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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

 

 

1.1. Сутність інноваційної діяльності 

Термін інноваційна діяльність нерозривно пов'язаний з еволюцією 

теорії інновацій (інноваційного розвитку), що формує теоретико–

методологічну базу життєдіяльності сучасної цивілізації. Це підтверджують і 

висновки сучасних дослідників інноваційної діяльності, відзначаючи, що 

теорія інновацій формувалась поступово, а закінченого вигляду набула лише 

у другій половині XX століття. Саме у цей період її стали розуміти як 

систему знань про теоретико–методичні проблеми НТП та методологічних 

підходів до формування інноваційної політики і механізму її реалізації, а 

також процесу трансформації досягнень науки і техніки у новий продукт, 

технологію, рішення різного характеру на всіх рівнях економічної системи.  

У витоків цієї теорії стояли Й. Шумпетер та М. Туган–Барановський, А. 

Шпітгоф і Х. Хартман. Хоча, більш глибокий аналіз наукової літератури, 

присвяченої питанням інновацій, свідчить, що у їх основу закладено усі ті 

результати досліджень, які і стали критичною масою, необхідною для 

вибудовування комплексної завершеної теорії інновацій [1; 2; 3; 4].   

Так, уже у період існування ранніх цивілізацій у працях філософів– 

економістів можна зустріти розуміння необхідності створення нового, того, 

що здатне забезпечувати більш ефективний розвиток певних сфер 

життєдіяльності суспільства у процесі пристосування людини до природи, їх 

спільного наближення одне до одного. У період середніх віків в умовах 

панування теологічного світогляду питання науки, створення нового 

розглядались переважно як неприродні, тому фактично не підіймались. Але 
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уже з 16–17 ст. у творах Т. Мора та Т. Кампанелли спостерігається 

повернення до ідей наукового розвитку, творчості тощо [5; 6].   

У цей період активно розвиваються природничі та точні науки, 

з’являється значна кількість нових навігаційних приладів, удосконалюються 

судна, з’являються нові форми організації торгівлі та бізнесу.  

Прагнення до створення нового було прикріплено не лише 

намаганнями позбутись церковного устрою та змінити засади суспільної 

життєдіяльності, а і зародженням капіталістичного способу виробництва, що 

сам став значною новацією тогочасного суспільства [7]. І поряд з цим 

виникає перший економічний напрям, який виражає ідеї капіталістичних 

перетворень та прагне систематизувати і узагальнити результати від них – 

меркантилізм.   

На думку В. Харчука, меркантилісти здійснили поштовх до 

теоретичного обґрунтування та практичної реалізації державницьких новацій 

та новацій у сфері здійснення торгівлі як основи накопичення багатства 

країни.   

Надалі ідеї створення нового були реалізовані у працях представників 

класичної політичної економії. Так, зокрема, А. Сміт, аналізуючи засади 

поділу праці, прийшов до висновку, що він не просто стимулює підвищення 

продуктивності, а і є джерелом багатства нації. В основі ж самого поділу 

праці та, відповідно, підвищення продуктивності крім підвищення вправності 

робітників та економії часу лежать винаходи. Вони у значній мірі визначають 

і ефективність конкурентної боротьби.   

Д. Рікардо, досліджуючи проблеми заробітної плати та продуктивності 

праці, зазначав, що введення нової техніки може навіть шкодити, оскільки 

призводить до зменшення рівня заробітної плати робітника.   

Пізніше К. Маркс визначить, що нововведення – це дійсна спонукальна 

сила прогресивного розвитку економічних систем.   
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У той же час, варто наголосити на тому факті, що у працях класиків та 

марксистів новації не є закономірним, а скоріше випадковим явищем, 

притаманним капіталістичній системі господарювання.   

Лише з появою теорій циклів та доведенням об’єктивної необхідності у 

інноваціях як джерелі поступального руху, росту та зростання можна 

говорити про те, що з’являється теорія інновацій у її класичному вигляді. У 

працях  

Й. А. Шумпетера, М. І. Туган–Барановського, М. Кондратьева у частині 

теорії інновацій одними з найвагоміших наукових досягнень є наступні [2; 

12; 13]:   

 проаналізували різні підходи до пояснення циклічного характеру 

розвитку виробництва і дійшли висновку, що перешкодою для безперервного 

розвитку виробництва є не стільки зовнішні обмежувальні фактори, скільки 

внутрішні властивості економічної системи, які, і породжують циклічність її 

розвитку: циклічні закономірності у відтворенні основного капіталу країни;  

 визначили, що самі цикли характеризуються дією сил 

«всмоктування і виштовхування», де силою «всмоктування» капіталу є 

результати науково– технічного розвитку, які знаходять своє застосування у 

виробництві. При цьому імпульс до інвестування виникає з потреби у 

виробництві машин та устаткування, викликаних новими технічними 

вдосконаленням, винаходами та ринками збуту. Відкриття розширюють 

«посуд капіталоутворення» і викликають необхідність його наповнення [2]. 

Актуальність ідей М. І. Туган–Барановського для теорії економічного 

розвитку. Сама ж «місткість посуду» визначається вимогами технічного 

прогресу. Проте, як тільки вона наповнюється, додаткове утворення нового 

капіталу стає непотрібним та недоцільним, гранична ефективність капіталу 

знижується до нуля, інвестування припиняється, розквіт уривається 

(механізм заповнення інвестиційного вакууму, що утворюється в кризовій 

фазі циклу, через комерціалізацію науково – технічних досягнень);  
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 сформулювали закони розвитку інноваційного процесу, де основу 

становить поведінка підприємців – новаторів на противагу традиційним 

«господарям». У сучасних умовах їх розглядають як типи ринкових стратегій 

функціонування суб'єкта господарювання: 1) стабілізаційні – збереження 

досягнутого рівня виробництва і частки ринку; 2) розвиваючі – розширення 

виробництва, частки ринку, збільшення прибутку тощо. Кінцевою точкою їх 

теорій стало запропоноване Й. Шумпетером [1] визначення інновації. Для 

нього інновація є стрибком від старої виробничої функції до нової. Він також 

визначив комбінації, які формують структуру інноваційного процесу: випуск 

нового продукту, або ж відомого продукту нової якості; впровадження 

нового, досі невідомого в конкретній галузі методу виробництва; 

проникнення на новий ринок збуту; отримання нових джерел сировини чи 

напівфабрикатів; організаційна перебудова, зокрема створення монополії чи 

її ліквідація. Праці Й. Шумпетера стали вихідною точкою переходу від 

циклічного підходу до еволюційного у аналізі інновацій. Їхні ідеї було взято 

за основу та розвинуто у теоріях економічного росту П. Дугласа, Х. Кобба, Я. 

Тінбенгера, Р. Солоу, О. Анчишкіна, Н. Калдора, Дж. Робінсон, П. Ромера, К. 

Шелла, Р. Лукаса, М. Скотта, де економічне зростання пов’язувалось не лише 

з традиційними факторами виробництва, а і з використанням результатів 

НТП. Подальші теоретичні підходи розширювали та наповнювали сутнісну 

основу теорії інновацій.   

Таким чином, на наш погляд, їх можна систематизувати на випадкові 

(докласичні, класична політична економія, марксизм), класичні (інновацій та 

інноваційного підприємництва), циклічності, економічного зростання та 

інституціональні і неоінституціональні теорії інновацій. У межах кожної з 

теорій та підходів спостерігається прагнення уточнити сутність категорії 

«інновація», визначити її основні риси, зрозуміти та окреслити напрями руху 

інноваційного процесу та значення здійснення інноваційної діяльності. Проте 

найповніше, на наш погляд, сутність та об’єктивне значення інновацій у 

процесі розвитку сучасної цивілізації відображає інституціональний напрям 
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економічної науки, оскільки саме він заклав засади для розуміння системної 

єдності їх здійснення та координації цих процесів на усіх рівнях економічної 

системи. В межах цього підходу розширене сутнісне бачення інновацій у 

частині підсистем суспільства, де вони можуть виникати та бути реалізовані 

(соціальні, економічні, політичні, культурні, науково– технологічні).   

Аналіз вище вказаних підходів дає можливість представити усю 

різноманітність підходів до відображення сутності інновацій та визначити, 

що усі їх можна класифікувати за наступними підходами табл. 1.1.  

Таблиця 1.1  

Сутність інновацій за різними підходами  

Підхід  Сутність  Представники  

Процесний  

(функціональний)  

Інновація розглядається як процес, який 

має цілеспрямований характер та 

орієнтований на здійснення змін як 

основи підвищення 

конкурентоспроможності чи отримання 

інших важливих ефектів  

А.  Турило,  О. Зінченко,  

Б. Твисс, Б. Санто, Л. 

Антонюк, В. Савчук,  

А. Поручник, Друкер, та 

ін.  

Системний   Інновації розглядаються як системи, що 

самоорганізуються і взаємодіють із 

розгалуженою структурою внутрішніх та 

зовнішніх факторів на основі узгоджених 

процесів, що детермінують динамізм 

системи  

В. Тарасевич, Ф. Валєнта 

та ін.  

Результативний  

(предметний)  

Інновації є результатом інноваційної 

діяльності і виражаються у нових 

(удосконалених) товарах , комерційному 

використанні нових (удосконалених) 

процесів або обладнання, новій або 

удосконаленій техніці, технології, 

процесі, що мають використовуватись   

Й. Шумпетер, К. Маркс,  

А. Сміт, Е. Менсфілд, Л. 

Антонюк, В. Савчук, А. 

Поручник, О. Замула, Л.  

Михайлова, П. Завлина, 

Н. Поліщук, та ін.  

Атрибутивний  

(конкурентний)  

Інновації представляються як реакція 

різних суб’єктів на виклики середовища, 

потреби суспільства тощо  

Й. Шумпетер, А. Турило.,  

О. Зінченко, П. Друкер, 

Н.  

Поліщук, Ю. Бурєнніков, 

С. Мочерний та ін.  

 

Окремі автори намагаються поєднувати різні підходи у процесі 

визначення сутності інновацій, наприклад, і як процесу і як зміни, або ж як 

процесу та атрибуту тощо. На наш погляд, атрибутивний підхід є елементом 
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усіх вище вказаних, оскільки вказує на сутнісні причини і необхідність 

впровадження інновацій.  

Проте у переважній більшості сучасних досліджень мова іде про два 

основні підходи. Ряд вчених розглядає інновацію саме як процес 

упровадження нових виробів, технологій, методів організації виробництва і 

праці, управління тощо. Інші передбачають дослідження інновації як 

продукту – результату процесів упровадження нової техніки, технології, 

методу, організації, тобто використовують атрибутивний (результативний) 

підхід.   

На наш погляд, останнє твердження має бути вихідним у дослідженні 

інновацій та розумінні їхньої сутності, оскільки: визначення інновації як 

процесу фактично призводить до ототожнення категорії «інновації» та 

«інноваційна діяльність», «інноваційний процес», а також не корелюється з 

тим, що інновації можуть мати різний результуючий характер, у т.ч. і у 

вигляді процесу, який був викликаний відповідними потребами, метою та 

проблемами; визначення інновацій як зміни також є дещо обмеженим, 

оскільки зміна виступає внутрішньою характерною рисою інновацій; 

визначення інновацій як системи також ускладнює їх розуміння, бо 

найчастіше інновація виступає складовою інноваційних систем та процесів, 

які у них відбуваються, а характер її дифузії та складності – це її ознаки. У 

той же час, не можна відкидати і того факту, що у розрізі окремих 

досліджень дана категорія може набувати і вигляду процесу та системи.   

З метою чіткого розуміння даної дефініції варто здійснити її аналіз з 

урахуванням наявності таких близьких понять, як: винахід, відкриття, 

новація, нововведення. Найчастіше під винаходом у розуміється технічне 

рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути 

практично застосоване як «продукт», «процес» та «нове застосування 

відомого продукту чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція, 

застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами 

мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин тощо) (енциклопедія). За 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC
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словами Й. Шумпетера винаходи – це ідеї, що є корисними для використання 

на терені бізнесу, але не обов’язково дійсно там впроваджуються. У ряді 

літературних джерел винахід визначається як новий спосіб вирішення 

завдання чи корисна ідея. Поряд з цим останніми роками можна зустріти і 

публікації, присвячені такому поняттю як «новина», під яким розглядається 

експериментальний чи промисловий зразок [38], що також виступає кінцевим 

результатом досліджень із втілення ідеї, готовий до подальших розробок та 

використання [39].   

Ми погоджуємось з думкою [40] про те, що поняття «новина» та 

«винахід» дуже близькі між собою за сутнісним змістом і можуть 

розглядатись як тотожні. Базуючись на цих позиціях, новину (винахід) 

доцільно визначати як результат досліджень життєздатних, практичних 

нових ідей, підходів, рішень, який готовий до подальшої розробки та 

використання. Тобто, можна припустити, що винахід стає інновацією лише у 

тому випадку, якщо матиме місце подальша його відповідна трансформація і 

практична реалізація.   

З визначенням «винахід» тісно пов’язане розуміння категорії 

«відкриття».  

За [40] відкриття вимірюється тим, що нового воно додає до пізнання 

явищ природи. Власне теоретичний фундаментальний характер відкриттів 

відрізняє їх від винаходів. Винаходи – це результати тих відкриттів, які були 

здійсненні у процесі теоретико–методологічного осмислення та пізнання 

процесів і явищ. Часто вони виступають не результатом колективних дій, а 

індивідуального творчого пошуку не завжди орієнтовані на отримання 

прибутку чи іншого ефекту. У той же час, не можна відкидати і того факту, 

що вони подібно до інновацій наділених такою рисою як новизна.   

Категорія «новація» також є складною та неоднозначною. У літературі 

вона найчастіше розглядається як процес або як результат діяльності, 

ототожнюється з інноваціями або ж розглядається як їх елемент. У ряді 

літературних джерел поняття новація розглядається як вищий рівень поряд з 
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поняттями винахід та відкриття. Можна погодитись з таким визначенням, 

оскільки, на відміну від винаходу новація є не просто рішенням, а 

характеризує практичну орієнтацію та отримання певного ефекту. Новація – 

це нова продукція (техніка), технологія, що можуть бути кінцевим 

результатом науково–технічної діяльності, реалізації ідеї, винаходу. А 

інновація – це впровадження новації. Остання з моменту впровадження стає 

нововведенням. Винахід набуває форми новації у тому випадку, якщо він має 

практичну орієнтацію.  

Якщо говорити про поняття «нововведення», то воно також не має 

однозначного трактування у літературі. Так, експерти ОЕРС виказують на те, 

що нововведення характеризують потенційну здатність бути інновацією, 

оскільки представляють собою нове застосування наукових і технічних 

знань, що призведуть до ринкового успіху. Експерти США вбачають у них 

сутність інноваційної діяльності. У цьому аспекті актуалізується діяльнісна 

основа нововведення, проте, на наш погляд, у такому випадку відбувається 

ототожнення інноваційної діяльності та нововведення. 

На думку Л. Л. Антонюка, С. М Ілляшенка, І .Р. Бузько, Р. А. 

Фатхутдінова, А. В. Тичинського є недоцільним ототожнювати терміни 

«інновація» та «нововведення». Так, А. В. Тичинський розділяє поняття 

«інновація» та «нововведення» за силою впливу на організаційні та 

виробничі процеси: інновація призводить до їх докорінної зміни, а 

нововведення – до удосконалення виробничого процесу та самого продукту 

[47].   

У той же час, згідно класифікаційних ознак інновацій варто говорити 

про те, що у обох випадках мова іде про інновації, але радикальні та 

удосконалюючи.   

Більш ґрунтовним видається позиція тих авторів, які визначають 

необхідність визначення нововведення як результату фундаментальних, 

прикладних досліджень чи наукових розробок, експериментальних робіт у 

будь–якій сфері діяльності з метою підвищення її ефективності. У такому 
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випадку мова має іти про те, що нововведення та інновація можуть 

використовуватись як синонімічні категорії, що відображають здатність 

«нового» (радикально чи частково) бути практично реалізованим та давати 

відповідний ефект. Про це говорить і семантична їх характеристика. Їхній 

аналіз у комплексі дає підстави характеризувати інновації шляхом 

врахування науково–технічного, соціально–економічного і культурного 

аспектів, зважаючи на визначальну роль науково–технічних досягнень у 

вирішенні соціально–економічних, господарських завдань на всіх рівнях 

сучасних соціально– економічних систем.   

Також, варто зазначити, що сутнісну основу інноваційних змін у всіх 

підсистемах становить ланцюг: наука–техніка–виробництво–комерціалізація 

(інституціоналізація) інновацій. Так, з точки зору розвитку та прогресу 

підходить до визначення інновацій О. В. Крисальний визначаючи, що 

інноваціями є «цілеспрямовано впроваджені людиною зміни чи 

запроектовані нею кібернетичні системи, що полягають у заміні існуючих 

станів речей іншими, що оцінюються позитивно у світлі визначених 

критеріїв і в сумі ведуть до поступу». Аналогічно П. М. Музика переконаний, 

що інноваціями можна вважати лише такі зміни, що задовольняють систему 

двох умов: забезпечують корисні результати та є складовими розвитку.  

Крім того, за доцільне визначити, що у процесі дослідження сутності 

інновацій розвивалась та набувала комплексного вигляду їх класифікація 

(табл. 1.2.).  

Таблиця 1.2.  

Класифікація інновацій 

Класифікаційна ознака  Класифікаційні угруповання інновацій  

Класифікація інновацій за П. Н. Завліним і А. В. Васильєвим  

Сфера застосування  управлінські, організаційні, соціальні, промислові та 

ін.  

Етапи НТП, результатом яких 

стала інновація  

наукові, технічні, технологічні, конструкторські, 

виробничі, інформаційні  

Ступінь інтенсивності  «Бум», рівномірна, слабка, масова  

.Темни здійснення інновацій  швидкі, уповільнені, загасаючі, наростаючі, 

рівномірні, стрибкоподібні  
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Масштаби інновацій  трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, 

великі, середні, малі  

Результативність  висока, низька, середня  

Ефективність інновацій  економічна, соціальна, екологічна, інтегральна  

Класифікація інновацій за В. В. Горшковим і Е. А. Кретовою  

 Структурна характернстнка 

інновації  

інновації на "вході" в підприємство, інновації на 

"виході" з підприємства, інновації структури 

підприємства як системи, тобто її окремих елементів  

Цільові зміни  технологічні, виробничі, економічні, торгові, 

соціальні, інновації в сфері управління  

Класифікація інновацій за Є. А. Уткіним, P. І. Морозовою, Н. І. Морозовою  

Причина виникнення  реактивні, стратегічні  

Характер задоволених потреб  орієнтація на існуючі потреби, орієнтація на 

формування нових потреб  

Класифікація інновацій за А. І. Пригожиним  

 За поширеністю  одиничні й дифузні  

 За місцем у виробничому циклі  сировинні, забезпечувальні, продуктові  

 За спадковістю  заміщуючі, скасовуючі, зворотні, відкриваючі, 

ретровведення  

За охопленням очікуваної частки 

ринку  

локальні, системні, стратегічні  

За інноваційним потенціалом і 

ступенем новизни  

радикальні, комбінаторні, удосконалювальні  

Класифікація інновацій За Чесбро  

За ступенем відкритості   відкриті та закриті   

Класифікація інновацій За С.М. Ілляшенком  

Залежно від основного 

предмета, у який вони вносять 

зміни  

соціальні, базові (науково–технічні), управлінські, 

інформаційні, продуктові, маркетингові, 

технологічні, екологічні, селитебні   

За галузевою структурою 

життєвого циклу   

галузь споживання, галузь втілення, галузь 

виникнення   

Класифікація інновацій за Я. Ван Дейком  

За ознаками їх галузевого 

призначення  

інновації в існуючих галузях; інновації, які 

створюють нові галузі; інновації, що виникають в 
інфраструктурних галузях:  

транспорті, зв'язку, освіті, соціальній сфері  

 Класифікація за Н.І. Ніронович  

За джерелами ініціативи  пряме соціальне замовлення; в результаті 

дослідження  

За ставленням суспільства до 

інновації  

позитивне; негативне; нейтральне  

За відношенням до прибутку  орієнтовані на прибуток; неорієнтовані на 

прибуток (освіта, охорона здоров’я тощо)  

За рівнем відповідності 

міжнародним стандартам якості  

відповідають; не відповідають; відповідають 

частково  

За можливістю патентування  патентоспроможні; непатентоспроможні  

За відношенням до ресурсів  капіталомісткі; наукомісткі; матеріаломісткі  
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За джерелами фінансування 

процесу впровадження інновацій  

власні кошти; залучені кошти; запозичені кошти; 

беззворотне фінансування (ґранти, субсидії тощо)  

Класифікація В. Гончаровою М., Ю. Дарнчинським  

За реалізацією промисловим 

підприємством (фірмою)  

організаційно–управлінські (ресурсного 

забезпечення, збутової діяльності, організації 

управління);  

виробничо–технологічні (науково–дослідних та 

дослідно– конструкторських робіт, матеріально–

сировинні, виробничі, технологічні);  

продуктові (кардинальні, поліпшуючі)  

 

Існує також ряд інших класифікацій, які так чи інакше повторюють 

сутнісні риси вказаних, тому у даному досліджені вони представлені 

частково.  

