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Перспективи інноваційного розвитку підприємств 

в умовах інтеграційних процесів 

 

Ситуація на зовнішніх ринках, що характеризується загостренням 

конкурентної боротьби, вимагає від підприємств застосування 

найпрогресивніших способів роботи та постійне вдосконалення систем 

управління. І саме інноваційні перетворення є способом для досягнення цієї 

мети. Якщо порівнювати організаційні нововведення (тобто інновації в 

системах управління) та інновації в продуктовій, технологічній чи процесовій 

сферах, то перші характеризуються набагато нижчими витратами.  

При цьому, ступінь їх ефективності при успішній реалізації є високою. 

Втім, ключова цінність організаційних інновацій на підприємствах полягає в 

тому, що вони стають базою для впровадження інноваційних перетворень всіх 

інших типів; їхня мета – це підготувати організацію до інноваційного шляху 

розвитку [1, с. 271-275]. 

В сучасних умовах підприємство, яке існує без орієнтації на майбутнє, 

використовує реактивний тип управління. Основна його ідея зводиться до того, 

щоб встигнути відреагувати на постійно виникаючі впливи навколишнього  

середовища. Головне завдання підприємства в такому випадку – накопичувати 

якомога більше ресурсів до виникнення несприятливих обставин. У такій 

організації немає майбутнього, якщо не зміниться характер дій, що в свою 

чергу, повинно бути забезпечено шляхом зміни ментальної моделі керівництва. 

         Протилежний  тип управління – активний. Він означає, що у підприємства 

є потреба не стільки знати минуле, скільки представляти майбутнє, тобто 

планувати його. Тоді, довівши свої уявлення про майбутнє до високого рівня 

деталізації у вигляді цілей, підприємство може приймати рішення в сучасних 

умовах. Таким чином, уже майбутнє починає керувати сучасним: підприємство 

у цьому виконує дії, які визначаються рішеннями, що диктуються сформованим 

чином  майбутнього. Головне завдання підприємства в такому випадку – 

нарощувати величину ресурсів для свого розвитку, що дозволяє йому, постійно 

розвиваючись, поступально йти вперед, випереджаючи інших [2, c. 68]. 

        У відносно стабільній економіці інноваціям нелегко вийти на ринок. 

Завданням підприємців в цей час є  впровадження в життя інноваційних змін; 

він має бути тією складовою, яка доносить ідеї до матерії, виступає 

посередником між ідеєю та її матеріалізацією. Одним із способів досягнення 

успіху у впровадженні інновацій є налагодження партнерських стосунків  з 

ініціаторами змін, які мають можливість впливати на ринок і вирішувати хід 

справи.    



Ті, хто в минулому вигравали від обмеженості вибору. Сьогодні можуть 

раціоналізувати інвестування в нові рішення, які зміцнять економіку та 

суспільство  знизу догори. Рушійною силою процесу можуть бути тисячі 

підприємців, чий безмежний ентузіазм та зацікавленість важать більше, ніж 

компенсація  будь-якої нестачі капіталу чи досвіду. Більше того, інновації з 

великим успіхом задовольнятимуть основні потреби на ринку [3, c. 72-73, 80]. 

           Процес підготовки та реалізації нововведень має бути внутрішньо 

узгоджений. На підприємстві можуть одночасно проходити різні процеси змін. 

Поки вони функціонують окремо один від одного, ефект інноваційної 

діяльності буде низький, тому необхідно визначити єдині для всіх завдання 

організаційного розвитку, загальний для всіх структурних підрозділів план змін 

структури системи управління [2, c. 69]. 

Зміни в сучасних умовах пов’язані із кризовими ситуаціями: невиконання 

планових та нормативних показників; зменшення прибутку підприємства; 

зменшення потенційних можливостей підприємства; зниження здатності бути 

конкурентоспроможним; зниження ліквідності. 

У таких умовах основне завдання підприємства – це адаптація до змін 

зовнішнього середовища, що зумовлює названі вище види змін. Має бути таке 

формування організаційної підтримки поведінки підприємства, яке б виробляло 

відповідний тип  реакції на умови, що спричинені стратегічним та поточним 

зовнішнім середовищем. Керівництву підприємства необхідно обрати таку 

організаційну структуру управління, параметри якої будуть забезпечувати 

вироблення певного типу реакції, що відповідатиме умовам реалізації обраної 

стратегії [4, с. 71-75]. 

