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Анотація. У статті розглядаються основні питання теорії інновацій, зокрема поняття інновації та
інноваційного процесу, інноваційного потенціалу, класифікація стратегій інноваційного розвитку підприємств.
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Summary. The article examines the main problems in the theory of innovation, in particular the concept of
innovation and the innovation process, innovative capacity, innovative strategies for classification of enterprises.
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Постановка проблеми. Система інноваційно�
го управління підприємством повинна бути спря�
мована на формування ефективної політики но�
вовведень, що дозволяє підприємству функціону�
вати, уникаючи кризових ситуацій і займати
провідні позиції у своїй галузі. Ця проблема особ�
ливо актуальна для економіки України. Ситуація,
що склалася в українській економіці, характери�
зується загальним спадом виробництва та конку�
рентоспроможності продукції, зниженням заці�
кавленості більшості товаровиробників у прове�
денні інноваційних заходів, а також практично
повною відсутністю у державних структур цілісної
інноваційної політики [1, с. 169].

Сучасні інноваційні процеси досить складні
і потребують проведення аналізу закономірнос�
тей їх розвитку, детального опрацювання методо�
логічних і практичних засад інноваційної діяль�
ності підприємств.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню те�
оретичних та практичних питань проблеми управ�
ління інноваційною сферою, впровадженню но�
вих розробок присвячені роботи багатьох вітчиз�
няних і зарубіжних вчених економістів, а саме:
Ю. Бажали, Х. Барнети, С. Валдайцева, О. Волко�
ва, М. Денисенка, П. Завліна, С. Ілляшенка,
М. Кондратьєва, В. Мединського, Г. Менша, К. Най�
та, В. Рубана, Б. Твісса, В. Томпсона, О. Чубуко�
вої, Ю. Шкворця, Й. Шумпетера та ін. У науко�
вих працях цих вчених розглядається широке
коло питань з проблематики інновацій, зокрема,
теоретичні основи інновацій, оцінка ефектив�
ності інноваційних проектів, формування інфра�
структури інноваційної діяльності, фінансування
та стимулювання інноваційних процесів, кадро�
ве забезпечення інноваційної діяльності.

Метою статті є дослідження сутності і соціаль�
но�економічного значення інновацій та іннова�
ційного процесу, пошук можливих варіантів удос�
коналення інноваційних процесів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Інновація на сьо�
годні є, без сумніву, однією з основних економічних
категорій. Характеристика соціально�економічного

розвитку країни на основі інновацій вимагає визна�
ченості в трактуванні самого поняття інновації.

Суть терміна «інновація» на державному рівні
дає Закон України «Про інноваційну діяльність»:
інновації — новостворені (застосовані) і (або)
вдосконалені конкурентоздатні технології, про�
дукція або послуги, а також організаційно�тех�
нічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери [2].

Методологія системного опису інновацій в
умовах ринкової економіки на сьогодні базуєть�
ся на міжнародних стандартах, рекомендації з
яких прийняті в Осло у 1992 р. і отримали назву
«Керівництво Осло». Вони розроблені стосовно
до технологічних інновацій і охоплюють нові
продукти і процеси, а також їх значні технологічні
зміни [3]. У відповідності до міжнародних стан�
дартів інновація визначається як кінцевий резуль�
тат інноваційної діяльності, який втілився у ви�
гляді нового або удосконаленого продукту, ново�
го або вдосконаленого технологічного процесу,
який використовується у практичній діяльності
або у новому підході до соціальних послуг.

У науковій та навчальній літературі нарахо�
вується велика кількість визначень терміна «інно�
вація». Різні вчені, в основному зарубіжні (Й. Шум�
петер, Б. Твісс, Ф. Ніксон, Б. Санто) трактують це
поняття в залежності від об’єкта та предмета свого
дослідження, але специфічним у тлумаченні інно�
вацій є зміни, а головною функцією інноваційної
діяльності є функція змін. Вперше цей термін було
використано австрійським економістом Йозефом
Шумпетером. У книзі «Теорія економічного розвит�
ку» (1911 р.) він виділив п’ять типових змін:

• використання нової техніки, нових техно�
логічних процесів або нового ринкового забезпе�
чення виробництва;

• впровадження продукції з новими якостями;
• використання нової сировини;
• зміни в організації виробництва та його

матеріально�технічного забезпечення;
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• поява нових ринків збуту [4, с. 9].
Визначення інновації американського вчено�

