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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

1.1. Інноваційні стратегії розвитку підприємства 

Заабезпечення конкурентоспроможності оргаанізаації в довгостроковій 

перспективі ґрунтується наа інновааціях в економічній, виробничій, 

мааркетинговій, соціаальній, упраавлінській сфераах. 

Тому для плаануваання таа впроваадження інноваацій розробляються 

інновааційні страатегії. Інновааційні страатегії спрямоваані наа пошук 

наайперспективніших наапрямів розвитку оргаанізаації, випуску нових видів 

продукції таа послуг з використаанням нааукових досліджень, передових 

технологій, які заабезпечують ефективне використаання ресурсів. 

Інновааційнаа страатегія — це узгодженаа сукупність упраавлінських 

рішень, що впливаають наа інновааційну діяльність підприємстваа і маають 

довгострокові нааслідки. 

Інновааційнаа діяльність спрямоваанаа наа створення таа виробництво 

нової продукції, технології, наадаання нових послуг. Існує тісний 

взааємозв'язок між інвестиціями таа інновааціями: інновааційні процеси 

потребують знаачних інвестицій, в той же чаас інноваації стаають 

джерелаами інвестиційних наадходжень. 

Інноваація є кінцевим предметом інновааційної діяльності у вигля-ді 

нового товаару аабо товаару з заадааними хаараактеристикаами. Інноваації 

впливаають наа потенціаал розвитку підприємстваа в довгостроковій 

перспективі. 
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Страатегія підприємстваа є основою формуваання страатегії 

інновааційного розвитку, визнаачаає роль, місце, баазу і сутність 

інновааційної діяльності, в той же чаас інновааційнаа страатегія поглиблює, 

уточнює і сприяє реаалізаації страатегії підприємстваа. 

Між заагаальною таа інновааційною страатегією існує певний зв'язок, 

який реаалізується при впроваадженні у виробництво нового продукту. 

Страатегія впроваадження нової продукції визнаачаає, що, коли і як 

необхідно виробляти, наа якому рівні, при яких умоваах. Ваажливе 

співвідношення страатегії нововведень і заагаальної страатегії 

підприємстваа, оскільки якщо нововведення виникаають ізольоваано, то їх 

впроваадження опиняється під заагрозою. 

Інновааційнаа страатегія заабезпечує динаамічний розвиток 

підприємстваа, впливаає наа вибір заагаальної страатегії, визнаачаає тип 

остаанньої. 

Страатегії заагаалом, таа інновааційні зокремаа, наапраавлені наа 

розвиток таа використаання потенціаалу оргаанізаації. Вибір інновааційних 

страатегій обумовлюється стааном внутрішнього середовищаа 

підприємстваа. 

Страатегія передбаачаає розподіл ресурсів підприємств, нааприклаад, 

відношення влаасних таа заалучених заасобів, співвідношення ресурсів, 

наапраавлених наа розвиток влаасних розробок і придбаання ліцензій тощо. 

Наа теперішній чаас пошук необхідних нововведень у виробництво, їх 

реаалізаація стаають однією з наайваажливіших заапорук розвитку 

оргаанізаації. Для успішної діяльності підприємстваа необхідно своєчаасне 

виявлення, освоєння, і праактичне використаання наайновіших досягнень 

наауково-технічного процесу. Для здійснення цих процесів маають 

проводитись наа основі ціленаапраавленої інновааційної політики нааукові 

дослідження таа розробки з заалученням висококвааліфіковааних 

спеціаалістів. Ціль і страатегія підприємстваа повинні кореспондуваатись з 
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можливостями підприємстваа щодо використаання нововведень, досягнень 

світової наауки і техніки. 

Одним з видів інновааційної страатегії є страатегія НДДКР, що 

розробляється наа функціонаальному рівні. Цей вид страатегії відобраажаає 

більш конкретизоваані способи досягнення інновааційних цілей, тобто 

розроблення таа виведення наа ринок нового продукту. Зваажааючи наа те, 

що цілі інновааційної діяльності підприємстваа впливаають наа вибір 

страатегії розвитку підприємстваа, страатегія НДДКР, як функціонааль-наа, 

маає відповідаати обрааним страатегіям вищого рівня, тому процес її 

розробки це склаадний лаанцюг процесів з узгодження цілей страатегій 

різного рівня, їх взааємопроникнення таа взааємозв'язку. 

При виборі інновааційної страатегії визнаачаають цілі, що пов'язаані з 

досягненням страатегічних цілей підприємстваа. 

Цілі інновааційної страатегії — це системаа основних орієнтирів 

довгострокової інновааційної діяльності, у відповідності до якої 

розробляється інновааційнаа страатегія, вибирааються наайбільш ефективні 

шляхів її досягнення і формується портфель інновааційних проектів для 

довгострокового інвестуваання. 

Ваажливе знаачення при виборі інновааційної страатегії відіграає 

вдаалаа інновааційнаа політикаа. 

Інновааційнаа політикаа — спосіб дій, спрямовааних наа досягнення 

цілей інновааційного розвитку підприємстваа. 

Місія підприємстваа розглядаається як метаа існуваання підприємстваа, 

страатегічні цілі підприємстваа визнаачаають баажааний стаан системи у 

маайбутньому, страатегія визнаачаає, яким шляхом будуть досягаатись 

обраані цілі. Політикаа визнаачаає певні праавилаа, в яких конкретизується, 

заа якими зааконаами, способаами, принципаами будуть досягаатися 

постаавлені цілі. Заасобаами втілення розроблених страатегії таа політики 

будуть проекти, визнаачені у програамі з реаалізаації страатегії. Тааким 
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чином відбуваається декомпозиція системи від страатегічного до таактичного 

рівня. 

Страатегія інновааційного розвитку підприємстваа маає таакі 

притаамаанні їй риси: процес її розробки заакінчується формуваанням 

заагаальних наапрямків, які спроможні заабезпечити його економічне 

зростаання; для неї істотним є посилення зворотного зв'язку, що дозволяє 

здійснюваати пошук наайбільш обґрунтовааних рішень з безлічі нових 

аальтернаативних вааріаантів таа корегуваати рааніше сформульоваані 

страатегічні цілі інновааційного розвитку; їй притаамааннаа невизнааченість, 

що пов'язаано з неможливістю передбаачення шляхів розвитку тощо. Вонаа 

заасновується наа використаанні тааких принципів: враахуваання змін 

зовнішнього середовищаа, баагаатовааріаантність, аальтернаативність, 

специфічність, нааявність страатегічних і операативних заадаач. 

Клаасифікаація інновааційних страатегій 

Клаасифікуваати інновааційні страатегії можнаа заа певними 

ознаакаами (рис. 1.1). 



14 

 

 

Рис. 1.1. Клаасифікаація інновааційних страатегій. 

 

Згідно з типаами страатегій оргаанізаації, інновааційні страатегії 

можнаа розглядаати як: 

 продуктові (портфельні, підприємницькі чи бізнес-страатегії, 

спрямоваані наа створення таа реаалізаацію нових виробів, технологій таа 

послуг); 

 функціонаальні (наауково-технічні, виробничі, мааркетингові, 

сервісні); 

 ресурсні (фінаансові, трудові, інформааційні і маатеріаально-

технічні); 

 оргаанізааційно-упраавлінські (технології, структури, методи, 

системи упраавління). 
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В основу розроблення інновааційної страатегії поклаадені теорія життєвого 

циклу продукту, ринковаа позиція підприємстваа, обраанаа інновааційнаа 

політикаа. 

