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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління інноваціями — це зміни з метою впровад�

ження і використання нових видів обладнання, процесів,

оновлення різних сторін інноваційної діяльності вітчизня�

ного підприємства. Досвід українських підприємств наоч�

но свідчить, що інновації неминучі і керовані. Управління
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У статті сформульовано методологічні підходи щодо стратегічного управління інноваційною

діяльністю вітчизняних підприємств. Визначено, що важливим етапом стратегічного управлін!

ня інноваційною активністю є постановка стратегічних цілей в області розробки і впроваджен!

ня нововведень на підприємствах. Обгрунтовано, що саме відсутність дієвої стратегії розвитку

економіки України на базі знань призводить до поступової втрати сфери наукових досліджень і

розробок, можливості оперативно впроваджувати їх результати в реальний сектор економіки,

реагувати на світові науково!технологічні виклики та ефективно використовувати світові роз!

робки у національних інтересах. Класифіковано інноваційні стратегії в залежності від рівня інно!

ваційної активності підприємства та виділено основні їх види.

The article formulates methodological approaches to strategic innovation management of Ukrainian

companies. Determined that important stage of strategic management innovative activity is setting

strategic goals in the development and innovation in the workplace. Proved that the lack of an effective

strategy for economic development of Ukraine on the basis of knowledge leads to a gradual loss of

areas of research and development, operational capabilities to implement the results in the real

economy and respond to the world's scientific and technological challenges and to effectively use

the global developments in the national interest. The author classified innovative strategies depending

on the level of innovative activity of the enterprise and to identify the main types.
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інноваціями — ключ до підтримки високої ефективності

виробництва, конкурентоспроможності вітчизняної про�

дукції на світових ринках, підвищенню продуктивності

праці, збільшення прибутку і, як результат, — збільшення

заробітної плати працівників грошової винагороди за пра�

цю [2].
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Актуальність завдання полягає в тому, що стійкого

соціально�економічного зростання, як свідчить досвід роз�

винених країн, можна досягнути лише на інноваційній ос�

нові за активного використання сучасних наукових розро�

бок. Згідно зі Стратегією сталого розвитку "Україна�2020"

наша країна має стати державою з сильною економікою

та передовими інноваціями. Водночас, за даними Держав�

ної служби статистики, питома вага виконаних наукових і

науково�дослідних робіт у ВВП дорівнювала у 2015 р.

0,68% [4]. Частка інноваційно�активних промислових

підприємств у країні скоротилася і становила в 2015 році

15,8% від загальної кількості підприємств. Питома вага

підприємств, що впроваджували інновації — 11,8%. Част�

ка реалізованої інноваційної продукції в загальному об�

сязі промислової продукції знизилася до 2,3% [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок в розвиток методології формування

стратегії розвитку і управління внесли вчені: Ансофф І.,

Друкер П., Котлер Ф., Томпсон А., Віханський О., Оберем�

чук В., Фатхутдінов Р. та інші. Дослідженнями проблем

розвитку інноваційної діяльності також займалися видатні

зарубіжні та вітчизняні вчені: Санто Б., Ільєнкова С., Ілля�

шенко С., Семиноженко В., Бажал Ю., Глазьєв С., Красно�

кутська А., Федулова Л.І., Чухрай Н.І., Лапіна Н.І. та ін.

Особлива увага в працях цих авторів приділена проблемам

ефективного відтворення інновацій та механізмам форму�

вання інноваційних стратегій. Однак дослідження в області

стратегії формування інноваційного потенціалу підприєм�

ства не є завершеними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формулювання методологічних підходів

щодо стратегічного управління інноваційною діяльністю

вітчизняних підприємств, бо важливим етапом стратегіч�

ного управління інноваційною активністю є в першу чергу

постановка стратегічних цілей в області розробки і впро�

вадження нововведень на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За роки незалежності рівень розвитку інноваційної

