
 
ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 58 (964) 

 
65 

 

2009 р. до 163,69 у 2010 р., та деяке зменшення до 153,57 у 2011р. На ПАТ «КЗ 

«БУДМАШ» та ПАТ «ТОДАК» спостерігається тенденція до збільшення протя-

гом усього аналізованого періоду.  

Висновки. Отже, на основі проведення дослідження діяльності машинобу-

дівних підприємств, можна зробити висновок, що визначені фактори здійснюють 

вплив на здатність вітчизняних машинобудівних підприємств до проведення ре-

структуризаційних заходів.  
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Вступ. Питання формування інноваційної стратегії набувають особливої 

актуальності для вітчизняних підприємств, так як сьогодні інноваційна діяль-

ність є однією із стратегічних визначальних складових науково-технічного про-

гресу і відповідно – економічного зростання. Процес розробки інноваційної 

стратегії є найважливішою складовою частиною загальної системи стратегічного 

вибору підприємства, основними елементами якого є: загальні стратегічні цілі 

розвитку підприємства, система ділових і функціональних стратегій в розрізі йо-

го конкретних видів діяльності, способи формування і розподілу ресурсів. При 

цьому інноваційна стратегія знаходиться в певній співпідпорядкованості з інши-

ми елементами стратегічного вибору, включаючи інноваційну політику, визна-

чальну формування конкурентних переваг підприємства та його розвиток. Фор-

мування інноваційної стратегії проводиться поетапно. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Проблеми інновацій та інно-

ваційного розвитку висвітлюють такі сучасних зарубіжні та вітчизняні науковці, 

зокрема: В. Г. Божков, С. М. Ілляшенко, А. В Гриньов, І. Б. Капітан, А. А Коваль, 

Д. І. Кокурін, В. В Стадник, М. А Йохн, Г. І. Жиц, Л. І. Федулова, Й. Шумпетер, 

Т. М. Янковець та інші. Але незважаючи на поширення дослідження інновацій у 

контексті стратегічного розвитку, невирішеною проблемою залишається обґрун-

тування вибору найбільш прийнятної в точки зору відповідності сучасним пот-

ребам суспільства та адекватної стану ринкового середовища стратегії іннова-

ційного розвитку підприємства. 

Мета досліджень, постановка проблеми. Інноваційна стратегія розробля-

ється для того, щоб отримати якомога чіткіше уявлення про майбутній розвиток 

організації. Її розробка потребує активного використання системного підходу, 

який забезпечує певну збалансованість і загальний напрям розвитку. Метою 

статті є дослідження механізму розробки інноваційної стратегії підприємства та 

основних типів інноваційних стратегій, їх особливостей.  

Результати досліджень. Перехід економіки країни на інноваційний шлях 

розвитку неможливий без формування конкурентоспроможної у глобальному 

масштабі національної інноваційної системи – системи інститутів, механізмів та 

інфраструктури підтримки інноваційної діяльності у всіх сферах економіки та 

суспільного життя. Для створення ефективної національної інноваційної системи 

необхідно: 

- підвищити попит на інновації з боку більшої частини галузей економіки: 

в даний час інноваційна активність сконцентрована у вузькому числі секторів, а 
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технологічне оновлення виробництва переважно спирається на імпорт техноло-

гій, а не на вітчизняні розробки; 

- підвищити ефективність сектора генерації знань (фундаментальної та 

прикладної науки): в даний час відбувається поступова втрата створених у попе-

редні роки заділів, старіння кадрів, має місце зниження рівня досліджень, слабка 

інтеграція у світову науку і світовий ринок інновацій; 

- подолати фрагментарність створеної інноваційної інфраструктури: багато 

елементів інноваційної інфраструктури створені, але вони поки не підтримують 

інноваційний процес на протязі всього ланцюжка генерації, комерціалізації та 

впровадження інновацій. Для втілення в життя стратегії інноваційної діяльності, 

організація повинна мати відповідну організаційну структуру і такий настрій, що 

сприяли б створенню атмосфери підприємництва, атмосфери сприйняття нового 

як можливості розвитку підприємства та підвищення його конкурентоспромож-

ності. Стратегію інноваційного розвитку підприємства можна визначити як су-

купність дій і методів ведення інноваційної діяльності, що забезпечує конкурен-

тні переваги за рахунок розробки і впровадження інновацій. Вихідним моментом 

формування стратегії інноваційного розвитку може служити аналіз стану зовні-

шнього середовища. Він спрямований на виявлення можливостей і загроз в мак-

ро- і мікроекономічному оточенні. При формуванні стратегічної поведінки і ви-

борі напрямків інноваційного розвитку підприємству важливо проаналізувати 

поточні умови господарювання і оцінити перспективні зміни, які можуть відбу-

тися в результаті освоєння технологічних інновацій [3]. Розробка інноваційної 

стратегії включає [1]: 

1. Визначення загальної спрямованості інноваційної діяльності, визначаль-

ною ринковий успіх підприємства в довгостроковому періоді. 