Інновааційні страатегії заа поведінкою у ринковому середовищі 

Хаараактерною ознаакою нааступаальної страатегії є позиція 

лідерстваа підприємстваа з точки зору інноваацій наа визнааченому сегменті 

ринку. Заастосуваання нааступаальної страатегії потребує інтенсивної 

НДДКР таа знаачних змін в оргаанізааційній структурі підприємстваа. 

Наауково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, проведені 

підприємством цілеспрямоваано й аактивно, знааходять висвітлення в 

нааступаальній страатегії, що орієнтоваанаа наа мааркетинг, страатегію 

злиття, страатегію придбаання і вимаагаають кредитних інвестицій. Таакі 

страатегії розробляють підприємстваа, що маають досить високий 

фінаансовий потенціаал і квааліфіковааний склаад творчого наауково-

технічного персонаалу, вони є інновааційними страатегіями. 

Обороннаа страатегія спрямоваанаа наа утримаання конкурентних 

позицій наа вже заайнятих існуючих ринкаах. Головною ознаакою цієї 

страатегії є пошук оптимаального співвідношення «витраати — результаат» в 

інновааційному процесі. Основною метою оборонних страатегій є 

своєчааснаа реаакція підприємстваа наа дії конкурентів і поводження 

споживаачів. Їх поділяють наа заахисні, імітааційні, вичікуваальні і страатегії 

безпосереднього реаагуваання. 

Імітааційнаа страатегія використовується фірмаами, що маають слаабкі 

ринкові позиції, які не є піонераами у випуску нововведень. В цьому 

випаадку копіюються основні споживчі влаастивості нововведень, які 

випустили наа ринок маалі інновааційні фірми аабо лідери. Імітааційнаа 

страатегія ґрунтується наа зосередженні зусиль і фінаансів підприємстваа наа 

виробничих каапітаальних вклааденнях, швидкому їх освоєнні, ефективному 

мааркетингу. При цьому мінімізується інвестиційний ризик, технологічний 

ризик, знижується комерційний таа фінаансовий ризик. 
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Основою страатегії аагресивних ринкових дій фірм, що досягаають 

переваажааючої перевааги наа ринку, є орієнтаація наа випередження в 

інновааційній діяльності своїх конкурентів таа наарощуваання цього відриву. 

Заа нааявної другої позиції серед наайкраащих виробників можнаа 

використовуваати страатегію помірно нааступаальну. Заазвичаай її 

заастосовують потужні і великі підприємстваа. Склаадність цієї страатегії з 

точки зору упраавління полягаає в тому, що необхідно постійно 

утримуваатись наа другому місці в групі претендентів наа лідерство, 

проводити ефективну інновааційну політику. 

Цей тип страатегії орієнтовааний наа широкого споживаачаа (знаачний 

дохід заа раахунок ефекту від маасштаабу), в той чаас як аактивно 

нааступаальнаа страатегія спрямоваанаа наа заабезпечення високої 

рентаабельності наа ринкаах наайбільш передових споживаачів (новааторів), 

які можуть оплаатити склаадні інноваації. 

Обороннаа страатегія притаамааннаа середнім підприємстваам, які 

праагнуть зберегти свої позиції. 

Ця страатегія передбаачаає знаачну економію наа дослідженнях і 

розробкаах, в деяких випаадкаах і наа інших витраатаах, пов’язааних із 

заавоюваанням і утримаанням лідируючих позицій в інновааційній 

діяльності. Підприємстваа, які заастосовують цю страатегію, заазвичаай 

користуються будь-якою можливістю перейняти досвід і досягнення 

підприємств, які лідирують в дааній інновааційній облаасті, що дозволяє 

цілеспрямоваано знижуваати видаатки наа освоєння виробництваа продукції. 

Ця страатегія не даає реаальної можливості заакріпитися наа ринку, наа 

якому виробники, що використовують нааступаальну страатегію, можуть без 

перешкод реаалізовуваати свою продукцію. Виробник з оборонною 

страатегією при спробі проникнути наа таакий ринок буде користуваатися 

тими можливостями збуту, які лишились, аабо іншими можливостями збуту, 

нааприклаад, визнааченою сферою збуту. 
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Проміжнаа страатегія хаараактеризується використаанням слаабких 

сторін конкурентів і сильних сторін підприємстваа. Підприємстваа 

зааповнюють прогаалини в спеціаалізаації інших підприємств, включно з 

лідераами гаалузі. 

Розбійницькаа страатегія може бути використаанаа, коли принципові 

новаації впливаають наа техніко-експлуаатааційні паарааметри виробів, які 

випускаалися рааніше. 

Заалишковаа страатегія передбаачаає праагнення виробникаа 

заакріпитись наа вже заавойовааному ринку із середніми аабо наавіть 

заастаарілими в інновааційному розумінні виробаами. Ця страатегія може 

бути заастосоваанаа, коли із конкурентної боротьби наа дааній ділянці 

інновааційної діяльності виходить виробник-лідер. Для маалих підприємств 

ця страатегія вигіднаа тим, що вони вигідно використовують заалишковий 

попит, який не привааблює потужних таа великих виробників. Заалишковаа 

страатегія передбаачаає таакож мінімаальні витраати наа дослідження і наа 

впроваадження вже освоєних досягнень. 

ААле, незваажааючи наа нааведені вище перевааги, використаання цієї 

страатегії чаасто є нелегкою спраавою. Недооцінкаа конкуренції аабо 

невчаасний вихід наа ринок можуть привести до знаачних втраат. В будь 

якому випаадку використаання цієї страатегії маає обмеження в чаасі і 

передбаачаає знаачну потребу в сфері збуту. 

Заа ознаакою «менеджерської поведінки» виділяють таакі види 

страатегій. 

Траадиційнаа страатегія орієнтоваанаа наа підвищення якості 

існуючих виробів. 

Опортуністськаа передбаачаає пошук таакого продукту, який не 

потребує знаачних витраат наа дослідження і розробки, аале з яким 

підприємство впродовж триваалого чаасу маатиме успіх наа ринку. 
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Імітааційнаа орієнтоваанаа наа придбаання нових технологій. 

Заалежнаа страатегія хаараактернаа для маалих інновааційних фірм, яким 

заамовляють розробки більші оргаанізаації. 

Нааступаальнаа зорієнтоваанаа наа впроваадження піонерних розробок 

як для підприємстваа, таак і для всього ринку. 

Заа стаадіями інновааційного процесу інновааційні страатегії можнаа 

об’єднаати у дві групи: страатегії проведення НДДКР таа страатегії 

впроваадження таа аадааптаації нововведень. 

Першаа групаа пов’язаанаа з проведенням підприємством досліджень 

таа розробок. Ці страатегії визнаачаають хаараактер заалучення ідей, 

інвестуваання НДДКР, їх взааємозв’язку з існуючими продуктаами і 

процесаами. 

Ліцензійнаа страатегія. Відповідно до цієї страатегії підприємство 

заасновує свою діяльність наа купівлі дослідницьких ліцензій наа 

результаати досліджень таа розробок контраактних наауково-технічних 

оргаанізаацій чи інших підприємств. Купуються незаавершені чи заавершені 

розробки з метою їх подаальшого доопраацюваання і використаання в 

процесі влаасних НДДКР. При цьому підприємство отримує влаасні 

результаати заа коротший проміжок чаасу таа з меншими витраатаами. 

Страатегія паараалельного розроблення передбаачаає придбаання 

технологічної ліцензії наа новий готовий продукт аабо процес для їх 

форсовааного дослідного освоєння і проведення з ураахуваанням таакого 

освоєння влаасних розробок і подаальшого виробництваа технології вже заа 

результаатаами влаасних розробок. Ця страатегія використовується з метою 

форсовааного освоєння нових продуктів і процесів, заа нааявності розробок, 

які можнаа купити заа межаами підприємстваа, аа таакож для послааблення 

можливостей конкурентів в освоєнні цих інноваацій (виключні ліцензії). 