діяльності в Україні суттєво знизився і продовжує погіршу�

ватися. Інноваційна активність підприємств удвічі�втричі

нижча, ніж у країнах Європейського Союзу. Україна прак�

тично перетворюється на постачальника на зовнішні ринки

сировинних ресурсів та виробів з незначною доданою варті�

стю. Вона втрачає свої позиції у виробництві наукоємної

продукції. Валове нагромадження основного капіталу в

Україні в 2015 році зменшилося до 20%. Стрімко зростає

імпорт засобів виробництва, який досяг понад 60% вало�

вого нагромадження основного капіталу. Це удвічі вище,

ніж в розвинених країнах. Індикатор інноваційної модер�

нізації України — частка доданої вартості переробної про�

мисловості у ВВП — за підсумками 2015 року знизився до

14%, що відповідає показнику Республіки Корея шістде�

сятих років минулого століття [3].

У сучасних умовах ефективність господарювання

підприємств все більше залежить від наявності гнучких,

рухливих взаємозв'язків в організаційній структурі, тісних

контактів у процесі нововведень, спільних зусиль персо�

налу в підготовці та прийнятті рішень, інтенсивних відно�

син зі споживачами, постачальниками, діловими партне�

рами. Необхідність інноваційного розвитку виробництва

висуває нові вимоги і до управлінської діяльності на

підприємстві: її змісту, організації, форм і методів. Внаслі�

док цього формується особливий вид менеджменту, спря�

мований на управління процесами оновлення всіх еле�

ментів виробничих систем — інноваційний менеджмент. В

умовах інноваційного управління організаційна культура

повинна включати в себе неодмінну вимогу високого про�

фесіоналізму. Яскравою рисою становлення організацій�

ної культури інноваційного типу управління є створення

умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, без�

перервного самовдосконалення. Існує потреба направля�

ти значні кошти на гнучке і адаптоване використання

людських ресурсів, підвищення творчої та організаторсь�

кої активності персоналу, розвиток здібностей і професі�

оналізму працівників.

Ключова роль уряду у підтримці інноваційної діяль�

ності полягає у тому, щоб забезпечити сприятливе інсти�

туціональне середовище для прийняття рішень щодо ри�

зиків приватними інвесторами. Участь приватних власників

в інноваційних проектах зазвичай супроводжується впро�

вадженням більш ефективних методів роботи, вдоскона�

ленням техніки і технології, створенням нових виробництв,

у тому числі з іноземним капіталом, налагодженням ефек�

тивних коопераційних зв'язків з науковими установами,

постачальниками та підрядниками.

До рішень щодо мінімізації впливу ризиків на інвести�

ційно�інноваційну діяльність слід віднести: зростання об�

сягів інвестресурсів для забезпечення відповідності зако�

нодавчим вимогам розвитку вугільної галузі; коригування

бізнес�стратегій, пов'язаних з посиленням ролі держави;

посилення вимог корпоративної соцвідповідальності; оп�

тимізація процесів і впровадження засобів контролю за

витратами; удосконалення процесів бюджетування та про�

гнозування; формування стратегічної програми управлін�

ня кадровими ресурсами та корпоративної культури, спря�

мованої на розвиток потенціалу персоналу; посилення ува�

ги до питань підвищення ступеня задоволеності співробіт�

ників умовами праці; зниження ступеня впливу ризиків,

викликаних появою нових технологій, у результаті впро�

вадження системи постійного моніторингу інноваційних

технологій та обладнання, модернізації виробничих про�

цесів і продукції.

Для формування концептуальних основ стратегічного

управління інноваційною активністю доцільно розглянути

існуючі теоретичні підходи в області стратегічного управ�

ління підприємством. Сучасні школи стратегічного управ�

ління пропонують різні інструменти і методи для вирішен�

ня конкретних стратегічних завдань. Однак питання стра�

тегічного управління інноваційною діяльністю підприємств

на сьогоднішній день є недостатньо вивченими. У науковій

літературі виділені рівні стратегічного управління іннова�

ційною активністю підприємств:

— макроекономічний — визначення державних нау�

ково�технічних пріоритетів;

— мезоекономічних — визначення пріоритетів розвит�

ку інноваційної діяльності підприємств на території регіо�

ну;

— мікрорівень (рівень підприємства) — залежить від

пріоритетів, визначених на макро� і мезорівні, умов ство�

рених на території країни [5; 6].

