваційній діяльності підприємства, формую-

чи стратегічні цілі ринкового господарювання.

Якість — це ступінь, до якого сукупність влас-

них характеристик задовольняє сформульовані по-

треби або очікування зацікавлених осіб [5, с. 55].

Показники якості продукції можна розгляда-

ти як узагальнюючі критерії управління, у той час 

як показники якості процесів — як локальні. Так, 

на галузевому чи міжгалузевому рівнях як крите-

рій регулювання застосовуються показники якос-

ті продукції, а на рівні підприємства для вирішен-

ня окремих завдань — показники якості процесів.

Якість процесів залежить від певних чин-

ників — виконавців, засобів і предметів праці, а 

також інформації, які безпосередньо визначають 

якість продукції. Вагомий вплив на кількісні ха-

рактеристики процесу мають організаційні, тех-

нічні, екологічні, економічні, правові, соціальні, 

психофізіологічні та інші умови. Динаміка про-

цесу зумовлюється комплексом заходів, які змі-

нюють умови і рівень використання чинників, а 

отже, і якість продукції.

Основним завданням при забезпеченні якос-

ті процесів є досягнення мінімального відхилення 

фактичних показників якості процесів від їх зада-

ного значення. Інформація щодо неузгодженості 

показників якості процесів і продукції, що переда-

ється каналами зворотного зв’язку, є підставою для 

прийняття відповідного управлінського рішення.

Цілі стратегічного управління якістю діяль-

ності підприємства можна навести у вигляді дере-

ва цілей, які диференціюються за зацікавленими 

сторонами. Під зацікавленою стороною у міжна-

родних стандартах розуміють особу чи групу осіб, 

які мають певний інтерес щодо показників діяль-

ності або успіху організації.

Якість інновацій — це ступінь задоволення за-

гальнозрозумілих або обов’язкових потреб чи очі-

кувань споживачів від споживання (використання) 

сукупності характеристик якого-небудь нового або 

значно поліпшеного продукту, методу чи процесу.

У наукових публікаціях можна зустріти по-

няття корисності інновацій. Корисність реалізу-

ється в процесі виробництва або використання 

інновації в промисловості, коли матеріальні ре-

сурси перетворюються шляхом якісної трансфор-

мації в кінцевий продукт, додаючи до початкової 

вартості сировини вартість оброблення й утворю-

ючи корисність нової форми продукту [6, с. 147].

Групи показників якості продукції, сервісу, 

маркетингового просування продукції характери-

зують її корисність і дозволяють оцінити задово-

леність споживача показниками продукції. Вони 

характеризують сприйняття споживачем ступеня 

виконання його потреб або очікувань під час при-

дбання й експлуатації продукції. Тому показники 

цих груп можна вважати показниками корисності.

Для того, щоб різноманітний перелік показ-

ників якості продукції визначав систему показни-

ків корисності продуктової інновації, необхідно 

виконати певні вимоги:

— зміна рівня корисності нової продукції має 

бути більшою, ніж зміна її вартості [7, с. 152];

— цільова група споживачів нової продукції 

відчуває і визнає зміну (підвищення) рівня корис-

ності нової продукції;

— показники функціонального призначення 

нової продукції забезпечуються вищими, ніж у 

конкурентів, показниками своєчасності появи на 

ринку, логістичної придатності, актуальності за-

доволення споживчого попиту.

Формування науково-методичої основи 

управління якістю продуктової інновації перед-

бачає систематизування робіт із забезпечення 

якості продукції. Управління технічним рівнем та 

якістю продукції має здійснюватись на всіх етапах 

її життєвого циклу, він визначається міжнародни-

ми стандартами ІСО 9000–9004 [8, с. 142]. Систе-

матизація робіт із забезпечення якості продукції 

створює передумови для визначення місця про-

ведення та виконавців робіт, оцінювання витрат 

на якість, організація їх обліку, аналізування й об-

ґрунтованого регулювання.

Проблеми інвестійно-інноваційного розвит-

ку підприємств в умовах сучасної економіки краї-

ни потребують негайного вирішення. Підприєм-

ства за обставини структурних і функціональних 

змін економіки завдяки інвестуванню в іннова-

ційну діяльність можуть досягти високих еконо-
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мічних показників, зокрема зростання прибутку 

та збільшення обсягу виробництва продукції.

У роботі також пропонується розглянути сис-

теми інституційного, економічного, соціального, 

екологічного та інформаційного забезпечення ін-

новаційного розвитку.

До системи інституційного забезпечення 

можна віднести: існування відповідних держав-

них органів: міністерств, державних комітетів, 

управлінь; закони, норми, правила, стандарти 

інноваційно-впроваджувальних процесів; освітні 

заклади; інформаційну мережа, інноваційні бан-

ки, недержавні фонди підтримки нововведень, ін-

новаційні біржі, центри впровадження (передачі) 

технологій; нові інноваційні інституції (технопар-

ки, дослідницькі центри, лабораторії).

До системи економічного забезпечення вхо-

дять: матеріально-сировинні ресурси; фінансові 

ресурси (державні та ресурси організацій); меха-

нізм інвестування інновацій; грошово-кредитні, 

амортизаційні, бюджетно-податкові важелі інно-

ваційного розвитку; техніка та технологія; інте-

лектуальні ресурси.

Соціальна система складається з трудових 

ресурсів, де першочергову роль грає інноваційна 

культура, що характеризує рівень загальноосвіт-

ньої, загальнокультурної і соціально-психологіч-

ної підготовки особистості до сприйняття і твор-

чого втілення в життя ідей розвитку підприємства 

на інноваційних принципах.

