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У світі формується новий тип підприємництва, який ґрунтується на 

знаннях та інформації й орієнтується на активізацію інноваційних процесів 

через формування і реалізацію ефективних інноваційних стратегій. У змаганнях 

між підприємствами перемагає той, хто зумів адаптувати свої стратегічні 

напрями активізації інноваційних процесів до розвитку та особливостей 

економічного простору, досягнув успіхів у комерціалізації інновацій. „Щоб 

втримати конкурентоспроможну позицію, все більше підприємств розробляють 

нові бізнес-моделі, підкріплюючи свої нововведення стратегічним 

інструментарієм”[4 с. 2]. Тобто для ефективної реалізації своїх можливостей 

підприємства переходять від поодинокого освоєння нововведень до 

комплексного процесу щодо генерування та провайдингу інновацій. 

Проблеми, пов’язані з активізацією інноваційних процесів розглядалися 

вітчизняними й зарубіжними науковцями. З проміж їх праць слід вип’ятити 

дослідження Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Друкера, Н. Кондрат’єва, 

Б. Санто, В. Галушки, О. Гудзинського, Г. Єрмакова, П. Стецюка, Л. Федулової, 

О. Ястремської та інших, однак питання щодо формування та фільтрації 

стратегічних напрямів активізації інноваційної спрямованості підприємств, та 

їх реалізації залишаються об’єктом жвавих наукових дискусій. 

Нині спостерігається стримування інноваційної  діяльності підприємств. 

Створенням і використанням передових технологій та об’єктів права 

інтелектуальної власності, а також використанням раціоналізаторських 

пропозицій займалися лише 2283 підприємства, майже дві третини з них це 

промислові підприємства. При цьому, третина промислових підприємств, які 

займалися передовими технологіями, зосереджена у м. Києві, 12,8% – у 

Харківській, 10,1% – Дніпропетровській, 8,4% – Донецькій, 3,9% – Луганській, 

3,4% – Миколаївській областях. Цікаво, що інноваційна активність у 

підприємств за останні п’ять років не перевищувала 7,1 %. Звертає увагу, що 

при збільшенні обсягів фінансування інновацій з державного бюджету, 

зростанні частки кредитування інноваційної діяльності збільшенні щорічного 

обсягу виконання наукових і науково-технічних робіт, зменшилась частка 

підприємств, які проводили інноваційну діяльність (до 6 %), тоді як в країнах 

Великої сімки їх кількість становить 70–80 % [3 с. 22]. Акцентуємо, що 

інтелектуальний потенціал країн характеризується зростанням чисельності 

докторів і кандидатів наук та підвищенням показника відносної кількості осіб з 

вищою освітою (за яким Україна входить до першої десятки економічно 

потужних країн). Нині підприємства України характеризуються технологічною 

відсталість від більшості інших країн й за показниками економічного розвитку: 

69 місце за індексом конкурентоспроможного зростання (Growth 

Competitiveness Index), 83 місце з 99 країн за індексом технологічного розвитку 



рівня (Technology Index), 52 місце з 134 – у сфері формування факторів 

інноваційного розвитку і 65 – за оснащеністю сучасними технологіями. Тобто, 

немає підстав для висновку щодо формування стійкої тенденції переорієнтації 

вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку. Водночас, слід 

акцентувати, що світ не пригальмує в своєму розвитку, щоб дати вітчизняним 

підприємствам можливість озирнутися. Високі місця у світових рейтингах 

конкурентоспроможності національних економік займають лише ті 

підприємства, видатні здобутки яких обумовленні залученням саме 

інноваційного чинника, це підприємства: Фінляндії, Великої Британії, 

Нідерландів, Сінгапура, Японії, США, Південної Кореї, Ірландії[1 с. 246]. 

Проблема визначення стратегічних напрямів активізації інноваційних 

процесів підприємств зосереджена в тому, що майбутня 

конкурентоспроможність та успішність підприємства не визначається 

існуючими умовами та регламентами. Таким чином, необхідно переглянути, що 

представляє цінність для бізнесу, а що ні. Так, Hewlett-Packard отримує більшу 

частку прибутку на товарах, яких рік назад ще навіть не випускали. Microsoft: 

Windows '95 були запущені по всьому світу за один день. Нова бізнесова 

реальність вимагає набагато більшої гнучкості. ІТ-гуру Кевін Келлі влучно 

відмітив: „Нині, багатство генерується за допомогою інновацій”. Інновації – це 

не просто питання технологій.  

Необхідність формування стратегічних напрямів активізації інноваційних 

процесів генерується, переважно, при раптових неочікуваних викликах та 

змінах зовнішнього середовища підприємства. До таких викликів та змін слід 

віднести: насичення ринку і зниження споживчого попиту; радикальні 

нововведення в техніці і технології виробництва; диверсифікованість 

виробництва, і як наслідок – розширення ринкового асортименту нововведень; 

поява на ринку принципових нововведень; загроза від конкурентів. 

Необхідність формування стратегічних напрямів активізації інноваційних 

процесів виникає і коли зростають вимоги з боку суспільства через, наприклад, 

різкі соціально-політичні зміни, що змушує підприємства різко змінювати свої 

траєкторії розвитку та орієнтири діяльності. В умовах гострої конкуренції й 

мінливості ситуації на ринку „дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на 

внутрішньому стані справ підприємства, але й виробляти довгострокову 

стратегію” [2]. Водночас, інноваційність стосується будь-якого аспекту 

діяльності підприємства – інновації в адміністративній сфері, маркетингові та 

фінансові інновації, інновації дизайну тощо. Тому, прагнучи забезпечити 

інноваційність на всіх рівнях, необхідно переглянути усі аспекти діяльності 

підприємства.  

Платформою формування стратегічних напрямів активізації інноваційних 

процесів підприємств мають бути стратегічні управлінські рішення, які: 

орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни середовища; пов’язані із 

залученням значних матеріальних ресурсів, широким використанням 

інтелектуального потенціалу; характеризуються гнучкістю, здатністю 

адаптуватися до змін ринкових умов; враховують неконтрольовані зовнішні 

чинники. Серед стратегічних напрямів активізації інноваційних процесів 



підприємств повинні бути: стратегії, що спрямовані на одержання нових 

продуктів, технологій і послуг; застосування нових методів НДДКР, 

виробництва, маркетингу й управління; перехід до нових організаційних 

структур; застосування нових видів ресурсів і нових підходів до використання 

традиційних ресурсів.  

Формування стратегічних напрямів активізації інноваційних процесів 

підприємств не може відбуватися ідентично для усіх підприємств. Кожне 

підприємство, навіть в межах однієї галузі унікальне, тому і формування його 

портфеля інноваційних стратегій також оригінальне, бо залежить від позиції 

підприємства на ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, поведінки 

конкурентів, характеристик економічного простору, соціального середовища і 

багатьох інших чинників.  

Вибір ефективних стратегічних напрямів активізації інноваційних 

процесів підприємств стає основою їх успіху, прибутковості та 

конкурентоспроможності. Тільки правильно відфільтровані стратегічні напрями 

щодо невпинного інноваційного просування вперед дають шанс не тільки 

утримати, але і поліпшити позиції підприємства. Обґрунтовуючи той чи інший 

стратегічний напрям активізації інноваційних процесів підприємства, необхідно 

враховувати й те, що він має відповідати загальній стратегії розвитку 

підприємства, бути прийнятним для нього за рівнем ризику й передбачати 

готовність ринку до сприйняття нововведень.  
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