На наш погляд, стратегічні цілі, завдання, рішення, що

приймаються на різних рівнях управління, повинні бути

узгоджені між собою і не вступати в протиріччя. Крім того,

для підвищення ефективності управління інноваційною

активністю підприємств доцільно виділити і розглянути

основні функції.

Стратегічна інновація — інновація, при впровадженні

якої фірма розраховує на отримання додаткових конку�

рентних переваг у майбутньому [2]. Підприємства, що ре�

алізують стратегічні нововведення, використовують актив�

ну (наступальну) інноваційну стратегію. Стратегічні інно�
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вації спрямовані скоріше на формування нових потреб, ніж

на задоволення існуючих запитів на ринку. Підприємство�

новатор при впровадженні стратегічної інновації виперед�

жає своїх конкурентів. Це дозволяє їй тимчасово монопо�

лізувати ринок (до моменту виведення на ринок реактив�

ної інновації найближчими конкурентами). Отриману пе�

ревагу агресивний новатор може використовувати для по�

силення своїх конкурентних позицій. Залежно від обраної

стратегії інновації, здійснювані фірмою, можуть орієнту�

ватися на існуючий платоспроможний попит на ринку або

формувати нові ринкові потреби.

Важливим етапом стратегічного управління інновацій�

ною активністю є постановка стратегічних цілей в області

розробки і впровадження нововведень на підприємстві.

Дослідження наукової літератури, присвяченій стратегіч�

ному управлінню, дозволяє виділити наступні дві основні

групи цілей: економічні та позаекономічні. Так, наприклад,

до довгострокових економічних цілей можна віднести: кон�

курентні переваги (зовнішні) і ефективність (внутрішня).

Конкурентні переваги в свою чергу забезпечуються досяг�

ненням таких підцілей, як зростання (рівень зростання

обсягу продажів, рівень зростання доходів, зростання ча�

стки ринку, розширення номенклатури продукції, розши�

рення ринків збуту) і стабільність (коливання обсягів про�

дажів, коливання доходів, використання можливостей

фірми). Ефективність (внутрішня) забезпечується за раху�

нок досягнення таких показників як ефективність викори�

стання обладнання, оборотних коштів, персоналу. В якості

основних цілей інноваційного розвитку підприємств виді�

ляють наступні: зниження собівартості і зростання прибут�

ку; виживання підприємства; зростання конкурентоспро�

можності підприємства; експансія (розширення ринків збу�

ту) [7].

Таким чином, в якості основної стратегічної мети уп�

равління інноваційною активністю доцільно визначити за�

безпечення стійкості підприємства на ринку в довгостро�

ковій перспективі за рахунок ефективної стратегії іннова�

ційного розвитку підприємства. При цьому ефективною

стратегією, на наш погляд, є стратегія, яка забезпечує

інтенсифікацію дій керівництва і персоналу підприємства

в області розробки, впровадження інновацій та призводить

до зростання основних економічних параметрів в довгост�

роковій перспективі. Відповідно до поставленої мети мо�

жуть бути визначені стратегічні завдання підприємства в

області інноваційної діяльності. До числа таких задач мо�

жуть бути, наприклад, віднесені наступні:

— інтенсифікація дій в області створення нововведень

різного виду (технологічних, організаційних, маркетинго�

вих та ін.);

— інтенсифікація дій в галузі впровадження нововве�

день різного виду;

— інтенсифікація дій в галузі використання інновацій.

Такий підхід до постановки завдань дозволяє управляти

основними процесами підприємства в сфері інновацій: гене�

рація ідей і розробка, впровадження нововведень і викорис�

тання інновацій. І в разі, якщо процеси не синхронізовані між

собою (наприклад, на підприємстві активно генеруються ідеї,

але некомерційні), можна коригувати завдання стратегічно�

го управління інноваційною активністю (наприклад, стимулю�

вати не процес генерації ідей, а підтримувати процес впро�

вадження і комерціалізації). Інформаційною основою прий�

няття рішень в області планування розвитку інноваційної

діяльності на підприємстві, на наш погляд, є результати дос�

лідження інноваційного потенціалу та інноваційного клімату,

а також результати дослідження та оцінки специфічних фак�

торів і показників інноваційної активності.

