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ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті виділено етапи формування інноваційної стратегії підприємства, запропоновано 

методику її вибору. Обґрунтовано етапи формування інноваційної стратегії підприємства і запропонова-

но методику, яка дасть змогу менеджерам здійснювати вибір інноваційної стратегії, що забезпечуватиме 

оптимальний довгостроковий розвиток підприємства.

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна стратегія, етапи інноваційної стратегії, прогресив-

на інноваційна стратегія, донорська інноваційна стратегія, адаптивна інноваційна стратегія, спекулятив-

на інноваційна стратегія.

Summary. In article stages of formation of innovative strategy of the enterprise are allocated, a technique of its 

choice is offered. Stages of formation of innovative strategy of the enterprise are proved and it is offered a technique 

which will allow to the managers to make a choice of innovative strategy which will provide optimum long-term 

development of the enterprise.

Key words: the innovative policy, innovative strategy, stages of innovative strategy, progressive innovative strategy, 

donor innovative strategy, adaptive innovative strategy, speculative innovative strategy.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якого 

підприємства неможливий без вироблення ним 

стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрун-

туються на нововведеннях, тобто мають іннова-

ційний характер. Стратегія розвитку підприєм-

ства базується на використанні науково-технічних 

досягнень у сфері організації, техніки і технології, 

ця стратегія націлена на спроможність підприєм-

ства використовувати комплексні інновації.

Необхідність швидкого розвитку економічно-

го потенціалу і створення ефективної системи мар-

кетингового управління українських промислових 

підприємств зумовлена важливим місцем іннова-

цій у процесі стратегічного планування, адже, спо-

глядаючи загальний стан інноваційної діяльності 

в Україні за останні роки, можна відмітити довго-

тривалу тенденцію падіння рівня інноваційної ді-

яльності в усіх галузях виробництва. Ефективний 

інноваційний розвиток можливий лише за умови 

вибору оптимальної інноваційної стратегії та її 

успішної реалізації. Розвиток будь-якого підпри-

ємства неможливий без вироблення ним стратегіч-

них напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на 

нововведеннях, тобто мають інноваційний харак-

тер. Стратегія розвитку підприємства базується на 

використанні науково-технічних досягнень у сфері 
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організації, техніки і технології, ця стратегія наці-

лена на спроможність підприємства використову-

вати комплексні інновації.

Аналіз останніх публікацій. В умовах ринкових 

відносин суб’єкти підприємницької діяльності по-

винні швидко і гнучко реагувати на потреби спожи-

вачів, легко пристосовуватись до змін кон’юнктури 

ринку, освоювати нові види технологій, продукції 

та послуг, сприяти послабленню корпоративного 

монополізму, створювати додаткові робочі місця. 

Сучасні підходи до управління інноваційною діяль-

ністю досліджували такі відомі вчені, як З. О. Ада-

манова, А. В. Гриньов, В. М. Гриньова, А. Г. Загоро-

дній, В. І. Ландик, В. М. Чубай, С. М. Ілляшенко, 

А. В. Савчук, Л. М. Варава та багато інших.

Мета дослідження — обґрунтування сутності 

та необхідності формування інноваційної страте-

гії підприємства і розроблення методики її вибору.

Виклад основного матеріалу. Україна стала на 

інноваційний шлях розвитку, про що свідчить ве-

лика кількість заходів, прийнятих на державному 

рівні, зокрема, прийняття Законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про ін-

новаційну діяльність» та ін. Але прийняття пев-

них законів не стало повною мірою стимулом до 

активізації інноваційної діяльності промислових 

підприємств. Головними причинами цього є: брак 

коштів як у господарюючих суб’єктів, так і у дер-

жави; відрив фінансового ринку та інвестиційних 

потоків від реального сектору економіки; відсут-

ність чітко визначених і законодавчо закріплених 

державних пріоритетів в інноваційній політиці.