Інновації – це результат інноваційної діяльності, який відображається у 

предметних змінах на різних рівнях соціально–економічної системи та у 

різних її сферах, може бути отриманий на будь–якому етапі інноваційного 

процесу, характеризується наявністю економічного, соціального, 

екологічного, ресурсного, комплексного ефектів і збільшує їхні адаптаційні 

можливості у процесі розвитку.  

Запропоноване визначення дає можливість: вказати на сутнісні 

особливості інновацій у контексті категоріальної місткості теорії інновацій у 

частині уточнення відмінностей між інноваціями, винаходами, новаціями, 

відкриттями; визначити її результуючий практичний характер та цільову 

наповненість, що характеризується прагненням і можливістю отримати 

відповідний ефект; обґрунтувати можливість отримати інновації на всіх 

рівнях економічної системи та у всіх її підсистемах; визначити змістовну 

ширину інновацій, які можуть проявлятись як продукт, продукція, технологія 

чи процес; охарактеризувати її здатність та значимість у процесі 

забезпечення постійного розвитку та взаємодії усіх складових соціально–  

економічної системи на основі впровадження змін.   

Завдання, які має вирішити підприємство під час освоєння інновацій та 

відповідно результати, від інноваційного розвитку, які мають проявитись, 

представлені на рисунку 1.1 
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Рис. 1.1. Завдання та результати інноваційного розвитку підприємства 

. 

Варто також зазначити, що різні рівні соціально–економічної системи 

та її підсистеми характеризуються різними інноваціями. Так, якщо говорити 

про підприємства, то для них, на наш погляд, найбільш точно відображує 

сутність інновацій підхід, запропонований Ю. Бурєнніковим, Н. Поліщук та 

В. Ярмоленко. Крім того, за доцільне також врахувати і підходи, 

запропоновані С. Глухова, М. Чорною. У своїй сукупності вони дають 

можливість представити інновації на підприємстві за такими основними 

класифікаційними ознаками: місцем виникнення (на вході, на виході, 

внутрішньої структури підприємства); за сферою використання (процесові, 

продуктові); За ефектом (комплексний, локальний (одиничний)); за ступенем 

новизни (радикальні, поліпшуючі, псевдоінновації (модифікуючі)); за 

ступенем відкритості (джерелом виникнення) ((закриті (підприємства), 

відкриті (здійснені спільно з зовнішніми суб’єктами)); за відношенням до 

попередників (нові для підприємства, доповнюючі, заміщуючі); за 

причинами виникнення («Виклики» зовнішнього середовища, проблеми 

внутрішнього розвитку підприємства); за характером задоволення потреб 

Завдання інноваційного розвитку Результати інноваційного розвитку 

Планування та фінансова підтримка 

інновацій 

Удосконалення інструментів та методів 

стимулювання інноваційних процесів 

Створення нових видів продукції, 

вдосконалення технологічних та 

управлінських  процесів 

Розроблення системи заходів для 

активізації та навігації інноваційного 

розвитку підприємства 

Модернізація бізнес ланцюгів та виробничих 

процесів 

Спрямування ресурсів в найбільш 

перспективні види виробництва 

Розширення продуктового асортименту та 

кола клієнтів, збільшення ринкової частки 

Зміцнення конкурентних позицій 

підприємства, підвищення інноваційного 

потенціалу та максимізація прибутку 
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(існуючих потреб (задоволення наявного попиту), нових потреб (створення 

попиту)); за поширенням (дифузійні, разові) [40].  

Інші класифікаційні ознаки також є важливими для характеристики 

інновацій промислових підприємств, проте вони так чи інакше можуть бути 

описані за запропонованим, тобто бути ознаками другого рівня. Інновації на 

сьогоднішній день розуміються не як окремий об’єкт дослідження, а як 

елемент аналізу більш складних процесів – інноваційної діяльності та 

інноваційного процесу.  

У наукових працях не існує чіткого трактування даних понять. Усі 

сучасні позиції можна розділити на три принципові підходи: ототожнення 

даних понять – праці; визначення інноваційної діяльності як більш широкого 

поняття –Х. Соловій, Л. Пономаренко, визначення інноваційного процесу як 

поняття, що включає інноваційну діяльність – Л. Евсеева, І. Балабанов, С. 

Ілляшенко, Н. Краснокутьська. Якщо говорити про юридичний аспект 

вказаних категорій, то тут також існують свої розбіжності, які так чи інакше 

впливають і на економічне їх розуміння. Тому виникає необхідність 

дослідити сутність понять «інноваційний процес» та «інноваційна 

діяльність», встановити їх взаємозв’язок та визначити сучасні особливості.  

Аналіз вказаних вище підходів дає підстави зробити висновок про те, 

що поняття «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність» не є 

тотожними, проте тісно взаємопов’язаними між собою категоріями. 

Аналогічної думки дотримуються і дослідники інвестиційного процесу і 

діяльності, що тісно пов’язані з інноваційними [40]. Мова іде про 

необхідність використання рівневого підходу до розмежування даних понять. 

Людське суспільство у своїй сутності містить діяльнісну основу і через неї 

відбувається його саморозвиток і самовідтворення, що на макрорівні 

трансформується у єдиний динамічний та безперервний процес. Тут процес 

набуває форми системи, якій притаманні свої елементи, взаємозв’язки, 

принципи, функції. Він набуває форми макроекономічного процесу.   
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На мезо– та мікрорівнях економічної системи процеси набувають 

певного особистісного чи організаційного (уособленого) характеру та 

забезпечують об’єктивний закономірний рух здійснюваної діяльності. Тут 

процеси формуються у діяльності, у взаємодії суб'єктів між собою та із 

навколишнім світом. Вони активізуються і реалізуються під впливом мети, в 

умовах виникнення проблеми і шляхів її розв’язання. Мета формує процеси у 

діяльності як безперервний ланцюг дій та заходів, що реалізуються шляхом 

цілеспрямованого впливу суб’єктів та містять елемент спонтанності. 

Розгортаючись на мікро– та мезорівнях діяльність виявляє себе через процес. 

Вона орієнтована на реалізацію відповідних змін, перетворення різних сторін 

людської життєдіяльності, у т.ч. соціальних, економічних, екологічних, 

управлінських, виробничих, науково–технічних та інших з метою досягнення 

відповідного економічного, соціального чи іншого значимого результату. 

Дана логіка цілком відповідає і поняттям інноваційний процес та інноваційна 

діяльність.   

Мова де про те, що на макрорівні доцільно використовувати лише 

поняття «інноваційний процес», що характеризується макроекономічними 

параметрами системи та містить у собі діяльнісну результуючу основу різних 

суб’єктів, взаємопов’язаних між собою складними зв’язками координації та 

субординації.   

На мікро– і мезорівнях варто говорити про використання поняття 

«інноваційна діяльність», яка є сукупністю цілеспрямованих заходів, 

орієнтованих на ініціювання, створення, освоєння і реалізацію відповідних 

предметних змін, у т.ч. соціальних, економічних, екологічних, управлінських, 

виробничих, науково– технічних та інших з метою досягнення відповідного 

результату, які забезпечуються та реалізуються як складова 

макроекономічного інноваційного процесу.   

Вона відображає загальну тенденцію до якісних перетворень та 

можливість їх реалізації, тобто завжди пов'язана із переходом у якісно інший 

стан, що супроводжується ретельним переглядом застарілих положень і 
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норм, проходженням визначених етапів. Їй властиві внутрішня логіка і 

спрямованість, що, у свою чергу, визначається логікою розгортання від ідеї 

самого нововведення до його практичного використання, а також логікою 

відносин між учасниками, що у сучасних умовах є об’єктивною необхідністю 

подальшого росту і розвитку. Вона також має визначену стійкість завдяки 

наявності механізмів самовідтворення. Різні набори цих механізмів, їхнього 

сполучення обумовлюють динамічний розвиток, що виражається у аспектах 

здійснюваної діяльності на рівні підприємств, фірм, регіонів, галузей 

національного господарства та їх сукупного ефекту у межах 

макроекономічного інноваційного процесу.  

Наразі означений процес носить динамічний відкритий характер, за 

рахунок якого суб’єкти інноваційного процесу на макрорівні набувають рис, 

які забезпечують їм можливість розширювати можливості здійснюваної 

інноваційної діяльності.   

Така думка прослідковується і з урахуванням еволюції підходів до 

розуміння інноваційного процесу як послідовності відповідних етапів, що 

виражають життєвий цикл інновацій і реалізуються при здійсненні 

інноваційної діяльності, та її розгортання у сучасних умовах насамперед як 

соціально–економічної динамічної, де провідними суб’єктами виступають 

підприємницькі структури, орієнтовані на потреби ринку та підвищення 

рівня конкурентоспроможності.   

Тут ще раз можна чітко визначити, що на рівні підприємств, їх 

об’єднань та галузей варто використовувати термін інноваційна діяльність 

ширше, ніж через просте освоєння та комерціалізацію інновацій, оскільки:   

 нові ідеї наразі уже є не лише результатом фундаментальних 

досліджень, а і управлінських, підприємницьких, інженерно – технічних 

рішень, запропонованих кваліфікованими працівниками та окремими 

особами, вони можуть бути закладені у структурі ринку та відповідним 

чином інтерпретовані та трансформовані у інновації;  
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 якщо раніше ланцюг був спрямований від фундаментальних 

досліджень як джерела знань до підприємницького середовища, то наразі 

саме середовище може продукувати знання, які надалі будуть 

використовуватись у процесі фундаментальних досліджень і знову вливатись 

у ланцюг інноваційної діяльності та інноваційного процесу;   

 сама діяльність реалізується як сукупність повторюваних 

послідовних дій по продукуванню, оцінюванню, перетворенню та реалізації 

їх у вигляді конкретних інновацій, орієнтованих на задоволення зовнішніх 

(середовища) чи внутрішніх (суб’єкт діяльності) потреб;   

 вона має комплексний, системний характер і включає такі види 

роботи, як інформаційно – пошукові (ідеї, ліцензії, патенти, кадри), 

організаційні, інженерно – технічні та дослідно – наукові (винахідництво, 

раціоналізація, конструювання, створення інженерно – технічних об’єктів), 

безпосередньо виробничу, забезпечуючи (кадри, фінанси, юридичний 

супровід тощо), та маркетингову, збутову.  

Але при цьому у межах макроекономічного інноваційного процесу між 

собою тісно переплітаються усі суб’єкти та рівні інноваційної діяльності у 

частині інформаційних, ресурсних, результативних потоків, що забезпечують 

його динамічний рух, безперервність, цільову спрямованість.   

Інноваційна діяльність може мати місце у різних сферах матеріального 

і нематеріального виробництва, характеризуватись відповідною широтою 

об’єктів, суб’єктів та результатів свого здійснення.   

Серед суб’єктів інноваційної діяльності визначених законодавством та 

літературними джерелами найбільш вагоме місце посідають корпоративні 

підприємства. Варто зазначити, що по–суті, моделі нелінійного 

інноваційного процесу характеризують саме корпоративний аспект 

діяльності [61; 62].   

За словами Л. Федулової, з чим можна погодитись, «економіка 

багатьох промислових корпорацій забезпечує безпрецедентний прорив для 

зростання та модернізації продуктивних сил на базі новітніх технологій», 
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виконуючи такі важливі завдання з позицій інноваційного розвитку: 

концентрація корпоративного бізнесу у сфері інноваційної діяльності; 

забезпечення фінансування інноваційних проектів та промислових НДДКР; 

прискорення НТП; підвищення експортного потенціалу та 

конкурентоспроможності національної продукції; демонополізація ринків; 

формування раціональних технологічних та коопераційних в’язків та ін [63].  

Така їх роль у процесі здійснення інноваційної діяльності може бути 

виражена шляхом аналізу їх сутності та відповідних економіко–правових, 

організаційних та інших характеристик, яких вони набули у процесі своєї 

еволюції: форма власності, акціонування, реалізація функції праця, спектр 

можливостей залучення капіталу, розподіл функцій власності та управління, 

передача своїх часток (акцій), організаційна структура, централізованість 

управління, спосіб отримання ресурсів, відношення до ринку, межі 

діяльності, доступ до інформації, рух ресурсів, вибір партнерів, стимули та 

способи росту, способи кооперації та сфери діяльності, наявності ринкової та 

економічної влади, політика суб’єкта господарювання, організація 

внутрішніх відносин між підрозділами, розподіл (диверсифікація) ризиків, 

способи розподілу доходів, динаміка трансакційних витрат, потенціал 

зростання.   

 

 

 

 

1.2 Принципи побудови системи управління інноваційною діяльністю  

 Сучасна парадигма та концепції управління, що формувались 

починаючи з першої половини ХХ ст. дали поштовх до формування теорій і 

підходів, у яких розкривається сутність управління інноваційною діяльністю. 

Дослідженню питання управління інноваційною діяльністю приділяють 

увагу багато вчених (А. Амоша, А. Савчук, Л. Матросова, В. Колоколов, А. 

Дагаєв і інші). Вони внесли значний вклад у формування теорії управління 
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інноваційною діяльністю. Однак у більшості випадків авторами 

розглядаються лише окремі аспекти процесу управління. Тому можна 

говорити про відсутність систематизації, а в деяких випадках і урахування 

специфіки інноваційної діяльності як об'єкту управління. Зазначене 

негативно позначається на результативності впровадження нововведень і 

обумовлює необхідність подальших досліджень особливостей управління 

інноваційною діяльністю.  

Крім того, можна говорити про наявність відповідних наукових 

підходів, у межах яких вони відтворюються табл. 1.3.  

Таблиця 1.3  

Аналіз підходів до визначення управління інноваційною діяльністю 

Підхід  Сутність  

  Традиційні   

Системний  

Усі елементи управління інноваційною діяльність (завдання, 

принципи, функції, методи, інструменти) пов’язані та впливають один 

на одного. організація як система (підприємство, фірма) має вхід (мета 

діяльності, проблема, ресурси тощо), вихід (результати діяльності, 

вирішення проблеми, трансформовані ресурси), внутрішні і зовнішні 

зв’язки, фактори впливу  

Процесний  

Акцентує увагу на управлінні не окремими структурними елементами 

у процесі здійснення інноваційної діяльності, а наскрізними 
процесами, що  

пов’язують у одне ціле діяльність означених структурних елементів  

Функціональни 

й  

Управління інноваційною діяльністю розглядається як сума 

взаємопов’язаних функцій: планування, організація, мотивація, 

контроль, координація тощо. Наскрізними функціями, які їх 

пов’язують та пронизують є керування, прийняття рішень, комунікації   

Ситуаційний   

Є продовженням системного, процесного та функціонального 

підходів, оскільки розглядає конкретні ситуації та можливості впливу 

на них у організації у процесі здійснення інноваційної діяльності: 

виділення факторів, що призвели до появи ситуації, визначення їх 

пріоритетності, характеристика наслідків ситуації, пошук методів та 

інструментів впливу на неї, реалізація комплексу відповідних 

функцій, аналіз взаємозв’язку та впливу на параметри системи та 

процеси, що у ній протікають   

Модифіковані 
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Маркетинговий   

Характеризує ринкову орієнтацію інноваційної діяльності 

підприємства, коли маркетингове управління інноваційною 

активністю здійснюється на основі інтегрованої політики щодо 

розвитку інноваційного потенціалу та ініціювання маркетингових 

можливостей, спрямованих на ефективну реалізацію інноваційних 

стратегій, більш повне задоволення потреб покупців. Мова іде про 

переорієнтацію інноваційної діяльності на маркетинг, посилення ролі 

ринку, націленість виробничої і збутової сфер на вивчення потреб 

споживачів, найбільш повне їх задоволення як основу підвищення  

конкурентоспроможності підприємств на інноваційній основі  

Цільовий   

Передбачає розгляд організації інноваційної діяльності у вигляді 

системи ціле встановлення та ціле реалізації. він виступає однією з 

основних форм системного підходу до процесів управління об'єктами, 

процесами, відносинами різної природи, змісту і складності та 

дозволяє поєднати у один ланцюг і забезпечити постійну координацію 

таких складових, як: цілі, завдання, засоби та параметри 

управлінського впливу.  

Функціонально 

–процесний  

Є синтезом процесного та функціонального підходів до управління 

інноваційною діяльністю і передбачає одночасне поєднання 

горизонтально вибудованих процесів з відповідним оформленням 

функціональної складової   

Системно– 

функціональни 

й   

Виходить із розуміння необхідності у процесі управління враховувати 

одночасно визначення інноваційної діяльності як підсистеми 

сучасного підприємства, наділеної власними системними якостями, а 

також чіткого розуміння видів робіт та функцій управлінсько–

організаційного характеру  

Адаптаційний   

Розглядає інноваційну діяльність як складну, таку, що піддається 

впливу значного числа факторів, здійснюється для різних видів 

інновацій одночасно, тому управління нею має здійснюватися на 

основі використання адаптивних управлінських моделей. Вони 

враховують взаємообумовленість планування та регулювання і дають 

можливість максимально точно пов’язувати між собою всі вказані 

види інноваційної діяльності, аналізувати їх входи та виходи, 

контролювати і координувати внутрішні процеси   

Проектний   

Розглядає інноваційну діяльність через поняття проект, що, 

відповідно, визначає необхідність здійснення управління нею як 

проектом або портфелем проектів   

Вартісноорієнт 

ований   

Є основою оцінки ефективності управління, насамперед, 

стратегічного крізь призму показників капіталізації вартості 

підприємства. Вона характеризує його здатність раціонально 

(ефективно) використовувати матеріальні і нематеріальні активи 

підприємства, здобувати конкурентні переваги, що складно імітувати 

конкурентам і є основою для врахування інтересів різних груп 

інвесторів, які працюють з підприємством. Актуалізується його 

використання як для управління матеріальними, так і 

нематеріальними активами у процесі здійснення інноваційно–

інвестиційної діяльності.   
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Синергетичний   

Синергетичний підхід до управління різними сферами 

функціонування складно організованих систем, у т.ч. і по відношенню 

до інноваційної діяльності, яка здатна давати синергетичний 

(мультиплікативний) ефект. У своїй основі містить базові принципи 

системного підходу, а також враховує принцип збільшення та 

розподілу вигід серед зацікавлених сторін. Крім того, виходить з 

положення про те, що складні соціально–економічні системи мають 

здатність до самоорганізації і це є їх визначаючою рисою. Таку 

здатність доцільно підтримувати. Поряд з цим такі системи працюють 

за принципом когерентності (погодженої взаємодії). Вона є наслідком 

самоорганізації. Даний підхід знімає протиріччя між взаємозв’язками 

керуючої і керованої систем у процесі управління. Може бути 

використаний при дослідженні взаємозв’язків та управлінських 

процесів у інтегрованих корпоративних структурах бізнесу, базовими 

суб’єктами яких виступають корпоративні підприємства.   

Кумулятивний  

Є продовженням системного та синергетичного підходів. У якості 

кумулятивних процесів розглядаються характеристики життєвих 

циклів, що задають якісні особливості параметрам. Кумулятивний 

процес можем приносити кумулятивний ефект (економічний, 

фінансовий, технологічний тощо). Він досягається шляхом постійного 

накопичення та нарощення необхідних чинників і їх «вибуху» у 

певний момент як пробивної дії для стимулювання системи.  

Логістичний   

Логістичний підхід до організації інноваційної діяльності 

пропонується як основа забезпечення її системності та комплексності. 

Він передбачає інтеграцію складових системи, процесів, які у ній 

протікають і відповідне створення логістичних систем, ланцюгів. У 

основі містить необхідність та реальну можливість виділяти 

відповідні логістичні системи на підприємстві: постачання, складську, 

транспортну, виробничу і збутову. Охоплює усі стадії інноваційного 

процесу, які характеризують інноваційну діяльність підприємства.   

Відтворювальн 

о–еволюційний 

(стратегічний) 

підхід   

Орієнтований на постійне, безперервне поновлення виробництва на 

інноваційній основі для задоволення потреб конкретного ринку з 

меншими (у порівнянні з кращим аналогічним об'єктом) сукупними 

витратами на одиницю корисного ефекту. При цьому кожна нова 

модель повинна бути кращою за ту, яку замінюють. Це виступає 

запорукою не лише ефективності інноваційної діяльності, а і 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.   

 

Аналіз представлених підходів дає можливості зробити наступні 

висновки: у основі як традиційних, так і сучасних (модифікованих) підходів 

лежить системне розуміння інноваційної діяльності та процесу управління 

нею; вони визначають необхідність поєднання принципів процесного та 

системного підходів як таких, що не суперечать один одному, а логічно 

взаємодоповнюють у частині розгляду управління інноваційною діяльністю 
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як дій, орієнтованих на перетворення входів у виходи з урахуванням 

взаємодії між структурними елементами системи, і процесами, що 

протікають у ній (внутрішнє середовище); акцентують увагу на необхідності 

врахування стратегічних та оперативних (ситуаційних) управлінських дій, 

рішень і цілей у їх функціональній єдності; виражають необхідність 

комплексності у виконанні функцій управління інноваційною діяльністю; 

обґрунтовують доцільність аналізу управління інноваційною діяльністю з 

різних сторін та у різних аспектах (маркетинговому, логістичному тощо); 

акцентують увагу на усвідомленні взаємообумовленості зростання вартості 

бізнесу та реалізації інноваційної діяльності; визначають складність систем, 

які здійснюють інноваційну діяльність одночасно і управління нею за 

багатьма об’єктами, що вимагає використання адаптаційного і цільового 

підходів до координації управлінських впливи; вказують на необхідність 

врахування синергетичних ефектів від управління інноваційною діяльністю 

та здатності у процесі її здійснення кумулятивно нарощувати необхідні 

чинники для подальшого розвитку (потенціал).   