Інноваційний потенціал характеризує стан внутрішнь�

ого середовища досліджуваної системи (організації,

підприємства) і визначає рівень готовності системи до роз�

робки, впровадження та використання нововведень.

Внутрішнє середовище (інноваційний потенціал), як пра�

вило, представлене сформованою системою управління,

організацією виробничих і бізнес�процесів (рівень гнуч�

кості, автоматизації), а також наявністю необхідних для

розробки і впровадження нововведень ресурсів: фінансо�

вих, матеріально�технічних, кадрових, інформаційних.

Інноваційний клімат характеризує стан факторів зов�

нішнього середовища, які або стимулюють інноваційну

активність, або стримують її. В науковій літературі, як пра�

вило, аналізується вплив таких факторів макроклімату, як

нормативно�правова база, фінансова підтримка з боку

держави, інноваційна інфраструктура, сучасні технологічні

регламенти та ін. Інноваційний мікроклімат характери�

зується впливом таких чинників, як можливість розширен�

ня ринків збуту, наявність попиту на нові товари, послуги,

взаємодія з постачальниками і клієнтами, наявність квалі�

фікованих кадрів на ринку праці, вартість і ризики ново�

введень та ін. [8].

Дослідження стану інноваційного потенціалу та інно�

ваційного клімату, на наш погляд, дозволяє лише уявити

загальний рівень готовності і сприйнятливості системи до

нововведень, однак цього недостатньо для обгрунтування

управлінських рішень в області нововведень.

У світовій економіці переважає відкритий тип інно�

вацій, що передбачає комерціалізацію підприємствами не

тільки внутрішніх, але і зовнішніх ідей. У відкритій моделі

інноваційного розвитку кордону між внутрішнім середо�

вищем (інноваційним потенціалом) підприємства та його

навколишнім середовищем (інноваційним кліматом) ста�

ють більш розмитими, що дозволяє нововведенням легше

переміщатися. Отже, дії керівництва підприємств в умовах,

що склалися повинні бути спрямовані на інтенсифікацію

зусиль в області передачі знань і технологічного обміну.

Підприємства, що створюють об'єкти інтелектуальної влас�

ності, повинні знаходити способи отримання прибутку від

використання їх нововведень іншими підприємствами за

допомогою укладання ліцензійних угод, створення

дочірніх компаній, при цьому підприємства, що не володі�

ють достатнім інноваційним потенціалом, повинні направ�

ляти інноваційну активність на його розширення за раху�

нок придбання та впровадження об'єктів інтелектуальної

власності [9].

І в тому і в іншому випадку, інноваційна активність

підсилює здібності підприємств, розширює їх можливості,

сприяє поліпшенню фінансових результатів і забезпечує

їх сталий економічний розвиток. Для виявлення резервів

зростання інноваційної активності та інноваційного потен�

ціалу, на наш погляд, доцільно проводити дослідження

специфічних факторів, а також проводити оцінку специф�

ічних показників інноваційної активності. Таким чином,

концепція стратегічного управління інноваційною ак�

тивність підприємства крім традиційного стратегічного ана�

лізу інноваційного потенціалу та інноваційного клімату,

повинна бути доповнена дослідженням специфічних фак�

торів, що визначають рівень інноваційної активності, а та�

кож оцінкою досягнутого рівня інноваційної активності

підприємства на ринку. Результати аналізу і оцінки рівня

інноваційної активності підприємств на ринку є інформа�

ційною базою для визначення стратегії підприємства в об�

ласті розробки і впровадження інновацій.

