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капіталу у венчурній індустрії України - одного з основних 
факторів привабливості країни для іноземних інвесторів і 
відсутність значимих джерел венчурного капіталу;недостатня 
інформаційна підтримка венчурної індустрії; відсутність 
економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у 
підприємства високотехнологічного сектора, які б забезпечували 
необхідний ризик для венчурних інвесторів тощо. [3] 

Для вирішення цих проблем треба усунути недоліки 
нормативно-правової бази держави, надавати підтримку розвитку 
інноваційної діяльності, розвивати фондовий ринок, покращити 
інформаційну підтримку венчурного бізнесу, готувати 
кваліфікованих менеджерів інноваційних проектів фахівців в 
управлінні власне венчурними компаніями і проектами; 
проводити обґрунтовану і дієву інноваційну політику. 
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Питаннями, пов’язаними з плануванням інноваційного 

розвитку підприємства  процесів активно розглядаються у своїх 
працях вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких: 
Перерва П. Г, Соколенко В. А, Фатхутдінов Р.А, Вергал К. Ю, 
Кропельницька С. О. Обґрунтування концепції інноваційного 
розвитку у працях Х. Барнета, П. Друкера, К. Найта, Б. Санто та 
ін. підняло роль інновацій, які в процесі взаємодії економічного 
середовища та конкуруючих суб’єктів господарювання постали 
головним фактором економічного розвитку, потіснивши 
інвестиції, та спричинили домінування інноваційної моделі 
розвитку в сучасній економіці.  

Інноваційний розвиток доцільно визначати як здатність 
підприємства динамічно розвиватися на власній основі за рахунок 
систематичного формування комплексу дій, направлених на 
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розробку, впровадження, подальшу модифікацію нововведень. 
Інноваційний потенціал виражає сукупність наявних ресурсів 
підприємства, відокремлених через їх здатність бути задіяними в 
інноваційному процесі [1]. 

Перед стратегічним інноваційним менеджментом ставиться 
завдання ефективного розподілу наявних ресурсів інноваційного 
потенціалу, визначення потреби в ресурсах для забезпечення 
нововведення впродовж всього життєвого циклу, вироблення 
комплексу дій для укріплення життєздатності та потужності 
підприємства – формування внутрішньої стратегії інноваційного 
розвитку, та адаптивної реалізації освоєних нововведень 
відповідно до етапів інноваційного процесу та змін середовища 
зовнішнього – зовнішня стратегія інноваційного розвитку (у табл. 
1).  

 
Таблиця 1 

Інтеграція функцій стратегічного й інноваційного менеджменту 
для забезпечення інноваційного розвитку підприємства [2] 

Складові інноваційного розвитку Етапи 
стратегії  Інноваційний потенціал Інноваційний процес 

Аналіз 

Дослідження стратегічних та 
інноваційних можливостей 
підприємства, виявлення 
напрямів і варіантів 
інноваційного розвитку 

Аналіз життєвого циклу 
інновацій, продукту, ринку, 
пошук способів їх практичного 
використання 

Плануван-
ня 

Розробка інноваційної стратегії 
підприємства та механізму її 
реалізації, виділення 
пріоритетних напрямів 
інноваційного розвитку з 
множини розглянутих стратегій 

Дослідницько-конструкторські 
розробки, створення зразків, 
перевірка результатів 
теоретичних досліджень, 
випробовування зразків 

Реалізація 
Ефективний розподіл і 
використання ресурсів згідно з 
запланованою стратегією 

Виведення нового продукту 
(послуги) на ринок, реалізація 
інноваційних технологій на 
підприємстві, проведення 
виробничих досліджень 

Контроль 
Формування інтегрованого стратегічного й інноваційного 
контролю для забезпечення неперервного інноваційного 
розвитку підприємства 

 
Важливість стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства формує потребу визначення місця інноваційної 
стратегії в структурі загальної стратегії підприємства. 
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Було виявлено, що перед стратегічним інноваційним 
менеджментом ставиться завдання формування внутрішньої та 
зовнішньої стратегії інноваційного розвитку. Таким чином, 
взаємозв’язок функцій стратегічного й інноваційного 
менеджментів дозволяє розробити ефективні напрями 
стратегічного управління інноваційним розвитком за рахунок 
формування інноваційної стратегії.  
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Аналіз процесів розвитку в різних галузях людської діяльності 

свідчить, що вони ґрунтуються на різного роду нововведеннях – у 
науці, техніці, організації і т.п., – втілених в нових або 
модернізованих виробах, послугах, технологіях, методах 
організації виробництва і збуту, тобто на інноваціях. Загалом, з 
економічного погляду, інновації – це засоби підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів, тоді як для окремих 
суб'єктів господарської діяльності вони є засобами адаптації до 
змін зовнішнього середовища, що здатні забезпечити тривале 
виживання і розвиток відповідно до обраної місії [1]. 

Запровадження ефективних інноваційних технологій дає 
змогу, з одного боку, підприємству отримати конкурентні 
переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого 
продукту та фінансовий стан, якісно підвищити виробничий 
потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого – потребує 
значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу ефективність 
інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного, 
своєчасного та комплексного аналізу інноваційної діяльності 
підприємства. 

Інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень 


	Второй лист
	111