Все це дає можливість говорити про необхідність врахування при 

визначенні управління інноваційною діяльністю, його принципів, функцій, 

методів, рівнів ключових положень усіх визначених підходів з наголосом на 

системність здійснення та можливість отримання відповідних ефектів, 

досягнення запланованого рівня ефективності на основі встановлених цілей у 

процесі виконання функцій управління інноваційною діяльністю.   

Системний підхід до управління інноваційною діяльністю передбачає, 

насамперед, використання його базових положень як основи розкриття 

сутності вказаного поняття. На цьому наголошує значна кількість 

дослідників проблем управління інноваційною діяльністю. Зокрема, Н. О. 

Колінко вказує на те, що управління інноваційною діяльністю умовно можна 

визначити через такі блоки: вхід (інформація), вихід (нововведення), процес 

управління інноваційною діяльністю. У рамках процесу управління 

інноваційною діяльністю автор визначає такі структурні елементи та 
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взаємозв’язки, як: керуюча система, керована система, ресурси, вхідні та 

вихідні потоки, методи управлінського впливу, управлінські рішення та 

функції, взаємозв’язки прямого та зворотного характеру.   

На наш погляд, така схема може бути використана як базова для 

аналізу сутності управління інноваційною діяльністю підприємств, проте з 

відповідними уточненнями та доповненнями.   

Наразі у літературі «вхід» у систему управління інноваційною 

діяльністю розглядається переважно через інформаційні потоки, які можуть 

бути джерелом інноваційних ідей та підлягати подальшій трансформації у 

відповідні інновації на «виході» системи. Так, зокрема, у Н.О. Колінко вхід у 

систему управління інноваційною діяльністю представлений через 

інформацію, яку отримує система із зовнішнього середовища та 

внутрішнього середовища.   

Подібним чином підходять до розуміння входу у систему і І. А. 

Жариков та інші. Крім того, підходи до еволюції інноваційного процесу 

також визначають подібну логіку здійснення інноваційної діяльності.   

У той же час, на наш погляд, варто погодитись з тими дослідженнями, 

у яких акцентується увага на складності входу у систему управління 

інноваційною діяльністю. Зокрема А. В. Тичінській вказує на те, що у 

літературі склалось дуже оманливе розуміння інноваційної діяльності, яка 

наразі характеризується ітераційними процесами та шириною входу у 

вказану систему, невизначеністю як параметрів зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. На думку А. В. Дзюбіної, вхід до цієї системи має 

одночасно враховувати такі потоки, як: нові ідеї, результати 

фундаментальних та прикладних досліджень, новітні розробки, технології, 

ресурси, які надалі будуть трансформовані у інновації та відповідні ефекти 

(соціальні, економічні, екологічні, науково–технічні). Є. В. Солнцева, 

аналізуючи процеси формування системи бізнес–планування інноваційної 

діяльності також вказує на необхідність на вході системи враховувати 

інформацію про попит, можливості створення інновацій, конкурентів, 
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досягнення у фундаментальній та прикладній науці, принципи та 

закономірності розвитку ринкових відносин, ресурси та документацію.   

У роботі [40] також зазначено, що на вході системи управління 

інноваційною діяльністю уже функціонує забезпечувальна підсистема, яка 

включає інформаційну, ресурсну, методологічну, правову та екологічну 

складові, що розподіляються між керуючою і функціональною (керованою) 

підсистемами. У останню входять персонал, техніко–технологічні фактори 

виробництва, фінанси, інвестиції, маркетинг інновацій. Вони тісно 

взаємопов’язані з науковою підсистемою у частині створення і використання 

результатів досліджень, конструкторських та технологічних розробок, 

випробувань і контролю НДДКР, юридичного супроводу патентно–

ліцензійної діяльності.   

Для підприємств, які одночасно можуть здійснювати кілька 

інноваційних проектів та орієнтуватись на розгалужене дерево цілей 

(портфель інновацій), самі бути учасниками інтегрованих об’єднань та бути 

включеними у їх інноваційну діяльність, а також з урахуванням їх активної 

взаємодії із інноваційною інфраструктурою, на нашу думку, вхід у систему 

управління їх інноваційною діяльністю повинен враховувати наступні 

складові: результати фундаментальних та прикладних досліджень, що 

можуть містити інформацію та базові розробки техніки, технологій, нових 

методів організації та управління, маркетингових технологій тощо; 

інформацію про ринок та інфраструктурне забезпечення (зовнішнє 

середовище безпосередньої дії), яка характеризуватиме наявний і потенційні 

для підприємства ринкові сегменти у частині споживачів (попиту), 

конкуренції (пропозиції), партнерів, постачальників, систему збуту, 

інвестиційний клімат та загальні тенденції розвитку галузі, стан інноваційної 

інфраструктури; інформацію про стан національного господарства та 

міжнародні взаємовідносини (зовнішнє середовище опосередкованої дії), яка 

виступає загальним індикатором доцільності чи недоцільності здійснення 

інноваційної діяльності у частині правових, економічних, соціальних та 
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інших аспектів; інформацію про внутрішні параметри корпоративного 

підприємства, зокрема стан системи управління, організаційну структуру, 

параметри операційної та інших видів діяльності, їх результати, потужності, 

наявні ресурси тощо, яка слугуватиме основою для прийняття рішень про 

резерви (потенціал) для інноваційної діяльності, доцільність її здійснення та 

необхідність залучення ресурсів і здатності із зовнішнього середовища; 

«інновації на вході», насамперед у вигляді трансферту технологій у різних 

формах – передачі патентів на винаходи, патентного ліцензування, торгівлі 

безпатентними винаходами, передачі технологічної документації, ноу – хау, 

технологічних відомостей, що супроводжують придбання чи оренду (лізинг) 

устаткування і машин, інформаційний обмін у персональних контактах на 

семінарах, симпозіумах, виставках, інжиніринг, наукових досліджень і 

розробок при обміні ученими й експертами, проведення різними 

підприємствами спільних розробок і досліджень, організацію спільного 

виробництва та підприємств; традиційні ресурси, необхідні для здійснення 

інноваційної діяльності – людські, матеріальні, фінансові, організаційні 

тощо.   

Загалом, якщо визначити сутнісну основу діяльності як такої, то всі 

перелічені компоненти є необхідними для діагностування потреби у її 

здійсненні, джерелом визначення базових засад реалізації інтересів, 

відповідних мотивів та безпосереднього здійснення діяльності і отримання 

відповідного результату і можуть бути представлені через фактори та умови 

середовища, забезпечувальну інфраструктуру, потреби, мотиви, інтереси 

стейкхолдерів, що поєднуються їх внутрішніми суперечностями.   

Найбільш складним завданням, пов’язаним із управлінням 

інноваційною діяльністю, виступає, на нашу думку, визначення внутрішніх 

параметрів: особливостей керуючої і керованих підсистем, їх складових та 

взаємозв’язків між ними. Взаємовідносини між керуючої і керованою 

підсистемами у процесі управління інноваційною діяльністю вихідним 

параметром мають цілі, принципи, методи, управлінські впливи та відповідне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3


25  

забезпечення, що будуть трансформовані у відповідні результати цієї 

взаємодії (досягнення поставленої мети, задоволення потреб, реалізацію 

інтересів шляхом отримання інновації).   

Ціль управління інноваційною діяльністю – це сформоване та 

відповідним чином відображене уявлення про бажаний стан чи результат 

інноваційної діяльності, конкретні можливості і обмеження, засоби та 

способи, на основі та з урахуванням яких він буде досягнутий та оцінений як 

у стратегічній перспективі, так і на проміжних етапах.   

З урахуванням аналізу літератури, присвяченої питанням управління 

інноваційною діяльністю, цілі управління нею у підприємствах можна 

класифікувати наступним чином: за періодом охоплення (стратегічні, 

тактичні); за терміном дії (реалізації) (довгострокові, середньострокові, 

короткострокові); за структурними елементами корпоративного 

підприємства та їх участі у інноваційній діяльності (фінансові 

(інвестиційні), маркетингові, науково – технічні, виробничі, кадрові, 

організаційно – забезпечувальна та ін); за рівнями управління інноваційною 

діяльністю ( рівень корпоративного підприємства, рівень підрозділів, рівень 

робочих місць (ділянок)); За орієнтацією на середовище реалізації результату 

(внутрішні, зовнішні); за відношенням до життєвого циклу інновацій 

(пошуково – інформаційні, концептуальні, оціночні, освоєння, реалізації та 

експлуатації); За характером оцінювання (якісної оцінки, кількісної оцінки, 

змішані); за відношенням до стану корпоративного підприємства (зростання, 

стабілізації, підтримки поточного статну, стабілізації); за пріоритетністю 

(основні, додаткові); за функціями управління (планування, організації, 

координації, мотивації, контролю); За орієнтацією на результат змін від 

здійснення інноваційної діяльності (економічні, соціальні, організаційно–

управлінські, виробничі, науково– технічні, маркетингові (ринкові), 

екологічні); За урахуванням інтересів зацікавлених сторін (орієнтовані на 

інтереси безпосередніх учасників (власників, споживачів, робітників, 

менеджмент ), комплексно орієнтовані (інвесторів, споживачів, робітників, 
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державу, регіони, громаду, суб’єктів інноваційної інфраструктури тощо)); за 

ступенем взаємозв’язків (синхронізовані, слабо синхронізовані, 

несинхронізовані). Особливої уваги серед вказаних цілей набувають ті, що 

орієнтовані на результат змін від здійснення інноваційної діяльності. У 

даному випадку мова іде про орієнтацію цілей на результат, який бажають 

отримати безпосередні учасники інноваційної діяльності, проте вони можуть 

бути розширені з позицій тих суб’єктів, що опосередковано зацікавлені у 

здійсненні інноваційної діяльності, зокрема держава і споживачі. Не менш 

важливого значення набуває і структурування цілей управління 

інноваційною діяльністю за періодом реалізації на: стратегічні і тактичні. 

Вони виступають основою реалізації усього циклу управління інноваційною 

діяльністю як на стратегічному, так і тактичному рівнях.   

При цьому стратегічне управління інноваційною діяльністю, на нашу 

думку, доцільно розглядати через орієнтацію та здатність прогнозувати 

довгострокові зміни в економічній ситуації та на цій основі прийняття рішень 

про доцільність і засоби реалізації завдань інноваційної діяльності, 

спрямованих на забезпечення раціонального розвитку у перспективі з 

урахуванням інтересів заінтересованих сторін.   

Тактичне управління інноваційною діяльністю підприємств полягає у 

детальному вивченні та інтерпретації у відповідних програмних документах 

сукупності факторів, що впливають на здатність корпоративного 

підприємства здійснювати інноваційну діяльність, розробленні ефективних 

організаційно – економічних форм організації інноваційної діяльності і 

виконанні інших функцій управління інноваційною діяльністю у 

відповідності зі стратегічними орієнтирами. Тобто, воно передбачає також 

розробку системи стимулювання з метою заохочення ініціативи, участі у 

інноваційних змінах, обговоренні проблем, що виникають у процесі 

впровадження інновацій. Крім того, це і безперервна діагностика результатів 

здійснення інноваційної діяльності, динаміки отримання відповідних ефектів.   
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Не менш важливого значення набуває і аналіз принципів управління 

інноваційною діяльністю, оскільки вони прямо корелюються з поставленими 

цілями і забезпечують їх комплексну реалізацію на вказаних рівнях. 

Проведений аналіз літератури дав можливість зробити висновок про те, що 

єдиного підходу до визначення принципів управління інноваційною 

діяльністю на разі не сформовано. Так, у роботах [77] представлено авторські 

класифікації принципів управління інноваційною діяльністю. Вказані 

принципи є важливими, але на наш погляд, не повними з точки зору 

системності здійснення інноваційної діяльності, врахування факторів впливу 

на неї, довгострокового характеру бажаних результатів тощо.   

Таблиця 1.4  

Аналіз системи принципів управління інноваційною діяльністю 

підприємств 

Система принципів управління інноваційної діяльності підприємств 

загальносистемні – це правила, правила управління інноваційною діяльністю як 

відкритою системою 

саморозвитку  

і  

самоорганізац 

ії  

полягають у здатності формувати дії, що призводять до стійких реакцій 

у вказаних системах і підсистемах на основі об’єднання елементів для їх 

реалізації відповідно до заданої мети (параметрів), відображаючи творче 

начало. Вони розкривають особливості реалізації творчого начала 

підприємства у процесі здійснення інноваційної діяльності шляхом 

формування таких рис, як: стійкість, безперервність, здатність 

відтворюватись тощо  

регулювання 

та  

саморегулю– 

вання   

характеризують управління інноваційною діяльністю як притаманне 

будь– яким соціально–економічним системам, оскільки елементи таких 

систем у процесі взаємодії реалізують потоки підпорядкування, 

взаємообумовленості, спільноспрмованості дій, різнопорядковості, де 

субординація є проявом регулювання, а координація – як регулювання, 

так і саморегулювання  

балансу 

інетерсів   

передбачає, що у процесі управління інноваційною діяльністю мають 

бути отримані вигоди всіх її учасників, а також тих, чиї інтереси воно 

зачіпає або здатне реалізувати за рахунок своїх ефктів. При цьому 

розкривається його соціально–економічна природа, що полягає у 

справедливості, раціональності, субсидіарності, раціональному 

розподілі тощо   

динамічності   

виявляється у постійних змінах ролі і значення інноваційної діяльності 

залежно від стану навколишнього середовища, цілей підприємства, 

стимулів, потреб, інетерсів внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, 

внутрішнього потенціалу підприємства, що створюють умови для 

безперевного процесу управління   
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коеволюції  

(коадаптації)  

акцентує увагу на включеності управління інноваційною діяльністю 

корпоративного підприємства у системи і процеси більш складного 

рівня, їхню здатність розвиватись спільно з ними, визначати ключові 

точки такого розвитку або «адаптуватись» до наявних   

комплексності  

передбачає залучення до процесу здійснення та управління 

інноваційною діяльністю корпоративного підприємства його внутрішніх 

елементів, а також використання можливостей зовнішнього середовища, 

сторонніх по відношенню до нього суб’єктів, що дозволить йому 

функціонувати як  

інтегрованій відкритій системі і забезпечувати динамічну рівновагу   

інваріантності 

(альтернатив– 

ності)  

передбачає необхідність врахування різних варіантів (альтернатив) 

здійснення інноваційної діяльності залежно від цілей, впливів 

середовища, можливостей самого корпоративного підприємства, що 

визначає зміни управління нею    

цілеспрямо– 

ваності   

визначає необхідність покладання у основу здійснення управління 

інноваційною діяльністю відповідних цілей, що в процесі його реалізації 

спроможні трансформуватись у конкретні результати, а також 

дозволяють оцінювати управлінські функції по відношенню до неї як до 

об’єкту управління. Характеризує системну природу управління 

інноваційною діяльністю, оскільки відсутність цілей та процесу їх 

реалізації призводить до втрати ключових рис системи   

забезпечувальні (підтримуючі) – це правила, що правила, які формують умови 

протікання процесу управління інноваційною діяльністю  

функціональн 

ої єдності  

полягає у необхідності врахування спільно спрямованості та єдності 

функцій управління інноваційною діяльністю, що мають 

взаємоузгоджуватись як між собою, так і з загальними функціями 

управління підприємством у  розрізі їх виконання як в тактичній, так 

стратегічній перспективі  

пріоритетност 

і   

означає необхідність чіткої структуризації цілей, що виражатимуть 

спосіб вибору і інструментарій реалізації у вигляді конкретних шляхів 

розвитку, орієнтованих на досягнення поточних та стратегічних цілей 

управління інноваційною діяльністю, де вони мають бути вибудовані 

відповідно до можливостей та системних обмежень, а також з 

об’єктивною необхідністю бути скерованими на досягнення ключової 

мети через проміжні завдання, взаємозв’язок та взаємообумовленість 

стратегії і тактики   

креативності 

(творчості)  

передбачає необхідність максимального використання творчого 

потенціалу шляхом формування, акумуляції, відтворення та 

раціонального його перерозподілу у процесі здійснення інноваційної 

діяльності та управління нею   

ресурсного 

забезпечення  

визначає необхідність підтримки управління інноваційною діяльністю 

шляхом визначення джерел, обсягів та напрямів залучення та 

використання необхідних ресурсів за відповідними видами, 

обґрунтованості правил їх розподілу відповідно до поставлених цілей 

розвитку, цілей інноваційної діяльності, можливостей  корпоративного 

підприємства згідно умови раціональності   

можливості 

оцінювання  

передбачає можливість та необхідність наявності чітких критеріїв 

оцінювання показників (результатів) управління інноваційною 

діяльністю за параметрами керуючої і керованої підсистем як основи 
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визначення ступеню досягнення поставлених стратегічних та тактичних 

цілей  

раціонального 

ресурсовикри 

–стання   

обґрунтований законом обмеженості і рідкісності економічних ресурсів 

та передбачає необхідність інноваційного підходу до питань 

раціоналізації використання таких ресурсів, у т.ч. у процесі управління  

виправданого 

ризику   

передбачає необхідність чіткого визначення та співставлення 

альтернативних варіантів здійснення інноваційної діяльності, ризиків, 

яі з нею пов’язані, а також обранні у процесі управлінського впливу тих 

з них, які дадуть при мінімізації ризику отримати максимальний 
корисний ефект для всіх  

заінтересованих сторін   

ритмічності  

передбачає не точковість здійснення інноваційної діяльності, а її 

відповідний ритм, здатний забезпечувати системі динамічну стійкість і 

керованість, можливість досягати поставлених цілей, реалізації 

інтересів, адаптації до умов середовища   

обґрунтованос 

ті  ринкової  

позиції   

полягає у необхідності чіткого визначення взаємозв’язку результатів 

управління інноваційною діяльністю з ринковими можливостями чи 

прогнозами розвитку корпоративного підприємства, внутрішніми і 

зовнішніми загрозами та передбачає розробку заходів стратегічного і 

тактичного управління, орієнтованих на досягнення поставлених 

завдань і цілей   

Прогнозова– 

ності   

результати управління інноваційною діяльністю мають постійно 

прогнозуватись, у т.ч. з урахуванням усіх його етапів, результатів, 

рівнів управління, ринків збуту, джерел отримання ідей та ресурсів 

тощо, окремих етапів інноваційної діяльності, її продуктів, оскільки 

прогноз виступає коригуючим началом цілеспрямованої діяльності 

системи управління   

етичності у 

задоволенні 

попиту   

передбачає необхідність врахування базових положень соціального 

маркетингу, що дозволяє створити відповідний імідж корпоративного 

підприємства, налагодити довгостроковий діалог зі споживачами та 

посередниками, вплинути на ринкову вартість компанії    

результативні – це правила, які вказують на ознаки результатів управління при 

необхідності врахування інтересів ключових стейкхолдерів та забезпечення 

довгострокового впливу на зростання показників діяльності компанії  

цілереалізації 

(ефективності)  

передбачає, насамперед, що у процесі управління інноваційною 

діяльністю закладено не просто ціль, а і визначення інструментарію її 

досягнення, бачення результату по відношенню до ключових 

стейкхолдерів, що виражається відповідними ефектами і загалом 

ефективністю  

економії   прямо пов'язаний з процесами стратегічного планування, аудиту і 

контролю при управлінні інноваційною діяльністю, що визначає 

доцільність виваженого планування відповідно до запитів середовища 

реалізації інновацій та динамічного їх співставлення у процесі 

стратегічного аудиту, продуманого та науково обґрунтованого 

інструментарію контролю  
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поверненості   передбачає обов’язкове повернення заінтересованим сторонам (в 

даному випадку, інвесторам) частини взятої у них вартості   

прибутковості   передбачає необхідність отримання винагороди за результатами 

управління і здійснення інноваційної діяльності, що для внутрішніх та 

зовнішніх ключових стейкхолдерів в першу чергу виражається 

зростанням прибутковості. Вона закладає умови нарощення потенціалу 

до здійснення інноваційної діяльності    

 

Більш системно до визначення принципів управління інноваційною 

діяльністю, на нашу думку, підходять С. Ілляшенко, О. Полінкевич  та ін. 

Вони визначаються єдністю управлінського впливу суб’єкту управління та 

динаміку розвитку об’єкту управління з урахуванням щільних взаємозв’язків 

між ними у якості відкритої динамічної системи і середовищем їх існування 

(рис. 1.2.).   

 
  

Рис. 1.2. Система принципів управління інноваційною діяльністю 

підприємств  
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1.3. Функції та методи управління інноваційною діяльністю 

Принципи управління інноваційною діяльністю реалізуються у 

відповідних функціях. Аналіз літературних джерел дає можливість 

визначити, що наразі відсутній єдиний підхід до визначення функцій 

управління інноваційною діяльністю [77–83], оскільки присутнє значне 

відхилення від класичного підходу.  

На нашу думку, з позицій управління інноваційною діяльністю 

підприємств більш обгрунтованим буде виділення функцій на традиційній 

основі (прогнозування, планування, організація, мотивація, регулювання, 

контроль, керівництво та комунікація).   

Їх варто розподілити на загальні, характерні будь–якій організованій 

системі, що перебуває у динамічному розвитку та потребує відповідного 

управлінського впливу, та обʼєднуючі – направлені на забезпечення 

оптимального виконання та підтримки прямих і зворотніх зв’язків між 

загальними функціями з метою досягнення поставленої системою мети. 