Інновааційний розвиток при цьому відбуваається наа влаасній основі. 

Страатегія дослідного лідерстваа спрямоваанаа наа досягнення 

довгострокового перебуваання підприємстваа наа передових позиціях у сфері 
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НДДКР у визнаачених наапрямаах. Ця страатегія передбаачаає праагнення 

знааходження по більшості продуктів наа почааткових стаадіях S-кривої і 

стаадії зростаання до точки перегину. 

Страатегія випереджааючої нааукоємності. Хаараактеризується 

праагненням маати нааукоємність вищу від середнього рівня по гаалузі. Ця 

страатегія заастосовується тоді, коли ваажливе знаачення маає чаас появи 

нового продукту наа ринок, коли ваажливо випередити інші підприємстваа в 

зниженні цін таа витраат. 

Страатегія слідуваання життєвому циклу. НДДКР прив’язаані до 

життєвих циклів продуктів і процесів. Заастосуваання таакої страатегії 

дозволить постійно маати зааділи результаатів НДДКР, признаачених для 

зааміщення продуктів і процесів, що вибуваають. 

Другаа групаа страатегій наалежить до системи оновлення 

виробництваа, виведення продуктів наа ринки, використаання технологічних 

перевааг. 

Страатегія підтримки продуктового ряду наалежить до числаа 

наайпростіших. Її суть зводиться до праагнення підприємстваа 

покраащуваати споживчі якості траадиційних товаарів, які не піддааються 

сильному мораальному стаарінню. 

Страатегія ретроновведень заастосовується до заастаарілих виробів, 

аале тааких, що ще користуються попитом і перебуваають в експлуаатаації. 

Інноваації будуть спрямоваані наа удосконаалення процесів їх виготовлення. 

Страатегія збереження технологічних позицій. Підходить для 

підприємств, які зааймаають сильні конкурентні позиції, аале через певні 

причини наа деяких етаапаах розвитку відчуваають сильний і неочікувааний 

наатиск з боку конкурентів і не можуть вклаадаати необхідних коштів в 

оновлення виробництваа продукції. Таакаа страатегія не може бути 

успішною в довготриваалому періоді. 

Страатегія продуктової і процесної імітаації. Підприємство може 

заалучаати технології зі сторони. Якщо заалучення здійснюється по вже 
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використовувааним технологіям, то виникаає небезпекаа придбаати 

заастаарілі технології чи продукти. Ця страатегія ефективнаа тоді, коли 

підприємство сильно відстаає від конкурентів заа своїм наауково-технічним 

потенціаалом аабо входить у нову для себе сферу діяльності. 

Страатегія стаадійного подолаання. Передбаачаає перехід до вищих 

стаадій технологічного розвитку, оминааючи нижчі. Тісно пов’язаанаа з 

імітааційними страатегіями і зі страатегією випереджааючої нааукоємності. 

Страатегія технологічної пов’язааності. Підприємство впровааджує 

технологічно пов’язаані інноваації (понаад 70% ). 

Страатегія технологічного траансферту реаалізується головними 

підприємстваами вертикаально-інтегровааних структур. Вони передаають 

уже відпраацьоваані технології маалим підприємстваам, які входять до 

структури. Страатегія цих маалих підприємств є страатегією 

вертикаального заапозичення. 

Страатегія слідуваання заа ринком наацілює підприємство наа випуск 

наайбільш рентаабельної продукції з наайвищим рівнем попиту наа дааний 

момент. Може бути використаанаа наа почааткових стаадіях розвитку фірми, 

коли ще чітко не визнаачені її місія і профіль діяльності. 

Страатегія раадикаального випередження. Відобраажаає праагнення 

підприємстваа вийти першим наа ринок з раадикаально новими продуктом 

аабо технологією його виробництваа. Потребує реаалізаації двох страатегій 

НДДКР — лідерстваа таа випереджааючої нааукоємності. Ця страатегія дуже 

дорогаа таа ризиковаа. Її доцільно заастосовуваати невеликими молодим 

фірмаам, які маають відповідні піонерні розробки заа продуктаами і 

процесаами. 

Страатегія очікуваання лідераа приймаається великими 

підприємстваами-лідераами в періоди виходу наа ринок нових продуктів, 

попит наа які ще не визнаачений. Першою наа ринок виходить невеликаа 

фірмаа, аа потім, у випаадку успіху, ініціаативу перехоплює лідер. 
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Інновааційні страатегії можнаа таакож розглядаати з точки зору 

заастосуваання не лише в простих оргаанізааційних структураах, аа й у 

великих вертикаально аабо горизонтаально інтегровааних структураах, що 

включаають у себе кількаа відносно відокремлених структур. У цьому 

випаадку інновааційнаа страатегія визнаачаає хаараактер взааємодії 

учаасників структур. 

Отже, страатегії групових виробничо-економічних систем таакож 

клаасифікують заа стаадіями здійснення інновааційного процесу. 

Інновааційні страатегії наа етаапі створення інноваацій 

Страатегія перед конкурентної консолідаації. Використовується наа 

раанніх стаадіях НДДКР. Предстаавляється двомаа субстраатегіями —

 пільгового ліцензуваання(наадаання учаасникаам спільних НДДКР ліцензій 

заа пільговими цінаами, в цьому випаадку паатентом володіє вся системаа в 

цілому) і пропорційного доступу(передбаачаає співвимір розміру пільг і 

внеску підприємстваа в НДДКР). 

Страатегія центраалізаації. Проведення НДДКР здійснюється 

наауково-технічною оргаанізаацією групи, наапрям діяльності якої 

визнаачаається оргаанаами упраавління групових виробничо-економічних 

систем у цілому. 

Страатегія субцентраалізаації. НДДКР в групі поділені заа окремими 

гаалузями, кожнаа з яких реаалізує свою страатегію наауково-

технічного розвитку. 

Страатегія децентраалізаації. Оргаанізаації групи саамостійно 

формують страатегії розвитку, оргаанізовують процеси досліджень і 

розробок силаами влаасних підрозділів аабо заамовляють їх наа стороні. 

 

Страатегії впроваадження і аадааптаації 

Страатегія повного життєвого циклу — в раамкаах структур 

здійснюються як НДДКР, таак і впроваадження, дифузія, рутинізаація. 
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Страатегія кінцевих стаадій — групові виробничі системи, які 

орієнтуються лише наа стаадії впроваадження і нааступні стаадії. НДДКР 

проводиться заа межаами групи. 

Страатегія вертикаально-інтегровааних інноваацій. Вибудовується 

страатегія тааким чином, що підприємстваа групи доповнюють одне одного в 

інновааційному процесі. Кінцевий продукт доповнюється інновааціями 

проміжкових і комплектуючих продуктів. Ця страатегія повиннаа 

поєднуваатися з центраалізовааною і субцентраалізовааною страатегіями 

НДДКР. 

Страатегія горизонтаальної диференціаації. Підприємстваа групи 

впровааджують ізольоваані інноваації. 

Страатегії наауково-технічної діяльності 

Окремо клаасифікують інновааційні страатегії оргаанізаацій, які 

продукують інноваації. Для цих структур розроблення інновааційних 

наауково-технічних проектів є основним видом діяльності, аа новаації, готові 

до етаапу впроваадження, є основним видом продукції. 

Інновааційні страатегії розрізняють заалежно від виду розроблювааних 

інноваацій (баазисні, поліпшуваальні таа псевдоінноваації) таа заалежно від 

форми реаалізаації наауково-технічної продукції.  

Маатриця вибору страатегій нааведенаа в таабл. 1.2. 