2. Визначення пріоритетних напрямів і форм інноваційної діяльності. 

3. Формулювання цілей інноваційної діяльності, що відображають бажані 

результати розвитку підприємства і спрямованих на формування його конкурен-

тних переваг. 

4. Оптимізацію структури формованих інвестиційних ресурсів та їх розпо-

діл по найбільш важливим стратегічних напрямків інноваційної діяльності. 
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5. Вироблення інноваційної політики за прийнятими напрямками інвести-

ційної діяльності і по найбільш важливим аспектам забезпечення стійкої ринко-

вої позиції підприємства. 

6. Підтримка взаємин із зовнішнім інноваційної середовищем. 

Унікальність кожної фірми накладає свій відбиток на процес вироблення і 

втілення в життя стратегії інноваційної діяльності, але в той же час у всіх фірмах 

вибір стратегії здійснюється керівництвом фірми на основі аналізу сильних і 

слабких сторін підприємства і галузі. Кожна організація прагнути до максималь-

ного використання наявних у неї можливостей. Так само в стратегії інноваційної 

діяльності важливу роль грають: фінансові можливості фірми, кваліфікація пра-

цівників і часовий фактор. Стратегія нововведень (або інноваційна політика) пе-

редбачає об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень та 

спрямована на впровадження нових технологій і видів продукції. Інноваційна 

політика фірми орієнтується на досягнення майбутніх результатів через іннова-

ційний процес (стадія досліджень, запровадження нововведень у виробниче ви-

користання та нового продукту в ринкове середовище). 

На підприємствах України інноваційну діяльність здійснюють за такими на-

прямками: 

а) комплексна механізація та автоматизація цехів, дільниць і виробництв; 

б) впровадження автоматизованих і механізованих потокових ліній; 

в) введення в дію нових роботизованих технологічних комплексів, проми-

слових роботів, металорізальних верстатів з числовим програмним управлінням 

(ЧПУ), нових прогресивних технологічних процесів (маловідходних, ресурсо-

зберігаючих і безвідходних); 

г) освоєння виробництва нових видів продукції. 

Вибір оптимальної стратегії є для підприємства запорукою успіху іннова-

ційної діяльності. Стратегії інноваційної діяльності можна поділити на такі типи: 

1. Наступальна. Дану стратегію використовують підприємства, які засно-

вують свою діяльність на принципах підприємницької конкуренції. Мета насту-

пальної стратегії полягає в занятті лідируючого положення на ринку. Вона пов'я-

зана з роллю першопрохідника і заснована на власних творчих можливостях. 

Необхідною і важливою умовою реалізації цієї стратегії стає впровадження ін-

новації раніше конкурентів 



2. Оборонна. Дану стратегію використовують підприємства, які намаг

ються зберегти конкурентні позиції фірми на вже наявних ринках.Метою захи

ної стратегії поведінки підприємства є, по

сягнутої ним позиції, а по-

тніми технологіями, що вперше були створені іншими підприємствами. Нео

хідність активізації інноваційної діяльності зумовлює

ням конкурентної боротьби, вимагає прискорення процесів пристосування вир

бників до вимог ринку. Ці завдання можна вирішити тільки на основі відбору і 

впровадження лише високоефективних інноваційних проектів. Найефективн

шим вирішенням цього завдання в умовах ринку є маркетингове забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств.

3. Імітаційна. Дану стратегію використовують фірми, які мають сильні р

нкові і технологічні позиції. Міжнародний досвід свідчить, що імітаційна страт

гія є вдалою за значної державної підтримки та захисту вітчизняних підпр

ємств-інноваторів. Імітаційна стратегія передбачає додавання технічних, екон

мічних і споживчих якостей до оригіналу, тоді вона буде вдалою. Імітаційна і

новаційна стратегія є одним із спосо

товаровиробника й може сприяти підвищенню потенціалу підприємства, змі

ненню його ринкових позицій [2]. 

4. «За нагодою» Інноваційна стратегія «за нагодою» пов’язана з викори

танням інформації і можливостей, які в

риємства. Характерною рисою цієї стратегії є відсутність власної науково

технічної діяльності. Такий тип поведінки ще називають «стратегією ніші», оск

льки перевага полягає в знаходженні особливої ніші на існуючих ринк

послуг, яка має споживача з нетиповими, але значно різноманітними потребами.