Дослідження процесів реалізації стратегічних змін полягає у визначенні 

характеру  змін, які відбуваються на підприємствах через аналіз чинників, 

тенденцій управління ними. Технологія дослідження включає усвідомлення 

проблеми, послідовність етапів і процедур збору, обробки, упорядкування 

даних, визначення критеріїв, показників та методів аналізу, подання 

результатів. 

Інструментарій управління стратегічними змінами являє собою засоби 

управління  змінами підприємства, що забезпечують відповідно наміри та цілі  

підприємства щодо розроблення стратегічних рішень, їх  реалізацію через зміни 

та їхній контроль. Стратегії змін відповідають напрямкам стратегічного 

розвитку.  

      Розподіл стратегій змін на стратегії зовнішнього та внутрішнього 

зростання відповідає не тільки напрямкам змін, а й за рахунок яких (зовнішніх 

чи внутрішніх) засобів вони реалізуються. При цьому потрібно зазначити, що 

стратегії зовнішнього зростання (горизонтальна інтеграція, вертикальна 

інтеграція, концентрична та конгломератна диверсифікація) реалізуються через 

організаційні зміни, що відтворюються у різноманітних формах об’єднань, 

приєднань та угод [5, с. 445-451]. 

Основні бізнес-процеси – це бізнес-процеси, що беруть участь у створенні 

основної цінності, орієнтованої на споживача (виробництво продукції, 

проектування, маркетинг, збут). Допоміжні бізнес-процеси, що підтримують 



перебіг основних бізнес-процесів (матеріально-технічне забезпечення, 

управління інфраструктурою, управління персоналом, управління логістикою, 

юридичне забезпечення) [6, с. 317-322]. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно 

досліджувати сутність бізнес-процесів, практичний досвід господарської 

діяльності потужних інтегрованих структур, які створюють сприятливі умови 

для розвитку виробництва та реалізації продукції. На певному етапі розвитку 

підприємства, у зв’язку із  зміною ринкового середовища, необхідно 

досліджувати і запроваджувати інструменти перепроектування бізнес-процесів, 

а саме: реструктуризацію, реінжиніринг, інтеграцію, кластеризацію, 

бенчмаркінг, франчайзинг, що сприяють виведенню підприємства з кризового 

стану, підвищенню ефективності управління.  

Ще одним важливим інструментом перепроектування бізнес-процесів на 

підприємстві є інтеграція. Термін  «інтеграція»  охоплює  широкий  спектр  

процесів,  пов’язаних  з  узгодженням  інтересів, налагодженням  стійких  

зв’язків,  організаційним  зближенням  і  навіть  об’єднанням  суб’єктів 

підприємницької  діяльності. Основний зміст реорганізації кооперативного 

сектора – вертикальна і  горизонтальна інтеграція. 

Вертикальна інтеграція – бажання контролювати верхні поверхи 

виробничого ланцюжка для забезпечення збуту сільськогосподарської 

продукції, захисту від коливання цін на сировинних ринках і гнучкої реакції на 

запити споживачів. Вертикальна інтеграція може бути здійснена шляхом 

будівництва переробних потужностей або придбання контрольного пакета 

акцій  вже існуючих підприємств. 

Горизонтальна інтеграція – концентрація капіталу і створення єдиної 

стратегії кооперативних підприємств в даній галузі. Горизонтальна інтеграція 

може бути проведена шляхом злиття кооперативів, створення союзів або 

партнерств з метою скорочення витрат, більш раціонального використання 

потужностей і мобільності фінансових ресурсів, для виходу на споживчий 

ринок [7, с. 80-88]. 

Отже, автором досліджено переваги використання інноваційної моделі 

підприємницької діяльності, інноваційні стратегії розвитку організації, сутність 

вертикальної та горизонтальної інтеграції.   

На нашу думку, необхідно, використовуючи зарубіжний досвід розвитку 

кооперації та агропромислової інтеграції. Продовжувати дослідження 

інтегрованого виробництва за участю іноземних партнерів, формування 

регіональних господарських комплексів, розвиток по-детальної та 

технологічної спеціалізації, кооперації і комбінування виробничо-

технологічних процесів, узгодження і проведення спільної економічної, 

соціальної та науково-технічної політики. 

Варто зауважити, що потребують подальших досліджень межі Синьої 

економіки з точки зору внесків  та рішень, які існують і працюють вже 

сьогодні. Насправді, впровадження Синьої економіки гарантуватиме те, що  

людські системи, врешті, всі живі системи, зможуть досягти збалансованості  та 



безпеки, що захищатиме та спрямовуватиме їх еволюційний та регенеративний 

характер [3, с. 80]. 
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