Інноваційна політика — це підсумок інно-

ваційних ідей підприємця. Подібні ідеї є високо-

надійними індикаторами змін, які або відбулися, 

або відбудуться найближчим часом у діяльності 

підприємця. Спонукальними мотивами іннова-

ційних ідей та вироблення інноваційної політики 

можуть виступати внутрішні фактори, які діють у 

рамках даного підприємства, в межах галузі про-

мисловості. Велику роль відіграють також зо-

внішні фактори інновацій, які виникають поза 

цим підприємством або цією галуззю.

Узагальнення аналітично-статистичних дже-

рел інформації дозволяє нам виділити наступні 

групи факторів інноваційного розвитку підпри-

ємств, а саме:

• законодавчі — формують правову основу 

інноваційного розвитку підприємств в Україні на 

ґрунті системи законних і підзаконних актів;

• організаційно-управлінські — здійснюють 

вплив через інституційно-управлінські та інсти-

туційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;

• фінансово-економічні — визначають осо-

бливості здійснення інноваційної діяльності під-

приємств із позицій грошово-кредитних, бю-

джетно-податкових, амортизаційних важелів 

інноваційного розвитку;

• техніко-технологічні — здійснюють вплив 

на технічні та технологічні боки інноваційної ді-

яльності промислових підприємств;

• соціальні — відділяють вплив соціальних 

наслідків інноваційного розвитку від впливу ба-

гатьох інших факторів;

• екологічні — визначають вплив нових тех-

нологій, нових матеріалів, нових видів енергії на 

довкілля в процесі інноваційної діяльності під-

приємств;

• гуманітарні — впливають на інноваційний 

розвиток через ступінь освіченості населення, рі-

вень знань і науки в країні;

• інформаційні — визначають особливості ін-

новаційного розвитку підприємств на ґрунті ви-

користання інформаційних ресурсів [1, с. 102].

Закон України «Про інноваційну діяльність» 

визначає інновації як новостворені і вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукцію або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або 

іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і соціальної сфери; а іннова-

ційну діяльність — як діяльність, що спрямована на 

вирішення і комерціалізацію результатів наукових 

розробок і досліджень і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

На сучасному етапі розвитку ринкової еко-

номіки інновації виконують роль ефективного 

засобу конкурентної боротьби, адже завдяки ним 

створюються нові потреби, знижується собівар-

тість виробленої продукції, відбувається залучен-

ня інвестицій, захоплення нових сегментів ринку, 

як внутрішніх, так і зовнішніх. Інноваційний роз-

виток підприємства починається із вироблення 

стратегії управління ним. У більшості розвинених 

країн така стратегія охоплює етапи: інноваційний 

задум, інноваційний проект, інноваційний план, 

що використовуються для отримання (у названій 

послідовності) інформаційного забезпечення ін-

новаційної діяльності. Під інноваційною діяльніс-

тю розуміється діяльність колективу, спрямована 

на забезпечення доведення науково-технічних 

ідей, винаходів (новацій) до результату, придат-

ного до практичного застосування та реалізації їх 

на ринку з метою задоволення потреб суспільства 

в конкурентоспроможних товарах і послугах [2, 

с. 230]. У ст. 3 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» інноваційна діяльність визначається 

як «одна з форм інвестиційної діяльності», що 

здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і со-

ціальну сферу. Ця діяльність охоплює:

• випуск і поширення принципово нових ви-

дів техніки і технології;

• прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

• реалізацію довгострокових науково-технічних 

програм із великими строками окупності витрат;
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• фінансування фундаментальних дослі-

джень для здійснення якісних змін у стані про-

дуктивних сил;

• розробку і впровадження нової ресурсозбе-

рігаючої технології, призначеної для поліпшення 

соціального й екологічного становища.

Інноваційна діяльність пов’язана з трансфор-

мацією наукових досліджень і розробок, винаходів 

і відкриттів у новий продукт або новий техноло-

гічний процес, які впроваджуються у виробничий 

процес, або в новий підхід до соціальних послуг. 