Важливим показником, що характеризує ефективність інноваційної діял

ності підприємства, є питома вага конкурентоспроможної продукції, для розр

хунку якого пропонуємо використати формулу [4]:

де Пксп – питома вага конкурентоспроможної продукції, %; 

продукції, що наднормово залежується на складах підприємства, грн. Даний п
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2. Оборонна. Дану стратегію використовують підприємства, які намаг

ються зберегти конкурентні позиції фірми на вже наявних ринках.Метою захи

підприємства є, по-перше, закріплення на ринку вже д

-друге, вихід на нові ринки на основі опанування нов

тніми технологіями, що вперше були створені іншими підприємствами. Нео

хідність активізації інноваційної діяльності зумовлюється постійним загостре

ням конкурентної боротьби, вимагає прискорення процесів пристосування вир

бників до вимог ринку. Ці завдання можна вирішити тільки на основі відбору і 

впровадження лише високоефективних інноваційних проектів. Найефективн

ням цього завдання в умовах ринку є маркетингове забезпечення 

підприємств. 

3. Імітаційна. Дану стратегію використовують фірми, які мають сильні р

нкові і технологічні позиції. Міжнародний досвід свідчить, що імітаційна страт

далою за значної державної підтримки та захисту вітчизняних підпр

інноваторів. Імітаційна стратегія передбачає додавання технічних, екон

мічних і споживчих якостей до оригіналу, тоді вона буде вдалою. Імітаційна і

новаційна стратегія є одним із способів підвищення наукомісткості українського 

товаровиробника й може сприяти підвищенню потенціалу підприємства, змі

ненню його ринкових позицій [2].  

4. «За нагодою» Інноваційна стратегія «за нагодою» пов’язана з викори

танням інформації і можливостей, які виникають у зовнішньому середовищі під

риємства. Характерною рисою цієї стратегії є відсутність власної науково

технічної діяльності. Такий тип поведінки ще називають «стратегією ніші», оск

льки перевага полягає в знаходженні особливої ніші на існуючих ринк

послуг, яка має споживача з нетиповими, але значно різноманітними потребами.

Важливим показником, що характеризує ефективність інноваційної діял

ності підприємства, є питома вага конкурентоспроможної продукції, для розр

використати формулу [4]: 

питома вага конкурентоспроможної продукції, %; 

продукції, що наднормово залежується на складах підприємства, грн. Даний п
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2. Оборонна. Дану стратегію використовують підприємства, які намага-

ються зберегти конкурентні позиції фірми на вже наявних ринках.Метою захис-

перше, закріплення на ринку вже до-
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нкові і технологічні позиції. Міжнародний досвід свідчить, що імітаційна страте-
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мічних і споживчих якостей до оригіналу, тоді вона буде вдалою. Імітаційна ін-

бів підвищення наукомісткості українського 

товаровиробника й може сприяти підвищенню потенціалу підприємства, зміц-

4. «За нагодою» Інноваційна стратегія «за нагодою» пов’язана з викорис-

иникають у зовнішньому середовищі підп-

риємства. Характерною рисою цієї стратегії є відсутність власної науково-

технічної діяльності. Такий тип поведінки ще називають «стратегією ніші», оскі-

льки перевага полягає в знаходженні особливої ніші на існуючих ринках товарів і 

послуг, яка має споживача з нетиповими, але значно різноманітними потребами. 

Важливим показником, що характеризує ефективність інноваційної діяль-

ності підприємства, є питома вага конкурентоспроможної продукції, для розра-

(1) 
питома вага конкурентоспроможної продукції, %; Q скл – обсяг 

продукції, що наднормово залежується на складах підприємства, грн. Даний по-
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казник може перебувати в межах від 0 до 100%. Якщо цей показник близ

нуля, то це свідчення того, що продукція підприємства неконкурентоспроможна. 

Другий критерій – 

Створення на підприємствах інноваційно

користати внутрішні та зовні

вдяки яким витрати ресурсів на розробку і реалізацію інноваційних проектів д

дуть можливість отримати швидкі результати у вигляді нової продукції, нових 

технологічних процесів, нових способів і методів орг

ці, що забезпечить максимум ефективності при мінімальних витратах матеріал

них, трудових і фінансових ресурсів.

Завершальним етапом у процесі розробки стратегій інноваційного розви

ку є оцінка інноваційного потенціалу підприємства

значення достатності фінансово

ки стратегічної інноваційної, але і поточної виробничої діяльності [3].