го Пітера Друкера, на нашу думку, є незвичним,
але достатньо точним на сьогодні: «Інновація —
це не винахід і не відкриття... Вона фокусується
не на знаннях, а на ефективності, а в бізнесі —
на економічній ефективності. Її сутність швид�
ше концептуального характеру, ніж технічного або
наукового. Характерною рисою новатора є здат�
ність об’єднати в систему те, що іншим здається
незв’язним набором розрізнених елементів. ...
Якість інновації не залежить прямо від її розмі�
ру... Це успішна спроба знайти і включити в свій
бізнес останню частинку, якої бракує, щоб пере�
творити вже існуючі елементи: знання, товари,
купівельний попит, ринки — в нове і набагато
більш продуктивне ціле» [5, с. 19].

Загальноприйнятим є визначення, що іннова�
ція (нововведення) — це результат творчої праці,
який втілився у вигляді нового або удосконаленого
продукту, технічного процесу, що реалізується на
ринку і використовується у практичній діяльності.

Тобто обов’язковими властивостями інновації є:
— науково�технічна новизна;
— можливість виготовлення на виробництві;
— задоволення ринкового попиту.
Іноді інновація може розглядатися як процес,

тобто нововведення розвивається у часі та має
точно виражені стадії.

Найбільше поширений підхід до опису інно�
ваційного процесу ґрунтується на виділенні чо�
тирьох етапів:

1. Фундаментальні дослідження.
2. Прикладні науково�дослідні роботи.
3. Дослідно�конструкторські та проектно�

конструкторські роботи.
4. Промислове виробництво (виробництво

нової продукції та реалізація).
Початок інноваційного процесу зазвичай

пов’язують з проведенням наукових досліджень
фундаментального і пошукового характеру, тоб�
то чисто теоретичної орієнтації. Результатом по�
дібних досліджень може слугувати відкриття част�
кових і загальних законів чи закономірностей
природи, а також відкриття (в результаті теоре�
тичних розрахунків) нових матеріальних об’єктів
або речовин у природі і под.

На основі попередніх результатів проводять�
ся роботи або дослідження прикладного характе�
ру, які в сукупності прийнято називати розробка�
ми. У їх число включають спеціальні дослідження
прикладного призначення, результатом яких по�
ряд з відкриттям вузьких (локальних) законо�
мірностей найчастіше виступає те чи інше техні�
чне рішення майбутнього штучно відтвореного
матеріального об’єкта, який отримує своє вира�
ження, як правило, у формі винаходу. Надалі на
основі винаходу здійснюються роботи проектно�
конструкторського характеру. Кінцевим етапом

стадії розробки є експериментальне виробництво.
На цьому етапі передбачається здійснення тех�
нічної підготовки виробництва новинок, що веде
до появи дослідних зразків і робочої документації.

У багатьох сферах промислове виробництво не
обмежується лише створенням одиничних зразків
тієї чи іншої споживчої продукції, а продовжуєть�
ся освоєнням промислових партій нової продукції.
На останньому етапі інноваційний процес втру�
чається в область серійного і масового виробниц�
тва нової продукції через сферу діяльності, імено�
вану безпосередньою підготовкою виробництва. За
виробництвом нововведення настає його викори�
стання кінцевим споживачем з паралельним на�
данням сервісних послуг. Розвинені зарубіжні краї�
ни в останні роки все більшу увагу приділяють
останній стадії інноваційного процесу, правомірно
вважаючи, що одних зусиль з нарощування НДР
недостатньо для успішної виробничої діяльності.
Необхідно комплексно розвивати усі підрозділи,
що забезпечують комерціалізацію результатів НДР.
У цьому процесі особливо важливу роль відігра�
ють організаційні та управлінські аспекти.

Увага до тієї чи іншої стадії інноваційного
процесу створює основи для побудови різних
класифікаційних моделей інноваційного розвит�
ку. Однією з можливих підстав класифікації може
бути підхід з позиції історизму.

