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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку, якому притаманні динамічні проце-

си глобалізації та інтернаціоналізації, умови функціонування і характер діяльності підприємств 
суттєво змінюються.

Безперервне стимулювання інноваційного розвитку, тобто інвестування у власні дослі-
дження, інформаційно-комунікаційні технології, маркетинг, дизайн, навчання персоналу, при-
дбання нових розробок, обладнання є ефективним засобом підвищення конкурентоспроможно-
сті вітчизняних підприємств в цих умовах.

Результативність роботи підприємств залежить не лише від здатності раціонально викори-
стовувати наявні ресурси, а також від впровадження інновацій на основі використання нових 
ідей, інвестицій в нові продукти, процеси і способи ведення господарської діяльності [1]. Саме 
вони є головною передумовою економічного зростання підприємств.

Однак, поточна ситуація характеризується низьким ступенем інноваційної активності під-
приємств, що свідчить про неефективність їх роботи, а отже, про наявність комплексу науково-
практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективних інноваційних стратегій розвитку.

Важливим є розгляд проблемних питань формування інноваційних стратегій розвитку під-
приємств та визначення основних напрямків удосконалення механізмів формування інновацій-
них стратегій.

До найбільш значущих проблем формування ефективних інноваційних стратегій розвитку 
підприємств можна віднести:

— недостатню розробленість підходів до достовірної оцінки ефективності реалізації інно-
ваційних стратегій розвитку підприємств;
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— недостатній рівень вивченості галузевого інноваційного ринку при виборі конкуренто-
здатних напрямків інноваційного розвитку підприємства;

— відсутність ефективної системи управління підприємством;
— недостатню розробленість методів прогнозування життєвих циклів інновацій;
— обмеженість власних інвестиційних ресурсів і неефективне фінансове планування при реалізації 

інноваційних стратегій;
— незабезпеченість отримання максимальної віддачі від конкурентоздатних інновацій в

умовах розвитку вітчизняних промислових технологій;
— відсутність комплексної методики оцінки інноваційних ризиків при формуванні іннова-

ційних стратегій;
— брак кваліфікованих кадрів;
— недосконалість законодавчої бази.
Усі інноваційні і інвестиційні проекти передбачають досягнення певної мети, направленої 

на підвищення ефективності. В той же час аналіз літературних джерел показує, що інструмен-
ти, які використовуються, не зовсім підходять для оцінки ефективності інноваційних стратегій 
через низку обставин, пов’язаних з більшою тривалістю, ризикованістю інноваційних проектів,
ніж інвестиційних; новизною, життєвим циклом інновацій, їх конкурентоспроможністю [2…5].
Крім того, в основі інвестиційного проекту лежать доцільність його здійснення і орієнтація ви-
ключно на отримання комерційної, бюджетної та економічної ефективності.

Наявність даних диспропорцій в оцінці передбачає необхідність вдосконалення методич-
ного інструментарію, що використовується.

Інструменти оцінки інвестиційних проектів орієнтовані на оцінку абсолютної ефективнос-
ті, внаслідок чого не береться в розрахунок порівняльна оцінка ефективності, що потребує ви-
бору найбільш перспективних напрямів інноваційного розвитку. Орієнтація на максимальну 
віддачу від реалізації проекту не враховує перспективи розвитку інновації. В зв’язку з цим пер-
винним етапом оцінки ефективності повинен стати порівняльний аналіз інноваційних проектів 
з урахуванням не тільки інвестиційних критеріїв, але й показників інноваційної привабливості.

Методи оцінки інноваційних проектів повинні враховувати оцінку інтегрального показни-
ка, що дозволить оцінити загальну ефективність реалізації стратегії.

Розвиток підприємства можливий лише за умови його постійного пристосування до змін 
зовнішнього середовища. Орієнтація світової економіки на інноваційний шлях розвитку примушує 
вітчизняні підприємства відповідати новим умовам господарювання. Посилення конкуренції і ско-
рочення життєвих циклів товарів в багатьох галузях промисловості призвели до значного відста-
вання вітчизняних підприємств від світових виробників.

Основною причиною такого стану справ є слабка інформаційна база перспективних іннова-
ційних розробок. Недостатність інформації для аналізу і оцінки змін, що відбуваються в світовій 
науці і техніці, не сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств в умовах глобаліза-
ції економіки. Крім того, знижується можливість правильного вибору найбільш ефективних інно-
ваційних проектів.

Наявність проблеми інформаційної забезпеченості підсилюється наявністю проблем в управ-
лінні підприємствами. Можна виділити найбільш значущі управлінські проблеми, які не сприяють 
формуванню ефективних інноваційних стратегій розвитку підприємства:

— відсутність ефективних власників. Це призводить до того, що основна мета функціонування 
підприємств зводиться виключно до отримання прибутку без урахування стратегічного розвитку 
підприємств;

— відсутність системного підходу в управлінні підприємством, унаслідок чого зберігаєть-
ся замкнутість вітчизняних підприємств на власний потенціал з опорою на свої внутрішні дже-
рела. Отримання науково-технічних досягнень переважно відбувається через придбання урече-
влених технологій;

— зіткнення інтересів менеджменту і власників при визначенні шляхів і способів досягнення 
поставленої мети в рамках стратегій;
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— недостатня кваліфікація управлінських кадрів, що не дозволяє їм визначити основні напря-
ми інноваційного розвитку.

Для вирішення даних проблем слід створити в організаційній структурі підприємств відділи 
інноваційного розвитку, що мають виконувати такі основні функції:

— моніторинг перспективних інноваційних розробок з метою їх реалізації;
— визначення напрямів інноваційного розвитку;
— відбір найбільш перспективних інноваційних проектів.
Наявність даного відділу в структурі підприємства дозволить вирішити проблеми вибору най-

більш ефективних інновацій, виходячи з поточних потреб підприємства.
Прогнозування інноваційної діяльності відноситься до науково-технічного прогнозу й на різних її 

стадіях прогноз не може бути однаковим за термінами і методами прогнозування. Відхід від єдиної 
системи прогнозування обумовлений неоднорідністю стадій інноваційного процесу, бар’єрами, що 
виникають в ході його реалізації, труднощами з масовим впровадженням у виробництво, економіч-
ною та політичною нестабільністю. Проблеми, що виникають в ході інноваційного процесу, викли-
кають збільшення його тривалості.

Прогнозування як інноваційної, так і інших видів діяльності переважно ґрунтується на даних 
минулих років [3, 6]. Для інноваційної діяльності це будуть дані про час проходження всього ін-
новаційного циклу від стадії виникнення ідеї до стадії розповсюдження продукції.

В складній економічній обстановці питання впровадження інноваційних розробок безпосере-
дньо залежить від рівня благополучності підприємства. У цій ситуації можливість для інновацій-
ного розвитку переважно мають тільки ті галузі і підприємства, які мали можливість накопичити 
достатній капітал за рахунок високого прибутку, що й зумовлює їх більш вигідне положення в
порівнянні з галузями й підприємствами, що функціонують в умовах жорсткої конкуренції.

В той же час велика кількість промислових підприємств знаходиться в дуже важкому стані.
Вони на сьогоднішній момент не мають достатніх ресурсів для здійснення інноваційної діяльнос-
ті. При цьому відмітимо, що основним джерелом фінансування нових розробок є власні кошти.

Разом з тим власних ресурсів для реалізації інноваційної стратегії у підприємств недостат-
ньо. Отже, виникає потреба в залученні додаткових коштів. У даній ситуації виникає необхід-
ність розробки моделі оцінки доцільності залучення додаткових джерел фінансування при умо-
ві збереження власної ефективності підприємства.

У вітчизняній практиці існує думка про те, що якщо йдеться про запозичення інновації, то 
необхідно орієнтуватися тільки на самі передові технології. Це далеко не так. Технологія, яка 
може приносити максимальну віддачу на високотехнологічному підприємстві за кордоном, не 
обов’язково даватиме таку ж віддачу на вітчизняних підприємствах, які її придбали. Основною 
причиною такого стану справ є відстала технологічна база. У цій ситуації тільки системне оно-
влення устаткування дозволить отримати максимальну віддачу. Придбання ж одиничної інно-
вації не принесе очікуваної користі, оскільки не буде задіяна решта ланок виробничої системи.
Тому насамперед слід оцінити власні технологічні можливості й запозичувати тільки ті іннова-
ції, які підприємство може відразу освоїти та на їх основі забезпечити перспективний розвиток.

Отже, при виборі інноваційного проекту необхідно орієнтуватися не тільки на досягнення 
потенційно можливих абсолютних показників, але і на власну технологічну базу. Зневага даним 
чинником при формуванні інноваційних стратегій може привести до того, що очікуваний рі-
вень ефективності може бути не досягнутий.

У економічній теорії існує велика кількість різних способів оцінки ризиків: оцінка ризику 
на основі методів аналізу фінансового стану підприємства, оцінка ризику на основі доцільності 
витрат, статистичні методи оцінки ризиків, експертний метод та ін. [8], проте вони не дозволя-
ють дати комплексну оцінку ризику інноваційної діяльності підприємства. Підприємство в
умовах динамічної економіки при реалізації інноваційної стратегії взаємодіє з різними контра-
гентами ринку, кожний з яких прагне мінімізувати власні ризики. Орієнтація на досягнуті пока-
зники діяльності підприємства не може бути основою для ухвалення однозначного управлінсь-
кого рішення. В зв’язку з цим виникає необхідність в розробці комплексної методики оцінки 
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ризиків реалізації інноваційної стратегії, що враховує не тільки поточний стан підприємства,
але й перспективи його розвитку.

Персонал компанії є головним творцем нових продуктів і постачальником їх на ринок. По-
стійний його розвиток і стимулювання позитивно впливає на формування інноваційних страте-
гій і майбутнє компанії. В той же час на вітчизняних підприємствах спостерігається дефіцит 
кваліфікованих кадрів, викликаний відтоком великої кількості фахівців за рубіж та зниженням 
якості вітчизняної освіти. Крім того, скорочення інтересу до технічних напрямів освіти привело 
до значного перекосу на ринку праці. В зв’язку з цим перспективний напрям розвитку освіти 
повинен бути пов’язаний з розвитком інженерно-економічних спеціальностей, в процесі оволо-
діння якими майбутній фахівець отримував би навики не тільки в управлінні підприємством,
але й розумів би технологічні особливості виробничого процесу та можливості його удосконалення.

Недосконалість законодавчої бази збільшує ризики ведення бізнесу та не сприяє формуванню 
ефективних інноваційних стратегій. Це зрештою негативно впливає на конкурентоспроможність 
підприємств і невизначеність їх перспектив у майбутньому, що виявляється в наявності суперечно-
стей між зростаючою потребою в інноваціях та існуючими організаційно-економічними відносинами,
що у свою чергу вимагає перегляду поточної концепції стратегічного управління підприємствами.

Таким чином, розглянуто проблемні питання формування інноваційних стратегій розвитку 
підприємств. На підставі аналізу науково-практичних розробок показано неефективність інно-
ваційного розвитку підприємств та визначено основні напрямки удосконалення механізмів фо-
рмування інноваційних стратегій.
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