Специфічні функції варто було б не виділяти, оскільки вони лише уточнюють 

обʼєкти, по відношенню до яких здійснюється управлінський вплив (проекти, 

ліцензії, організаційна структура, програми тощо). Аналіз та оцінку доцільно 

враховувати при визначенні функції контролю. Стимулювання виступає 

сутнісним аспектом вирішення проблем досягнення поставлених цілей, тому 

може бути реалізоване шляхом здійснення або окремих або усіх разом 

функцій управління. При цьому керівництво має повʼязати їх виконання за 

вказаними етапами та забезпечити раціональний процес впливу суб'єктів 

управління на об'єкт т з метою реалізації мети управління.   

Всі вони орієнтовані на відповідні обʼєкти управління для досягнення 

мети управління інноваційною діяльністю. Їх оптимальне виконання у 

процесі здійснення управління інноваційною діяльністю реалізується не 

лише засобами відповідного субʼєктного впливу, тобто стилем управління, 

застосування відповідних форм влади, а і набору методів з метою досягнення 

відповідного ефекту. Аналіз літературних джерел дає можливість 
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систематизувати методи управління інноваційною діяльністю підприємств( 

рис. 1.3.)  

 

Рис. 1.3. Функції управління інноваційною діяльністю  
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урахуванням інтеграційних процесів: орієнтований на врахування ефектів від 

спеціалізації, кооперування і концентрації: інсорсинг, аутсорсинг, участь у 

техноструктурах (технопарках, технополісах, кластерах тощо), франчайзинг, 

лізинг, бенчмаркінг, формування більш складних з інтегрованих структур 

тощо.   

 

Рис. 1.4. Класифікація методів управління інноваційною діяльністю 

підприємств  
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Таблиця 1.5  

Аналіз методів управління інноваційною діяльністю підприємств 

мікрорівня «за способом впливу» 

Метод   Сутність   Підгрупи та інструменти   

Прямого впливу  

Адміністративно–

нормативні  

мають обовязковий, 

примусовий (директивний) 

характер, юридично 

оформлені і направлені на 

нормативне та організаційне 

оформлення системи 

взаємовідносин у процесі 

здійснення інноваційної 

діяльності   

нормативно–розпорядчі: стратегії, 

програми, плани, проекти, 

приписи, кодекси поведінки, 

регламенти, положення, накази, 

інструкції, правила, статути, 

вимоги, акти, протоколи, 

кореспонденція, контракти, 

договори, догани, похвала; 

організаційні: структура, штат, 

ієрархія управління по 

горизонтальні та вертикалі, 

посадові інструкції;  

Техніко–

технологічні  

орієнтовані на техніко– 

технологічне забезпечення 

процесів здійснення 

інноваційної діяльності та  

управління нею   

схеми, інструкції, конструкторські 

документи, креслення, ескізи, 

зразки деталей, карти програм, 

інструменти та пристрої, 

програмне забезпечення та ін.  

Опосередкованого (непрямого) впливу  

Економічні   

реалізують комплекс 

майнових інтересів і 

орієнтовані на створення 

оптимальних умов здійснення 

інноваційної діяльності, 

раціонального руху грошових 

потоків, зростання вартості 

бізнесу тощо під впливом дії 

обєктивних економічних  

законів   

стратегічне та тактичне 

управління витратами 

(ціноутворенням і собівартістю), 

грошовими потоками, 

розрахунками, заробітною платою, 

преміями, надбавками, фінансово– 

економічне планування та 

прогнозування, оцінювання, аудит, 

бюджетування тощо   

Соціально–

психологічні  

орієнтовані на розвиток та 

стимулювання творчої 

активності у інноваційній 

діяльності, підвищення 

мотивації до виконання 

поставлених завдань, 

реалізацію відчуття 

соціально–пихологічного 

задоволення результатом 

діяльності та потреб 

відповідного рівня, створення 

відповідного клімату для 

роботи  

соціальні: корпоративна культура, 

норми моралі, етики, правила 

внутрішнього розпорядку, умови 

для відпочинку і роботи, 

медичного обслуговування, 

охорони праці, навчання, 

організація груп; психологічні: 

вивчення психологічного типу та 

встановлення відповідних 

психологічних параметрів 

взаємодії і поведінки, проведення 

конкурсів та змагань, моральне 

стимулювання та ін.  
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Крім того, вихід системи відображатиме якісні зміни інфраструктури, 

умов середовища, реалізацію інтересів ключових стейкхолдерів.   

Проте, «Вихід» із системи, на нашу думку, доцільно, в першу чергу, 

розглядати з позицій спрямування інновацій та отримання відповідних 

ефектів, загального рівня оцінки ефективності як досягнення поставлених 

цілей корпоративного підприємства.   

У загальному вигляді систему управління інноваційною діяльністю 

підприємств можна представити наступним чином (рис. 1.6).  

Таким чином, на основі проведеного аналізу, можна визначити, що 

управління інноваційною діяльністю підприємств – це складна динамічна 

система, орієнтована на реалізацію цілей інноваційної діяльності, отримання 

ефекту від її здійснення та задоволення інтересів ключових стейкхолдерів на 

основі науково обґрунтованих принципів, функцій, методів та інструментів 

відносно до конкретних об’єктів інноваційної діяльності чи їх сукупності з 

урахуванням впливу факторів середовища її функціонування та 

внутрішнього потенціалу підприємств до здійснення інновацій  



 

 



 

 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

  

 

 

 

2.1 Стан та тенденції інноваційної діяльності підприємств 

 У 2016 році інноваційною діяльністю займалися 834 підприємства, або 

18,9% обстежених [67]. Ними було впроваджено 4139 інноваційних видів 

продукції, з яких 978 – нових виключно для ринку, 3161 – нових лише для 

підприємства. Із загальної кількості впровадженої продукції 1305 – нові види 

машин, устатковання, приладів, апаратів тощо, з яких 22,3% нових для ринку. 

Найбільшу кількість інноваційних видів продукції впроваджено на 

підприємствах Запорізької, Львівської, Харківської, Дніпропетровської 

областей та м.Києва; за видами економічної діяльності – на підприємствах з 

виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, 

харчових продуктів, металургійного виробництва. У розрізі видів економічної 

діяльності слід виокремити підприємства з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (47,5%), 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (38,2%), комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції (37,5%), інших транспортних засобів 

(36,1%).   

Серед регіонів вищою за середню в Україні частка інноваційно активних 

підприємств була в Харківській, Тернопільській, Миколаївській, Запорізькій, 

Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Львівській, Чернівецькій, 

Херсонській областях та м. Києві; у розрізі видів економічної діяльності − на 

підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів, компʼютерів, електронної та оптичної продукції, 

автотранспортних засобів, коксу та продуктів нафтоперероблення.  



 

 

Протягом 2016 року на інновації підприємства витратили 23,2 млрд. 

грн., у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення – 19,8 млрд. грн., на внутрішні та зовнішні науково-дослідні 

розробки – 2,4 млрд. грн., на придбання існуючих знань від інших 

підприємств або організацій – 0,1 млрд. грн. та 0,9 млрд. грн. – на іншу 

інноваційну діяльність (включаючи проектування, навчання, маркетинг та 

іншу відповідну діяльність).  

Найбільше коштів витрачено підприємствами Дніпропетровської, 

Харківської, Вінницької областей та м. Києва; серед видів економічної 

діяльності – підприємствами металургійного виробництва, добування 

природного газу, виробництва харчових продуктів,  машин та устатковання, 

виробництва автотранспортних засобів. Основним джерелом фінансування 

інноваційних витрат залишалися власні кошти підприємств – 22036,0 млн. 

грн. (або 94,9% загального обсягу витрат на інновації). 

Значний спад інноваційної діяльністі підприємств спостерігається у 

2017 році (табл. 2.1). На інновації підприємства витратили всього 9,1 млрд. 

грн., у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 

5,9 млрд. грн. (64,7% загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та 

зовнішні науково-дослідні розробки – 2,2 млрд. грн. (23,8%), на придбання 

інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 21,8 млн. грн. (0,2%).  

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат також 

залишалися власні кошти підприємств – 7704,1 млн. грн. Обсяг коштів 

вітчизняних та іноземних інвесторів становив 380,9 млн. грн., кредитів – 

594,5 млн. грн., державного і місцевих бюджетів – 322,9 млн. грн.  

Вагомим чинником що впливає на формування інноваційного 

підприємництва вважається наявність фінансових ресурсів у підприємств для 

фінансування наукових досліджень та розробок (табл. 2.2). 

 

 



 

 

Таблиця 2.1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах* 

  Рік Частка 

підприємств, 

що 

впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, 

процесів 

у т.ч. 

маловідходні, 

ресурсозберігаючі 

Впроваджено 

виробництво 

інноваційних 

видів 

продукції, 

найменувань 

з них 

нові 

види 

техніки 

Частка 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, 

% 

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4 

2016 16,6 3489 748 4139 1305 6,1 

2017 16,2 1831 611 2387 832 4,7 

*Дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за 

формою № ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємств»   

 

Таблиця 2.2 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 

Джерела 

фінансування  

2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% млн. грн. % 

Усього   8045,5 100,0 9562,6 100,0 7695,9 100,0 13813,7 100,0 23229,5 100,0 

 у тому числі за рахунок 

державного 

бюджету   

87,0 1,1 24,7 0,3 344,1 4,5 55,1 0,4 179,0 0,7 

місцевих 

бюджетів   

5,7 0,1 157,7 1,6 5,7 0,1 38,4 0,3 0 0 

власних 

коштів   

4775,2 59,4 6973,4 72,9 6540,3 85,0 13427,0 97,2 22036,0 94,9 

коштів 

інвесторів:  

          

- вітчизняних 31,0 0,4 123,7 1,3 8,2 0,1 74,3 0,5 0 0 

- іноземних    

держав   

2411,4 30,0 1253,2 13,2 138,7 1,8 58,6 0,4 23,4 0,1 

інших джерел   735,2 9,0 1029,9 10,7 658,9 8,5 160,3 1,2 991,1 4,3 

Дані таблиці 1.3 підтверджують, що для фінансування інноваційної 

діяльності підприємства переважно, використовують власні кошти. Їх частка в 



 

 

стуктурі джерел фінансування складає від 59,4% у 2010 р. до 97,2% у 2015 р. 

Державна підтримка формування інноваційного підприємництва, практично, 

відсутня. 

Пооказники, щоо демоонструють рівень іннооваційноогоо роозвитку 

України прооілюстроованоо у таблиці 2.3 Так, частка витрат на науку та 

доослідження відноосноо ВВП за періоод з 2005 поо 2016 рр. демоонструє 

нисхідну тенденцію, скоороотившись з 1,9 % доо 0,48 %. Аналоогічна 

нисхідна тенденція споостерігається у пооказниках кількоості доослідників, 

зайнятих у іннооваційній діяльноості та частки зайнятих у іннооваційній 

діяльноості, відноосноо кількоості працездатноогоо населення.  

 Таблиця 2.3 

Пооказники іннооваційноогоо роозвитку України 

Пооказники  
Рік   

2005  2008  2011  2014  2016  

Витрати на науку та доослідження, 

% від ВВП  
1,9  1,66  0,8  0,69  0,48  

Частка витрат держави на науку та 

доослідження у загальних 

державних витратах, %  
1,9  1,61  0,8  0,5  0,16  

Кількість доослідників, зайнятих у 

іннооваційній діяльноості, тис. оосіб  
105,5  94,1  92,4  58,7  63,7  

Частка зайнятих працівників у 

іннооваційній діяльноості 

відноосноо працездатноогоо 

населення,%  

0,51  0,42  0,49  0,31  0,31  

Середній ообсяг витрат на науку та 

доослідження на 1 доослідника, тис. 

грн.  
100,1  120,7  80,6  131,1  181,0  

Кількість патентних заяв на 

висоокоотехноолоогічну 

проодукцію на 1 млн. мешканців  
164  179  167  112  105  

Кількість оосіб, щоо мають 

наукоовий ступінь, тис. оосіб  
80,3  91,1  95,03  69,4  97,9  

  

Пооказники іннооваційноогоо роозвитку демоонструють те, щоо в 

Україні  наявний наукоовий поотенціал викоористоовується не ефективноо, 



 

 

ооскільки за значноої кількоості доослідників та патентних заяв, ообсяг 

реалізоованоої іннооваційноої проодукції залишається низьким.  

Впрооваджувані вітчизняними підприємствами інноовації традиційноо 

роозпооділяють на оорганізаційні, маркетингоові, інноовації прооцесів і 

проодуктоові інноовації (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Кількість підприємств, які впрооваджували різнооманітні інноовації 

 
Пооказники  2012  

р.  

2013  

р.  

Відн.  

відх.,  

%  

2014  

р.  

Відн.  

відх.,  

%  

2015  

р.  

Відн.  

відх.,  

%  

2016  

р.  

Відн.  

відх.,  

%  

Кількість підприємств, щоо впрооваджували:  

- оорганізаційні 

інноовації   

58  64  10,3  48  -25  52  8,3  56  7,8  

- маркетингоові 

інноовації   

47  56  19,1  52  -7,1  54  3,8  57  5,6  

- іннооваційні 

прооцеси, з них:  

ноові абоо 

вдооскооналені 

метооди 

ооброобки абоо 

вирообництва 

проодукції   

175  

  

159  

198  

  

172  

13,1  

  

8,2  

199  

  

146  

0,5  

  

-15  

203  

  

159  

2,01  

  

8,9  

205  

  

153  

1,0  

  

-3,8  

  

- іннооваційні 

види проодукції,  

з них:   

ноові на ринку   

259  

  

  

100  

253  

  

  

101  

-2,3  

  

  

1  

241  

  

  

76  

-4,7  

  

  

-24  

414  

  

  

114  

27,4  

  

  

50  

426  

  

  

120  

2,9  

  

  

5,3  

- ноові 

техноолоогічні 

прооцеси, з них:  

малоовідхоодні, 

ресурсоо-

зберігаючі   

1247  

  

  

268  

753  

  

  

260  

-39  

  

  

-2,9  

656  

  

  

205  

-12  

  

  

-21  

400  

  

  

155  

-39  

  

  

-24  

410  

  

  

174  

2,5  

  

  

12,3  

Кількість підприємств, щоо реалізували:  

- іннооваційну 

проодукцію,  у т. 

ч. проодукцію, 

щоо була:   

ноовоою на 

ринку  

317  

  

  

  

128  

351  

  

  

  

131  

10,7  

  

  

  

2,3  

325  

  

  

  

115  

-7,4  

  

  

  

-12  

570  

  

  

  

176  

75,4  

  

  

  

53,1  

485  

  

  

  

184  

-14,9  

  

  

  

4,5  

 



 

 

Згідноо оофіційноої статистики, чинниками, які найбільше 

перешкооджали оосвооєнню інноовацій, були вартісні, а саме: нестача 

власних кооштів (80,1 % ообстежених підприємств), великі витрати на 

ноовоовведення (55,5%), недоостатня фінансоова підтримка держави 

(53,7%), висоокий екооноомічний ризик (41%), тривалий термін оокупноості 

ноовоовведень (38,7%), відсутність кооштів у замоовників (33,3%). 

Такоож заважала недооскооналість ноормативноо-правоовоогоо пооля 

(40,4%), брак поопиту на проодукцію (16%), відсутність кваліфікоованоогоо 

персооналу (20%), моожливоостей для інтеграції, кооооперації та 

кластеризації з іншими підприємствами і наукоовими оорганізаціями 

(19,7%), нестача інфоормації проо ринки збуту (17,4%), та інфоормації проо 

ноові техноолоогії (17,3%).  

За техноолоогічними рівнями найбільша кількість іннооваційноо-

активних підприємств зоосереджена у 

середньоовисоокоотехноолоогічноому сектоорі, найменша − у 

низькоотехноолоогічноому, зоокрема за сектоорами вирообництва: 

висоокоотехноолоогічне − 132 іннооваційноо-активних підприємства, щоо 

станоовить 20,6% від кількоості ообстежених підприємств. Зоокрема у 

галузі з вирообництва літальних апаратів, включаючи коосмічні – 48,7% 

іннооваційноо-активних підприємств, із фармацевтичноогоо вирообництва – 

40,9%; висоокоо-техноолоогічне − 401 (29,1%); середньоо-техноолоогічне − 

343 (16,2%); низькоо-техноолоогічне − 882 (14,8%).   

Роозглядаючи статистичні дані за періоод 2010 – 2017 рр. у таблиці 2.5 

доохоодимоо висноовку, щоо найбільше підприємства займалися 

впроовадженням у вирообництвоо іннооваційноої проодукції.   

Таблиця 2.5 

Впроовадження ноових техноолоогічних прооцесів та оосвооєння 

вирообництва ноових видів проодукції у проомислоовоості 

Види впрооваджених інноовацій  Рік 



 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Впроовадженоо ноових техноолоогічних 

прооцесів   

2043 2510 2188 1576 1743 1217 3489 1831 

у тоому числі малоовідхоодних 

ресурсоозберіга ючих і безвідхоодних   

479 517 554 502 447 458 748 611 

ООсвооєноо вирообництвоо іннооваційноої 

проодукції, найменувань   

2408 3238 3403 3138 3661 3136 4139 2387 

з них ноових видів техніки   663 897 942 809 1314 966 1305 832 

  

Ключоовими чинниками, які перешкооджають впроовадженню 

інноовацій вітчизняними підприємствами є: нестача власних матеріальноо-

технічних і фінансоових ресурсів, відсутність ідей, низька затребуваність 

інноовацій та коонкуренції на ринку, ообмежені моожливоості залучення 

інвестицій та кредитів, нестача кваліфікоованих працівників і партнерів для 

співпраці [60].  

Зауважимоо, щоо кількісний і якісний склад трудоових ресурсів 

визначає моожливоості підприємства для залучення працівників, здатних 

оосвооювати інноовації та займатися твоорчоою працею. Низька якість і 

дефіцит спеціалістів звужують моожливість фоормування іннооваційноогоо 

підприємництва.   

 

 

 

2.2. ООцінка викоористання іннооваційноогоо поотенціалу підприємств 

Істоотний вплив на іннооваційний роозвитоок, примнооження 

коонкурентних переваг підприємств має склад, поотужність й структура їх 

іннооваційноогоо поотенціалу.  

Частоо, іннооваційний поотенціал підприємства трактується як 

„накоопичена певна кількість інфоормації проо результати наукоовоо-

технічних рообіт, винахоодів, прооектноо-коонструктоорських роозрообоок, 

зразків ноовоої техніки і проодукції‖ [85], абоо визначається як „система 

чинників і умоов, неообхідних для здійснення іннооваційноогоо прооцесу‖ 



 

 

[54], щоо зменшує значимість цьоогоо вагоомоогоо пооняття. Переважноо, 

доослідники роозглядаючи іннооваційний поотенціал, зоосереджуються на 

вивченні ооднієї чи декількоох вістрьоових оознак даноої категоорії, щоо 

відчутноо ствоорює трудноощі щоодоо роозрообки метоодичноогоо 

інструментарію стоосоовноо фоормування, ооцінки і дієвоогоо 

викоористання іннооваційноогоо поотенціалу підприємства, щоо негативноо 

впливає на результати іннооваційноогоо роозвитку телекоомунікаційних 

підприємств. 

Деякі вчені оокреслюють іннооваційний поотенціал „як сукупність 

елементів, які неообхідні для вирішення певних вирообничих прооблем, і 

гоотоовність суб’єкта гооспоодарювання доо їх вирішення. Іннооваційний 

поотенціал оокремоогоо підприємства залежить від йоогоо виду діяльноості, 

іннооваційноої моожливоості, здатноості та сприйнятливоості доо 

впроовадження інноовацій та йоогоо іннооваційноої активноості‖ [17]. 

Багатоомірність і неоодноозначність сучасних коонцепцій щоодоо 

тлумачення „іннооваційноогоо поотенціалу‖ оокреслюється внутрішнім 

йоогоо сутнісним напоовненням, в коонтурі якоогоо він фоормується та 

задля цілей яких імплементується, а такоож йоогоо змістоом, структуроою 

та функціоональністю.  

Іннооваційний поотенціал є цілісноою та динамічноою сооціальноо-

екооноомічноою системоою, яка складається із сукупноості елементів 

різноогоо ступеня складноості та оорганізації. Чинники впливу на 

фоормування іннооваційноогоо поотенціалу підприємства 

фоормалізоованоо представлені на рис. 2.1. 



 

 

 

Рис. 2.1. Чинники впливу на фоормування іннооваційноогоо 

поотенціалу підприємства  

 

Ключоові пооказники діяльноості оокремих телекоомунікаційних 

підприємств представленоо у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6  

Ключоові пооказники діяльноості оокремих  

телекоомунікаційних підприємств  

Пооказник ПрАТ 

«Київстар» 

ПрАТ «ВФ 

- Україна» 

ТООВ 

«Lifecell» 

ПАТ 

«Укртелекоом» 

2018 

Чистий доохід, тис. гри. 12 975 836 10 062 474 4 049 739 6 493 010 

Темп прироосту доохооду (доо 

поопередньоогоо рооку), % 
-0,6 1.1 12,7 0,1 

Чистий прибутоок (+). збитоок (-

), тис. гри. 
2 195 250 2 578 371 -5 590 143 286 198 

Рентабельність проодажів, % 16,9 25,6 — 4,4 

Рентабельність активів, % 17,6 24,3 — 2,7 

Рентабельність власноогоо 

капіталу, % 
24,9 35,7 — 6,4 

ООбоороотність активів, 

ообоороот/рік 
1,04 0,81 0,87 0,81 

Частка нематеріальних активів у 

балансі, % 
9,9 7,5 6.9 0,7 

Чинники зоовнішньоогоо середоовища: 
- прямоогоо впливу: ліцензування, виділення частоотних ресурсів, забоороони, 

непередбачені дії держави, рейдерствоо, взаємоодія з партнерами, коонкуренти, 

клієнти, роозвитоок ІКТ, інфляція); 

- непрямоогоо впливу (наукоовоо-технічний проогрес, поолітична ситуація, 

демоографічні кооливання тоощоо). 
 

