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ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ 

СТРАТЕГІЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

STRATEGIC INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN UKRAINE 
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т а і н ф о р м а ц і й н и х т е х н о л о г і й 
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У статті представлено авторське трак
тування поняття інновації, інноваційна 
стратегія та стратегічний інноваційний 
розвиток підприємства. Визначено напрям 
для подальшого дослідження в галузі управ
ління стратегіями інноваційного розвитку 
підприємства. Розроблено алгоритм фор
мування та реалізації інноваційної страте
ги розвитку підприємства. 
Ключові слова: інновації, стратегія, 
інноваційна стратегія, стратегічний 
інноваційний розвиток підприємств. 

В статье представлень/ авторская 

трактовка понятия инноеации, иннова-

ционная стратегия и стратегическое 

инновационное развитие предприятия. 

Определено направление для дальней-

шего исследования в обпасти управления 

стратегиями инновационного разеития 

предприятия Разработа* аггооягм 

фориироваиия и реализа^ии ілнсваихх-

ной стратегии развития предприятия. 

К Л Ю Ч Є В Ь І Є слова: инноеации. страте

гия, инновацсопная стратегия, страте

гическое инновационное развитие пред-

приятий. 

The ancle presents the author's interpreta
tion of the concept of innovation, innovative 
strategy and strategic innovation develop
ment of the enterprise. The direction for fur
ther research in the field of management of 
the strategies of innovative development of 
the enterprise is determined. The algorithm of 
formation and realization of innovative strat
egy of enterprise development is developed. 
K e y w o r d s : innovation, strategy, innovation 
strategy, strategic innovation development of 
enterprises. 

Постановка проблеми. Інноваційний шлях роз
витку передбачає постійне активне вдосконалення 
технічних і технологічних рішень під час створення 
і виробництва продукції, адекватне застосування 
організації та системи управління підприємством з 
урахуванням тенденцій техніко-економічного розви
тку глобальної економіки. Подібний активний іннова
ційний рух вимагає від підприємства не тільки без
перервного вдосконалення всіх видів діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження управління інноваційними підприєм
ствами здійснюються як українськими, так і зару
біжними вченими. Зарубіжні класики і сучасники 
менеджменту, такі як П. Друкер [1], Р. Купер [2], 
Р. Маккерті [3], М. Портер [4], Й. Шумпетер [5], 
досить глибоко опрацювали способи стратегіч
ного та організаційного розвитку інноваційних 
підприємств з урахуванням специфіки їх діяль
ності. Поняття «інновація» як економічна категорія 
з'явилося в обігу завдяки австрійському еконо
місту Й. Шумпетеру, який ще в 1911 р. запропону
вав власне бачення на зміни в розвитку і вперше 
описав інноваційний процес [5] та дав тракту
вання понять «винахід» і «нововведення», визна
чив, в чому різниця між ними, а також визначив 
роль новітніх технологій в процесі виробництва, 
важливість впровадження нових продуктів, знань. 
Нині інновації є основою економічного, науково-
технічного і соціального прогресу, виступаючи в 
сучасному суспільстві основною формою розвитку. 

Велика увага управлінню інноваціями загалом 
та інноваційними підприємствами зокрема при
ділена такими вітчизняними дослідниками, як, 
зокрема, П.П. Микитюк [6], О.І. Волков, М.П. Дени-
сенко, А.П. Гречан [7], 0 . 0 . Захаркін [8]. 

Менша кількість досліджень присвячена темі 
формування стратегії інноваційного розвитку. Ваго
мий внесок здійснили В.В. Стадник, Й.А. Йохна [9], 

всебічно розглянувши питання інноваційного роз
витку підприємства. Моделі та механізми інно
ваційного розвитку підприємств досліджували 
М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал [10]; механізм іннова
ційного розвитку, заснований на оцінці потенціалу 
інноваційного розвитку і зіставленні його з резуль
татами оцінки проблем функціонування промисло
вого підприємства розроблено Т.В. Гринько. 

Незважаючи на розв'язання багатьох теоре
тичних, методологічних і прикладних задач, нині 
не надто глибоко досліджені теоретично обґрун
товані ключові характеристики стратегічного інно
ваційного розвитку підприємств, є недостатньо 
публікацій щодо механізму стратегічного іннова
ційного розвитку. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
теоретичне обґрунтування стратегічного іннова
ційного розвитку підприємств та визначення алго
ритму формування й реалізації інноваційної стра
тегії розвитку підприємств в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційна спрямованість розвитку загалом, 
атакож наявні проблеми, які є бар'єрами для впрова
дження інновацій, викликають необхідність пошуку 
і впровадження в практику нових форм організації 
і систем управління інноваційною діяльністю, під
ходів до її активізації, реалізація яких дасть змогу 
поєднувати, відтворювати і використовувати різні 
типи інновацій для зростання темпів економічного 
розвитку, а також резервів підвищення ефектив
ності управління інноваційною діяльністю. 