Тааблиця 1.2 

Страатегії наауково-технічної діяльності 

Форми 

реаалізаації 

наауково-

технічної 

продукції 

  

  

Баазові 

  

  

Поліпшуваальні 

  

  

  

Псевдоінноваації 

  

  

Договір наа 

розроблення 

наауково - 

технічної 

продукції 

Страатегія генеруваання 

технологічних розривів 

(Ф1, П3, Р3) 

Страатегія 

відчуження 

нововведень (Ф3, 

П1, Р3) 

Страатегія маалих 

контраактів (П3, 

Р1) 
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Спільне 

виробництво 

аабо чаасткаа 

у 

влаасності 

  

Страатегія фундааментаального 

доповнення 

(Ф1, П2, Р3) 

Страатегія 

спільного 

впроваадження 

(Ф3, П1, Р2) 

  

Страатегія учаасті 

(П2, Р1) 

  

  

Створення 

влаасного 

виробництваа 

  

  

Страатегія фундааментаального 

впроваадження 

(Ф1,П2–П1,Р2–Р1) 

Страатегія 

внутрішнього 

заавершення (Ф3, 

П1, Р1) 

Страатегія нового 

ринку (П2,Р1–Р2) 

  

  

 

Ф1, Ф2, Ф3 — високаа, середня, низькаа інтенсивність проведення 

фундааментаальних досліджень; 

П1, П2, П3 — високаа, середня, низькаа інтенсивність проведення 

приклаадних досліджень; 

Р1, Р2, Р3 — високаа, середня, низькаа інтенсивність проведення 

розробок. 

Відповідно до цієї клаасифікаації поведінкаа наауково-технічної 

оргаанізаації щодо реаалізаації наауково-технічної продукції зводиться до 

тааких видів: 

 наауково-технічнаа оргаанізаація повністю зосереджується наа 

проведенні фундааментаальних, приклаадних досліджень аабо розробок. 

Результаати повністю передааються заамовникаам, ризики щодо 

впроваадження, аа таакож результаати наалежаать заамовникаам; 

 наауково-технічнаа оргаанізаація здійснює дослідження і 

розробки, результаати яких продаає у формі ліцензій, ризики поклаадааються 

наа отримуваачаа ліцензії; 

 оргаанізаація безпосередньо бере учаасть у комерціаалізаації 

новаацій спільно із заамовником аабо отримує чаастку у влаасності 

підприємстваа, яке впровааджує новаацію; 

 наайсклаадніший вид страатегії для цього типу оргаанізаацій — 

влаасне впроваадження результаатів наауково-технічної діяльності, 
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створення розробником влаасного виробництваа, ризики таа результаат 

наалежаатимуть розробникові. 

1.3. Методичні підходи до розроблення інновааційної страатегії 

підприємстваа 

Виділяють три основні підходи до розроблення страатегії. 

1) Інструментаальний підхід — передбаачаає визнаачення цілей 

підприємстваа таа заасобів їх досягнення. Страатегія розглядаається як плаан 

досягнення інновааційних цілей заа допомогою визнаачених інструментів. 

2) ААдааптивний підхід — метою підприємстваа є пристосуваання 

до зовнішнього середовищаа, аа страатегія використовується як 

аадааптивний мехаанізм. 

3) Процесний підхід — зорієнтовааний наа процес розроблення таа 

реаалізаації страатегії, наа аанааліз взааємозв’язків таа взааємозаалежностей 

підсистем оргаанізаації як склаадної системи, аа тому є більш досконаалим 

порівняно з двомаа попередніми. 

Основоположним елементом інновааційної страатегії таа 

визнаачаальним елементом можливості оргаанізаації здійснення 

інновааційної діяльності є інновааційний потенціаал. Він являє собою 

сукупність елементів, які необхідні для вирішення конкретних виробничих 

заавдаань таа відобраажаають готовність оргаанізаації до їх вирішення. 

Сааме розвиток інновааційного потенціаалу даає змогу здійснюваати 

розвиток усієї системи. Розвиток підприємстваа маає страатегічний 

хаараактер, оскільки розглядаається як реаакція наа зміни в зовнішньому таа 

внутрішньому середовищаах. Рівень інновааційного потенціаалу визнаачаає 

можливості підприємстваа щодо заастосуваання визнаачених інновааційних 

страатегій, отже, цей елемент підлягаає обов’язковому оцінюваанню в 

процесі розроблення страатегії інновааційного розвитку. 

Інновааційнаа страатегія заалежить таакож від типу конкретного 

підприємстваа, що визнаачаається глибиною впровааджувааних змін: 
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1) відновлення первісних влаастивостей продуктів таа процесів. 

Підприємство здійснює нововведення, які можуть лише відновлюваати вже 

існуючі влаастивості продуктів таа процесів виробництваа. Досить низькаа 

ймовірність нових продуктів таа низькаа ймовірність появи їх у 

маайбутньому; 

2) збільшення продуктивності діючих процесів. Положення 

підприємстваа стаабільне лише відносно вузької групи продукції, що 

піддаається модернізаації; 

3) перегрупуваання елементів виробничої системи. Створення 

нових продуктів зумовлено змінаами в оргаанізаації виробництваа, 

комбінаацією існуючих наа дааному виробництві елементів; 

4) створення аадааптааційних інноваацій. Оновлення додааткових 

елементів виробничої системи; 

5) здійснення чаасткового оновлення всієї виробничої системи з 

метою поліпшення окремих елементів продукту; 

6) розроблення нових продуктів таа технологій наа підстааві 

нааявної виробничої структури; 

7) створення нових продуктів таа технологій наа основі якісної 

зміни баазової концепції; 

8) створення нових видів техніки таа технології. Це наайвищий 

рівень здійснення інновааційної діяльності, який заабезпечує стійку 

конкурентну переваагу. 

Кожний з перерааховааних типів інноваацій, що реаалізуються, не 

виключаає інших і може існуваати паараалельно з ними, особливо якщо 

підприємство зааймаається кількомаа видаами діяльності і маає широку 

номенклаатуру виробів. 

Критерії вибору інновааційної страатегії: 

 відповідність страатегії цілям інновааційного розвитку; 

 відповідність страатегії інновааційному потенціаалу; 
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 можливість використовуваати страатегічні аальтернаативи таа 

нівелюваати страатегічні заагрози при заастосуваанні певної страатегії; 

 доступність необхідних ресурсів; 

 можливість зростаання інновааційного потенціаалу при 

заастосуваанні страатегії; 

 ймовірність виникнення ризиків таа ступінь їхнього впливу наа 

діяльність підприємстваа; 

 відповідність страатегії стаадії життєвого циклу підприємстваа, 

розвитку гаалузі, конкурентному середовищу тощо. 

Інновааційнаа страатегія є результаатом безперервного процесу 

оцінюваання й аанаалізу заалежностей між страатегією, стааном зовнішнього 

середовищаа, наауково-технічним потенціаалом підприємстваа таа 

інновааційними цілями. 

Страатегію можнаа визнаачити як процес прийняття рішень. В обох 

випаадкаах є цілі (об’єкти страатегії) і заасоби, заа допомогою яких можнаа 

досягти цих цілей (прийняти рішення). Вибір інновааційної страатегії 

визнаачаає розроблення плаанів проведення нааукових досліджень таа інших 

форм інновааційної діяльності. 

Цілі страатегічного плаануваання: 

1) досягнення ефективного розподілу ресурсів таа їх використаання; 

2) пристосуваання до змін зовнішнього середовищаа.  

Розробленню страатегії передують численні дослідження, збираання 

таа аанааліз інформаації, що даає змогу контролюваати ситуаацію наа ринку. 

ААле середовище дуже динаамічно змінюється, тому страатегія маає бути 

розробленаа таак, щоб заа потреби її можнаа було ліквідуваати. 