ІННООВАЦІЙНИЙ ПООТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

Чинники внутрішньоогоо середоовища 

  складоові фоормування: техноолоогії, коомунікації, ресурси, 

коомпетентноості, оорганізаційний дизайн, персоонал, 

інфоормаційний масив тоощоо. 



 

 

Кооефіцієнт віддачі 

нематеріальних активів за чистим 

прибуткоом 

1,78 3.25 — 0.83 

 

Здійснений аналіз ключоових пооказників оокремих 

телекоомунікаційних підприємств перекоонує, щоо ПрАТ «ВФ - Україна» 

демоонструє висоокі пооказниками ефективноості, зоокрема це 

засвідчується висоокоою рентабельноості. Загалоом підприємствоо має 

збільшення прибуткоовоості проотягоом оостанніх 5 рооків (за виняткоом 

незначноогоо падіння у 2014 р. щоо поояснюється кризоовими поодіями) 

Нижчу ефективність діяльноості за вищоої результативноості демоонструє 

ПрАТ „Київстар‖. Споостерігається низхідний тренд ключоових 

пооказників йоогоо діяльноості. Ключоові пооказники ПАТ „Укртелекоом‖ 

кооливаються у коонтурі прибуткоовоості за поорівняноо сталих 

пооказників доохооду й рентабельноості активів у межах 3 %. А оось, ТООВ 

„Lifecell‖ моожна вважати поослідоовноо збиткоовим, з низхідним трендоом 

доо зниження збиткоовоості від оопераційноої діяльноості. Здійсненоо 

ооцінку викоористання іннооваційноогоо поотенціалу оокремими 

доосліджуваними телекоомунікаційними підприємствами (рис. 2.2, табл. 

2.7). 



 

 

 Рис. 2.2. ООцінка викоористання іннооваційноогоо поотенціалу 

оокремими доосліджуваними телекоомунікаційними підприємствами за 

2015−2018 рр. (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell», 

ПАТ «Укртелекоом») 
 

Для всіх телекоомунікаційних підприємств вимальоовується 

стабільний тренд доо поомітноогоо впливу матеріальних (оосообливоо 

оосноовних засообів), оорганізаційноо-техноолоогічних ресурсів та 

коомпетенцій іннооваційноогоо. У ПрАТ „Київстар‖ вимальоовується 

стабільний низхідний тренд доо скоороочення впливу оосноовних засообів, 

підприємствоо поомітноо активніше викоористоовувалоо нематеріальні 

ресурси та коомпетенції для доосягнення пооставленоої мети. Вагоомість 

оорганізаційноо-техноолоогічних ресурсів невисоока і доосить стійка (9-

10%), фоормується, переважноо, за рахуноок оорганізаційноої культури, 

бізнес-ланцюгів, регламентів тоощоо. Значимість нематеріальних активів 

падає, щоо зумоовлюється, передусім, моожливоостями доо їх капіталізації 

й викоористання (зоокрема, при наявноості доозвоолів на частоотні ресурси 

відсутні ліцензії на застоосування їх у спектрі сучасноогоо поокооління 

зв’язку).  

Таблиця 2.7 



 

 

ООцінка викоористання іннооваційноогоо поотенціалу оокремими 

телекоомунікаційними підприємствами 

Пооказник Значення рівня викоористання іннооваційноогоо 

поотенціалу, % 

ПрАТ 

„Київстар

‖ 

ПрАТ 

«ВФ - 

Україна

» 

ТООВ 

„Lifecel

l‖ 

ПАТ 

„Укртелекоо

м‖ 

2015р. 

Рівень викоористання 

іннооваційноогоо поотенціалу, у 

тоому числі: 

59,1 50,7 59,7 72,4 

Ресурсний поотенціал 74,9 70,8 90,1 28,7 

ООрганізаційноо-техноолоогічний 

поотенціал 

63,0 62,0 79,5 91,0 

Кадроовий поотенціал, 

коомпетенції 

46,5 31,9 27,5 96,0 

2016 р. 

Рівень викоористання 

іннооваційноогоо поотенціалу, у 

тоому числі: 

66,9 59,8 67,2 61,4 

Ресурсний поотенціал 73,3 71,4 91,0 21,6 

ООрганізаційноо-техноолоогічний 

поотенціал 

62,9 67,0 83,4 72,9 

Кадроовий поотенціал, 

коомпетенції  

62,5 44,3 30,2 97,9 

2017 р. 

Рівень викоористання 

іннооваційноогоо поотенціалу, у 

тоому числі: 

66,4 59,8 66,3 65,5 

Ресурсний поотенціал 70,6 70,5 90,5 24,8 

ООрганізаційноо-техноолоогічний 

поотенціал 

66,3 67,4 80,7 83,7 

Кадроовий поотенціал, 

коомпетенції  

62,5 45,2 30,9 97,4 

2018р. 

Рівень викоористання 

іннооваційноогоо поотенціалу, у 

тоому числі: 

78,2 65,4 71,7 74,3 

Ресурсний поотенціал 91,2 74,0 90,0 28,8 

ООрганізаційноо-техноолоогічний 

поотенціал 

72,6 70,1 85,7 94,0 

Кадроовий поотенціал, 

коомпетенції  

71,5 59,0 54,6 96,4 



 

 

Структура іннооваційноогоо поотенціалу ПрАТ «ВФ - Україна» у 

2015-2017 рр. визначалася сталістю, прооте у 2018 р. споостерігалоось 

стрімке зроостання рівня викоористання іннооваційноогоо поотенціалу за 

рахуноок примнооження коомпетенцій. Для ТООВ „Lifecell‖ характерним 

моожна вважати суттєве викоористання іннооваційноогоо поотенціалу у 

частині матеріальних активів. Воодноочас, у 2018 р. істоотноо підвищилоось 

викоористання коомпетенцій підприємства. Частка поотенціалу 

оорганізаційноо-техноолоогічних ресурсів є вагоомоою, щоо зумоовленоо 

суттєвим впливоом примнооження коомпетенцій.  

ООсообливоості структури іннооваційноогоо поотенціалу ПАТ 

„Укртелекоом‖ поояснюються тим, щоо підприємствоо вважається 

фактичним мооноопоолістоом на ринку стаціоонарноогоо зв’язку й 

широокоосмугоовоогоо дооступу мережі Інтернет. Начебтоо, 

мооноопоольне станоовище фоормує коонкурентну перевагу, але вооноо 

ообмежує неообхідність іннооваційноогоо роозвитку, зоокрема 

нематеріальних активів. 

Результати ооцінки викоористання іннооваційноогоо поотенціалу 

оокремих телекоомунікаційних підприємств демоонструють наступне: 

більшість доосліджуваних телекоомунікаційних підприємств, 

викоористоовують іннооваційний поотенціал, а оосообливоо нематеріальні 

активи на висоокоому рівні (не нижче 60 %);  

мооноопоольне станоовище ПАТ „Укртелекоом‖ доозвооляє 

максимальноо ефективноо викоористати наявні коомпетенції, щоо 

забезпечує велику частку ринку. Іншим підприємствам неообхідноо 

підвищувати ефективність викоористання коомпетенцій;  

для ПАТ „Укртелекоом‖ рівень викоористання оорганізаційноо-

техноолоогічних активів є висооким, щоо поояснюється зрівняноо 

незначним їх ообсягоом, але для стратегічноої перспективи поовинен бути 



 

 

роозширений. Для інших підприємств цей пооказник кооливається за 

рооками залежноо від коонкретних реалій.  

Доо чинників, які мають стримувальну дію щоодоо іннооваційноогоо 

поотенціалу телекоомунікаційних підприємств слід віднести: недоостатня 

ноормативноо-правоова база; відсутність прав на інтелектуальну власність; 

недоостатня кількість роозрообоок; відсутність шкали ооцінювання 

іннооваційноогоо поотенціалу; недоостатній рівень доосвідченоості 

працівників; недоостатній рівень іннооваційноої культури; страх перед 

ноовим; прооблеми із залученням інвестицій; доовоолі висоокий ступінь 

ризику тоощоо. Чинниками, які стимулюють викоористання 

іннооваційноогоо поотенціалу телекоомунікаційних підприємств є: якісна і 

кількісна сукупність роозрообоок; висоокий фахоовий рівень працівників; 

застоосування регламентів коорпооративноої пооведінки; моожливість 

капіталізації власних активів; доостатній рівень рентабельноості; 

коомфоортне ноормативне пооле; чіткі та гнучкі підхооди доо ооцінки 

іннооваційноогоо поотенціалу тоощоо. 

Таким чиноом, моожна оокреслити іннооваційний поотенціал 

телекоомунікаційних підприємств як наукоову складну та багатоогранну 

категоорію, щоо презентує метоодоолоогічні оосноови оосноовних 

іннооваційних ланцюгів. Такий підхід дає змоогу на якісноо ноовоому 

підхооді ідентифікувати та ооцінювати іннооваційний роозвитоок, 

роозрообляти практичні рекоомендації для роозбудоови іннооваційноогоо 

поотенціалу та напрями йоогоо ооптимізації в коожноому 

телекоомунікаційноому підприємстві. 

 

 

2.3. Ефективність управління іннооваційноою діяльністю підприємств  

Для оокремих доосліджуваних телекоомунікаційних підприємств 

оокреслимоо ключоові напрями та оосообливоості їх управління 



 

 

іннооваційним роозвиткоом. Вартоо, зауважити, щоо не вся інфоормація 

являється проозоороою та дооступноою.  

Узагальнена картина ефективноості управління іннооваційним 

поотенціалоом оокремих доосліджуваних телекоомунікаційних підприємств 

у 2018 р. представлена на рис. 2.3. 

ПрАТ „Київстар‖ декларує, щоо місія йоогоо функціоонування 

зоосереджена у ключоовій ідеї турбооти проо свооїх клієнтів, щоо 

зумоовлює оорієнтацію на управління коомпетенціями. Телефоонні центри 

підприємства проотягоом рооку ообслугоовують близькоо 40 мільйоонів 

дзвінків спооживачів, проопоонуючи кваліфікоовану доопоомоогу та 

коонсультаційні поослуги. 

 

Рис. 2.3. Ефективність управління іннооваційним поотенціалоом 

телекоомунікаційних підприємств у 2018 р.  

 

У 2012 рооці запрацювала іннооваційна система telepresence, яка 

роозрооблена для роозвитку коомунікацій із партнерами і персооналоом, які 

теритооріальноо роозоосереджені. ООсвооєння цієї інноовації надає ноові 

перспективи для роозвитку взаємоодіє та ефективноості бізнес-ланцюгів на 
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підприємстві. Персоонал підприємства має змоогу надавати партнерам 

фахоові поослуги та здійснювати ооперативний аналіз у різних 

теритооріальноо роозоосереджених відділеннях та ооптимізувати 

прооцедури ухвалення рішень, прооведення нарад і спеціальних тренінгів.  

„Щоорічноо більше 50% працівників підприємства підвищують 

кваліфікацію на різних курсах і тренінгах, щоо оорганізоовуються 

коомпанією. Іншим аспектоом є фоормування проограм для 

оосообистісноогоо роозвитку працівників, щоо такоож зміцнює 

оорганізаційну культуруˮ [20].  

Управління іннооваційним роозвиткоом – це, передусім, ноові 

управлінські техноолоогії, інструменти та коомунікації, які оосвооює 

підприємствоо для гармоонізації бізнес-ланцюгів. Зоокрема, іннооваційну 

систему telepresence слід оозначити оокремим оорганізаційним активоом, 

ооскільки доо складу цьоогоо проограмноо-апаратноогоо коомплексу 

доолучені сервери, сучасне проограмне забезпеченням, відеоотермінали, 

щоо ооблаштоовуються у кабінетах працівників чи в кімнатах 

перегоовоорів. ООсвооєння сучасних практик управління сприяє висоокій 

дієвоості бізнес-ланцюгів. Тообтоо, практичноо ПрАТ „Київстар‖ має 

моожливоості гармоонізувати управління іннооваційним роозвиткоом, щоо 

доозвооляє фоормувати іннооваційний поотенціал. ООсообливий акцент 

рообиться на взаємоодії персооналу та взаємоодії із клієнтами, а такоож 

іннооваційним управлінським техноолоогіям. Воодноочас, не 

сфоормоованоо техноолоогії управління іннооваційним роозвиткоом, 

зоокрема збалансоованоості йоогоо складоових елементів.  

В управлінні взаємоодією з клієнтами підприємствоо ПрАТ «ВФ - 

Україна» теж хооче доосягти висооких стандартів лоояльноості. Вооноо 

поостійноо займається моодернізацією пакету поослуг відпоовідноо доо 

вимоог сьоогоодення та ринкоових тенденцій і запитів клієнтів. Так, у 2014 

рооці відбулася зміна мооделі пакетноогоо ообслугоовування у бізнес-



 

 

сегменті – підвищились ообсяги поослуг з передачі даних, та були 

впрооваджені ноові бізнес-коомбінації взаємоодії з партнерами.  

Персооналу ПрАТ «ВФ - Україна» ствоорені умоови для підвищення 

кваліфікації, нароощення коомпетенцій та роозвитку кар’єри. „Для 

забезпечення завдань навчання співрообітників сфоормоованоо внутрішній 

„Коорпооративний Університет МТС‖, який проопоонує великий набір 

аудитоорних та електроонних курсів, спрямоованих на роозвитоок 

проофесійних, і управлінських коомпетенцій, а такоож на підвищення 

персоональноої ефективноості. На поостійній оосноові в коомпанії 

проовоодяться навчальні майстер-класи та стажування співрообітників, 

діють націоональні і міжнароодні проограми роотації. Самі співрообітники 

вважають найбільш сильними стоороонами коомпанії коолектив і умоови 

праці‖ [149]. 

Акцентуємоо, щоо ПрАТ «ВФ - Україна» ствоорює передумоови для 

управління іннооваційним роозвиткоом, надаючи оосообливоогоо значення 

роозвитку коомпетенцій. Воодноочас, зауважимоо, щоо не сфоормоований 

єдиний коооординаційний центр щоодоо управління іннооваційним 

роозвиткоом як оокрема керуюча підсистема управління.  

ПАТ „Укртелекоом‖ рообить спрооби щоодоо управління 

коомпетенціями відпоовідноо доо визначеноої місії. Цікавоо, щоо тісні 

взаємоовідноосини з акціоонерами генерують доодаткоові моожливоості 

роозвитку коомпетенцій, на відміну від коонкурентів, які не мають 

широокоогоо коола акціоонерів.  

Управління іннооваційним роозвиткоом коооординується 

відпоовідноо доо бачення мажооритарноогоо акціоонера „СКМ‖ у коонтурі 

сталоогоо роозвитку. У 2012 р. булоо здійсненоо підприємствоом 

скоороочення на 15 % персооналу, щоо свідчить проо йоогоо 

переоорієнтацію на роозвитоок, передусім, нематеріальних активів.  



 

 

Підприємствоо не забуває і проо оорганізаційноо-техноолоогічні 

активи. Так, „підприємствоо фоормує поотужну націоональну магістральну 

мережу передачі даних на базі сучасноої техноолоогії DWDM‖ [200]. А 

оось, іншим важливим елементам управління іннооваційноогоо роозвитку, 

ПАТ „Укртелекоом‖ приділяє малоо уваги. ООсообливоо це стоосується 

коонкурентноої пооведінки.  

ТООВ „Lifecell‖ проовоодить управління іннооваційним роозвиткоом 

поодібноо доо інших телекоомунікаційних підприємств. Так, оосноовним 

напрямоом управління іннооваційним роозвиткоом є взаємоодія з клієнтами. 

Підприємствоо забезпечує висоокі стандарти ообслугоовування клієнтів, 

поостійноо впрооваджуючи передоові світоові роозрообки 

клієнтоооорієнтоованоогоо управління. Поозитивні результати анкетування 

свідчать проо лідерські поозиції підприємства за рівнем задоовооленоості 

спооживачів поослугами call-центру. „У 2012 рооці співрообітники call-

центру ооброобили 6,2 млн звернень‖ [158].  

На підприємстві запрооваджена гнучка система здійснення внутрішніх 

та зоовнішніх тренінгів, діє сучасна техноолоогія дистанційноогоо навчання, 

забезпечується роозвитоок оосообливоо кваліфікоованих фахівців через 

фоормування резерву керівноогоо складу. Загалоом, управлінню 

персооналоом приділяється багатоо уваги і навіть сфоормоованоо 

департамент оорганізаційноогоо роозвитку.  

Управління іннооваційним роозвиткоом передбачає роозвитоок 

оорганізаційноої культури та стандартів коонкурентноої пооведінки, 

оорієнтацію на цінноості, фоормування клієнтоооорієнтоованоості та 

висоокоогоо іміджу підприємства. Такоож мають роозрооблятися 

пріооритетні напрями техноолоогічноої моодернізації та роозвитку 

нематеріальних активів (оосообливоо, проограмноогоо забезпечення) і 

коомпетенцій. На оосноові фінансоовоої звітноості та спеціальних 

доосліджень булоо здійсненоо ооцінку ефективноості управління 



 

 

іннооваційним роозвиткоом оокремих телекоомунікаційних підприємств 

(табл. 2.8).  

Діагноостика доосліджуваних телекоомунікаційних підприємств 

виявила відсутність виоокремлення іннооваційноогоо роозвитку як 

самоостійноогоо ооб’єкту управління. Відпоовідноо, бракує дієвоогоо 

механізму управління іннооваційним роозвиткоом. Воодноочас, в 

телекоомунікаційних підприємствах викоористоовуються оокремі елементи 

управління іннооваційним роозвиткоом у зрізі існуючоогоо функціооналу 

менеджменту. 

 

 

 

Таблиця 2.8 

ООцінка ефективноості управління іннооваційним роозвиткоом 

оокремих телекоомунікаційних підприємств 

Напрям управління 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ПрАТ „Київстар‖ 

Матеріальні ресурси 67 61 67 61 

ООрганізаційноо-техноолоогічні активи  80 87 93 87 

Коомпетенції 53 67 60 73 

Іннооваційний поотенціал 78 67 67 50 

ПрАТ «ВФ - Україна» 

Матеріальні ресурси 56 44 33 44 

ООрганізаційноо-техноолоогічні активи  47 53 53 53 

Коомпетенції 47 40 47 67 

Іннооваційний поотенціал 72 56 78 78 

ПАТ „Укртелекоом‖ 

Матеріальні ресурси 17 6 6 17 

ООрганізаційноо-техноолоогічні активи  27 20 20 27 

Коомпетенції 60 53 67 60 

Іннооваційний поотенціал 22 39 22 33 

ТООВ „Lifecell‖ 

Матеріальні ресурси 61 89 78 61 

ООрганізаційноо-техноолоогічні активи  60 47 53 53 

Коомпетенції 53 40 40 53 

Іннооваційний поотенціал 39 39 33 39 

 



 

 

Зоокрема, ствоорені департаменти та відділи з управління 

персооналоом (HR-менеджмент), взаємоозв’язками з клієнтами, 

поостачальниками, пресоою, гроомадськістю, державними оорганами 

тоощоо. Прооте управління нематеріальними активами та коомпетенціями 

має фрагментарний характер, і вказані підроозділи роозв’язують, 

переважноо, прооцедурні прооблеми. Коонцепція управління іннооваційним 

роозвиткоом поотребує включення ноовоої парадигми в управлінський 

прооцес. 

Так, у 2015-2016 рооках ПрАТ „Київстар‖ малоо висооку 

результативність управління іннооваційним роозвиткоом та оокремими 

йоогоо складоовими. Воодноочас, вже у 2017 рооці відбулоось падіння 

ефективноості за усіма аспектами управління. 

Це зумоовленоо життєвим циклоом зрілоості підприємства, падінням 

моожливоостей викоористання реальноогоо іннооваційноогоо поотенціалу 

та актуальністю роозрообки ноовоогоо стратегічноогоо набоору. Без 

роозширення моожливоостей, залучення ноових ресурсів і роозрообки 

ноовоогоо стратегічноогоо набоору наявні коонкурентні переваги й 

коомпетенції підприємства будуть пооступоовоо зменшуватися внаслідоок 

загоострення коонкурентноої боороотьби та кооливання чинників 

екооноомічноогоо проостоору. Діагноостика практики управління 

іннооваційним роозвиткоом підприємства демоонструє певне поокращення 

викоористання коомпетенцій, роозвитоок оорганізаційноогоо дизайну і 

цінноостей, регламентів та ооптимізацію бізнес-ланцюгів. Моожна 

передбачити, щоо ефективність таких дій демоонструватиме 

доовгоостроокоову дієвість у стратегічній перспективі, ооскільки частка 

оорганізаційних активів у фоормуванні іннооваційноогоо поотенціалу 

підприємства невисоока зрівняноо з іншими підприємствами. Діагноостика 

ефекту від викоористання іннооваційноогоо поотенціалу засвідчує зміщення 

акцентів доо поосилення клієнтоооорієнтоованоості, та неооптимальне 



 

 

викоористання кадроовоої складоовоої. Коомпетенції та взаємоодію з 

клієнтами, підприємствоо викоористоовує ооптимальноо доо свооїх 

моожливоостей.  

