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Анотація. У статті наведено елементи концепції формування системи стратегічного управління інно-
ваційною активністю підприємств машинобудівної галузі. Також проаналізовано показники динаміки даних 
Глобального індексу інновацій за останні три роки. Загалом висвітлено роль та місце інноваційної діяльності 
в економіці країни і запропоновано можливі шляхи вдосконалення управління нею.
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Summary. The article presents elements of the concept of forming a system of strategic management of innovative 
activity of enterprises in the machine-building industry. The indicators of the dynamics of data of the global index of 
innovations over the past three years have also been analyzed. In general, the role and place of innovation activity in 
the national economy are highlighted. and suggested ways to improve its management.
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інноваційною діяльністю на підприємствах ма-
шинобудівної галузі. їх дослідженням займають-
ся як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед них 
Б. Андрушків, І. Ансофф, І. Афонін, І. Брітченко, 
Ф. Бутинець, М. Войнаренко, А. Гриньов, А. Гур-
жій, С. Ілляшенко, О. Кузьмін, П. Куліков, І. Ле-
вицька, Т. Лепейко, Л. Мельник, Л. Михайлова, 
Ф. Ніксон, В. Стадник, Г. Тарасюк, А. Томпсон, 
В. Тимофєєва, Й Шумпетер та ін.

Метою статті є формування наукових підхо-
дів щодо стратегічного управління інноваційною 
діяльністю на підприємствах машинобудівної га-
лузі з урахуванням розвитку сучасного ринкового 
стану та вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день на стратегічне управління ін-
новаційним розвитком машинобудівної галузі 
впливає багато факторів як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища. Для уникнення ри-
зиків, які вони можуть спричинити, необхідно 
контролювати не тільки кон’юнктуру світового 
ринку продукції машинобудування, а й дина-
міку підвищення ціни на сировину і матеріали, 
комунальні послуги тощо. Крім того, необхідно 
врахувати нерівні економічні умови діяльності 
суб’єктів господарювання в рамках єдиного мит-
ного і економічного простору України.

Постановка проблеми. Значимість галузі ма-
шинобудування для сучасного розвитку економі-
ки України визначається тим, що вона виробляє 
не тільки товари для кінцевих споживачів, але й 
засоби виробництва для функціонування інших 
галузей. Звідси випливає, що від того, наскільки 
розвиненим та інноваційно-орієнтованим буде 
машинобудування, залежить розвиток усієї про-
мисловості України.

З кожним роком значення інновацій для роз-
витку машинобудівної галузі зростає. Крім того, 
постає питання подальшої структурної перебудо-
ви національної економіки як одного із основних 
засобів виходу із економічної кризи. На відміну 
від інших галузей промисловості, впровадження 
прогресивних технологій та нової техніки у ма-
шинобудуванні принесе найбільший ефект і ре-
зультативність. Для виведення галузі на траєкто-
рію зростання необхідним є впровадження нової 
стратегії інноваційного розвитку, яка має на увазі 
оновлення виробничо-технічної бази. це вимагає 
реалізації дороговартісних проектів та наявності 
висококваліфікованих кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі економічного розвитку Украї-
ни існує значна кількість наукових праць щодо 
теоретичних та практичних аспектів управління 
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Значну роль в стратегічному управлінні інно-
ваційною діяльністю відіграє той факт, що на ба-
гатьох підприємствах машинобудівної галузі досі 
простежується технічне і технологічне відставан-
ня від світових брендів та західних виробників. це 
негативно впливає не тільки на якість продукції, 
але й на імідж виробника, що, у свою чергу, по-
роджує проблеми із залученням коштів на віднов-
лення обладнання та покращення репутації. Крім 
того, економічне зростання транснаціональних 
корпорацій впливає на динаміку розвитку екс-
портного потенціалу вітчизняних підприємств.

Аналіз наукових джерел свідчить, що досить 
поширеним до трактування категорії інновацій-
ної стратегії, серед сукупності підходів, є саме 
системний підхід, за якого інноваційна стратегія 
підприємства визначається як складова внутріш-
ньо-фірмової загальної стратегії чи як складова 
стратегії економічного розвитку країни. Також 
елементи інноваційної стратегії присутні у ряді 

функціональних стратегій підприємства щодо ви-
робничої діяльності, реалізації продукції, управ-
ління персоналом, маркетингу тощо.