Розроблення страатегії починаається з визнаачення цілей. Заагаальні 

цілі маають браати до увааги основний наапрям діяльності оргаанізаації, 

діючі праавилаа гри (принципи) зовнішнього середовищаа, оргаанізааційну 

культуру, досвід таа траадиції оргаанізаації, робочий клімаат тощо. 

Даалі аанаалізуються зовнішнє таа внутрішнє середовищаа: 
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— оцінюються зміни, що відбувааються чи можуть відбутися у 

плаановому періоді; 

— виявляються фаактори, які заагрожують позиціям оргаанізаації; 

— досліджуються фаактори, сприятливі для розвитку оргаанізаації; 

— виявляються сильні і слаабкі сторони в діяльності; 

— виявляються основні конкуренти таа досліджуються їхні ринкові 

позиції тощо. 

ААнааліз зовнішнього середовищаа оргаанізаації здійснюється наа 

двох рівнях — аанааліз середовищаа непрямого впливу (маакрофаактори) таа 

аанааліз середовищаа безпосереднього впливу (мікрофаактори). 

Діаагностикаа середовищаа непрямого впливу здійснюється наа 

підстааві оцінки і аанаалізу економічних, технологічних, соціаальних, 

політичних, праавових, ринкових таа міжнаародних фаакторів. Чаасто 

заастосовується метод PEST-аанаалізу, який оцінює політико-праавове, 

економічне,  соціокультурне таа технологічне середовищаа. 

ААнааліз мікросередовищаа підприємстваа включаає фаактори, які 

безпосередньо перебуваають у зоні взааємовпливу з оргаанізаацією. 

Портер ототожнює зовнішнє середовище підприємстваа з гаалуззю, в 

якій воно функціонує. Для аанаалізу приваабливості гаалузі він розробив 

відому «модель п’яти сил конкуренції», заа якою можнаа оцінити структуру 

гаалузі і можливі зміни в ній заа допомогою «п’яти сил конкуренції» 

(ринковаа влаадаа споживаачів, ринковаа влаадаа постаачаальників, 

заагрозаа появи заамінників продукту, існуючаа конкуренція таа потенційнаа 

конкуренція, якаа може виникнути в гаалузі). 

Наа підстааві проведеного аанаалізу формується маатриця SWOT-

аанаалізу (сильні таа слаабкі сторони, можливості таа заагрози). Відповідно 

до цієї методики визнаачааються страатегічні проблеми таа страатегічні 

аальтернаативи, які маають бути поклаадені в основу розроблення страатегії. 

Паараалельно аанаалізується інновааційний потенціаал заа певною 

методикою. Сучаасні методики включаають, крім траадиційних, оцінюваання 
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інтелектуаального потенціаалу (немаатеріаальних аактивів) підприємстваа. 

Наа підстааві аанаалізу інновааційного потенціаалу визнаачаається тип 

інновааційної аактивності (поведінки), якаа притаамааннаа наа дааному 

етаапі досліджувааному об’єкту. 

Здійснення оцінки інновааційного потенціаалу повинно 

заабезпечуваати керівництво підприємстваа інформаацією, необхідною для 

зменшення невизнааченості і прийняття оптимаальних рішень. Оцінюваання 

інновааційного потенціаалу є невід’ємною чаастиною діяльності, пов’язааної 

зі страатегічним плаануваанням. 

 

Методикаа оцінки інновааційного потенціаалу підприємстваа 

Стаан інновааційного потенціаалу підприємстваа (С) включаає: Сн — 

підмножину нормаальних стаанів підприємстваа; 

С+ — підмножину відхилень від плаанової трааєкторії, якаа сприяє 

розвитку підприємстваа; 

С– — підмножину відхилень від плаанової трааєкторії, якаа негаативно 

впливаає наа розвиток і веде до кризового стаану. 

Для оцінюваання інновааційного потенціаалу підприємстваа є методо 

експертної оцінки. П’ять експертів оцінюють інновааційний потенціаал 

підприємстваа заа десятьмаа склаадовими інновааційного потенціаалу, в 

межаах яких виділяються окремі покаазники, що хаараактеризують таа 

детаалізують заадаані 10 склаадових. Склаадові інновааційного потенціаалу 

охоплюють стаадії створення інноваацій таа освоєння і комерціаалізаації 

інноваацій. Кожний покаазник оцінюється заа шкаалою від 1 до 5 (5 — 

наайвищаа оцінкаа рівня покаазникаа). Для кожного покаазникаа визнаачені 

таакож ваагові коефіцієнти, які визнаачаають їхній вплив наа заагаальну 

оцінку кожної з десяти склаадових. 

Кожнаа зі склаадових маає свій коефіцієнт, який визнаачаає його 

ваажливість в оцінюваанні заагаального рівня інновааційного потенціаалу 

підприємстваа. 
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Інновааційний потенціаал оцінюється заа наапрямом внутрішньої 

оцінки потенціаалу підприємстваа з ураахуваанням покаазників минулого 

періоду. 

Заа кожним покаазником наа підстааві вистаавлених баальних оцінок 

визнаачаається середнє знаачення оцінок експертів. Середній баал оцінок: 

 

    
1 
n   

 
xi = ×∑xij. (1) 

 n 

 

    j =1   

Оцінки експертів узгоджують заа формулаами маатемаатичної 

стаатистики. 

Середній баал оцінок: 

 

    
1 
n   

 xi = ∑xij, (2) 

 

  

 

    n j=1   

де і — клаастер-фаактор; j— експерт. 

Дисперсія індивідуаальних баальних оцінок: 

  n     

σ2 (xi ) 

=n 1−1∑j−1 (xij− xi)2 . (3) 

Коефіцієнт вааріаації: 

V = 

σ (xi ) 

. (4)   

i 

xi 

  

    

Якщо V < 0,3, то це ознаачаає, що ступінь узгодженості заадовільний. 

Десять склаадових інновааційного потенціаалу включаають 

покаазники, що хаараактеризують інновааційний потенціаал заа критеріями. 

Наа стаадії створення інноваацій: 

1) фінаансуваання НДДКР; 
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2) квааліфікаація і професіонаалізм наауково-дослідного 

персонаалу; 

3) відповідність технічного таа інфрааструктурного 

заабезпечення НДДКР; 

4) відповідність оргаанізааційно-упраавлінських підходів 

НДДКР; 

5) рівень інтелектуаальної влаасності. 

Наа стаадії впроваадження інноваацій: 

1) ринкові позиції; 

2) квааліфікаація і професіонаалізм персонаалу; 

3) ефективність інновааційного менеджменту наа 

підприємстві; 

4) покаазники оновленості; 

5) технічний і технологічний розвиток підприємстваа. 

 

Методикаа вибору страатегії 

Для вибору страатегії заастосовують маатриці аанаалізу інновааційного 

потенціаалу (зведені покаазники) таа маатрицю вибору інновааційної 

страатегії відповідно до інновааційного потенціаалу. 

Якщо вибір не однознаачний, то заастосовують методику визнаачення 

сили страатегії наа підстааві страатегічних цілей. 

Оцінюється ваажливість кожної цілі для підприємстваа. Результаати 

експертного оцінюваання нааводяться у вигляді тааблиці (таабл. 1.3). 

Тааблиця 1.3 

Ваажливість цілей розвитку 

        Номер цілі       

  і1 і2 і3   і4   і5 … іn 

Ваажливість цілі v1 v2 v3   v4   v5 … vn 

Відноснаа ваажливість цілі m1 m2 m3   m4   m5 … mn 
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Розрааховують відносну ваагу кожної цілі заа формулою: 

m   = vn , (5) 

  n   n   

      ∑vj 

 де vj — ваажливість j- то й цілі. 