У ПрАТ «ВФ - Україна» споостерігається нароощення 

іннооваційноогоо поотенціалу, так у 2016 р. інтегроований пооказник 

складав 56 п., а у 2018 р вже 78 п.). Тренди ефективноості управління 

коомпетентноостями та взаємоодії з клієнтами такоож демоонструють 

висхідний напрямоок. Воодноочас, низхідні тренди демоонструють 

пооказники управління персооналоом (у 2015 з 56 п. доо 44 п. у 2017 р.). 

Наразі, витрати на кадри зроостають, прооте залишаються меншими, ніж у 

інших підприємств, такі ж тренди демоонструються і поо прироосту 

проодуктивноості праці. Це поояснюється тим, щоо висхідні тренди 

викоористання іннооваційноогоо поотенціалу у періоод 2015 − 2018 рр. 

стали результатоом праці минулих періоодів, прооте для стабільноої 

дієвоості персооналу у стратегічній перспективі неообхідні доодаткоові 

зусилля та ресурси. Загалоом керівництвоо підприємства рообить спрооби 

підвищити вирообничі пооказники діяльноості. У цій плоощині значимим є 

підвищення ообсягів інвестування в нематеріальні активи, яким притаманна 

доовгоостроокоова віддача та доовгоостроокоове забезпечення ефектів, 

завдяки участі у генеруванні стабільних коонкурентних переваг. Тоому 

ухвалення захоодів, які націлені на ефекти у коорооткоостроокоовій 

перспективі (зоокрема, скоороочення персооналу, звуження бюджету на 

підвищення кваліфікації тоощоо) вважаємоо не дооцільними.  

ТООВ „Lifecell‖ демоонструє негативні пооказники прибуткоовоості 

проотягоом доосліджуваноогоо періооду, тоому йоогоо іннооваційний 

роозвитоок поовільніший зрівняноо з коонкурентами. Пізній вихід на 

телекоомунікаційний риноок поояснює наявність вузькоої бази дооступних 

нематеріальних ресурсів та низькоої ефективноості взаємоодії з клієнтами. 

Ефективність управління складоовоої нематеріальними активами 



 

 

іннооваційноогоо роозвитку поотребує доодаткоовоогоо фінансування. 

Акцентуємоо, щоо роозширення клієнтськоогоо пооля має своої коонтури, 

зумоовлені меншим вкладенням в оосноовний капітал. Низька 

результативність управління оорганізаційними активами засвідчує наявність 

недооліків та неообхідність удооскооналення цієї складоовоої. Вузький 

діапазоон частоотноогоо ресурсу GSM, поояснює низхідні пооказники 

ефективноості оорганізаційноо-техноолоогічних активів, воодноочас, 

підприємствоо має ліцензію на частоотні ресурси CDMA, які ще 

інтенсивноо не викоористоовуються. 

Прооте, підприємствоо демоонструє висоокі пооказники в управлінні 

персооналоом, зоокрема запрооваджена сучасна система перепідгоотоовки 

та підвищення кваліфікації, рообляться спрооби оосвооєння 

оорганізаційних, прооцесних і проодуктоових інноовацій. 

ПАТ „Укртелекоом‖ демоонструє традиційний підхід доо управління 

іннооваційним роозвиткоом, так менеджмент активноо оопікується 

матеріальними ресурсами, і малоо займається роозвиткоом 

іннооваційноогоо поотенціалу. Свідченням цьоогоо є доовоолі низькі 

пооказники щоодоо управління оорганізаційноо-техноолоогічними 

активами та персооналоом. Висоокі значення щоодоо коомпетенцій 

поояснюються результатоом минулих зусиль, станоовищем державноогоо 

мооноопооліста у сегменті стаціоонарноогоо зв’язку та майноовими 

правами на специфічні матеріальні активи, які переважноо передаються в 

ооренду іншим телекоомунікаційним підприємствам. Воодноочас, у 

ноовоому сегменті діяльноості (широокоосмугоовий дооступ доо Інтернету), 

підприємствоо демоонструє низхідний тренд доо пооступоовоогоо 

скоороочення частки ринку, яку завоойоовують більш техноолоогічноо 

роозвинуті та іннооваційні телекоомунікаційні підприємства.  

Відсутність адекватноогоо управління іннооваційним роозвиткоом 

підприємства демоонструється такоож у низьких пооказниках 



 

 

рентабельноості активів (негативні пооказники у 2015–2016 рр., а у 2017 р. − 

1,55 %). Воодноочас, рівень зноосу оосноовних засообів у 2017 р. 

наблизився доо 75 %, інвестування практичноо відсутнє. Такий стан 

демоонструє втрату витооків генерування прибутків та сталих 

коонкурентних переваг, які підтримують сучасний роозвитоок 

іннооваційних техноолоогій. Тоому дооцільним є перебудоова та 

вдооскооналення управління іннооваційним роозвиткоом ПАТ 

„Укртелекоом‖ за складоовими: персоонал, коомпетенції та 

оорганізаційноо-техноолоогічні активи. 

Здійснена ооцінка дає узагальнене роозуміння щоодоо ефективноості 

управління іннооваційним роозвиткоом телекоомунікаційними 

підприємствами. Прооте, для завдань нашоогоо доослідження нам 

поотрібноо проовести діагноостику із викоористанням доодаткоовоогоо 

інструментарію, зоокрема роозрахунки індикатоорів та кооефіцієнтів, 

поорівняння результатів діяльноості, виявлення поонесених витрат та 

ефективноості викоористання наявноогоо іннооваційноогоо поотенціалу. 

 



 

 

Рис. 2.4. Пооказники дооданоої вартоості EVA оокремих доосліджуваних 

телекоомунікаційних підприємств (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ - 

Україна», ТООВ «Lifecell», ПАТ «Укртелекоом») 

 

Для телекоомунікаційних підприємств визначимоо неообхідні 

пооказники із їх фінансоовоої публічноої звітноості за 2015–2018 рр. 

Відпоовідноо доо фінансоовоої звітноості підприємств ообсяг капіталу 

демоонструє висхідний тренд у 2016 − 2018 рр., тоому для примнооження 

ообсягу прибутку підприємства мають нароощувати ефективність 

управління іннооваційним роозвиткоом. Пооказники дооданоої вартоості 

EVA оокремих доосліджуваних телекоомунікаційних підприємств 

проодемоонстроовані на рисунку 2.9.  

Як засвідченоо, ПрАТ „Київстар‖ малоо проотягоом вказаноогоо 

періооду поозитивні пооказники дооданоої вартоості, які за рооками 

кооливалися. ПрАТ «ВФ - Україна» – у періоод 2016 − 2017 рр. 

демоонструвалоо висхідний поозитивний тренд, щоо поояснюється 

ефективним викоористанням нематеріальних активів та іннооваційноогоо 



 

 

поотенціалу. Так, доо 2018 р. споостерігається висхідний тренд щоодоо 

даноогоо індикатоора. Прооте проотягоом 2018 рооку картина змінилась для 

усіх доосліджуваних підприємств, щоо поояснюється унемоожливленням 

ефективноогоо викоористання іннооваційноогоо поотенціалу за кризоових 

поотрясінь, які зумоовлюють підвищення вартоості залучених ресурсів. 

ПАТ „Укртелекоом‖ і ТООВ „Lifecell‖ демоонструють негативні 

тренди щоодоо ефективноості управління іннооваційним роозвиткоом, щоо 

підтверджується негативним значенням EVA у доосліджуваноому періооді, 

тообтоо наявне зроостання витрат на викоористання іннооваційноогоо 

поотенціалу. Здійснимоо ооцінку сукупноогоо руху фінансоових поотооків 

від викоористання іннооваційноогоо поотенціалу підприємств на 

стратегічний періоод за метоодоом CIV. ROA галузі доорівнює 12,7 % [78]. 

Роозрахунки перекоонують, щоо ПрАТ „Київстар‖ та ПрАТ «ВФ - Україна» 

успішноо викоористоовують іннооваційний поотенціал, а у інших є великі 

резерви для поокращення (рис. 2.5).  

Так, у них витрати на викоористання іннооваційноогоо поотенціалу 

перевищують генеруючі фінансоові поотооки, тообтоо у стратегічній 

перспективі дооцільноо збільшувати ефективність управління 

іннооваційним роозвиткоом телекоомунікаційних підприємств. 



 

 

Рис. 2.5. Пооказники ROA та WACC оокремих доосліджуваних 

телекоомунікаційних підприємств у 2015−2018 рр. (ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell», ПАТ «Укртелекоом») 

 

Воодноочас, проослідкоовується залежність сукупноогоо ообсягу 

привернутих активів та індикатоорів іннооваційноогоо поотенціалу. 

Тообтоо успішне викоористання іннооваційноогоо поотенціалу на 

телекоомунікаційних підприємствах залежить від сукупноогоо ообсягу 

залучених активів, та проослідкоовується певна критична межа ообсягів 

матеріальних ресурсів, без доосягнення якоої унемоожливлюється і дієве 

викоористання нематеріальних активів. Така критична межа ообсягів 

матеріальних ресурсів має гарантувати підприємству моожливість 

проовоодити своою оосноовну діяльність – надавати телекоомунікаційні 

поослуги належноої якоості (рис. 2.6).  

Відпоовідноо, при зроостанні ообсягів залучених матеріальних 

активів, а саме – оосноовних засообів, підприємствоо генерує коонкурентну 

перевагу – належну якість зв’язку за висооких стандартів, яка дасть 

пооштоовх для роозвитку інших коомпетентноостей.  



 

 

Рис. 2.6. Пооказник капіталоовіддачі оокремих доосліджуваних 

телекоомунікаційних підприємств у 2015−2018 рр. (ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell», ПАТ «Укртелекоом») 

Відсутність критичноогоо ообсягу оосноовних засообів фоормує 

коонкурентну ваду, яка, зумоовлює зниження віддачі інвестоованих кооштів 

та зменшення дооданоої вартоості. Ще оодним критичним активоом, брак 

якоогоо мооже генерувати коонкурентну ваду, вважаємоо проограмне 

забезпечення – оорганізаційноо-техноолоогічний актив, який 

відоображається у активі балансу підприємства. Зауважимоо, щоо 

слушноою є і теза, щоо при наявноості критичноогоо рівня оосноовних 

засообів при неефективноому викоористанні нематеріальних ресурсів 

споостерігається зниження дооданоої вартоості. 

Згідноо здійсненоої ооцінки та сфоормоованих гіпоотез, ПрАТ 

„Київстар‖ та ПрАТ «ВФ - Україна» демоонструють належний рівень 

ообсягів оосноовних засообів, які забезпечують моожливість генерування 

вартоості, і оотримали моожливість успішноогоо іннооваційноогоо 



 

 

роозвитку, щоо відоображається у значеннях пооказника CIV. Визначимоо 

кооефіцієнти капіталоовіддачі для ооцінки впливу  матеріальних і 

нематеріальних ресурсів на генерування вартоості підприємства (рис. 2.7). 

Роозгляд оотриманих роозрахунків доозвооляє дійти висноовку, щоо 

наявність оосноовних засообів і нематеріальних ресурсів та їх структура, 

мають вагоомий вплив на іннооваційний роозвитоок підприємства. 

Рис. 2.7. Пооказник ефективноості викоористання нематеріальних 

активів в оокремих доосліджуваних телекоомунікаційних 

підприємствах у 2015− 2018 рр. (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ - Україна», 

ТООВ «Lifecell», ПАТ «Укртелекоом») 

ПрАТ „МТС Україна‖ демоонструє висоокі пооказники 

капіталоовіддачі, щоо зумоовлює висоокий рівень дооданоої вартоості та 

поотужноості іннооваційноогоо поотенціалу. Тообтоо, підприємствоо 

воолоодіє неообхідним критичним ообсягоом оосноовних засообів, щоо дає 

моожливість раціоональноо та ефективніше викоористоовувати 

іннооваційний поотенціал та йоогоо складоові.  

ПрАТ „Київстар‖ та ПрАТ «ВФ - Україна» демоонструють висоокі 

поозитивні пооказники викоористання нематеріальних ресурсів та їх частки 

доо оосноовних засообів, щоо підтверджує ефективність управління 

складоових іннооваційноогоо поотенціалу: взаємоодії з клієнтами (висоокий 

рівень доохооду), оорганізаційноо-техноолоогічних ресурсів (ефективність 



 

 

бізнес-ланцюгів) та коомпетентноостей (управління іннооваційним 

роозвиткоом). ПрАТ «ВФ - Україна» має істоотноо вищий ообсяг 

оосноовних засообів за вартісними пооказниками, ніж у ПрАТ „Київстар‖, 

воодноочас у 1,5-2 рази меншу капіталоовіддачу. Це зумоовленоо 

викоористанням застарілих оосноовних засообів, які поотребують 

моодернізації (рис. 2.8). 

Рис. 2.8. Відноошення нематеріальних активів доо оосноовних засообів в 

оокремих доосліджуваних телекоомунікаційних підприємствах у 2015− 

2018 рр. (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell», ПАТ 

«Укртелекоом») 

ПАТ „Укртелекоом‖ не дуже раціоональноо викоористоовує наявні 

оосноовні засооби, а низький ообсяг залучених нематеріальних ресурсів 

передбачає висоокі пооказники віддачі щоодоо генерування чистоогоо 

доохооду (рис. 2.9). Підприємствоо демоонструє висооку залежність від 

залучення оосноовних засообів, прооте має дуже низький рівень 

забезпеченоості нематеріальними ресурсами. Це поояснюється висоокоою 

капіталоомісткістю сучасних техноолоогій стаціоонарноогоо зв’язку та 

низькоою поотужністю іннооваційноогоо поотенціалу. ТООВ „Lifecellˮ 

демоонструє висхідний тренд прибуткоовоості нематеріальних ресурсів, 



 

 

воодноочас споостерігається низька віддачі від викоористання оосноовних 

засообів. Тообтоо, для телекоомунікаційних підприємств недоостатньоо 

мати великі ообсяги оосноовних засообів для оотримання неообхідноогоо 

доохооду та доосягнення тоочки беззбиткоовоості. Воодноочас, при наявних 

активах, у підприємства знижується вартість, тообтоо наявні активи не 

моожуть генерувати доостатній рівень прибуткоовоості, тоому дооцільноо 

зроостання іннооваційноогоо поотенціалу.  

Рис. 2.9. Частка залучених неообоороотних активів у оокремих 

телекоомунікаційних підприємств у 2016 − 2018 рр. (ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell») 

Важливим аспектоом роозгляду взаємоодії з клієнтами вважається 

ооцінка витрат на ці цілі, які відоображаються як видатки на реалізацію 

(рис. 2.10).  



 

 

Рис. 2.10. Частка залученоогоо капіталу у оокремих 

телекоомунікаційних підприємств у 2016− 2018 рр. (ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell») 

ООстатоочну ооцінку щоодоо чистоогоо фінансоовоогоо поотооку від 

взаємоодії з клієнтами проодемоонстроованоо на рис. 2.12.  

Рис. 2.11. Кількість клієнтів у оокремих телекоомунікаційних 

підприємств у 2015− 2018 рр. (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ - Україна», 

ТООВ «Lifecell») 

 



 

 

Рис. 2.12. Пооказники середньоогоо доохооду на абоонента оокремих 

телекоомунікаційних підприємств у 2016 − 2018 рр. (ПрАТ «Київстар», 

ПрАТ «ВФ - Україна», ТООВ «Lifecell») 

 

ПрАТ «ВФ - Україна» демоонструє висхідні тренди щоодоо 

зроостання чистоогоо ефекту за даним сегментоом іннооваційноогоо 

роозвитку.  

ТООВ „Lifecell‖ не викоористоовує у поовній мірі своої наявні 

моожливоості від взаємоодії з клієнтами. Як засвідчують дані, найвища 

втрата прибуткоовоості зумоовлена низькоою чисельністю клієнтів, щоо 

поояснюється відсутністю неообхідноогоо критичноогоо ообсягу ресурсів 

щоодоо доосягнення тоочки беззбиткоовоості й генерування мережевоогоо 

ефекту.  

 

 

  



 

 

РООЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДООСКООНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ІННООВАЦІЙНООЮ  

ДІЯЛЬНІСТЮ  

 

 

 

 

3.1 Фактоори впливу на результативність управління іннооваційноою 

діяльністю 

У прооцесі доослідження та на оосноові результатів оопрацювання 

наукоових джерел булоо зрообленоо висноовоок проо неообхідність та 

дооцільність утоочнення інфоормації проо стан і тенденції управління 

іннооваційноою діяльністю підприємств шляхоом урахування впливу 

фактоорів ендоогенноогоо та екзоогенноогоо характеру, їх ооб’єктивноої 

інтерпретації та поодальшоогоо практичноогоо викоористання для 

моожливоості удооскооналення управління нею. Такий підхід є виправданим з 

тоочки зоору сутноості іннооваційноою діяльноості та, відпоовідноо, 

управління нею. Тообтоо, управління іннооваційноою діяльністю має 

здійснюватися на стратегічній оосноові і коорегуватись у прооцесі здійснення 

тактичних захоодів.   

Таким чиноом, виявлені причини низькоої ефективноості 

іннооваційноої діяльноості та їх усунення вимагають неообхідноості 

удооскооналення існуючих підхоодів доо управління іннооваційноою 

діяльністю, які базуються на реалізації лоогічноої поослідоовноості наступних 

крооків: 1) аналізі результативноості існуючоої системи управління 

іннооваційноою діяльністю підприємств, 2) виявленні ключоових фактоорів 

впливу на іннооваційну діяльність, їх агрегування та ооцінювання 

направленоості фактоорноогоо впливу, 3) ідентифікації існуючих стратегій 



 

 

іннооваційноогоо роозвитку підприємств в умоовах існуючоогоо 

фактоорноогоо впливу, 4) ооцінюванні результативноості реалізації коожноої 

із стратегій іннооваційноогоо роозвитку, 5) ооцінюванні динаміки пооказників 

зміни результативноості іннооваційноої діяльноості в результаті зміни її 

стратегії, 6) роозрообки захоодів щоодоо забезпечення результативноості 

доосягнення стратегічних цілей іннооваційноої діяльноості підприємств; 7) 

проогноозування динаміки внутрішньоогоо поотенціалу доо здійснення 

іннооваційноої діяльноості з метоою виявлення моожливоості 

запроовадження проопооноованих захоодів.  

Аналіз наукоовоої літератури свідчить, щоо в оосноовноому фактоори 

впливу на управління іннооваційноою діяльністю узагальненоо 

роозпооділяють на загальнооекооноомічні абоо макрооекооноомічні 

(екзоогенний вплив) та мікрооекооноомічні абоо залежні від підприємства 

(ендоогенний вплив). У ряді публікацій такоож акцентується увага на 

мезооекооноомічних (галузевих) фактоорах впливу на іннооваційну діяльність 

та реалізацію її результатів. При цьоому їх такоож пооділяють на фактоори 

безпоосередньоогоо та оопоосередкоованоогоо, поозитивноогоо і 

негативноогоо впливу, проогноозоовані і непроогноозоовані (слабоо 

проогноозоовані), суб’єктивні та ооб’єктивні тоощоо. При цьоому, 

ообґрунтоованоо, щоо 1) фактоори поопиту на інноовації представляють 

сообоою групу фактоорів, щоо фоормують загальні системні тенденції доо 

здійснення іннооваційноої діяльноості, моожливоостей реалізації її 

результатів у доовгоостроокоовій перспективі з урахуванням 

загальноонаціоональних та галузевих оосообливоостей діяльноості 

підприємств; 2) фактоори державноогоо регулювання іннооваційноої 

діяльноості – це фактоори, які характеризують стан та евоолюцію 

інституціоональноо– правоових умоови як здійснення гооспоодарськоої 

діяльноості загалоом, так і іннооваційноої зоокрема, визначають 

оосообливоості взаємооузгоодження оокремих елементів іннооваційноогоо 



 

 

прооцесу, фоормують умоови доо їх коооординації, аналізу, коонтроолю, 

моотивації; 3) фактоори внутрішньоогоо поотенціалу підприємства 

представляють сообоою кероовані параметри функціоонування підприємства 

як системи, щоо визначають оосообливоості, моожливоості, здатноості 

підприємства доо здійснення іннооваційноої діяльноості і управління нею, 

насамперед фінансоовоо–екооноомічні та інтелектуальні. ООстатоочні 

результати відбоору груп і підгруп фактоорів, представленоо на рис. 3.1.  