У літературі пропонується в залежності від життєвого

циклу товару, ринкової позиції підприємства і науково�тех�

нічної політики, що проводиться, виділити наступні інно�

ваційні стратегії:

— наступальна стратегія — відрізняється високим ри�

зиком і високою окупністю у разі успіху нововведення на
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ринку. Вимагає високої кваліфі�

кації персоналу, здатності бачити

нові ринкові перспективи та вміння

швидко втілити їх у продукти. Для

її здійснення необхідна орієнтація

на дослідження в поєднанні з зас�

тосуванням нових технологій. Як

правило, до наступальної стратегії

вдаються або великі фірми — рин�

кові лідери в конкурентних галу�

зях, де позиції лідера можуть бути

підірвані в результаті впроваджен�

ня конкурентами більш доскона�

лих в науково�технічному відно�

шенні продуктів, або дрібні

підприємства, виживання і зрос�

тання яких безпосередньо залежать від реалізації даного

проекту. Головна умова наступальної стратегії — техно�

логічний ривок і швидка реакція на ринкові зміни за раху�

нок гнучкої організаційної структури і наявних унікальних

ресурсів;

— захисна стратегія — отримання прибутку, в тому

числі за рахунок низького рівня витрат;

— ліцензійна стратегія — стратегія, при якій нова тех�

нологія або продукт купуються у інших підприємств шля�

хом закупівлі ліцензії. Найчастіше для фірм ліцензія кош�

тує набагато дешевше, набувається швидше і діє надійніше,

ніж проведення власних НДДКР. Це успішна стратегія, але

для адаптації винаходу як оригінального і створює моно�

польну ситуацію продукту до умов конкретного виробниц�

тва необхідні високий технологічний рівень виробництва,

професіоналізм інженерно�технічних працівників, робіт�

ників, здатних швидко освоїти "чужу" розробку;

— проміжна стратегія — підприємство концентрує свої

зусилля на проведенні маркетингових досліджень та ви�

магає високої творчої активності персоналу маркетинго�

вих служб підприємства;

— "розбійницька" стратегія — сутність цієї стратегії

полягає в тому, що на основі нової технології фірма випус�

кає на ринок відомий продукт, що має значно поліпшені

характеристики, що зменшує загальний обсяг ринку;

— стратегія створення нового ринку — підприємство

є єдиним виробником товару [10].

Досить поширеним у науковій літературі є класифіка�

ція стратегій в залежності від типу конкурентної поведін�

ки. Віолентна стратегія (великі підприємства масового ви�

робництва з розвиненою інфраструктурою), патентна стра�

тегія (підприємства вузького сегмента з обмеженим обся�

гом виробництва), експлерентна стратегія (малі інноваційні

підприємства, орієнтовані на радикальні нововведення) і

комутантна стратегія (підприємства, що орієнтуються на

швидкоплинні потреби) [11]. На основі управління нема�

теріальними активами виділяють 5 типів інноваційних стра�

тегій підприємства [7].

У залежності від характеру інноваційних стратегій в

літературі виділяють наступні їх типи:

— атакуюча — відрізняється високим ризиком і висо�

кою окупністю у разі успіху нововведення на ринку;

— конкурентоспроможна — підприємство орієнтуєть�

ся на широке коло споживачів і характеризується широ�

ким спектром інноваційних товарів, пропонованих до впро�

вадження;

— оборонно�маркетингова — передбачає свідоме зво�

лікання з виходом нового продукту на ринок до тих пір,

поки цього не зробить лідер. При цьому підприємство

відмовляється від можливого високого рівня первинного

доходу в обмін на безпеку пізнього виходу на ринок, що

забезпечується знанням результатів продажу продукту;

— стратегія запозичення — підприємство придбає

нову технологію або товар у інших підприємств [6].

Отже, сьогодні в літературі представлено різні класи�

фікаційні ознаки і види інноваційних стратегій, які по своїй

суті не суперечать один одному. Кожна з представлених

інноваційних стратегій спрямована на вирішення тих чи

інших завдань в інноваційній сфері та може бути викорис�

тана керівництвом залежно від специфіки інноваційної

діяльності підприємства.