Вона передбачає створення цілого комплексу на-

укових, технологічних, організаційних, фінансо-

вих і комерційних заходів, які у своїй сукупності 

ведуть до створення інновації «під ключ», тобто 

повністю готової до реалізації на ринку.

Управління інноваціями — порівняно нове 

поняття в науково-технічній, виробничо-техно-

логічній та адміністративній сферах діяльності 

професійних управлінців. Це система стратегіч-

ного управління інноваційними процесами з ме-

тою вивчення основних напрямків науково-тех-

нічної та виробничої діяльності й обґрунтування 

комплексу заходів щодо реалізації інноваційної 

стратегії [3, с. 95–96].

Інноваційну стратегію підприємства треба 

розглядати як опорну для всього кола питань і 

проблем, які має вирішувати товаровиробник.

Етапи формування інноваційної стратегії 

підприємства:

1. Визначення місії та встановлення страте-

гічних цілей підприємства.

2. Здійснення моніторингу внутрішнього і зо-

внішнього середовищ підприємства.

3. Аналіз впливу сильних і слабких сторін під-

приємства, а також загроз і можливостей його зо-

внішнього середовища на рішення щодо формуван-

ня і майбутньої реалізації інноваційної стратегії.

4. Пошук альтернативних для підприємства 

видів інноваційних стратегій, а також генеруван-

ня інноваційних ідей і видів новацій, які були б 

оптимальними та реальними у впровадженні для 

конкретного підприємства. Нові ідеї та новації 

вимагають доповнень або змін у процесі отри-

мання нових результатів аналізу зовнішнього і 

внутрішнього середовищ підприємства.

5. Аналіз переваг і недоліків альтернативних 

для підприємства видів інноваційних стратегій, 

перспективності запропонованих інноваційних 

ідей і можливості їх практичної реалізації, до-

цільності подальшого використання існуючих 

на підприємстві видів новацій. На цьому ж етапі 

необхідно здійснити оцінювання ризиків, при-

таманних конкретним видам інноваційних стра-

тегій підприємства, і достатності інноваційного 

потенціалу для їхньої реалізації.

6. Вибір оптимальної для підприємства ін-

новаційної стратегії, підбір інноваційних ідей 

і новацій, оптимальних для досягнення цілей 

підприємства і розроблення під них відповід-

них інноваційних проектів, виділення видів но-

вацій, впровадження яких розпочалося раніше 

й які доцільно впроваджувати й при реалізації 

обраної інноваційної стратегії, а також відмо-

ва від тих новацій, що втратили свою актуаль-

ність. На цьому етапі формують набір стратегій 

(стратегічний набір) підприємства, а також роз-

робляють детальні плани і програми реалізації 

інноваційної стратегії у розрізі всіх можливих 

аспектів цього процесу [4, с. 46–48].

Рішення про доцільність дотримання під-

приємством інноваційної стратегії пропонується 

приймати, використовуючи розроблену графічну 

модифікацію SWOT-аналізу [5, с. 96]. У разі пере-

ходу підприємства на інноваційний тип розвитку 

необхідно здійснювати вибір різновидів іннова-

ційних стратегій у розрізі стратегічних господар-

ських одиниць, видів діяльності тощо. Причому 

обов’язково необхідно визначити пріоритетність 

для підприємства існуючих і перспективних видів 

діяльності в залежності від виду обраної стратегії.

Прогресивна інноваційна стратегія — стра-

тегія, яка передбачає розроблення новацій влас-

ними силами підприємства (або разом з іншими 

підприємствами, організаціями, установами) та їх 

впровадження, а також купівлю новацій у сторон-

ніх підприємств із подальшим їх покращенням і 

впровадженням на підприємстві.

Донорська інноваційна стратегія — стра-

тегія, яка передбачає купівлю прав на вико-

ристання новацій або володіння ними, а також 

придбання новацій у сторонніх розробників, їх 

покращення й подальший продаж прав на їх ви-

користання або володіння ними.