Першою моделлю інноваційного процесу мож�
на розглядати модель «технологічного поштовху»,
виникнення якої відноситься до 50�х рр. ХХ ст. Ця
модель інноваційного процесу заснована на акцен�
туванні перших двох стадій інноваційного процесу.
Наступна за нею модель «витягування попитом»
(market pull) заснована на ідеї про те, що ринок, де
знаходять своє вираження потреби, являє собою ос�
новну рушійну силу інноваційного розвитку. Від
першої моделі вона відрізняється великим акцентом
на останні дві стадії інноваційного процесу. Загаль�
ною рисою обох моделей є те, що НДР розглядаєть�
ся як основний фактор, а ринок — як пасивний еле�
мент. На цій основі з’явилася можливість виникнен�
ня третьої, «об’єднуючої» моделі, в якій етапи НДР
та маркетингу взаємно врівноважені. Відповідно до
цієї моделі інноваційний процес постає як логічно
послідовний, хоча і не обов’язково безперервний
процес, який поділяється на функціонально різні,
незалежні стадії. У цій моделі технології не є голов�
ним елементом: технологічна інновація повинна суп�
роводжуватися інноваціями в галузі організації, уп�
равління, виробництва, маркетингу [6].

У 80�х рр. ХХ століття з’явилася «інтегрова�
на модель», в якій інноваційний процес розгля�
дається не як послідовний, а як паралельний. Це
означає, що етапи НДР, розробки прототипу,
виробництва і т. д. здійснюються одночасно.

На відміну від науково�технічного прогресу,
інноваційний процес не закінчується так званим
упровадженням, тобто першою появою на ринку
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нового продукту, послуги або доведенням до про�
ектної потужності нової технології. Цей процес
не переривається і після впровадження, бо в про�
цесі поширення (комерціалізації) нововведення
вдосконалюється, робиться більш ефективним,
набуває нових споживчих властивостей. Це
відкриває для нього нові галузі застосування, нові
ринки, а отже, створює і нових споживачів, котрі
сприймають цей продукт, технологію або послу�
гу як нові саме для себе. Дана модель називаєть�
ся «комерціалізація інновацій» [7].

Здійснення інноваційної діяльності під�
приємством передбачає реалізацію його іннова�
ційного потенціалу, для формування якого є
наявність на підприємстві певних ресурсів: ма�
теріальних, інтелектуальних, фінансових, кадро�
вих, інфраструктурних. Від стану інноваційного
потенціалу залежить вибір стратегії інноваційно�
го розвитку підприємства.

Процес організації інноваційної діяльності на
підприємстві передбачає здійснення наступних
етапів:

• Оцінку інноваційного потенціалу й визна�
чення адекватних інноваційних цілей.

• Встановлення стратегічного партнерства з
науково�дослідною або конструкторською орга�
нізацією (можливе створення власного іннова�
ційного підрозділу).

• Розробку науково�технічних рішень щодо
досягнення інноваційної мети.

• Формування інноваційного портфелю та
розробка інноваційних проектів.

• Інтеграцію інноваційних проектів в інно�
ваційну програму.

• Проведення організаційно�структурних змін.
• Розробку корпоративної стратегії на основі

інноваційного підходу [8, с. 200].
Ефективний інноваційний розвиток підпри�

ємства вимагає створення адекватної системи уп�
равління. Досвід великих компаній промислово
розвинених країн свідчить про те, що організа�
ційна структура підприємства повинна відповіда�
ти стратегії його розвитку.

Розглянемо можливі інноваційні стратегії
розвитку підприємства:

• Наступальна стратегія — це стратегія, спря�
мована на досягнення головних позицій на рин�
ку (високі затрати на нововведення).

• Оборонна стратегія, метою якої є збережен�
ня конкурентних позицій, тобто необхідність
триматися за лідером, використовуючи його но�
вовведення з внесенням деяких змін (затрати на
нововведення нижче, ніж у лідера).

• Імітаційна — стратегія, метою якої є на�
слідування груп лідерів, копіювання основних
споживчих властивостей нововведень, викорис�
товуючи свої ринкові технології.

• Залежна стратегія — така, що направлена
на самозбереження шляхом виконання субконт�

рактних робіт для інноваційних підприємств (за�
трати на нововведення незначні).

• Традиційна стратегія — самозбереження з
використанням консервативних технологій (за�
трати на нововведення мінімальні).

• Опортуністична — направлена на завоюван�
ня вільних ніш на ринку (затрати на нововведен�
ня залежать від тактичних міркувань) [9, с. 70].

Підприємства за ознакою наявності стратегії
інноваційного розвитку можна розподілити на
такі групи:

1. Великі підприємства, акціонерні товари�
ства, до структури яких входять науково�дослідні
підрозділи (дослідницькі центри, конструкторські
та технологічні бюро).