Інноваційний потенціал підприємства забезпечує проведення наукових д

сліджень, експериментальних розробок і на цій основі 

них, організаційних і соціально

ном на можливості розвитку підприємства в умовах постійно зростаючої конк

рентної боротьби. 

Величину інноваційного по

кою формулою: 

де IP – інноваційний потенціал підприємства; n

ційного потенціалу підприємства; R

приємства; ki – ваговий коефіцієнт i

визначається експертно (при цьому

Інноваційну стратегію можна представити як генеральний план дій у сфері 

інноваційної діяльності підприємства, що визначає пріоритети її напрямків і о

нізацію робіт, характер формування новацій і необхідних інвестиційних ресурсів, 

а також послідовність етапів реалізації довгострокових інноваційних цілей, що 

забезпечують бажане розвиток підприємства. Вирішення проблем активізації і

новаційної діяльності підприємств 
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казник може перебувати в межах від 0 до 100%. Якщо цей показник близ

нуля, то це свідчення того, що продукція підприємства неконкурентоспроможна. 

 це сформованість комплексної програми інновацій.
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Завершальним етапом у процесі розробки стратегій інноваційного розви

ку є оцінка інноваційного потенціалу підприємства, яка проводиться з метою в

значення достатності фінансово-економічних ресурсів для забезпечення не тіл

ки стратегічної інноваційної, але і поточної виробничої діяльності [3].

Інноваційний потенціал підприємства забезпечує проведення наукових д

експериментальних розробок і на цій основі – впровадження техні

них, організаційних і соціально-економічних нововведень, впливаючи таким ч

ном на можливості розвитку підприємства в умовах постійно зростаючої конк

Величину інноваційного потенціалу підприємства можна визначити за т

    

інноваційний потенціал підприємства; n – число складових іннов

ційного потенціалу підприємства; Ri – i-я складова інноваційного потенціалу пі

коефіцієнт i-ої складової інноваційного потенціалу, який 

визначається експертно (при цьому ). 

Інноваційну стратегію можна представити як генеральний план дій у сфері 

інноваційної діяльності підприємства, що визначає пріоритети її напрямків і о

нізацію робіт, характер формування новацій і необхідних інвестиційних ресурсів, 

а також послідовність етапів реалізації довгострокових інноваційних цілей, що 

забезпечують бажане розвиток підприємства. Вирішення проблем активізації і

і підприємств – головна запорука здійснення успішних ри
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це сформованість комплексної програми інновацій. 
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шні резерви активізації інноваційної діяльності, за-

вдяки яким витрати ресурсів на розробку і реалізацію інноваційних проектів да-
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економічних ресурсів для забезпечення не тіль-

ки стратегічної інноваційної, але і поточної виробничої діяльності [3]. 
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впровадження техніч-
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головна запорука здійснення успішних рин-
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кових реформ. Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, що вихід з економіч-

ної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності. 

Висновки. Розробка стратегії інноваційного розвитку передбачає прийнят-

тя стратегічних завдань, оцінку можливостей та ресурсів для їх виконання; ана-

ліз альтернатив; підготовку конкретних програм, проектів, бюджетів; оцінку си-

льних та слабких сторін діяльності суб’єктів зі врахуванням обраних цілей: ана-

лізується стан розвитку науково-інноваційної сфери, види існуючих науково-

інноваційних структур, напрями їх діяльності та можливість конкуренції між 

ними, перспективи розвитку; обираються фактори, що приймаються за основу 

для з’ясування інноваційної стратегії. Вплив інноваційного чинника на виробни-

цтво сьогодні є радикальним і комплексним. Становлення соціально-

орієнтованої ринкової системи господарювання в Україні вимагає значного роз-

ширення масштабів інноваційної діяльності підприємств. Саме активізація інно-

ваційної діяльності на всіх ієрархічних рівнях економічної системи є найважли-

вішою передумовою підвищення ефективності виробництва на базі зростання 

продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва сукупного суспільного 

продукту та національного доходу країни. 
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В статье рассмотрены особенности формирования стратегии развития инновационной деятель-
ности украинских предприятий по определенным типам стратегии инновационной деятельности. 
Определены основные этапы инновационной стратегии предприятия и критерии, характеризующие 
эффективность инновационной деятельности предприятия.  
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In the article the features of the strategy of innovation Ukrainian enterprises for certain types of 
strategy innovation. The main stages of the innovation strategy of enterprises and the criteria that characterize 
the efficiency of innovation enterprise.  
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