Специфіка інноваційної діяльності зумовлю
ється змістом самого поняття інновації, характе
ристиками і класифікаціями. Інновації як зміни роз
глядаються Й. Шумпетером, з яким погоджується 
польський дослідник, економіст М. Хучек, який 
розширює межі цієї категорії, вважаючи при цьому, 
що інновація - це зміни [12, с. 67]. В законодавстві 
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України є визначення інновації' [11], проте, вчені та 
спеціалісти трактують поняття «інновації» в різних 
площинах, зокрема, деякі науковці у своїх працях 
наголошують на тому, що інновації - це процес 
або результат від процесу впровадження новацій з 
метою змін в об'єкті діяльності та одержання еконо
мічного, соціального або іншого ефекту [13, с. 11]. 

Отже, аналіз різних визначень дає змогу зро
бити висновок, що залежно від об'єкта і предмета 
дослідження різні економісти розглядають катего
рію «інновація» по-різному, при цьому в досліджен
нях можна виділити основні напрями залежно від 
виділеної сутності інновації: зміна, кінцевий резуль
тат, прогрес, сукупність заходів. Це дає змогу вия
вити низку найбільш істотних позицій, які переда
ють зміст поняття і відображені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Напрями визначення поняття «інновація» 

залежно від виділеної сутності 

Характеристика Представники, 
прихильники 

Інновація - впровадження 
нових продуктів (послуг) 
або вдосконалення технологій, 
прийняття інноваційних 
організаційно-технічних рішень 
будь-якого характеру. 

Н.І. Чухрай, 
Л.С. Лісовська, 
М. Крупка, 
Є. Уткін, 
Ю. Яковець, 
А. Добринін, 
Е. Роджерс, 
А. Гриньов 

Інновація - це процес 
(динамічний підхід), тобто коли 
створюються кращі за своїми 
якостями вироби, технології, 
який має охоплювати весь 
спектр видів діяльності 
(від дослідження до маркетингу). 

Б. Твісс, 
Б. Санто, 
В.Г. Федоренко, 
Є. Лапко 

Інновації - це підсумок, тобто 
результат проведення наукової, 
практичної, організаційної 
роботи. 

Р. Фатхутдинов, 
П.С. Харів, 
О.М. Собко, 
С. Ілляшенко, 
С. Ільєнкова 

Джерело: власні дослідження 

Дослідивши визначення, пропонуємо і четверту 
позицію, коли інновація - це стратегічний інстру
мент розвитку підприємства для підтримання кон
курентних переваг. 

Інновації мають такі характерні риси: 
-основою проведення є якісні зміни, які можуть 

привести до поліпшення або появи нового про
дукту чи технології; 

- інновація повинна приносити певний ефект; 
- основними властивостями Інновацій виступа

ють науково-технічна новизна, можливість практич
ного застосування та комерційна реалізованість. 

Таким чином, інновація - це продукт наукової 
діяльності, доведений до стадії комерційного вико
ристання і поширюється на ринку у вигляді нового 
товару або технології. У цьому дослідженні як робоче 

визначення інновації (або нововведення) пропону
ється використовувати таке: інновація - це підсум
ковий результат творчого процесу, який має форму 
нової ідеї або вдосконаленого методу, ч/ технслопі 
які будуть застосовані на практиці формування стра
тегічного розвитку підприємств, здатні задовольнити 
певні потреби людей або соціальних інститутів. 

В сучасних умовах господарювання для забез
печення темпів і якості економічного зростання, 
конкурентоспроможності продукції, що випуска
ється на внутрішніх і зовнішніх ринках, розвиток 
всіх галузей народного господарства повинен 
мати інноваційний характер. Це складне завдання, 
оскільки будь-яке сучасне підприємство стоїть 
перед вибором: якщо воно не виробляє нову про
дукцію, то рано чи пізно воно збанкрутує, якщо 
виробляє, то налагодження випуску нових виробів 
пов'язане з великими витратами, а отже, виникає 
необхідність мати достатнє фінансове забезпе
чення. Це приводить до того, що, згідно з офіцій
ними даними, станом на 1 січня 2017 р. в про
мисловості тільки 18,9% організацій самостійно 
займаються інноваціями, 16,1% займаються нау
ковими дослідженнями і розробками (рис. 1). 
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» Питома вага піщхрисмств, шо займалися інноваціями 

дослідження і розробки 

Рис. 1. Питома вага підприємств, що займалися 
інноваціями за період з 2007 по 2016 pp. 