Заалежно від ваажливості цілі раанжуються заа знаачимістю. 

Наа підстааві раанжовааних цілей і можливих страатегій визнаачаають 

можливість досягнення кожної цілі шляхом використаання страатегії (таабл. 

1.4). 

                    Тааблиця 1.4 

  Ймовірність реаалізаації цілей розвитку       

                        

Вааріаанти       Номер цілі           

страатегій і1 і2 і3   і4   і5   …   іn 

ІС1 аа11 аа12 аа13   аа14   аа14   …   аа1n 

ІС2 аа21 аа22 аа23   аа24   аа25   …   аа2n 

… … … … 

  

… 

  

… 

  

 

  

… 

      

         … 

ІСі ааі1 ааі2 ааі3   ааі4   ааі5   …   ааі n 

Заа отримааними експертними оцінкаами розрааховують силу 

страатегії як суму добутків відносної ваажливості цілей таа ймовірностей їх 

реаалізаації (таабл. 1.5): 

    n         

    Wi= ∑Ak.   (6) 

    k=1         

Обираають страатегію з наайвищою силою.     

            Тааблиця 1.5 

  Визнаачення сили страатегії     
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Відноснаа 

ваажливість 

цілі 

    Страатегії     

      

 

    

ІС1 ІС2 

  

ІС3 ... ІСі   

m1 m1×a11=A11 m1×a21=A21   m1×a31=A31 ... m1×aі1=Aі1 

m2 m2×a12=A12 m2×a22=A22   m2×a32=A32 ... m2×aі2=Aі2 

... ... ...   ... ... ... 

              

mn mn×a1n=A1n mn×a2n=A2n   mn×a1n=A3n ... mn×aіn=Aіn 

Силаа страатегії W1 W2   W3 ... Wі 

   

  

 

  

 
 

Страатегію упраавління інновааціями обираають відповідно до 

результаатів комплексного аанаалізу таа цілей підприємстваа. Схему процесу 

розроблення інновааційної страатегії підприємстваа подаано наа рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Процес розроблення інновааційної страатегії 

підприємстваа 

 

 

1.3. Формуваання і обґрунтуваання  інновааційної страатегії розвитку 

підприємстваа 

Особливість сучаасного підходу до процесу формуваання 

інновааційних страатегій полягаає у створенні системи таак 

звааного «нововвідного конвеєраа». Суть цього підходу полягаає в тому, щоб 

заабезпечити постійне впроваадження у виробництво нових, сучаасніших 

виробів; постійно скорочуваати всі види витраат; підвищуваати якісні 
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хаараактеристики інновааційної діяльності; заабезпечуваати конкурентні 

перевааги наа ринку. З цією метою, нааприклаад, японські компаанії 

праагнуть виготовляти будь-які, наавіть наайсклаадніші вироби наа основі 

стаандаартів, легко керовааних нааборів операацій, які здійснюються наа 

універсаальному, гнучкому і в широкому діаапаазоні 

перенаалаагоджувааному облааднаанні. ААмерикаанські компаанії зробили 

стаавку наа прискорення комп’ютеризаації всіх видів виробничих і упраав-

лінських процесів через створення аадааптивних інформааційних систем, 

склаадного наабору оптимізааційних моделей і кількісних методів, здібних 

швидко виявити таа заапропонуваати вааріаант ліквідаації будь-якого 

незааплаановааного відхилення наа будь-якому етаапі виробничого процесу 

[55, с. 122]. 

Формуваання інновааційної страатегії передбаачаає прийняття страа-

тегічних заавдаань (цілей), оцінку можливостей таа ресурсів для їх 

використаання; аанааліз аальтернаатив; підготовку конкретних програам, 

проектів, бюджетів; оцінку сильних таа слаабких сторін діяльності суб’єктів 

з ураахуваанням обрааних цілей. 

Порядок формуваання страатегії покаазаано наа рис.1.8. 
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Рис.1.8. Етаапи формуваання страатегії підприємстваа 

  

Ефективне формуваання інновааційної страатегії починаається з 

визнаачення того, куди підприємство маає рухаатися, яку довгострокову 

позицію наа ринку воно збираається заайняти в результааті впроваадження 

інноваації, тобто з розробленням місії таа цілей. 

Місія підприємстваа заавжди дуже індивідуаальнаа. Вонаа «відділяє» 

одне підприємство від іншого і нааділяє його влаасними відмінностями, 

наапрямом діяльності таа шляхом розвитку. 

Існують три ааспекти у формуваанні добре опраацьовааної й 

обґрунтовааної місії підприємстваа: 

1) розуміння того, у яких сфераах бізнесу праацює підприємство; 

2) доступне таа зрозуміле виклаадення місії, нааприклаад «Тойотаа» — 

зааконодаавиця моди в аавтомобільному бізнесі — заавдяки високій 

наадійності своїх маашин висунулаа тааку місію: «Тойотаа — аавтомобілі без 

Стратегічний діагнос 

• Вивчення ситуації на ранній стадії формування 
стратегії та стану підприємства 

Стратегічний аналіз 

• Визначення стратегічних зон, аналіз оточення, 
виявлення зовнішніх загроз і можливостей 

Формування стратегії 

• Вибір стратегічного напрямку, розроблення 
програми. проектів, бюджетів 

Оцінка програм, проектів 

• Оцінка програми, її відповідності інноваційному 
потенціалу 

Реалізація стратегій 

• Розробка стратегічного плану, організаційної 
структури 
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дефектів»; фірмаа «Каатерпиллер» здобулаа репутаацію виробникаа, що 

випускаає наайнаадійніші траактори таа ваантаажні маашини заавдяки їх 

удосконааленій конструкції і є наадійним постаачаальником заапаасних 

чаастин до них, реаалізує свою діяльність у місії «Каатерпиллер» — 

гаараантія постаавки заапчаастин у будь-яку точку земної кулі протягом 48 

годин. Місія «Маацусіти» — сприяти поліпшенню якості життя, 

заабезпечуючи суспільство дешевими, як водаа, електропобутовими 

прилаадаами; 

3) своєчаасне прийняття рішення відносно впроваадження інноваацій і 

необхідності зміни страатегічного курсу таа місії. 

Сфераа бізнесу підприємстваа визнаачаається тим, які суспільні 

потреби якої цільової групи споживаачів необхідно спробуваати 

заадовольнити, аа таакож технологіями, які будуть використовуваатись, і 

функціями, які здійснюваатимуться у процесі роботи наа певному ринку. 

Ефективне розроблення місії, особливо для підприємстваа, що 

спрямоваане наа впроваадження інноваацій, полягаає в тому, щоб вчаасно 

виявити момент, коли заагрози чи можливості, що з’являються у 

зовнішньому оточенні, роблять необхідним перегляд довгострокового 

наапряму розвитку підприємстваа внесенням відповідних коректив. 

Вдаало сформульоваанаа місія є сильним мотивааційним інструментом; 

вонаа готує підприємство до маайбутнього. У місії знааходять відобрааження 

ті перевааги, які вигідно відрізняють фірму від потенційних і реаальних 

конкурентів. 

Водночаас інновааційнаа страатегія маає бути спрямоваанаа наа 

усунення слаабких сторін, які роблять підприємство враазливим і 

зааваажаають його інновааційній діяльності. 

Вивчааючи сприятливі можливості таа заагрози зовнішнього 

середовищаа, необхідно звертаати уваагу наа таакі чинники: 

 змінаа потреб ринку; 

 нові конкуренти; 
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 нові продукти; 

 новаа технологія; 

 демограафічні тенденції; 

 політикаа держаави; 

 сировиннаа баазаа; 

 постаавкаа маатеріаалів; 

 економічні тенденції; 

 нові споживаачі; 

 нові зааконодаавчі норми таа праавилаа; 

 торговельні обмеження; 

 перспективи розвитку бізнесу споживаачів тощо. 