Однак жодна з представлених класифікацій і видів

стратегій не дозволяє в повній мірі вирішити завдання уп�

равління інноваційною активністю підприємства. У зв'яз�

ку з цим, доцільно класифікувати інноваційні стратегії в

залежності від рівня інноваційної активності підприємства

і виділити такі їх види: стратегія інноваційного лідерства;

стратегія інноваційного послідовника; стратегія інновац�

ійної залежності; стратегія інноваційної диверсифікації;

стратегія вдосконалення; стратегія інноваційної мобілі�

зації. Стратегічне управління інноваційною активністю доз�

воляє виявляти слабкі і сильні місця в інноваційних проце�

сах підприємства, виявляти фактори, що обумовлюють

виникнення "розривів" між наміченими цілями і досягну�

тими результатами, відповідно до цього приймати ефек�

тивні управлінські рішення в області нововведень.

Для успішної реалізації інноваційної стратегії на

підприємстві доцільно проведення відповідних організац�

ійних заходів:

— формування організаційної структури, а саме вклю�

чення в організаційну структуру підприємства відповідних

служб та структурних підрозділів (відділ науково�дослід�

них і дослідно�конструкторських робіт, наукові лабора�

торії і центри, відділ проектування і дизайну, відділ стра�

тегічного розвитку і нововведень, відділ маркетингу та ін.);

— розвиток інноваційної інфраструктури підприємства

(наприклад, створення центрів колективного користуван�

ня обладнанням, центрів трансферту технологій, внутріш�

ньофірмових венчурних фондів);

— формування системи мотивації для підвищення інно�

ваційної активності персоналу підприємства, що включає

як матеріальні стимули (участь в прибутку, отриманого

від впровадження запропонованих нововведень), так і мо�

ральні стимули;

— формування і розвиток відповідної інноваційної

культури (знання, вміння, навички, цінності та сприйнят�

ливість нововведень);

— розробка стандартів і регламентів в області ново�

введень.

Крім того, важливим аспектом при управлінні іннова�

ційною активністю підприємства є формування стійких

зв'язків:

— з суб'єктами ринку, які створюють нові технології, в

області придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності;
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Таблиця 1. Типи інноваційних стратегій підприємства
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— з суб'єктами ринку товарів і послуг в області фор�

мування стійкого попиту споживачів на нові товари і по�

слуги;

— з суб'єктами фінансового ринку в області форму�

вання капіталу підприємства при впровадженні нововве�

день;

— з суб'єктами ринку факторів виробництва в області

формування матеріально�технічної бази для впроваджен�

ня нововведень;

— з суб'єктами ринку трудових ресурсів в області фор�

мування кадрового потенціалу для розробки і впроваджен�

ня нововведень;

— з суб'єктами ринку освітніх послуг в області роз�

витку інтелектуального капіталу, необхідного для створен�

ня нових ідей.

Організація взаємодії з різними суб'єктами і підтри�

мання стійких зв'язків істотно підвищує ефективність реа�

лізації інноваційної діяльності підприємства. Оскільки доз�

воляє формувати капітал для інноваційного розвитку

підприємства з точки зору оптимального співвідношення

"результат/витрати".

ВИСНОВКИ
Отже, для успішного управління інноваційною діяльні�

стю і розвитку інноваційного потенціалу керівникам

підприємств доцільно брати участь в програмах державної

підтримки нововведень, використовувати послуги об'єктів

інноваційної інфраструктури (наприклад, бізнес�інкуба�

торів, технопарків, інноваційних центрів, центрів колектив�

ного користування, центрів трансферту технологій, венчур�

них фондів, консалтингових компаній та ін.), брати участь у

програмах кластеризації промислових підприємств та вста�

новленні коопераційних зв'язків. Залучення додаткових

ресурсів у цьому випадку дозволяє істотно прискорити інно�

ваційні процеси підприємства, а відповідно підвищити їх ре�

зультативність і ефективність. Для отримання адекватної оц�

інки дій працівників підприємства в області нововведень

доцільно проведення контролю інноваційної активності. Для

реалізації даної функції підприємствами використовується

технологічний аудит, який являє собою перевірку техноло�

гічних процесів, методів, прийомів і процедур з метою оцін�

ки їх продуктивності і ефективності. Крім того, для прий�

няття управлінських рішень в області розвитку нововведень

на підприємстві необхідні відповідні системи і методи оцін�

ки досягнутого рівня інноваційної активності.
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