Адаптивна інноваційна стратегія — стратегія 

купівлі новацій у сторонніх суб’єктів і подальшо-

го їх впровадження без будь-яких покращань на 

підприємстві.

Спекулятивна інноваційна стратегія — стра-

тегія купівлі новацій у сторонніх суб’єктів з метою 

подальшого перепродажу прав на їх використан-

ня або володіння ними [6, с. 348–350].

За допомогою експертного методу менедже-

ри вищої ланки управління повинні вирішити, 

на що саме вони будуть першочергово орієнту-

ватися при впровадженні на підприємстві у ви-

робництво інноваційної продукції та новітніх 

технологій: високу якість, низьку собівартість, 

розширення асортименту продукції тощо. Велику 

увагу необхідно приділити й вирішенню питання 

щодо орієнтування підприємства на вітчизняний 

чи зарубіжний ринки, або на їх поєднання, а та-

кож питання орієнтування підприємства на ри-

нок цілком у певному географічному масштабі, на 

його сегменти чи підсегменти. Паралельно із цим 

менеджери повинні вирішувати, яку позицію на 
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певному ринку прагне займати підприємство: «лі-

дера», «сильного впливу», «середнього впливу» чи 

воно згодне задовольнитися позицією «слабкого 

впливу». Якщо підприємство тільки виходить на 

певний ринок, то його поточна позиція зазви-

чай прирівнюється спочатку до позиції «слабкого 

впливу». Поточну ринкову позицію можна визна-

чити з урахуванням частки ринку, яку займає під-

приємство. Менеджери, виходячи з поточної та 

бажаної позицій підприємства на ринку, повинні 

обирати відповідно наступальну, оборонну чи від-

ступальну стратегію [7, с. 215; 8, с. 128].

Значну увагу також необхідно приділити ви-

значенню різновидів інноваційної стратегії щодо 

видів продукції, за рахунок яких можна ефек-

тивно реалізувати попередньо обраний різновид 

стратегії. Залежно від рівня конкурентоспро-

можності інноваційної продукції підприємства 

на стадії життєвого циклу виду продукції керів-

ництво повинно вибирати стратегію росту об-

сягів виробництва певного виду продукції, стра-

тегію стабільності або скорочення цих обсягів. 

Менеджерам вищої ланки управління необхідно 

також вирішити, чи будуть видаватися ліцензії 

на виробництво інноваційної продукції, права 

на яку належать підприємству.

Одночасно необхідно визначити, яку дина-

міку за певними видами діяльності підприємства 

забезпечать планові обсяги виробництва і реалі-

зації різних видів продукції. Зважаючи на рівень 

привабливості ринку та рівень конкурентоспро-

можності підприємства на ринку, необхідно ви-

бирати інноваційну стратегію росту, стабільності 

або скорочення обсягів певного виду діяльності. 

Слід зазначити, що конкурентоспроможність 

підприємства необхідно пов’язувати з конкрет-

ними ринками певної продукції, оскільки на од-

ному з них воно буде конкурентоспроможним, а 

на іншому — навпаки.

У разі незбіжності виду обраної інноваційної 

стратегії з поглядами на майбутнє підприємства 

певних осіб з його вищого керівництва можна, у 

разі потреби, спробувати, рухаючись у зворотному 

напрямку алгоритму вибору, адаптувати бажаний 

вид інноваційної стратегії (зростання, балансу-

вання, спаду) під існуючий і прогнозований стан 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ 

підприємства [9, с. 430].

Необхідно також звернути увагу на основні 

проблеми інноваційного розвитку в Україні та її 

регіонах. До них, зокрема, можна віднести:

• відсутність реальних механізмів об’єднання 

наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш 

значних і перспективних напрямах розвитку;

• інноваційна політика не має чіткої спря-

мованості у вирішенні конкретних економічних 

проблем регіонів, у їх реструктуризації із враху-

ванням ринкових чинників [10, с. 145].