Джерело: [15] 

Отже, перебуваючи в постійній конкурентній 
боротьбі, підприємство постійно має підтримувати 
і підвищувати рівень конкурентоспроможності, 
який безпосередньо пов'язаний з впровадженням 
інновацій та інноваційною активністю. З огляду на 
цілі виникнення виділяють оперативні, тактичні 
і стратегічні інновації. Оперативні виступають 
реакцією на дії конкурентів і спрямовані на вижи
вання та збереження фірми. Тактичні так само є 
відповіддю на нові перетворення та дії, що здій
снюються конкурентами, але їх завдання більшою 
мірою полягає в подальшому розвитку, тому вони 
сприяють процвітанню підприємства та вимагають 
більш ретельного підходу, ніж оперативні. Страте
гічні інновації спрямовані на отримання конкурент
них переваг у перспективі, впровадження яких має 
попереджуючий характер. 
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В рамках теорії стратегічного управління підпри
ємством також еволюціонувало визначення базо
вого терміна «стратегія підприємства», яке показує, 
що методи і підходи до розробки і реалізації стратегії 
ускладнюються відповідно до постійно зростаючих 
вимог зовнішнього ділового середовища для під
тримки конкурентоспроможності основного бізнесу 
компанії. На основі аналізу літературних джерел 
встановлено, що в зарубіжній і українській теорії' 
управління в галузі стратегічного управління існу
ють різні погляди на визначення базового поняття 
«стратегія» і робиться висновок, що, незважаючи на 
різні підходи, всі наведені визначення не суперечать 
одне одному, а доповнюють одне одного, виявляючи 
основні принципи, методи і способи формування і 
реалізації стратегії як технології управління підпри
ємством, що забезпечує його максимально ефек
тивну діяльність і сталий розвиток в умовах постійно 
мінливого зовнішнього ділового середовища і вну
трішньої організації підприємства. 

Відповідно до сучасних уявлень про стратегічне 
управлінні воно є системою способів ефективного 
управління з використанням суб'єктами управ
ління комплексних технологій аналізу, прогнозу
вання, ув'язки їх результатів з цілями і завданнями 
діяльності підприємства. На думку зарубіжних 
дослідників Г. Хемел і К. Прахалад [16], суб'єкти 
управління підприємствами як економічними сис
темами повинні мати чітке уявлення про напрям, 
в якому рухається галузь і в якому вона виявиться 
в довгостроковому періоді, а також визначити 
стратегії, які дадуть змогу підвищити конкуренто
спроможність підприємства в цей час. 

Таким чином, стратегічне управління відрізня
ється від інших схожих і суміжних з ним понять 
використанням більш комплексного аналітичного 
і прогностичного інструментарію; тривалими гори
зонтами планування і визначення заходів щодо 
виконання довгострокових завдань; використан
ням комплексного підходу до забезпечення конку
рентних переваг підприємства; упором на інвес
тиційно-інноваційну активність як базової умови 
ефективного розвитку підприємств. 

Стратегію управління розвитком підприєм
ства Н.А. Кухарська [16] правильно визначає так: 
стратегія управління розвитком підприємства є 
системою управлінських впливів на економічні та 
організаційні відносини трудових колективів під
розділів підприємства щодо формування напрямів 
його розвитку і досягнення нею цілей. 

Об'єднавши вищезазначені поняття, припуска
ємо, що: 

- стратегія інноваційного розвитку підприємства -
результат об'єднання теоретичних напрацювань у 
сфері інноваційного та стратегічного менеджменту; 

- стратегія інноваційного розвитку підприєм
ства - форма комплексного довгострокового пла
нування інноваційної діяльності; 

- стратегія інноваційного розвитку підприєм
ства - елемент інноваційної діяльності. П резуль
тативності та ефективності. 