2. Підприємства, які співпрацюють з науково�
дослідними інститутами та іншими інноваційними
організаціями, хоча ступінь участі наукових орга�
нізацій в інноваційному процесі на промислових
підприємствах і форми цих зв’язків різняться.

3. Середні підприємства (іноді малі), які за�
куповують ліцензії, технології або адаптують за�
кордонні зразки, конструкторські та техноло�
гічні рішення.

4. Підприємства, які хаотично займаються
інноваційною діяльністю. До складу цієї групи
можуть бути включені багато середніх, малих та
деякі великі підприємства. Для них характерна
відсутність стратегії і тактики інноваційного роз�
витку [10, с. 78].

До теперішнього часу склалися такі форми
організації та управління інноваційною діяльні�
стю на підприємствах і в організаціях:

1. Спеціалізовані підрозділи, представлені у
вигляді робочих груп, комітетів, рад, орієнтованих на
розробку пропозицій з інноваційної політики госпо�
дарюючого суб’єкта. Подібні підрозділи характерні,
в основному, для великих підприємств і організацій,
що здійснюють випуск наукомісткої продукції.

2. Відділення та центральні служби коорди�
нування інноваційної діяльності — їх основним
завданням є контроль і координація інновацій�
ної діяльності, що здійснюється різними підроз�
ділами, забезпечення узгодженості між ними в
питаннях визначення цілей і напрямів, розробки
програм і планів інноваційної діяльності.

3. Програмно�цільові (проектно�цільові) гру�
пи, що формуються під конкретну інноваційну
програму або проект на тимчасовій або постійній
основі. Такі групи є самостійні господарські
підрозділи, діяльність яких спрямована на комп�
лексну організацію всього циклу інноваційного
процесу — від досліджень до виходу на ринок. У
разі успішної реалізації інноваційної програми
або проекту досить часто на базі подібних груп
відкриваються нові напрямки діяльності і ство�
рюються дочірні підприємства.

4. Венчурні структури — можуть формувати�
ся в декількох варіантах:
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4.1. Внутріфірмові венчури, що створюються
зазвичай на базі великих господарюючих су�
б’єктів з метою розвитку стратегічно важливих
напрямів науково�дослідної діяльності та/або
підтримки наукових ідей окремих груп фахівців�
новаторів. Проекти, що розглядаються даними
підрозділами, мають середній період окупності
від 5 до 9 років і належать до високоризикових.

4.2. В якості дочірніх підприємств. Мате�
ринська компанія в цьому випадку є основним
власником акцій венчурної фірми, здійснює по�
вний контроль її фінансових коштів і має вик�
лючні права на використання отриманих резуль�
татів у власній діяльності [11, с. 85].

Аналіз показує, що найбільші можливості для
успішного інноваційного розвитку є в інтегрова�
них і корпоративних структурах. Нині корпора�
тивні структури найбільшою мірою, порівняно з
іншими типами виробничих організацій, воло�
діють, в основному, всіма необхідними передумо�
вами для активного вживання, виробництва і
реалізації інноваційної продукції.

Значне місце у процесі реалізації стратегії
інноваційного розвитку економіки повинні
відігравати нові підходи, засновані на викорис�
танні кращих зразків світового досвіду у цій сфері.
О. А. Фомова у своєму дисертаційному дослі�
дженні визначає світові тенденції розвитку інно�
ваційних стратегій корпоративних структур:

— усвідомлений вибір необхідності форму�
вання інноваційної стратегії через злиття науки,
техніки і виробництва у єдине ціле, що породжує
новації та використовує їх;

— створення стратегічних альянсів;
— активізація діяльності наукомістких техно�

логічних кластерів на базі великих корпорацій;
— підстратегія управління інтелектуальним

капіталом стала ключовою у загальній іннова�
ційній стратегії корпорацій;

— наявність вагомих бар’єрів при формуванні
корпоративних інноваційних систем;

— кооперація як форма концентрації (об’єд�
нання) технологічно взаємопов’язаних підпри�
ємств під спільним управлінням у країнах пост�
соціалістичної системи та країнах ЦСЄ;

— унікальні інноваційні стратегії окремих
корпорацій як фактор забезпечення конкуренто�
спроможності [12, с. 15].

Зазначимо, що використання зарубіжного
досвіду управління інноваційним розвитком
підприємства можливе лише за умов його адап�
тації до особливостей функціонування вітчизня�
ної економіки.