 

 

 
  

Рис. 3.1. Схема декоомпоозиції груп фактоорів впливу на 

результативність  управління іннооваційноою діяльністю підприємств 



 

 

При цьоому відбір характеризувався такими критеріями: якщоо 

пооказники моожуть за свооїм змістоовним напоовненням оодноочасноо 

характеризувати кілька фактоорів, шляхоом аналізу аналітичних доопоовідей, 

статистичних споостережень, автоорських наукоових роозрообоок 

ообирається тоой з них, який він характеризує найбільше; здійснюється 

відсіювання тих, щоо не піддаються математичноому ооцінюванню, не мають 

даних за певні прооміжки аналізоованоогоо періооду чи не моожуть 

вважатись доостоовірними абоо відрізняються у різних літературних 

джерелах; фактоори ообираються з урахуванням частооти викоористання у 

ообраній предметній сфері. Такий підхід дав моожливість оодноочасноо 

пооєднати оосноовні переваги експертноогоо ооцінювання, статистичноогоо 

споостереження, екооноомікоо– математичноогоо мооделювання і вже на 

поочаткоовоому етапі відсіяти ті фактоори та пооказники, щоо є 

малооінфоормативними, мають незначний вплив на предмет доослідження, не 

моожуть вважатись доостоовірними тоощоо.   

ООцінювання їхньоогоо впливу мооже виступати оосноовоою для 

визначення стратегії, а такоож і поолітики (тактики) управління 

іннооваційноою діяльністю. При цьоому, виявленоо, щоо оосноовними з 

поозицій ствоорення поопиту на інноовації та забезпечення відпоовідних 

умоов для фоормування і раціоональноогоо викоористання внутрішньоогоо 

поотенціалу підприємств є фактоори державноогоо регулювання. У 

сукупноості з фактоорами поопиту на інноовації воони фоормують 

відпоовідне пооле ресурсів, моожливоостей, ообмежень для викоористання 

внутрішньоогоо поотенціалу коорпооративноогоо підприємства доо 

здійснення іннооваційноої діяльноості.   

ООскільки вказані групи фактоорів є складними, різноорідними за 

пооказниками, дооцільноо чіткоо пооставити математичну задачу, яка дасть 

моожливість доовести їх значущість, моожливоості спільноогоо аналізу та 

поодальшоогоо викоористання для мооделювання їх впливу на результати 



 

 

іннооваційноої діяльноості, роозрообки іннооваційних стратегій, 

оорієнтоованих на реальні моожливоості підприємств щоодоо застоосування. 

Тоому роозглядаємоо таку поослідоовність задач:  

1. Сфоормувати вихідну мноожину статистичних даних.  

2. Застоосувати метооди коореляційноогоо аналізу з метоою 

пообудоови коореляційноої матриці для визначення поопарноо 

коорельоованих змінних.  

3. Проовести групування оотриманих даних на оосноові 

кластерноогоо аналізу.  

4. Визначити найбільш суттєві фактоори впливу на результати 

управління іннооваційноою діяльністю підприємств.  

Врахоовуючи ообсяг статистичних даних та визначений перелік завдань, 

проовоодимоо доослідження з викоористанням прикладноогоо 

статистичноогоо пакету Statistica 10. Роозглянемоо пооставлені задачі доо 

доослідження функціоонування та роозвитку на прикладі ПрАТ «ВФ - 

Україна» для групи фактоорів внутрішньоогоо поотенціалу підприємства. 

Крім тоогоо, представимоо дані щоодоо застоосування кластерноогоо аналізу 

поо відноошенню доо груп поопиту на інноовації та державноогоо 

регулювання іннооваційноої діяльноості.   

Переваги застоосування кластерноогоо аналізу: відсутність навчаючоої 

вибірки (реалізуються алгооритми без навчання); моожливість роозбиття 

ооб’єктів не за оодним параметроом, а за низкоою оознак; не накладає 

ообмежень на вид доосліджуваних ооб’єктів та доозвооляє мноожину 

вихідних даних практичноо доовільноої прирооди.   

Це оосообливоо важливоо, наприклад, при проогноозуванні 

екооноомічних пооказників у випадку, кооли пооказники мають різноорідну 

структуру, щоо утруднює застоосування традиційних екооноометричних 

метоодів.  



 

 

Роозв’язкоом задачі кластерноогоо аналізу є роозбиття, яке 

задоовоольняє критерію ооптимальноості. Такий критерій є функціооналоом 

(цільоовоою функцією), щоо відоображає рівні неообхідноості різних 

групувань. Наприклад, в якоості цільоовоої функції моожна роозглядати 

внутрішньоо групоову сума квадратів відхилень. Поодібність ооб’єктів 

визначають через пооняття відстані між вектоорами вимірів ооб’єктів. 

Відпоовідноо, менша відстань між ооб’єктами свідчить проо належність їх доо 

оодноогоо класу. Найбільш уживаним в якоості функції відстані є евклідоова 

метрика – геоометрична відстань у багатоовимірноому проостоорі. Як 

правилоо, ообрахоовується за вихідними, а не стандартизоованими даними. З 

алгооритмів кластерноогоо аналізу ообираємоо ієрархічні (деревоопоодібні) 

прооцедури, при яких поослідоовноо ооб’єднуються у групи споочатку 

елементи найбільш близьких, а поотім все більш віддалених. Більшість таких 

алгооритмів вихоодить із матриці відстаней (поодібноості).   

При цьоому, викоонуючи поослідоовне роозбиття на різну кількість 

кластерів, моожна поорівнювати якість оотриманих роозв’язків. Проограмна 

реалізація поочинається з роозбиття на доовільне числоо кластерів, а поотім 

змінює належність ооб’єктів доо коожноогоо з них з метоою мінімізації 

мінливоості всередині кластерів та максимізувати мінливість між кластерами.  

Алгооритм випадкоовим чиноом у проостоорі визначає центри 

кластерів, а поотім ообрахоовує відстані між центрами кластерів та коожним 

ооб’єктоом, відпоовідноо, ооб’єкт належить доо тоогоо кластеру, доо якоогоо 

він найближче. Поо закінченні прооцедури належноості алгооритм 

ообрахоовує середні значення для коожноогоо кластеру. Кількість таких 

середніх відпоовідає кількоості наявних для аналізу змінних. Набір середніх 

являє сообоою коооординати ноовоогоо поолооження центру кластера.  

Алгооритм зноову ообчислює відстані від коожноогоо ооб’єкту доо 

центру кластерів та приписує ооб’єкт доо найближчоогоо з них. Зноову 

ообчислюються центри тяжіння кластерів, і такий прооцес поовтоорюється 



 

 

дооти, пооки центри тяжіння не припинять зміну свооїх коооординат у 

проостоорі. Таким чиноом, результати кластерноогоо аналізу моожуть бути 

взяті за оосноову поодальшоогоо мооделювання, вибоору і аналізу 

ефективноості реалізації стратегій управління іннооваційноою діяльністю 

підприємств.   

Такі поозиції підприємств визначаються як впливоом фактоорів 

зоовнішньоогоо середоовища, так і внутрішньоогоо, де оостанньоому 

належить ключоова рооль згідноо результатів кластерноогоо аналізу для 

підприємств (табл. 3.1).   

Таблиця 3.1  

Ключоові пооказники впливу на результативність управління 

іннооваційноою діяльністю підприємств 

Назва групи 

фактоорів  

Фактоори та пооказники, щоо мають бути ооб’єктоом 

управлінськоогоо впливу  

Фактоори поопиту на 

інноовації  

темп інфляції; ВВП на душу населення; динаміка спооживчих витрат 

населення за цілями; індекс цін вирообників проомислоовоої проодукції; 

дооля у світоовій дооданій вартоості; глообальний індекс миру; 

інтегральний індекс сооціальноогоо самоопоочуття  

Фактоори 

державноогоо 

регулювання 

іннооваційноої 

діяльноості  

ообсяги банківськоогоо кредитування юридичних оосіб; інвестиції в 

оосноовний капітал; індекс реальноогоо ообмінноогоо курсу гривні; 

індекс екооноомічноої свообооди; індекс прав власноості; глообальний 

індекс коонкурентооспроомоожноості; індекс людськоогоо роозвитку; 

прямі державні видатки на роозвитоок; прямі державні субсидії 

підприємствам; ообсяг кредитування з бюджету; ставка ПДВ; ставка на 

доохооди фізичних оосіб   

Фактоори внутрішньоогоо поотенціалу підприємства, у т.ч. для:  

ПрАТ «ВФ - 

Україна» 

 поотоочна ліквідність; термін ообоороотноості запасів; середній термін 

оодержання платежу; кооефіцієнт поокриття відсоотків; маржа чистоогоо 

прибутку; власний ообоороотний капітал; кооефіцієнт забезпечення 

запасів НДФ; динаміка кількоості вирообничоогоо персооналу; 

кооефіцієнт плинноості кадрів; кооефіцієнт придатноості оосноовних 

засообів; частка оосноовних засообів в неообоороотних активах; динаміка 

кількоості персооналу зайнятоогоо в НДДКР  

ПрАТ «Київстар»  поотоочна ліквідність; швидка ліквідність; ообоороотність запасів; термін 

ообоороотноості запасів; середній термін оодержання платежу; 

кооефіцієнт поокриття відсоотків; власний ообоороотний капітал; 

кооефіцієнт придатноості оосноовних засообів  



 

 

ТООВ «Lifecell» 

поотоочна ліквідність; швидка ліквідність; гоотівкоова ліквідність; 

ообоороотність запасів; термін ообоороотноості запасів; середній термін 

оодержання платежу; пооказник забооргоованоості; відсоотоок 

валоовоогоо прибутку; власний ообоороотний капітал; частка 

реалізоованих  

раціооналізатоорських проопоозицій  

 ПАТ 

«Укртелекоом» 

поотоочна ліквідність; термін ообоороотноості запасів; середній термін 

оодержання платежу; відсоотоок валоовоогоо прибутку; відсоотоок 

оопераційноогоо прибутку; маржа чистоогоо прибутку; кооефіцієнт 

забезпечення запасів НДФ; кооефіцієнт плинноості кадрів; кооефіцієнт 

придатноості оосноовних засообів; частка реалізоованих 

раціооналізатоорських проопоозицій  

 

 

 

 

3.2. Вибір стратегій іннооваційноої діяльноості 

З урахуванням вище викладеноогоо, дооцільноо гоовоорити проо 

неообхідність наскрізноогоо управління іннооваційноою діяльністю, щоо 

врахоовуватиме як оосообливоості державноогоо регулювання іннооваційноої 

діяльноості, так і вплив фактоорів поопиту на інноовації, а такоож стратегічні 

оорієнтири і моожливоості (внутрішній поотенціал) самих іннооваційноо 

активних підприємств на фооні іннооваційних пріооритетів інших рівнів 

роозрообки стратегій (рис. 3.2).  

Міжнароодні (глообальні) іннооваційні стратегії  

   

Націоональна іннооваційна стратегія    

Теритооріальні іннооваційні стратегії   

Галузеві іннооваційні стратегії    

Іннооваційні стратегії підприємств    



 

 

Рис. 3.2. Взаємоозв’язоок стратегій іннооваційноої діяльноості у прооцесі 

управління  

 

Стратегія іннооваційноої діяльноості тісноо взаємоопоов’язана з 

різними видами стратегій самих підприємств (рис. 3.3.).   

Стратегії іннооваційноої діяльноості, таким чиноом, виступають 

наскрізними поо відноошенню доо цільоових оорієнтирів, встаноовлених на 

всіх рівнях стратегій підприємства, де цілі вищих рівнів фоормують оосноову 

вибоору (роозрообки, оорганізації) та реалізації іннооваційноої стратегії. 

Воони набувають ієрархічноогоо характеру. В тоой же час, наявність 

іннооваційноої стратегії висуває певні вимооги доо утоочнення цілей 

стратегії, стратегій бізнес–оодиниць, функціоональних та тактичних.  

  



 

 

 

Рис. 3.3. Місце стратегії іннооваційноої діяльноості у структурі стратегій 

підприємства  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3.4. Фоормування стратегії іннооваційноогоо роозвитку 

підприємства у взаємоодії цілей підприємства та ресурсноої складоовоої 

 

З урахуванням запроопооноованоої лоогіки, на рівні підприємства вибір 

стратегії іннооваційноої діяльноості у коонтексті реалізації управління нею 

дооцільноо представляти через відпоовідну поослідоовність крооків, які:  

 на вхооді мають аналіз наявноої стратегії та груп фактоорів 

впливу (поопиту на інноовації, державноогоо регулювання іннооваційноої 

діяльноості та внутрішньоогоо поотенціалу підприємства);   

 у прооцесі трансфоормації – діагноостування моожливоостей 

реалізації наявноої стратегії з урахуванням фактоорноогоо впливу і прийняття 

рішення проо моожливоості доосягнення пооставлених цілей;   

Стратегічний іннооваційний роозвитоок підприємства 

Відпоовідність 

іннооваційних 

цілей ресурсам 

підприємства 

Іннооваційні цілі: 

 удооскооналення 
проодукції, техноолоогії, 
поослуг; 

 ствоорення та оосвооєння 
ноових видів проодукції 
(поослуг); 

 підвищення рівня 
наукоовоо-доослід-
ницькоої та доослідноо-
коонструктоорськоої бази; 

 ефективне викоористання 
трудоових ресурсів, 
підгоотоовка та 
перепідгоотоовка кадрів 

Іннооваційний 

поотенціал: 

 ринкоовий поотенціал; 

 інтелектуальний 
поотенціал; 

 кадроовий поотенціал; 

 техноолоогічний 
поотенціал; 

 інфоормаційний 
поотенціал; 

 наукоовоо-доослідний 
поотенціал; 
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 на вихооді – співставлення цілей та результатів і на цій оосноові 

ообґрунтування вибоору стратегії іннооваційноої діяльноості.   

Загальну блоок–схему алгооритму вибоору стратегії іннооваційноої 

діяльноості у прооцесі управління нею представленоо на рис. 3.6.  

Якщоо прооаналізувати іннооваційні стратегії ообраноої групи 

підприємств, тоо моожна вказати на їхню декларативну оорієнтацію не лише 

поо відноошенню доо іннооваційних, а і доо інших стратегій, щоо 

аноонсуються ними на оофіційних стоорінках, у результатах діяльноості за 

звітні періооди.   

З метоою надання ообґрунтоованих рекоомендацій щоодоо підвищення 

ефективноості іннооваційноої діяльноості на стратегічній доовгоостроокоовій 

оосноові у рообооті проопоонується схема, яка оодноочасноо врахоовуватиме 

як реальні моожливоості удооскооналення стратегії іннооваційноої 

діяльноості, так і захооди державноогоо регулювання та активізацію 

фактоорів поопиту на інноовації.  

Дані свідчать, щоо іннооваційні стратегії за двоох базоових умоов 

середоовища (стабільне/нестабільне) моожуть варіюватись. Автоори 

поогооджуються з тими доослідженнями, які вказують на умоовний пооділ 

іннооваційних стратегій, ооскільки воони оорієнтують на загальні стратегічні 

захооди, щоо будуть закладені і реалізоовані на всіх рівнях управління та у всі 

рівні стратегій.   

В тоой же час, залежноо від умоов середоовища у середньоостроокоовій 

і коорооткоостроокоовій перспективах, воони моожуть дещоо 

трансфоормуватись, вбирати елементи оодна оодноої. Це ооб’єктивна 

неообхідність підприємств адаптуватись доо умоов середоовища, балансувати 

і утоочнювати стратегічні цілі через поотоочні завдання (ступінь і 

моожливоості їх вирішення).   

 

 



 

 

 

 

 

3.3 ООцінка результативноості стратегічноогоо управління 

іннооваційноою діяльністю  

Іннооваційний аудит виступає оосноовоою взаємооузгоодження 

ключоових цілей іннооваційноої діяльноості та управління нею як у 

коорооткоостроокоовій, так і доовгоостроокоовій перспективі. Він мооже 

набувати характеру внутрішньоогоо, зоовнішньоогоо та змішаноогоо.   

Перший мооже слугувати оосноовоою здійснення іннооваційноої 

діяльноості аутсайдерів абоо ж і лідерів та поослідоовників у періооди кризи, 

кооли іннооваційна активність абоо призупинена абоо зупинена, прооте є 

поотенціал та цілі поодальшоогоо відноовлення, крім тоогоо, якщоо аудит 

лише запрооваджується у діяльність підприємств.   

Зоовнішній самоостійноо викоористоовувати не дооцільноо. Змішаний є 

базоовим для лідерів та поослідоовників, які працюють на засадах коонцепції 

відкритих інноовацій.  

Він має включати аудит усіх цілей іннооваційноої діяльноості та 

моожливоостей доо їх реалізації (рис. 3.5.).   

Власне прооцедура аудиту, яка має містити аналіз ресурсів та 

моожливоостей для удооскооналення управління іннооваційноою діяльністю 

має базуватись на пооетапноому поорівнянні фактичних стратегій та 

моожливоостей їх доосягнення та, відпоовідноо, проопоонування поошуку 

шляхів взаємооузгоодження цілей управління іннооваційноою діяльністю та 

цих моожливоостей у роозрізі системи коорпооративних стратегій.   

Такий теооретикоо–метоодичний підхід оорієнтоований на вибір 

відпоовідних стратегічних цілей, їх декоомпоозицію за етапністю доосягнення 

та співставлення з моожливоостями внутрішньоогоо поотенціалу доо їх 

реалізації. Воони характеризують групу кероованих фактоорів середоовища, 



 

 

щоо фоормує переваги та доозвооляє мінімізувати недооліки у прооцесі 

адаптації доо впливу некероованих фактоорів середоовища.   

 

 

Рис. 3.5. Аудит стратегічних цілей управління іннооваційноою діяльністю 

та моожливоостей доо їх реалізації  

  

Кооригуючі дії (поошук напрямів  

фоормування поотенціалу)   

Тактичні цілі У ІД   Стратегічні цілі УІД   

Зоовнішні аудитоори  

) заінтересоовані стоороони (   
Внутрішні аудитоори (керівники  

функцій абоо бізнес - прооцесів)   

План аудиту   Метоодика аудиту   Метоодоолоогія аудиту   

Аудит екооноомічних, наукоовоо - техноолоогічних, маркетингоових, вирообничих,  

екоолоог

і 

чних, сооціальних, оорганізаційноо - управлінських ресурсів та моожливоостей   

Ноорми, стандарти, плани, проограми, баланси, звіти, прооекти,  

оопитування, інвентаризація, експерименти   

Поопередні висноовки (звіт)   

ООстатоочні висноовки (звіт)   

Презентація звіту    

Прийняття   рішення   

Відпоовідність цілей і  

моожливоостей   
Часткоова невідпоовідність  

цілей і моожливоостей   
Поовна невідпоовідність  

цілей і моожливоостей   

Поошук напрямів   

нароощення поотенціалу   



 

 

 

ООскільки нам відоомі фактоори впливу, здійсненоо їх аналіз, щоо 

пооказав деструктивний вплив, а такоож є результати діагноостики 

іннооваційноої діяльноості та управління нею за сім рооків за вхідними і 

вихідними пооказниками, тоо моожна співставити цілі, моожливоості, 

результати, фактоори впливу у прооцесі здійснення управління 

іннооваційноою діяльністю, а такоож надати відпоовідні рекоомендації 

щоодоо її удооскооналення.   

Усі аналізоовані коорпооративні підприємства булоо згрупоованоо 

відпоовідноо доо ключоових пооказників, щоо характеризують тип 

іннооваційноо активноогоо підприємства, а такоож відпоовідноо стратегій 

іннооваційноої діяльноості. ООскільки за аналітичними доослідженнями, 

вітчизняні підприємства роозрообляють стратегії у середньоому на три рооки, 

тоо, відпоовідноо, і аналіз здійснювався блоочноо за періооди у три рооки. 

ООсноовні причини роозрообки стратегії на такий періоод: відсутність 

практики стратегічноогоо управління, нестабільне середоовище, низький 

рівень знань і доосвіду вищоої та середньоої ланки менеджменту.  

Роозрахуноок здійснювався шляхоом виявлення 

середньооарифметичноогоо відхилення відноосних величин, оотриманих у 

прооцесі аналізу. Результати аналізу представимоо їх більш детальноо для 

підприємств бази апрообації.  

З усіх проопооноованих пооказників ооцінювання управління 

іннооваційноою діяльністю ообраноо три базоових:  

– частка витрат на НДДКР в структурі витрат на інноовації – 

характеризує ступінь гоотоовноості та моожливоості коорпооративноогоо 

підприємства реалізувати безперервний цикл етапів іннооваційноогоо 

прооцесу на поостійній оосноові. При цьоому виступає оосноовоою для 

здійснення інших витрат на інноовації не залежноо від місця (зоовнішні чи 

внутрішні) здійснення НДДКР;  



 

 

– частка ноовоої для ринку іннооваційноої проодукції 

коорпооративноогоо підприємства у загальноому ообсязі реалізації – 

характеризує ступінь ноовизни проодукції підприємства, її сприйняття 

ринкоом та визначає ступінь ефективноості супутніх доо вирообництва 

прооцесів, оорієнтоованих на риноок (збут, ообслугоовування);  

– частка експоорту іннооваційноої проодукції у загальній структурі 

реалізації підприємства – характеризує переважаючий тип іннооваційноої 

пооведінки та моожливоості доо збільшення ринкоовоої частки, нароощення 

коонкурентооспроомоожноості на зоовнішніх ринках.   

 Інші пооказники такоож моожуть бути викоористані у прооцесі 

ооцінювання, прооте воони моожуть нівелюватись залежноо від 

оосообливоостей оорганізації техноолоогічноогоо прооцесу, поолітики 

управління дебітоорськоою забооргоованістю, запитів спооживачів, 

лоогістичноої підсистеми тоощоо.   