Кожен із зазначених припущень характеризує 
певний аспект інноваційної стратеги, підкреслю
ючи її найбільш суттєві риси й особливості. З пози
ції першого припущення стратегічний інновацій
ний розвиток підприємства корелює із загальною 
стратегічною метою розвитку організації і пере
ходить з розряду функціональних завдань орга
нізації у сферу концептуального корпоративного 
управління. Тоді важливо визначити пріоритет
ність окремих напрямів організаційної діяльності 
як головного джерела організаційної конкуренто
спроможності та ефективності. Як основні управ
лінські інструменти інтеграції інновацій у систему 
базових стратегічних планів підприємства вико
ристовуються об'єднані напрацювання інновацій
ного та стратегічного менеджменту. 

З позиції другого припущення акцентується 
увага на комплексному і довгостроковому харак
тері здійснення повного циклу інноваційної діяль
ності. Вибір тієї чи іншої стратегії передбачає 
формування плану НДДКР, а також всіх форм 
інноваційної діяльності, переслідуючи дві основні 
мети, такі як ефективний розподіл і використання 
ресурсів і забезпечення ефективного пристосу
вання до зміни зовнішнього середовища. 

Стратегічний інноваційний розвиток підприєм
ства також може розглядатися в контексті реалі
зації інновацій. Будь-які інновації спочатку припус
кають їх планування, яке тісно пов'язане з цілями 
і можливостями організації. 

Спільним знаменником, що об'єднує всі під
ходи до дослідження стратегій інноваційного роз
витку, є надання стратегії інноваційної діяльності 
важливої функціональної ролі в процесі оптиміза-
ції інноваційної діяльності для забезпечення. 

Логіка здійснення різних типів інноваційних 
стратегій вимагає виконання двох вимог для 
вибору стратегій інноваційного розвитку. 

Перша - це вимога прогресивності характеру 
інноваційної діяльності, який спрямований на роз
виток і підвищення ефективності діяльності під
приємства. Друга важлива умова - це позиціону
вання інноваційної стратегії як засобу досягнення 
організаційних цілей. 

Для ефективного управління інноваційним роз
витком необхідно створити обґрунтований комп
лекс дій, тобто розробити інноваційну стратегію 
підприємства. Під інноваційною стратегією підпри
ємства розуміється комплекс заходів щодо ефек
тивного використання інноваційного потенціалу 
підприємства для забезпечення довгострокового 
розвитку. Використання інноваційних стратегій є 
важливою складовою загального механізму під
тримки організаційної стабільності, а також осно
вним джерелом розвитку. 
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Оскільки формування та реалізація інноваційної 
стратегії є послідовним процесом, на нашу думку, 
доцільно розробити алгоритм формування та реа
лізації інноваційної стратегії, який відображає осно
вні етапи цього процесу. Кількість і зміст етапів 
такого алгоритму можуть відрізнятися залежно від 
форми власності, галузевої належності, розмірів, 
системи управління підприємством. На нашу думку, 
алгоритм формування та реалізації інноваційної 
стратегії розвитку стосовно промислового підпри
ємства включає такі основні етапи (рис. 2). 

Запропонований алгоритм розробки формування 
та реалізації інноваційної стратегії розвитку стосовно 
промислового підприємства включає такі етапи. 

1) Визначення мети інноваційного розвитку 
підприємства. Цілями можуть виступати збіль
шення ринкової частки компанії, підвищення кон
курентоспроможності підприємства, зростання 
ефективності системи управління. 

2) Стратегічний аналіз зовнішнього і внутріш
нього середовища підприємства. Для визначення 
факторів, що мають найбільший вплив на під
приємство, найчастіше використовується SWOT-
аналіз. Цей етап включає також визначення стадії 
життєвого циклу продукції, що дає змогу оцінити 
необхідність вкладень в розробку вдосконалених 
видів продукції, щоб уникнути погіршення ринкової 
позиції в майбутньому. 

1. Визначення мети інноваційного розвитку підприємства г* 

2. Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства 

3. Оцінка інноваційного потенціалу 

немає 

4. Вибір інноваційної стратегії: 

а) стратегія випереджального зростання; 

б) стратегія поступового зростання; 

т 
5. Формування інноваційної стратегії 

(проект або портфель інноваційних проектів) 

6. Оцінка стратегії інноваційного розвитку та її ризиків 

ні 

так 

7. Реалізація стратегії 

Рис. 2. Алгоритм формування І реалізації інноваційної стратегії промислового підприємства 

Джерело: власні дослідження 

93 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ 

3) Оцінка інноваційного потенціалу. На наступ
ному етапі з використанням отриманої інформації' 
завдяки стратегічному аналізу необхідно оцінити 
інноваційний потенціал промислового підприєм
ства. Вибір інноваційної стратегії здійснюється 
залежно від інноваційного потенціалу підприєм
ства. Важливо адекватно оцінити такий потенціал, 
оскільки правильно вибрана інноваційна стратегія 
багато в чому визначає ефективність досягнення 
поставлених цілей. 