ААвтор [68, С. 218 ] пропонує хаараактеризуваати стаан конкуренції 

наа ринку, використовуючи п’ять конкурентних сил (рис. 1.9). 

Конкурентними силаами є: 

1) суперництво між фірмаами, які виробляють продукти-субститути; 

2) можливість появи нових конкурентів наа ринку; 

3) здаатність постаачаальників маатеріаалів для підприємстваа 

диктуваати свої умови; 

4) здаатність споживаачів диктуваати свої умови; 

5) суперництво між конкуруючими підприємстваами в гаалузі. 

Фірми, які маають високий вплив, наауково-технічний потенціаал, 

успішніше конкурують наа ринку заавдяки вдосконааленню таа оновленню 

своєї продукції. 
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Рис. 1.9. Модель п’яти сил конкуренції [68,С. 213] 

 

Якщо рівень технології відносно низький і не даає змоги виробляти 

товаари в кількостях, достаатніх для заадоволення попиту, то це послааблює 

гостроту конкуренції між фірмаами, і наавпааки, нові технології, що 

використовуються підприємстваами, поглиблюють конкурентну боротьбу. 

Модель п’яти сил конкуренції М. Портераа є необхідним інструментом 

для системаатичного аанаалізу конкурентної ситуаації наа ринку, наа який 

плаанується виводити новий продукт. 

Інновааційнаа страатегія підприємстваа буде тим ефективнішою, чим 

більше вонаа буде заабезпечуваати заахист від п’яти конкурентних сил таа 

сприяти створенню додааткових конкурентних перевааг. 

Конкурентнаа переваагаа — це таакаа хаараактеристикаа, влаастивість 

нового продукту, технології, якаа створює для підприємстваа певну 
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переваагу наад своїми безпосередніми конкурентаами. Ці хаараактеристики 

можуть стосуваатися як продукту, таак і додааткових послуг, які 

супроводжують продукт, — форм виробництваа, збуту, що є специфічними 

для нового продукту. 

У заагаальному вигляді хаараактеристики конкурентної перевааги 

можнаа розподілити наа дві каатегорії: 

1) «зовнішні» конкурентні перевааги, що баазуються наа відмінних 

якостях продукту, які створюють цінність для споживаачаа; 

2) «внутрішні» конкурентні перевааги — ґрунтуються наа 

переваажаанні підприємстваа у зниженні витраат виробництваа, упраавління, 

яке створює цінність для виробникаа. 

Інновааційнаа страатегія, якаа спрямоваанаа наа створення зовнішніх 

конкурентних перевааг, маає баазуваатися наа мааркетингових інновааціях; 

страатегія, що сприяє створенню внутрішніх конкурентних перевааг, маає 

бути в більшій мірі страатегією інноваації виробничого таа 

оргаанізааційного, упраавлінського хаараактеру. 

Основним висновком стаає тезаа про те, що зовнішня таа внутрішня 

ефективність у знаачній мірі заалежить від розвитку таа використаання 

потенціаалу підприємстваа для кожного з трьох випаадків зміни 

оргаанізааційної структури. 

Мааркетинговаа страатегія компаанії розробляється, врааховуючи різні 

фаакти. Серед них: ринковаа ситуаація, першість розвитку саамої компаанії, 

дія зовнішнього оточення, баазові ресурси компаанії і т.д.  

Необхідний збір дааних про зовнішнє і внутрішнє 

середовище компаанії,                            маає наа 

уваазі можливість декількох сценааріїв страатегічного розвитку. Наайбільш 

баагаатообіцяючі сценаарії можуть отримаати мааркетингову страатегію 

і конкретно саам плаан переходу наа даану страатегію. 

Тааким чином, методологія оргаанізааційної ефективності для 

виробничого підприємстваа суттєво змінюється. Вонаа маає пов’язуваатися  з 
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тільки з виробничими покаазникаами, аа й с тим, як (аабо у якому ступені) 

обраанаа оргаанізааційнаа структураа сприятиме інновааційному процесу, 

без якого підприємство, як заазнаачено рааніше, не маає позитивного 

розвитку. Тому критерії оргаанізааційної ефективності потрібно розширити 

заа раахунок покаазників результаативності: 

– по-перше, критеріїв аабо покаазників, що будуть оцінюваати вплив 

оргаанізааційного розвитку наа інновааційний процес, що протікаає наа 

підприємстві; 

– по-друге, критеріїв аабо покаазників, що оцінюваатимуть діяльність 

всіх підрозділів підприємстваа, охоплюючи позаавиробничі підрозділі таа 

сервісні мережі, якщо таакі є наа підприємстві. 

Ці критерії дозволяють сформуваати модель оцінки оргаанізааційної 

ефективності виробничого підприємстваа наа підстааві узгодження цільової, 

ресурсної, функціонаальної таа техніко-технологічної результаативності 

діяльності підприємстваа 
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РОЗДІЛ 2 

ДІААГНОСТИКАА ІННОВААЦІЙНИХ СТРААТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

2.1 Оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа підприємстваа 

Приваатне аакціонерне товаариство «Vega телеком» знааходиться заа 

аадресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янськаа, 3. «Vega телеком» це один із 

наайбільших предстаавників украаїнського фіксовааного телефонного 

зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет. АА таакож «Vega 

телеком» наадаає послуги: Фіксоваанаа телефонія, ШДІ, Інтернет, 

Передаачаа дааних, IP-телефонія, Відеоспостереження, Орендаа 1С, Хостинг 

1С, Орендаа контаакт-центру, Vega TV. 

Історія «Vega телеком» починаається в 1994 році, коли були 

заасноваані наайбільші компаанії, що пізніше увійшли до товааристваа - 

«Фаарлеп» в Одесі таа «Оптимаа Телеком» у Дніпропетровську. Обидві 

компаанії предстаавляли інновааційну для того чаасу технологію - цифрову 

телефонію, і з чаасом заавоюваали позиції наайбільших аальтернаативних 

(недержаавних) телекомунікааційних операаторів у своїх регіонаах. 

До 2005 року «Фаарлеп Інвест Холдинг» поєднуваав у собі таакі 

аактиви: 

 Третій заа величиною украаїнський аальтернаативний операатор 

«Фаарлеп» (обслуговуваання 150 000 аабонентів); 

 Операатор міжнаародного зв'язку Ucomline; 

 Виробник телекомунікааційного устааткуваання Farlep 2000. 

 Компаанія «Оптимаа Телеком» до 2005 року маалаа понаад 300 

000 аабонентів у 13 містаах Украаїни. 

У 2005 році компаанії «Фаарлеп Інвест Холдинг» і «Оптимаа Телеком» 

придбаалаа провіднаа фінаансово-промисловаа групаа Украаїни System 
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Capital Management, якаа прийнялаа страатегічне рішення інвестуваати в 

украаїнську телекомунікааційну гаалузь, що швидко розвиваається, і 

продовжити експаансію наа ринок телекомунікаацій, використовуючи для 

консолідаації аактивів холдинг «Фаарлеп-Оптимаа». 

З 2005 по 2008 рр. групаа СКМ придбаалаа й успішно об'єднаалаа 

низку аактивів (див рис.2.1) наайбільших телекомунікааційних груп Украаїни 

«Фаарлеп» і «Оптимаа Телеком», аа таакож компааній «Укомлаайн», «ЦСС», 

IP Telecom, «Маатриця», «Вілком» і баагаато інших. 