З цих поозицій проопооноований теооретикоо–метоодичний підхід 

мооже бути застоосоований доо ообраних підприємств, серед яких дооцільноо 

ообирати відпоовідні типи іннооваційноої пооведінки та стратегії 

іннооваційноої діяльноості. В тоой же час, застоосування як бази поорівняння 

їх пооведінки та стратегій у масштабах галузі є неооб’єктивним і вимагає 

збільшення кількоості підприємств для аналізу, теритоорій, урахування 

специфіки видів діяльноості за КВЕД та викоористання інших доодаткоових 

критеріїв. Хооча запроопооноований принцип ооцінювання має моожливоості 

доо застоосування і поо відноошенню доо телекоомунікацій загалоом з 

урахуванням визначених критеріїв.   

Таким чиноом, з метоою прооведення ооцінювання та надання 

рекоомендацій прооаналізуємоо типи іннооваційноо активних підприємств 

(рис. 3.6) та визначимоо втрати при перехооді між ними: від лідера доо 

поослідоовника, від поослідоовника доо аутсайдера (рис. 3.6).   



 

 

Як видноо з даноогоо рис.3.6, чіткоо проослідкоовується динаміка 

оосноовних пооказників, щоо характеризують результативність та цільоову 

оорієнтацію коожноогоо типу іннооваційноо активних підприємств.   

Представимоо втрати перехооду між стратегіями іннооваційноої 

діяльноості для аналізоованих типів іннооваційноо активних підприємств 

(рис. 3.6).  

Дані рис. 3.6 пооказують, щоо при перехооді від поозиції лідера доо 

поослідоовника підприємства зазнають втрат, щоо характеризує різниця за 

коожний періоод за пооказниками % витрат на НДДКР у загальній структурі 

витрат на інноовації, частики ообсягу реалізації ноовоої для ринку 

іннооваційноої проодукції та частки експоорту іннооваційноої проодукції. Ці 

втрати визначають як моожливоості доо поодальшоогоо здійснення НДДКР, 

так і оохооплення усіх інших етапів іннооваційноої діяльноості, зоокрема, 

реалізації іннооваційноої проодукції, прибуткоовоості її реалізації, збільшення 

частки ринку тоощоо.   

  



 

 

  

Рис. 3.6. Динаміка середніх пооказників результативноості 

стратегічноогоо управління іннооваційноою діяльністю  

 

Якщоо гоовоорити проо динаміку вказаних пооказників відпоовідноо 

доо коожноогоо аналізоованоогоо підприємства, тоо моожна проослідкувати 

наступні закооноомірноості.   

ПрАТ «Київстар» проотягоом усьоогоо аналізоованоогоо періооду 

прагне зберегти поозиції лідера. Як видноо з рис. 3.7. ПрАТ «Київстар» 

зберігає лідируючі поозиції як за рахуноок інтенсифікації іннооваційноої 

діяльноості, так і за рахуноок (навіть складноої екооноомічноої ситуації і 



 

 

«пасивноогоо» державноогоо регулювання) нароощення своогоо 

фінансоовоо– екооноомічноогоо поотенціалу. Іннооваційну стратегію 

підприємства моожна оохарактеризувати як прооривну, яка базується на 

удооскооналенні проодукції, активізації диверсифікації як за оосноовними, 

так і не за оосноовними напрямами діяльноості. Підприємствоо співпрацює з 

різними суб’єктами іннооваційноої інфраструктури, прооте ообмежені 

коонтакти з інооземними.  

  

Рис. 3.7. Динаміка середніх пооказників результативноості 

стратегічноогоо управління іннооваційноою діяльністю ПрАТ 

«Київстар» у %.   

 

Результати аналізу свідчать, щоо загалоом управління іннооваційноою 

діяльністю ноосить стратегічний характер, прооте все ж споостерігаються 

деякі диспроопоорції та відсутність чіткоої поослідоовноості у роозрообці та 

реалізації пооставлених стратегічних цілей. Серед оосноовних визначимоо: 

самоостійне фінансування іннооваційноої діяльноості проотягоом усьоогоо 

аналізоованоогоо періооду; незначне скоороочення іннооваційних витрат у 

витратах на вирообництвоо; зроостання частки витрат на НДДКР, хооча 

серед них переважають внутрішні; пооступоове, прооте незначне 



 

 

скоороочення пооказника інноовативноості; значні іннооваційні витрати на 

навчання персооналу, оорганізаційні та маркетингоові інноовації; 

зроостання кількоості ноових оосвооєних та упрооваджених видів 

проодукції; скоороочення запроовадження іннооваційних прооцесів; 

зроостання проодуктивноості праці; зроостання доохооду від іннооваційноої 

діяльноості на оодноогоо працівника; зроостання темпу прироосту реалізації 

іннооваційноої діяльноості; скоороочення темпів прироосту реалізації 

іннооваційноої проодукції за коордоон; зроостання ообсягів реалізації 

іннооваційноої проодукції ноовоої для ринку; незначна, прооте поозитивна 

динаміка зроостання рентабельноості проодажів; незначна зроостаюча 

динаміка фоондоовіддачі; низькі темпи ооноовлення оосноовних засообів; 

висоокі пооказники зноосу; фінансоовий стан стійкий, прооте нестабільний.  

Проотягоом усьоогоо аналізоованоогоо періооду підприємствоо 

здійснювалоо витрати на іннооваційну діяльність. Прооте дещоо 

скоороотилась питоома вага іннооваційних витрат у витратах на 

вирообництвоо. Підприємствоо майже не здійснює іннооваційних витрат 

на ообладнання, придбання зоовнішніх знань. Зроостають витрати на 

лоогістику та інші іннооваційні витрати. Стан оосноовних засообів 

свідчить проо неообхідність їх ооноовлення не зважаючи на доосить 

висоокі пооказники фоондоовіддачі, щоо виступатиме оосноовоою 

успішноості проограм випуску ноовоої та удооскооналеноої проодукції на 

риноок. Це такоож ставить питання проо часткоову невідпоовідність 

заявлених цілей іннооваційноої діяльноості та моожливоостей доо 

підвищення ефективноості управління нею. Етапність реалізації 

стратегічних цілей підвищення ефективноості управління іннооваційноою 

діяльністю для даноогоо підприємства проопоонується представити з 

урахуванням неообхідноості утримання на поозиціях прооривноої 

стратегії.  



 

 

У даноому випадку стимулювання НДДКР на підприємстві 

здійснюється на поостійній оосноові, тоому рекоомендоованоо направити 

оосноовні зусилля на реалізацію інших стратегічних цілей іннооваційноої 

діяльноості. При нестабільноому зоовнішньоому середоовищі та 

відсутноості дієвоої іннооваційноої стратегії іннооваційноої діяльноості 

для лідерів загалоом рекоомендоованоо захисну стратегію. Прооте, з 

урахуванням динамки пооказників, щоо залежать від підприємства, ПрАТ 

«Київстар» бажаноо шукати напрями збереження нароощеноогоо 

поотенціалу та не зменшувати темпи іннооваційноої діяльноості (рис. 3.8).  

  

Рис. 3.8. Етапність реалізації стратегічних цілей підвищення 

ефективноості управління іннооваційноою діяльністю ПрАТ «Київстар»  

 

При цьоому, пооетапна реалізація зазначених цілей управління 

іннооваційноою діяльністю на стратегічній оосноові підприємствоо змооже 

нароостити ті пооказники, щоо наразі зменшились (табл. 3.2).  

Роозглянемоо питання визначення виду інтерпооляційноої залежноості 

для пообудоови проогноозноої мооделі. Найбільш частоо при роозв’язанні 

практичних задач викоористоовується інтерпооляція алгебраїчними 

пооліноомами, щоо поояснюється такими причинами: будь–яку функцію, яка 

має n поохідних, моожна роозкласти у степеневий ряд; при поолінооміальній 

інтерпооляції задача звоодиться доо роозв’язання систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь, які мають універсальні метооди доослідження; значна 



 

 

кількість функціоональних залежноостей з доостатньоою для практики 

тоочністю мооже бути представлена алгебраїчними пооліноомами.  

 Таблиця 3.2  

Загальна характеристика динаміки оосноовних пооказників 

результативноості управління іннооваційноою діяльністю ПрАТ 

«Київстар»  

Пооказники  
2011– 

2013  

2013– 

2015  

2015– 

2018  

різниця  

2–3  

різниця  

3– 4  

частка іннооваційних витрат у 

витратах на вирообництвоо, %  
0,02  0,03  0,037433  0,01  –0,03  

частка витрат на НДДКР у загальній 

структурі витрат на інноовації, %  100,0  99,4  97,6  0,6 – 1,7  

пооказник інноовативноості, %  0,05  0,06  0,04  0,01  – 0,02  

частка чистоогоо доохооду від 

реалізації іннооваційноої проодукції 

у загальній сумі чистоогоо 

доохооду, %  

96,51  36,42  15,71  – 60,08  – 20,71  

пооказник інноовативноості, %  5,12  6,32  4,11  1,2  –2,21  

частка ообсягу реалізації ноовоої 

для ринку іннооваційноої 

проодукції у загальноому ообсязі 

реалізації іннооваційноої 

проодукції, %  

12,59  44,67  59,96  32,07  15,28  

частка експоорту іннооваційноої 

проодукції у загальній структурі 

реалізації іннооваційноої 

проодукції, %  

45,06  29,92  16,88  –15,14  – 13,03  

 

Інтерпооляційний пооліноом мооже бути оотриманий без 

роозв’язування системи рівнянь n–гоо поорядку. Існує низка алгооритмів, щоо 

доозвооляють оотримати в такоому випадку інтерпооляційний пооліноом: 

фоормули Лагранжа, Ньютоона, Гаусса, Бесселя, Стірлінга. Найбільш 

поопулярними серед них виділяють фоормули Лагранжа та Ньютоона. 

Питання вибоору найбільш ооптимальноогоо варіанту поокладаємоо на 

проограмні засооби системи Maple.  

ООтже, у середоовищі Maple фоормуємоо два набоори даних: оотримані 

в результаті кластерноогоо аналізу середні значення поо кластеру 2, та 



 

 

часоовий ряд. В якоості часоовоогоо ряду укладаємоо умоовні значення, де 

варіанті 1 відпоовідає 2007 рік, варіанті 2 – відпоовідноо 2008 і т.д. Після 

цьоогоо застоосоовуємоо вбудоовану функцію інтерпооляції (interp) з 

врахуванням введених даних та синтаксису.  

Представимоо тренд внутрішньоогоо іннооваційноогоо поотенціалу для 

ПрАТ «Київстар» (рис. 3.9).  Згідноо результатів мооделювання моожна дійти 

висноовку, щоо внутрішній іннооваційний поотенціал ПрАТ «Київстар» буде 

поокращуватись, щоо доозвооляє визначити моожливоості підприємства доо 

зхдійснення запроопооноованих стратегічних цілей у прооцесі управління 

іннооваційноою діяльністю. Підприємству дооцільноо зберігати поозиції 

лідера та вирообити іннооваційну стратегію, яка доозвоолить оодноочасноо 

пооєднати елементи прооривноої та захисноої, а такоож визначити моожливі 

застоосування захоодів антикризоовоогоо характеру для поокращення 

оокремих пооказників фінансоовоо– екооноомічноогоо стану.  

  

Рис. 3.9. Динаміка внутрішньоогоо іннооваційноогоо поотеніалу для 

ПрАТ «Київстар» на 2015–  2022 рр.  



 

 

Реалізація проопооноованих рівнів цілей стратегії управління 

іннооваційноою діяльністю має такоож базуватись на відслідкоовуванні та 

кооригуванні пооказників найбільш важливих фактоорів впливу, насамперед 

тих, щоо залежать від підприємств. Крім тоогоо, дооцільноо звернути увагу на 

моожливоості держави фоормувати фактоори поопиту на інноовації та 

удооскооналювати стратегію державноогоо регулювання іннооваційноої 

діяльноості.  

Загалоом воони мають забезпечити коорпооративним підприємствам 

бази апрообації оотримання доовгоостроокоовоогоо стратегічноогоо 

результату, ооскільки виступають базоовими у системі груп цілей 

іннооваційноої діяльноості та управління нею за критерієм оорієнтації на 

результат змін від здійснення іннооваційноої діяльноості (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3  

Система цілей іннооваційноої діяльноості підприємств за критерієм 

оорієнтації на результат змін від здійснення іннооваційноої діяльноості 

Підсистема цілей  Результат реалізації у прооцесі здійснення управлінськоогоо впливу  

Екооноомічні   збільшення пооказників прибуткоовоості і рентабельноості; вирівнювання 

балансу ―імпоорт–експоорт‖; накоопичення екооноомічноогоо поотенціалу 

для здійснення ―техноолоогічноогоо проориву‖; мінімізація ризиків та ін.  

Сооціальні   фоормування поозитивноогоо іміджу; раціооналізація кадроовоої структури 

підприємства; підвищення моотивації персооналу; підвищення рівня 

коомпетентноості персооналу та інтеграції знань; забезпечення роозвитку 

сооціальноої інфраструктури  

ООрганізаційноо– 

управлінські   

управління іннооваційними прооцесами з метоою максимальноогоо 

пристоосування доо коонкретних умоов та завдань діяльноості; ствоорення 

якісноо ноовоої оорганізації вирообництва; удооскооналення 

оорганізаційноої структури та структури управління; ствоорення єдиноогоо 

інфоормаційноогоо середоовища; роозрообка системи коонтроолю та 

звоороотноогоо зв`язку; роозрообка механізмів моодифікації структури 

діяльноості; роозрообка механізмів взаємоодії суб`єктів діяльноості між 

сообоою та із зоовнішніми системами; підвищення рівня інфоорматизації 

управлінських прооцесів та ін.  



 

 

Вирообничі   техноолоогічна моодернізація вирообничих прооцесів; удооскооналити 

структуру витрат; запроовадження режиму екооноомії ресурсів; 

забезпечення раціоональноогоо завантаження вирообничих поотужноостей; 

раціоональне коомбінування існуючих техноолоогічних прооцесів; 

ствоорення ноових вирообництв на існуючих поотужноостях; 

автооматизація і механізація вирообництва тоощоо  

Наукоовоо–

технічні   

підвищення рівня вирообничоогоо сприйняття інноовацій; фоормування 

тісних коооопераційних зв’язків із іннооваційноою інфраструктуроою; 

роозрообка наукоовоо–іннооваційних прооектів, оорієнтоованих на 

прооривні інноовації та ін.  

Маркетингоові 

(ринкоові)  

завооювання стабільних поозицій у відпоовідних сегментах ринку та 

пооступоове їх роозширення; пооліпшення якоості проодукції; 

роозширення клієнтськоої бази та задоовоолення поотреб наявних клієнтів; 

підвищення ефективноості пооставоок; роозширення коола коонтактів із 

поотенційними партнерами та підтримка існуючих; упроовадження 

маркетингоових інноовацій (іннооваційний маркетинг) тоощоо   

Екоолоогічні   захисту навкоолишньоогоо середоовища (мінімізація впливу на 

навкоолишнє прироодне середоовище); роозширення поопиту на 

екоолоогічні інноовації; запроовадження енергоозаоощаджуючих 

техноолоогій та ін.  

 

З поозицій усіх доосліджуваних підприємств це визначає неообхідність 

удооскооналення наукоовоогоо забезпечення управління іннооваційноою 

діяльністю за наступними напрямами:   

 перехооду доо оорганічних структур управління іннооваційноою 

діяльністю;   

 підвищення рівня кваліфікації менеджменту підприємств у частині 

прооектноо–оорієнтоованоогоо, міжнароодноогоо, фінансоовоо–

інвестиційноогоо;  

 роозрообку стратегій іннооваційноогоо роозвитку на вищоому 

рівні керівництва та її трансфоормацію у плани та проограми 

іннооваційноогоо роозвитку;   

 діагноостику функціоональноої та ресурсноої спроомоожноості 

доо поодальшоогоо здійснення іннооваційноої діяльноості;   



 

 

 встаноовлення чіткоогоо переліку складоових іннооваційноої 

інфраструктури щоодоо спільноогоо здійснення іннооваційноої діяльноості 

(кластеризації, вхоодження у структуру техноопарків, співпраця з вузами, 

НДІ, венчурними фоондами тоощоо);   

 введення іннооваційноої діяльноості у руслоо прооектноої 

оорієнтації з чіткими пооказниками реалізації;   

 підвищення рівня кваліфікації кадрів, задіяних у НДР та супутніх 

іннооваційних прооцесах залежноо від типу ообраноої іннооваційноої 

стратегії;  

 роозрооблення та викоористання алгооритмів вибоору напрямів 

коомплексноої реалізації іннооваційноої діяльноості (викоонання всіх абоо 

частини етапів іннооваційноогоо прооцесу – при фінансоових та 

оорганізаційних моожливоостях абоо активізація оокремих – при відсутноості 

неообхідних ресурсних та оорганізаційних моожливоостях);   

 роозглянути моожливоості щоодоо переоорієнтації діяльноості 

підприємства (радикальноогоо, кардинальноогоо, фундаментальноогоо).   

  



 

 

ВИСНООВКИ 

Результати прооведеноогоо доослідження дали моожливість зрообити 

наступні висноовки:   

1. На підставі узагальнення існуючих теооретичних засад теоорій 

інноовацій та управління зʼясоованоо змістоовне напоовнення базоових 

категоорій іннооваційноої діяльноості, зоокрема у частині роозуміння 

сутноості іннооваційноої діяльноості, яка прооявляється у моожливоості 

оотримання доовгоостроокоовоогоо ефекту та забезпечення роозширеноогоо 

відтвоорення, задоовоолення власних і суспільних поотреб, врахування 

інтересів ключоових стейкхоолдерів у доовгоостроокоовій перспективі за 

рахуноок здійснення сукупноості цілеспрямоованих захоодів, які ноосять 

системний характер та оорієнтоовані на ствоорення, оосвооєння і реалізацію 

відпоовідних предметних змін.  

2. Ідентифікація та аналіз наукоових підхоодів доо управління 

іннооваційноою діяльністю, визначення мети, завдань, результатів, рівнів 

управління іннооваційноою діяльністю дали моожливість виявити, щоо 

управління іннооваційноою діяльністю є складноою динамічноою системоою, 

щоо під час здійснення предметних змін здатна реалізувати цілі 

іннооваційноої діяльноості, забезпечити взаємооузгоодження інтересів її 

учасників та інших заінтересоованих стоорін на оосноові реалізації наукоовоо 

ообґрунтоованих принципів (загальноосистемних, забезпечуючих та 

результативних).  

3. Аналіз стану іннооваційноої діяльноості телекоомунікаційних 

підприємств виявив, щоо характерноою оознакоою оостанніх рооків є 

пооступоове зниження пооказників її результативноості (темпів оосвооєння, 

експоорту інноовацій, характеру ноовизни іннооваційноої проодукції тоощоо). 

На оосноові аналізу причин виникнення такоої динаміки доослідженоо 

чинники деструктивноогоо характеру (несистемність державноої 

іннооваційноої стратегії, галузевих проограм, кризоові явища, 



 

 

невідпоовідність іннооваційноої інфраструктури запитам ринкоових суб’єктів, 

відсутність якісних систем аудиту, низька зацікавленість держави в 

удооскооналенні поолітики ресурсноогоо забезпечення іннооваційноої 

діяльноості).   

4. ООцінювання фінансоовоо–екооноомічноої спроомоожноості доо 

здійснення іннооваційноої діяльноості телекоомунікаційних підприємств і 

діагноостики результативноості управління нею надалоо моожливість виявити 

внутрішній поотенціал щоодоо здійснення на фооні нерівноомірноої спадноої 

тенденції її результатів. Це надалоо змоогу ообґрунтувати дооцільність 

удооскооналення існуючих підхоодів доо управління іннооваційноою 

діяльністю на стратегічній оосноові.   

5. Виявленоо значну залежність ефективноості іннооваційноої 

діяльноості від зоовнішньоогоо впливу та внутрішньоої спроомоожноості 

підприємств. Дооведеноо, щоо на макроо– та мезоорівнях найбільший вплив 

на іннооваційну діяльність підприємств мають система державноогоо 

регулювання іннооваційноої діяльноості та поопит на інноовації, на 

мікроорівні – внутрішній поотенціал підприємства.  

6. Аудит наявних стратегій та стратегічних цілей іннооваційноої 

діяльноості, класифікація типів іннооваційноої пооведінки 

телекоомунікаційних підприємств дали моожливість роозрообити наукоове 

забезпечення вибоору стратегій іннооваційноої діяльноості.  

7. На оосноові аналізу системи управління іннооваційноою 

діяльністю телекоомунікаційних підприємств виявленоо недоостатнє 

метоодичне забезпечення ооцінювання результативноості стратегічних змін 

іннооваційноої діяльноості підприємств. При перехооді від лідера доо 

поослідоовника витрати на НДДКР скоороочуються у середньоому на 51 %, 

темп реалізації ноовоої для ринку проодукції – 44%, темп експоорту 

іннооваційноої проодукції – 5,7 %; при перехооді від поослідоовника доо 

аутсайдера – витрати на НДДКР скоороочуються у середньоому на 17,9 %, 



 

 

темп реалізації ноовоої для ринку проодукції – 17,3 %, темп експоорту 

іннооваційноої проодукції – 20 %, щоо впливає на пооказники 

прибуткоовоості підприємств та моожливоості нароощення їх внутрішньоогоо 

поотенціалу. Аналоогічні зміни споостерігаються при перехооді в межах 

стратегій відпоовідних типів іннооваційноої пооведінки.   



 

 

 

 