До системи екологічного забезпечення на-

лежать природні ресурси, фактори інноваційного 

розвитку, що визначають вплив нових технологій, 

нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в 

процесі інноваційної діяльності підприємств тощо.

Інформаційна система є інформаційно-по-

шуковою системою для забезпечення інновацій-

ної діяльності і науково-технічного розвитку. До 

цієї системи належать інформаційні ресурси, а 

саме: економічна інформація, що у свою чергу 

поділяється на інформацію: 1) яка передує вироб-

ничому процесові; 2) фіксує виробничий процес; 

3) відображає результати господарської діяльнос-

ті; науково-технічна, патентна, нормативна, пра-

вова та інша інформація [9].

Інноваційний розвиток підприємств досить 

часто поєднують із інвестиційною діяльністю, адже 

впровадження інновацій — завжди досить дорогий 

процес. І не завжди підприємство, та навіть держа-

ва, має кошти на фінансування інноваційної діяль-

ності. З цією метою залучаються іноземні інвестори. 

У свою чергу, інвестиційно-інноваційний розвиток 

підприємств України повинен базуватися на:

1) активній участі держави задля підтримки 

сталості інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємств;

2) визначенні пріоритетних галузей для зо-

внішнього і внутрішнього інвестування;

3) обранні ефективної довготривалої стратегії 

економічного зростання підприємства;

4) ефективному моніторингу ринку, вивчен-

ню конкурентного середовища;

5) ресурсозабезпеченості підприємства.

Але іноземні інвестори не завжди поспіша-

ють із фінансуванням інновацій, адже на їх рі-

шення впливає низка причин, а саме:

— високий рівень інноваційного ризику;

— нестабільне законодавство;

— низький рівень захисту зі сторони держави 

та місцевих органів самоврядування;

— економічна криза;

— політична нестабільність.

Активізація фінансування вітчизняних інно-

вацій за рахунок іноземних інвестицій залежить, 

перш за все, від активних дій з боку держави:

— сприяння та підтримки підприємств, що 

займаються інноваційною діяльністю;

— гарантування та захисту прав іноземних ін-

весторів;

— стабільного законодавства.

Необхідно виділити чинники, які сприяють 

зростанню ефективності інновацій:

— спроможність керівників підприємства і 

персоналу усвідомлювати та оцінювати економіч-

ні, соціальні й технологічні зміни у зовнішньому 

середовищі;

— орієнтація керівників підприємства на 

довго строкову перспективу та наявність чітких 

стратегічних цілей;

— розвинена система збуту та маркетингу, 

спроможна досліджувати та оцінювати ринкові 

ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.

У свою чергу, необхідно відмітити, що інно-

ваційний розвиток реалізується за допомогою ко-

роткотермінових та середньотермінових проектів 

і програм в основних сферах діяльності. Найваж-

ливіше місце в процесі його реалізації займають 

маркетингові дослідження та планування, за допо-

могою яких поширюється інформація щодо ком-

панії, її конкурентних переваг на базі унікальних 

особливостей і нових проектів. Тому важливим є 

розроблення на промислових підприємствах стра-

тегії інноваційного розвитку. Тобто забезпечення 

інноваційного розвитку вітчизняних промислових 

підприємств залежить як від дій безпосередньо ке-

рівництва підприємств, так і від дій на рівні держа-

ви, профільних міністерств та відомств.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що іннова-

ційний розвиток підприємства може забезпечити 

лише ефективне функціонування усіх елементів 

забезпечуючих систем. Тому в подальшому необ-

хідно розробити підходи щодо вибору найбільш 

ефективних методів та інструментів управління 

основними елементами цих систем для приско-

рення темпів інноваційного розвитку.
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Отже, економічний розвиток промислового 

виробництва, з сучасної наукової точки зори, є ін-

новаційним процесом, пов’язаним з упроваджен-

ням у сферу її функціонування різного роду ново-

введень. Цей процес можна виміряти, крім того, 

сьогодні ми маємо методичний інструментарій, 

що дає змогу визначити характер економічного 

розвитку. При цьому прогрес у розвитку виробни-

чої системи пов’язаний зі зміцненням її сталості 

щодо зовнішніх впливів. З огляду на це можна ді-

йти висновку: інноваційний розвиток має відбу-

ватися у такий спосіб, щоб не порушилася її ста-

лість, адже, насамперед, він порушує стабільність 

співвідношення окремих елементів системи.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
МАРКЕТИНГОВО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність розробки інтегрованої моделі системи маркетингово-

орієнтованого управління підприємствами у сфері інформаційного бізнесу та запропоновано підхід до роз-

робки зазначеної моделі.

Ключові слова: інформаційний бізнес, маркетингово-орієнтоване управління, ситуаційний підхід, мар-

кетингова стратегія.

Summary. In the article the necessity of development of the informative business enterprise model marketing-

oriented management system is grounded, the approach to the building of this model is offered.

Key words: information business, marketing-oriented management,situational approach, marketing strategy.

Постановка проблемы. Стремительный рост 

спроса на все виды информации, а также по-

вышение требований к содержанию и формам 

предоставляемых данных являются серьезны-

ми стимулами развития рынка информацион-

ных продуктов и услуг. В Украине становление и 

развитие информационного бизнеса как сферы 

предпринимательской деятельности, связанной с 

разработкой, производством и распространением 

информационных продуктов и услуг, происходит 

сложно ввиду отсутствия теоретических иссле-

дований и практических разработок по вопросам 
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