4) Вибір інноваційної стратегії. Цілями цього 
етапу є організація проведення науково-пошу
кових досліджень, генерація ідей для розробки і 
впровадження інновацій у виробництво і подаль
шої їх комерціалізації. 

5) Формування інноваційної стратегії (проект 
або портфель інноваційних проектів). Формування 
системи організаційного, фінансового, управ
лінського, виробничого, маркетингового забез
печення стратегії інноваційного розвитку. Мета 
цього етапу полягає в розробці процедур пошуку 
і відбору, наприклад джерел фінансування інно
ваційної діяльності. Реалізація цього етапу є вирі
шальною для здійснення стратегії інноваційного 
розвитку підприємства. Для досягнення поставле
ної мети необхідно: 

- проаналізувати доступні для підприємства 
джерела фінансування інноваційної діяльності; 

- визначити необхідний обсяг фінансових 
коштів; 

- оцінити розмір наявного в розпорядженні під
приємства власного капіталу; 

- вибрати джерела поповнення ресурсів. 
6) Оцінка стратегії інноваційного розвитку та її 

ризиків. Під час оцінювання стратегії можна вико
ристовувати якісний і кількісний підходи. Якісний 
підхід орієнтований на оцінку стратегії з точки 
зору її відповідності поставленим цілям. Кількіс
ний підхід пов'язаний з оцінкою рентабельності і 
прибутковості. В результаті оцінки ефективності 
інноваційної стратегії приймається рішення про 
доцільність для підприємства її реалізації. В разі 
необхідності проводиться коригування стратегії з 
урахуванням зміни ринкової кон'юнктури, а також 
можливостями фінансування. 

7) Останнім етапом є реалізація стратегії. 
Таким чином, вибір стратегії інноваційного роз

витку залежить від раніше накопиченого досвіду 
інноваційної діяльності підприємства, профе
сіоналізму менеджерів, відповідальних за при
йняття рішень в інноваційному менеджменті, спо
живачів і можливостей практичного застосування 
результатів передбачуваних проектів. Тому для 
реалізації цілей інноваційної стратегії необхідний 
спеціалізований апарат управління, здатний інте
грувати і координувати діяльність функціональних 
і виробничих підрозділів в інноваційному процесі. 
Також необхідно безперервно здійснювати моні

торинг і діагностику ступеня відповідності ресурс
ного та інтелектуального потенціалів підприємства 
мінливим потребам ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження теоретичних аспектів 
формування і реалізації інноваційної стратегії під
приємства дало змогу розробити алгоритм фор
мування та реалізації інноваційної стратегії розви
тку підприємства, яка забезпечить оперативність 
прийняття рішень на всіх стадіях інноваційного 
процесу, допоможе скоротити терміни реалізації 
інноваційної стратегії та підвищити її ефектив
ність, що веде до конкурентної переваги підпри
ємства в довгостроковій перспективі. 

Виділимо такі передумови розвитку інновацій: 
наявність технологій, визнаних на світових ринках 
і здатних скласти фундамент інноваційної еко
номіки; ріст рівня інноваційної активності підпри
ємства; потенціал освоєння внутрішнього ринку; 
можливості розвитку інноваційної активності тем
пами, випереджаючими загальний рівень інвести
ційної активності в промисловості. 

Також виділимо такі обмеження розвитку іннова
ційної діяльності в Україні, як висока вартість впро
вадження і комерційного освоєння нововведень; 
недостатнє інвестування інноваційних процесів, 
зокрема внаслідок обмежень державного фінансу
вання; неопрацьованість механізму цільового вико
ристання коштів державного бюджету; недостатній 
обсяг власних інвестиційних коштів; нестача інвес
тицій для реконструкції застарілих потужностей; 
низька інноваційна активність промислового вироб
ництва; висока конкурентоспроможність зарубіжних 
наукоємних товарів; відсутність стимулів для підпри
ємств впроваджувати інновації та нові технології; 
слабка організація коопераційних та інтеграційних 
процесів; нестача кваліфікованого персоналу (про
фесійних менеджерів інноваційних процесів). 

Економічна ситуація в країні вимагає розробки 
і вжиття заходів щодо забезпечення зростання 
виробництва перш за все за рахунок освоєння не 
просто нової продукції, а інноваційної продукції 
останніх поколінь, виробленої на основі найсучас
ніших технологій. 
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