Ось чому важливо виділити головні шляхи 

активізації інноваційної діяльності в Україні на 

сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки:

• по-перше, розробку і запровадження ме-

ханізму надання пільг промисловим підприєм-

ствам, які впроваджують і реалізують інноваційну 

продукцію;

• по-друге, поширення практики надання 

інноваційним підприємствам середньострокових 

кредитів зі знижкою кредитної ставки.

Таким чином, реалізація запропонованих на-

прямків активізації інноваційної діяльності в Украї-

ні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної 

активності промислових підприємств, стабілізува-

ти прискорений процес оновлення виробництва, 

ефективно використовувати внутрішні й залучені 

зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність.

Висновки. Отже, необхідно створити в Укра-

їні сприятливе інноваційне середовище, яке буде 

стимулювати товаровиробників до технологічно-

го оновлення виробництва, впровадження пере-

дових науково-технічних досягнень, створення 

конкурентоспроможних товарів і послуг. Також 

потрібно відмітити, що інноваційна діяльність на 

промислових підприємствах є головною засадою 

ефективності й у сучасних умовах потребує зна-

чної підтримки зі сторони держави і внесення 

змін до чинного законодавства.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті доведено, що необхідним фактором забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств на сучасному етапі є інноваційний розвиток. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку 

української економіки. Визначено напрями ефективного розвитку українських підприємств на ґрунті впро-

вадження інновацій з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна система, конкурентоспроможність, інновації.

Summary. It is proved that an essential factor of competitiveness of enterprises at the present stage is an innovative 

development. The modern state of innovation development of Ukrainian economy. The directions of the effective 

development of Ukrainian enterprises on the basis of innovation to enhance their competitiveness.

Key words: innovative development, innovative system, competitiveness, innovations.

Актуальність дослідження. Зміни структури 

світової торгівлі на межі ХХ–ХХІ ст., збільшення 

частки високотехнологічної та наукоємної продук-

ції, значне зменшення частки товарів первинної 

обробки та сировини обумовлюють актуальність 

впровадження інновацій в організаційно-виробни-

чу політику підприємства. В умовах трансформа-

ції виробничих систем на принципах концентрації 

виробництва і капіталу, галузевої та міжгалузевої 

диверсифікації, зміщення конкуренції у виробни-

чій сфері на конкуренцію у до- та післявиробничих 

сферах найважливішим фактором підвищення кон-

курентоспроможності стає інноваційний розвиток.

Постановка проблеми. Сучасні досягнення 

України в міжнародному вимірі конкурентоздат-

ності економіки, рівня розвитку й особливо ефек-

тивності функціонування національної іннова-

ційної системи є недостатніми для забезпечення 

сталого розвитку вітчизняної економіки, гаранто-

ваної національної безпеки, виходу в найближчій 

перспективі за рахунок економічного зростання 

на європейські стандарти.

Головна системна проблема полягає в тому, 

що результативність, якість функціонування і 

структура національної інноваційної системи — 

сектору досліджень і розробок, освіти, винахід-

ництва — не повною мірою відповідають потен-

ційним потребам інтенсивного розвитку сучасної 

економіки. З іншого боку, структурно і техноло-

гічно відстала вітчизняна економіка, отримана у 

спадок від СРСР, а також недостатньо розвинута 

система підприємництва залишаються вкрай не-

сприйнятними до сучасних досягнень науки та 

технологічних інновацій.

Для ефективного вирішення цієї проблеми 

необхідно визначити вихідні позиції основних 

компонентів національної інноваційної системи, 

ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-ін-

вестиційної моделі розвитку економіки, виявити 

основні чинники, що гальмують такий розвиток, 

а також наявні переваги і потенційні можливості 

для здійснення змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

уковці, аналізуючи проблеми інновацій, визна-