За допомогою Глобального індексу інновацій 
Корнельського університету можна проаналізува-
ти спроможність країн світу формувати придатне 
оточення для інноваційної діяльності та проду-
кувати результативні інноваційні проекти. цей 
індекс формується із 84-х субіндексів, які узагаль-
нені за такими основними напрямами, як: інфра-
структура, інституції, людський капітал, розвиток 
ринку та бізнесу, технологічний та економічний 
розвиток.

Аналізуючи дані табл. 1, складеної на основі 
показників останніх трьох років, слід зауважити, 
що у 2016 році Україна зайняла 56 місце серед 128 
країн світу, що порівняно із попередніми роками є 
позитивною тенденцією. Однак у 2017 році країна 
посіла 50 місце, хоча показник динаміки зріс на 
1,9 пунктів.

Таблиця 1
Показники динаміки даних Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index)  

(авторська розробка за [1; 2])

Назва країни
2015 2016 2017

місце бал місце бал місце бал

Велика Британія 2 62,4 3 61,9 5 60,9

Німеччина 12 57,1 10 57,9 9 58,4

США 5 60,1 4 61,4 4 61,4

Японія 19 54,0 16 54,5 14 54,7

Польща 46 40,2 39 40,2 38 42

Російська Федерація 48 39,3 43 38,5 45 38,7

Україна 64 36,5 56 35,7 50 37,6

Казахстан 82 31,2 75 31,5 78 31,5

Також необхідно відмітити значне відставан-
ня від таких країн, як Польща, Японія, Німеччи-
на, США та Велика Британія. це є свідченням 
нагальної потреби перегляду механізмів страте-
гічного управління інноваційним розвитком ма-
шинобудівних підприємств України.

Слід зауважити, що реалізація нової страте-
гії знаходиться під впливом низки чинників, що 
обумовлює її подальше модифікування. Таким 
чином, її формування переходить із початкової 
стадії у пошук варіантів змін для внесення корек-
тивів у існуючу стратегію з метою підвищення ди-
наміки розвитку інноваційної діяльності.

Концепція формування системи стратегічно-
го управління інноваційною діяльністю підпри-
ємств машинобудівної галузі повинна базуватися 
на ряді визначальних принципів, які обумовлю-
ють ефективність, адаптованість, системність та 
динамічність інноваційних процесів. Вона повин-
на включати в себе систему управлінських рішень, 
заснованих на:

 — аналізі та врахуванні складних ринкових 
умов фінансово-господарської діяльності, що 
впливатимуть на проектування системи страте-
гічного управління інноваційною діяльністю та її 
функціональних складових на підприємстві;

 — формуванні узагальненої системи інфор-
маційних джерел з метою розробки стратегічних 
рішень та внесення коректив у стратегію іннова-
ційного розвитку, що існує;

 — вмінні передбачити результати впрова-
дження управлінських рішень, регулюючи вико-
ристання наявних та формувальних мотивів стра-
тегічної поведінки виробничо-кваліфікаційного 
персоналу;

 — орієнтації на використанні засад підходів, 
що вже існують (системного, цільового, ситуацій-
ного) до управління підприємством машинобу-
дівної галузі, що передбачає прозорість механізму 
управління інноваціями;

 — використанні відповідного інструмента-
рію, методів активізації інноваційної діяльності, 



30

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (42) 2018

удосконаленні підсистем управління та його мо-
ніторингового забезпечення.

Обрання інноваційної стратегії підприємства 
залежить не тільки від ресурсного потенціалу під-
приємства, але й від технологічних можливос-
тей, налаштованості керівництва та персоналу на 
удосконалення функціонування й забезпечення 
зростання конкурентоспроможності [3].

Для розробки доцільної стратегії інновацій-
ного розвитку важливим є не тільки аналіз ви-
робництва продукції, а й її реалізація, тому по-
дальше узагальнення обсягів реалізації продукції 
дає можливість опосередковано визначитись з 
подальшим розвитком інноваційної діяльності на 
підприємстві.

Реалізація продукції є сполучною ланкою між 
машинобудівним підприємством і споживачем. В 
умовах стратегічного управління інноваційною 
діяльністю цей показник набуває першочергово-
го значення. Обсяг реалізації продукції визнача-

ється або за відвантаженням продукції покупцям, 
або за оплатою. У табл. 2 наведено обсяг реалізо-
ваної промислової та машинобудівної продукції в 
Україні у 2015–2016 рр. [4].

Результати аналізу обсягу реалізованої про-
мислової та машинобудівної продукції показали, 
що у період 2015–2016 рр. динаміка обсягу реалі-
зованої промислової продукції в цілому була по-
зитивною. це свідчить про те, що попит на ма-
шинобудівну продукцію з кожним роком зростає, 
тому підвищується ефективність стратегічного 
управління інноваційною діяльністю машинобу-
дівних підприємств.