Висновки. Інноваційні процеси в економіці
України не набули вагомих масштабів, кількість
підприємств, що впроваджують інновації, змен�
шується з кожним роком і становить зараз 12–
14 %, що менше у 3–4 рази, ніж в інноваційно
розвинутих економіках. Наукоємність промисло�

вого виробництва знаходиться на рівні 0,3 %, що
на порядок менше від світового рівня. При цьо�
му майже третина коштів, що витрачаються на
інноваційну діяльність, припадає на закупівлю
обладнання, в той час як витрати на придбання
прав на нову інтелектуальну власність або на
проведення НДДКР на порядок менші. Майже
половина з інноваційних підприємств взагалі не
фінансують проведення в інтересах свого вироб�
ництва наукових досліджень [13, с. 203].

Реалізація інноваційного розвитку країни ви�
магає розвитку та модернізації найбільш перспек�
тивних виробництв, що забезпечують підйом еко�
номіки, підвищення якості продукції та прорив на
світові високотехнологічні ринки. Підвищення
ефективності діяльності вітчизняних підприємств в
умовах конкуренції, яка підсилюється на більшості
ринків, базується на удосконаленні управління
інноваційними процесами на підприємстві, у тому
числі процесів розробки та впровадження іннова�
ційної стратегії та інноваційної політики.
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МЕТОДИ ЦІНОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТА УМОВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Анотація. Проведено аналіз існуючих методів цінового стимулювання збуту в сфері обігу у європейських
країнах. Доведена можливість застосування окремих методів залежно від тактичної мети підприємства.

Ключові слова: цінове стимулювання, пряме зниження цін, відстрочені можливості, купонаж.

Summary. Was analysed existent methods of price sales in the sphere of appeal promotion is conducted in the European
countries. Was wellXproven possibility of application of separate methods depending on the tactical purpose of enterprise.

Key words: price stimulation, direct priceXcutting, deferred possibilities, kuponazh.

Постановка проблеми. В умовах кризових
економічних явищ питання збереження лояль�
ності споживача, а отже, й стабільності показ�
ників продаж стає стратегічним завданням для
служби маркетингу підприємства.

Усі операції стимулювання, які базуються на
прямому або непрямому, негайному або відстро�
ченому зниженні ціни викликають позитивну
реакцію серед законодавців і споживчих органі�
зацій. Як прості, так і складніші форми знижен�
ня цін мають загальний характер: надання покуп�
цеві негайної або відстроченої, значної або неве�
ликої вигоди в грошах. Вони є: для влади — фак�
тором зниження цін; для законодавців — засобом
підтримання конкуренції; для виробника — про�
стою і практичною формою стимулювання збу�
ту; для торгівлі — надійним засобом збільшення
продажів торгової точки; для споживача — сти�
мулом до здійснення купівлі.

За умов обмежень власного бюджету спожи�
вач став дуже чутливий до знижень цін, його
приваблюють товари, ціни на які тимчасово зни�
жені. З двох конкуруючих марок він обере ту, яка
є об’єктом зниження цін. Водночас споживач
дуже недовірливо ставиться до постійних знижень

цін або до товарів, які занадто часто фігурують у
«спеціальних» пропозиціях, проте в той же час
хоче бачити такі пропозиції постійно. Отже, ціно�
ве стимулювання стає стратегічним інструментом
конкурентної боротьби і потребує значної уваги
фахівців відділів маркетингу та продаж.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розроблення теоретичних основ та різно�
манітних аспектів практичного застосування ме�
тодів цінового стимулювання збуту досліджува�
ли такі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Вікторов,
А. Даян, А. Длігач, Ю. Лега, Л. Мельник, Л. Ро�
маненко, П. Саблук, Л. Тродек, Е. Троадек, Е. Ут�
кін, Н. Ушакова, А. Шкарпета та ін.

Вітчизняні та зарубіжні джерела свідчать, що
при всій значимості раніше проведених наукових
досліджень окремі питання цінового стимулюван�
ня збуту в сферах виробництва й обігу вивчені
недостатньо. Основна проблема полягає у недо�
статній адаптованості та обґрунтованості існуючих
у світовій практиці методів до специфіки вітчиз�
няного ринку, а також відсутність законодавчого
регулювання окремих питань у сфері цінового
стимулювання збуту. Саме незавершеність науко�
вих досліджень у площині вдосконалення засто�


