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В.В. Бальтюкевич. Формування інноваційної стратегії підприємства. Розглянуто основні про-
блеми формування інноваційної стратегії підприємства. Визначено основні чинники, які перешкоджають 
ефективному використанню наявного інноваційного потенціалу підприємств та їх розвитку. Запропоно-
вано низку заходів щодо удосконалення окремих складових механізмів, здатних активізувати інновацій-
ну активність підприємств.
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V.V. Baltyukevich. Formation of innovation strategy of an enterprise. The basic problems of forming 
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improvement of separate constituents of the mechanisms, that can enhance innovation activity of enterprises. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні поставив питання про здійснення стратегічного 

планування на всіх рівнях економічної діяльності. Все більша кількість підприємств визнає не-
обхідність стратегічного планування і активно впроваджує його. Це обумовлено зростаючою 
конкуренцією. Доводиться жити не лише сьогоднішнім днем, але передбачати і планувати мо-
жливі зміни, щоб вижити і виграти в конкурентній боротьбі.

Жодне підприємство не може досягти переваги над конкурентами по всіх комерційних ха-
рактеристиках товару і засобах його просування на ринку. Необхідне вироблення стратегії,
найбільшою мірою відповідної тенденціям розвитку ринкової ситуації і такої, що найкращим 
способом використовує сильні сторони діяльності підприємства.

Вибір стратегії є центральним моментом стратегічного планування і запорукою успіху дія-
льності підприємства. Підприємство може опинитися в кризі, якщо не зуміє передбачити обста-
вини, що змінюються, і вчасно відреагувати на них. В умовах ринкової економіки керівнику 
недостатньо мати хороший продукт, він повинен уважно стежити за появою нових технологій і
планувати їх впровадження, щоб не відстати від конкурентів.

В умовах переходу до ринкової економіки опанування мистецтва вибору стратегії стає ук-
рай актуальним, що обумовлене такими причинами: з’являється нове покоління підприємців,
багато хто з яких не має досвіду керівництва підприємством і тому туманно уявляє собі всі 
проблеми, які його очікують; господарське середовище, що змінюється, ставить і досвідчених 
керівників перед необхідністю інакше прораховувати свої дії на ринку.

В той час, коли провідні держави світу вже вийшли на рівень постіндустріального розвит-
ку, а Україна все ще бореться з кризою економіки індустріального типу, конче необхідним є
пошук шляху розвитку в напрямку до моделі економіки країн-лідерів. Таким шляхом є іннова-
ційний шлях, але в Україні ще й досі не створено ефективний механізм інноваційної діяльності 
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як на державному, так і на регіональному рівні, зокрема в межах окремих галузей, що робить 
неможливим побудову ефективної національної моделі інноваційного розвитку. Разом із тим 
така модель не зможе бути впроваджена в тому випадку, коли кожне окреме підприємство, ор-
ганізація, установа, підкомплекс, галузь і регіон не перейдуть на інноваційний шлях розвитку,
який в свою чергу визначається стратегією.

Необхідність переведення промисловості на новий шлях розвитку є визначальною у спро-
можності виходу країни з тяжкої кризи і переходу до стійкого економічного зростання. Інно-
ваційний потенціал важливий як чинник розвитку інноваційного процесу, який є органічним 
компонентом процесів суспільного відтворення. Проте цей потенціал не може бути збереже-
ним, ефективно використовуватися та бути рентабельним, якщо не будуть сформовані відпові-
дні організаційно-економічні механізми управління інноваційним розвитком на всіх рівнях гос-
подарювання : макро і мікрорівнях [1]. 

Проблемам розробки ефективного інноваційного зразка розвитку держави, побудови необ-
хідного середовища для здійснення інноваційної діяльності, досягнення макроекономічної ста-
більності і розробки цілісної політики наукової діяльності присвячені праці багатьох вітчизня-
них вчених [1...3]. 

Проте цілий ряд питань у цій сфері залишається розглянутим в недостатній мірі. Зокрема 
важливо показати необхідність реалізації інноваційного потенціалу України, підвищення інно-
ваційної активності та прискорення процесу переходу до даного інноваційного зразка розвитку 
в регіонах, організаціях, підприємствах тощо.

Забезпечення стабільного, конкурентоспроможного і сталого розвитку будь-якого регіону 
та держави, зокрема, в умовах прискорення глобалізації та інтеграції до Європейського просто-
ру, можливе лише в тому випадку, коли цей розвиток здійснюватиметься на інноваційно-
інвестиційній основі. Поєднання інвестиційної та інноваційної діяльності, вкладення значних 
коштів у сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів слід розглядати 
як найважливішу передумову ефективного функціонування галузей у відкритому конкурентно-
му середовищі.

При формуванні інноваційної стратегії підприємства треба звернути увагу на такі функ-
ції підприємства:

— реалізація потенціалу, закладеного у кожній формі власності та господарювання, забез-
печення конкуренції та співпраці між ними у справі використання інноваційного потенціалу 
при виході з економічної кризи на шлях економічного зростання;

— забезпечення збалансованості та внутрішньовиробничої пропорційності між структур-
ними ланками виробництва на інноваційній основі;

— додержання стійких стимулів підприємців, менеджерів, працівників і колективів у ство-
ренні якісно нових технологій, форм організації виробництва, маркетингового обслуговування,
реалізації кваліфікації та творчого потенціалу всіх суб’єктів відтворення;

— створення рівних економічних умов для реалізації соціально-економічного потенціалу 
кожної фірми та суб’єкта власності й господарювання в організації ефективного інноваційно-
го процесу.

Формування заходів, здатних значно активізувати інноваційну активність підприємств в
сучасних умовах, є одним з першочергових завдань.

Для реалізації інноваційних програм і поступового переходу до інноваційного типу роз-
ширеного відтворення необхідна відповідаючи цьому система організації з обґрунтованою 
структурою форм, які повинні знаходитись в постійному взаємозв’язку, єдності та взаємодії.

Функціонування кожного елемента інноваційної системи і взаємозв’язок між ними буду-
ються на принципах організації: спеціалізації, пропорційності, поєднання самоорганізації й
державного регулювання, матеріальної зацікавленості, комерційного розрахунку.

Інноваційній системі притаманні такі принципи організації, як динамічність, невизначе-
ність, адаптивність. інтеграція, надмірність. При організації інноваційного процесу необхідно 
враховувати, що при переході на нову техніку і технологію відбувається певне розбалансування 
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виробництва, що відображається на економічних показниках роботи підприємств чи інших ор-
ганізаційних структур або на взаємовідносинах між ними. Тому необхідні динамічні та цілесп-
рямовані заходи, які забезпечують взаємодію всіх структурних елементів до закінчення періоду 
освоєння нової техніки.

Інновації завжди пов’язані зі значним ризиком, тому необхідно передбачити створення си-
стеми фінансових і матеріальних резервних фондів, венчурного капіталу та системи венчур-
них фірм.

Природною умовою реалізації інноваційної політики є оздоровлення економічного середо-
вища, у якому виробничі підприємства і корпорації організують нововведення, застосовують 
новітні технології та техніку, нові форми організації праці, виробництва, маркетингової діяль-
ності, розроблені прикладною наукою та проектно-дослідною роботою. Економічна база пови-
нна бути такою, щоб стимулювати інноваційний процес на всіх його стадіях: від зародження 
нової ідеї до її реалізації в нову техніку, технологію та використання в процесі експлуатації.

Серед найбільш впливових чинників, які перешкоджають підвищенню інноваційної актив-
ності багатьох підприємств, слід відзначити катастрофічне падіння платоспроможного попиту 
на результати прикладних досліджень. Тому виникає завдання його підйому. Цьому мо-
жуть сприяти:

— підвищення якості пропозицій на технології, нову продукцію, проекти, конструкторські 
розробки, наукову інформацію та зниження собівартості наукової продукції;

— забезпечення з боку державної економічної політики платоспроможного попиту відпо-
відними структурами: підприємствами, корпораціями, ринковою інфраструктурою;

— покращення якості реклами технологічної, технічної, інноваційної та іншої інформації.
Держава фінансує на певних умовах фундаментальну науку, науково-дослідні центри, про-

ектно-дослідні організації. Виробничі підрозділи повинні отримувати замовлення на виробниц-
тво нової продукції, випробування та відпрацювання нової техніки і технологій з забезпечен-
ням гарантованої оплати за договірними цінами, які складаються в даний час на ринку [2].  

Ціноутворення на нову техніку повинне бути орієнтоване на вирішення трьох завдань:
— компенсації підвищених витрат виробника нової техніки;
— фіксації в ціні її частки, яка підлягає перерозподілу між всіма учасниками науково-

виробничого циклу;
— здешевлення нової техніки для споживача з урахуванням сфери її застосування.
Крім того, при ціноутворенні на нову техніку потрібно орієнтуватися на рівень попиту та 

пропозицій. Завищення цін на нову техніку уповільнює її застосування, а зниження — обме-
жує виробництво.

Заміна застарілого виробу кращим за якістю потребує встановлення нижчої та вищої меж 
ціни, перша з яких гарантує збереження попередньої рентабельності виробнику, а друга — 
споживачу нової техніки. Ціни на вироби параметричного ряду, які здатні задовольнити ту ж
потребу, встановлюються за допомогою надбавок і знижок. Заохочувальні надбавки (знижки)
до оптових цін реалізують диференційний науково-технологічний прибуток (збиток), що отри-
мують підприємства, які виробляють і застосовують нову (застарілу) техніку.

Держава повинна стимулювати інноваційний шлях розвитку на підприємствах і в корпора-
ціях не лише економічно обґрунтованою ціною, але й забезпеченням замовлення матеріальних 
ресурсів, централізованих поповнень своїх запасів, створенням резервних фондів на регіональ-
ному рівні.

Інноваційність підприємства визначається його стратегією. Доцільно розробляти на під-
приємствах план впровадження нововведень, який дозволить відповісти на питання: як і які но-
вовведення залучати, хто забезпечить їх введення в експлуатацію, коли вводити, які ресурси і
кошти потрібні для введення, де знайти ці кошти, як організувати роботу працівників, які бе-
руть участь в процесі впровадження нововведень.

Планування інноваційного розвитку підприємства має ряд особливостей, обумовлених специ-
фікою інноваційної діяльності. Зарубіжна та вітчизняна практика господарювання показує, що в
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умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього оточення підприємства необхідне бачення не 
тільки найближчої перспективи, але й передбачення майбутнього розвитку. Отже доцільно, щоб сис-
тема планування розвитку підприємств включала підсистеми як поточного, так і перспективного пла-
нування [3]. 

При створенні плану інноваційного розвитку підприємства слід враховувати непередбачувані 
ситуації, які можуть викликати різні ступені ризику (див. рисунок)

Непередбачуваність ситуації

Ступінь новизни нововведення 

Довготривалість розробки та впровадження інновацій

Складність системи планування через масштаб робіт та кваліфікацію працівників

Часта заміна предмета і об’єкта дослідження

Непідготовленість персоналу, інфраструктури та системи менеджменту

Значний ризик капіталовкладень

Низький рівень стандартизації компонентів інноваційного менеджменту

Перспектива отримання конкурентних переваг 

Непередбачувані ситуації при плануванні інноваційного розвитку підприємства 

Планування виступає визначальним етапом в процесі формування інноваційної стратегії 
підприємства, але навіть якщо підприємство обійшло всі можливі труднощі та загрози під час 
планування інноваційного розвитку, воно може не досягти очікуваних результатів, що поясню-
ється помилками в організації планової діяльності. До них відносять: відсутність необхідної 
інформації для прийняття стратегічних рішень та розробки стратегічних планів (як наслідок,
спостерігається низький рівень обґрунтованості планових документів); відсутність альтернати-
вних планів; недостатнє використання науково-методичного інструментарію планування; необ-
ґрунтоване визначення рівня планових показників; недосконалу систему стимулювання праців-
ників, які беруть участь у розробці та виконанні стратегічних заходів; недостатній рівень орга-
нізаційного, соціально-психологічного та фінансового забезпечення стратегічного планування;
слабо розвинену систему поточного аналізу, контролю та коригування стратегічних планів [4].  

Таким чином в сучасних динамічних умовах господарювання розробка стратегічного пла-
ну інноваційного розвитку промислового підприємства повинна обов’язково враховувати дію 
всіх чинників його внутрішнього та зовнішнього середовища, а саме:

— формування заходів, здатних значно активізувати інноваційну активність підприємств в
сучасних умовах;

— необхідність переведення промисловості на новий шлях розвитку для виходу країни з
тяжкої кризи і переходу до стійкого економічного зростання;

—необхідність реалізації інноваційного потенціалу України, підвищення інноваційної ак-
тивності та прискорення процесу переходу до нового зразка розвитку в регіонах, організаціях,
підприємствах тощо.
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