До факторів, які впливають на інноваційну 
діяльність, слід віднести:

 — необхідність додаткових витрат;
 — відсутність інвестора;
 — недосконалу методичну базу щодо оціню-

вання інновацій;
 — високий рівень інноваційного ризику;

Таблиця 2
Обсяг реалізованої продукції галузі машинобудування у 2015–2016 роках, млн. грн.  

(авторська розробка за [5])

Вид діяльності 2015 рік 2016 рік

Виробництво комп’ютерної техніки та оптичної продукції 8 772,9 12 366,1

Виробництво електричного устаткування 24 038,5 26 594,6

Виробництво машин та іншого устаткування 41 998,0 50 105,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів, 
напівпричепів та інших транспортних засобів

40 452,3 42 285,8

Ремонт і монтаж машин та устаткування 35 647,4 43 650,3

 — обмеженість власних фінансових ресурсів;
 — високі відсотки за кредитами;
 — недосконалість нормативно-правової бази.

Тому при розробці стратегій управління під-
приємством необхідно активізувати інноваційну 
політику, яка має своє відбиття у розвитку науко-
во-технічного потенціалу, оновленні морально 
зношених технологій і призведе до вдосконален-
ня програмного забезпечення, що вже існує. Крім 
того, доцільним є зростання рівня рентабельності 
виробничої діяльності шляхом зниження витрат 
та забезпечення фінансово-стабільного станови-
ща в цілому.

Забезпечення ефективного функціонування 
галузі машинобудування передбачає застосуван-
ня необхідних маркетингових стратегій управлін-
ня. їх особливістю є розвиток контрактних умов 
функціонування на ринку. Інноваційний розви-
ток потенціалу машинобудівної галузі має базу-
ватись на здійсненні державної інвестиційної по-
літики, спрямованої на активацію нововведень як 
пріоритетної складової стратегії підвищення кон-
курентоспроможності через використання про-
гресивних технологій [6].

Інструментами стратегічного управління ін-
новаційною діяльністю є законодавчі акти у сфері 
створення інновацій та захисту інтелектуальної 
власності, організаційно-правові форми суб’єктів 
інноваційної діяльності, інноваційна база, патен-
ти, система стандартизації та підбору кадрів, фі-
нансові інструменти та ін.

Висновки. Формування інноваційної стратегії 
обумовлене рівнем інвестиційної привабливості 
підприємств машинобудівної галузі. Оскільки за 
останні роки спостерігається позитивна динаміка 
обсягів реалізованої продукції, можна припусти-
ти, що це є результатом підвищення рівня інно-
ваційного розвитку за рахунок оновлення облад-
нання та підвищення конкурентоспроможності 
продукції.
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УДК 339.138 О. О. Добренко

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Анотація. Стаття присвячена вивченню методів аналізу і розробки процесу обслуговування, що вико-
ристовуються спеціалістами з маркетингу послуг. З’ясовано сутність, технології, переваги і недоліки ме-
тодів діаграмного проектування, точок дотику, споживчого сценарію, реінжинірингу. Досліджено спосіб 
ідентифікації споживчого кошика вигоди, створення діаграми процесу взаємодії покупця і продавця. Про-
аналізовано особливості застосовування методу споживчого сценарію в поєднанні з методом реінжинірингу, 
використання методу реінжинірингу в поєднанні з маркетинговими дослідженнями і аудитом маркетингу.

Ключові слова: маркетинг послуг, метод діаграмного проектування, метод точок дотику, метод спо-
живчого сценарію, реінжиніринг, сфера послуг.

Summary. The article is devoted to the study of methods of analysis and development of the service process used by 
service marketing specialists. The essence, technologies, advantages and disadvantages of methods of diagram design, 
points of contact, consumer scenario, reengineering are clarified. The way of identification of the consumer benefit bas-
ket, the creation of a diagram of the process of interaction between the buyer and the seller, is investigated. The features 
of application of the consumer scenario method in combination with the reengineering method are analyzed; Use of the 
method of reengineering in combination with marketing research and marketing audit.

Key words: service marketing, method of diagram design, method of points of contact, consumer scenario method, 
reengineering, services.
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Постановка проблеми. Сьогодні сфера послуг 
переживає пору змін. На зміну традиційним ме-
тодам ведення бізнесу приходять інші. Усе більше 

і більше інноваційних технологій та ретельно роз-
роблених систем сервісу входять у процеси обслу-
говування, що відповідають сучасним потребам 
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