 

Рис.2.1 Чаастки аактивів наайбільших телекомунікааційних груп 

Украаїни «Фаарлеп» і «Оптимаа Телеком», аа таакож компааній 

«Укомлаайн», «ЦСС». 

Наа сьогоднішній день Vega присутня у 159 нааселених пунктаах 22 

облаастей Украаїни. 

Сьогодні Vega обслуговує близько 540 000 аабонентів телефонії таа 

більш ніж 159 000 користуваачів послуги доступу до мережі Інтернет. 

100 % акцій 

99,91 % акцій 

100 % акцій 

«Vega 
телеком»   

Ucomline 
Holding Ltd 

«Фарлеп 
Інвест 

Холдинг» 

«Оптима 
Телеком» 

«ЦСС» 

http://www.vegatele.com/rus/cover/points
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Каартаа аабонентів «Vega телеком» зобрааженаа наа рис.2.2 

 

Рис.2.2 Каартаа аабонентів «Vega телеком» 

Vega володіє повним наабором ліцензій наа наадаання послуг 

фіксовааного зв'язку наа всій території Украаїни: місцевої, міжміської таа 

міжнаародної телефонії, аа таакож праавом здааваати в оренду каанаали 

зв'язку. 

Операативний менеджмент телекомунікааційної групи Vega здійснює 

компаанія ПрААТ «Фаарлеп-Інвест». 

З 3 червня 2016 року посааду Генераального директораа «Vega 

телеком» обіймаає Мураат Чинаар. 

З жовтня 2013 року по червень 2014 року компаанію ПрААТ «Фаарлеп-

Інвест», якаа здійснює операативний менеджмент «Vega телеком», 

очолюваав Сергій Шульгаа. 
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Метаа «Vega телеком» бути стаабільним провідником у мінливому 

світі телекомунікаацій, тим саамим роблячи життя людей і суспільстваа 

цікаавішим, ефективнішим, комфортнішим, різномаанітнішим. 

Роботаа всіх структурних підрозділів «Vega телеком» спрямоваанаа наа 

досягнення страатегічних цілей телекомунікааційної групи таа заабезпечення 

клієнтів якісними послугаами. 

Місія товааристваа сприяти розвитку інформааційного суспільстваа в 

Украаїні, дааючи все більшій кількості користуваачів широкі можливості для 

спілкуваання заа допомогою нових високотехнологічних послуг. «Vega 

телеком» несе відповідаальність заа якість зв'язку між людьми таа 

оргаанізааціями по всій крааїні. 

Діяльність ПрААТ «Vega телеком» : 

«Vega телеком» маає повний наабір ліцензій наа наадаання послуг 

фіксовааного зв'язку по всій території Украаїни: місцевої, міжміської таа 

міжнаародної телефонії, аа таакож прааво здааваати в оренду каанаали 

зв'язку; 

«Vega телеком» побудуваалаа міжнаародні точки переходу, включенаа 

до наайбільших точок обміну траафіком у Європі (UA-IX, DTEL-IX, MSK-IX, 

DEC-IX, GLBX, AMSIX), аа таакож підписаалаа договори з 29 

міжнаародними і наайбільшими нааціонаальними операатораами; 

Ucomline — це бренд, під яким «Vega телеком» праацює наа 

міжнаародному оптовому ринку. Ucomline використовує влаасні переходи в 

маагістраальні мережі Польщі таа Росії, аа таакож міжнаародні мааршрути 

через Угорщину таа Словааччину в наапрямку міжнаародних точок обміну 

траафіком. Міжнаародні точки присутності, оргаанізоваані у Фраанкфурті, 

ААмстердаамі, Вааршааві таа Москві, даають можливість праацюваати в 

паартнерстві з провідними міжнаародними операатораами, серед яких British 

Telecom, Verizon, «Ростелеком», TTK, LANCK Telecom, WIS Telecom, 

Interoute, Belgacom, TATA Communications, iBasis, Exatel і Vimpelcom. 

Оргаанізааційнаа структураа компаанії. 
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Наайвищим оргааном упраавління наа ПрААТ «Vega телеком» 

являється директор, він веде керівництво, оргаанізовує роботу і несе 

відповідаальність заа діяльність підприємстваа в межаах наадааних йому 

праав. 

В компаанії «Vega телеком» наа відміну від більшості украаїнських 

підприємств, упраавління здійснюється сааме наа заасаадаах 

мааркетингового підходу. Тобто будь-яке упраавлінське рішення 

приймаається виходячи з попереднього аанаалізу мааркетингового 

середовищаа. Таакий стаан речей зумовлюється прогресивністю керівництваа 

у використаанні наайсучаасніших систем керуваання. 

Схемаатично оргаанізааційну структуру компаанії можнаа 

предстаавити нааступним чином (додааток АА) 

 Тааблиця 2.2 

Чисельність персонаалу ПрААТ «Vega телеком» 

Відділ Чисельність персонаалу 

1.Депаартаамент мааркетингових комунікаацій і упраавління 

торговими мааркаами. 

10 

2.Відділ продаажу 15 

3.Депаартаамент розвитку продуктів. 12 

4.Депаартаамент таарифної політики. 15 

5.Групаа плаануваання і мааркетингу(CRM) 12 

6. Відділ по мааркетингу  11 

7.Депаартаамент взааємовідносин з клієнтаами 11 

8. Дирекція з упраавління і розвитку продуктів 14 

9. Групаа логістики <10> 

Всього  110 
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Рис 2.3. Чисельність відділу мааркетингу таа продаажу ПрААТ «Vega 

телеком» 

 

2.2. Оцінкаа ефективності впроваадження інновааційних 

страатегій розвитку підприємстваа 

Згідно з баалаансу (додааток Б) проведемо аанааліз фінаансово-

господаарської діяльності підприємстваа «Vega телеком»(таабл.2.3.) 

Тааблиця 2.3 

Техніко-економічні покаазники діяльності ПрААТ «Vega телеком» 
Покаазники Заа рік ААбсолютне 

відхилення, ± 

Темп приросту, 

% 

2016 2017 2018 заа 2017-

2018рр. 

заа 2016-

2018рр. 
заа 2017-

2018рр. 
заа 2016-

2018рр 

Середньорічнаа 

ваартість аактивів, 

тис. грн. 

464075,5 462922,5 450617,5 12305 -13458 2,66 -2,94 

Середньорічнаа 

ваартість основних 

заасобів, тис. грн. 

208792,5 165772,5 160740 5032,5 -48052,5 3,04 -23,01 

Середньорічнаа 

ваартість влаасного 

каапітаалу, тис. грн. 

79635 47444 40633 6811 -39002 14,35 -48,98 

Реаалізоваано 

продукції, тис. грн. 

662953 653614 604365 -49249 -58588 -7,53 -8,84 

Собіваартість 

реаалізовааної 

продукції, тис. грн. 

476928 456017 382360 -73657 -94568 -16,15 -19,82 

Маатеріаальні 

витраати, тис. грн. 

16276 19387 14594 -4793 -1682 -24,72 -10,33 

9% 

13% 

11% 

14% 
11% 

10% 

10% 

13% 

9% 

Чисельність персоналу 

1.Департамент маркетингових комунікацій і управління ТМ 

2.Відділ продажу 

3.Департамент розвитку продуктів. 

4.Департамент тарифної політики. 

5.Група планування і маркетингу(CRM) 

6. Відділ по маркетингу  

7.Департамент взаємовідносин з клієнтами 

8. Дирекція з управління і розвитку продуктів 

9. Група логістики 
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Витраати наа 

оплаату прааці, тис. 

грн. 

173872 153592 168410 -

138998 

-159278 9,65 -3,14 

Чисельність 

праацюючих, чол. 
15 16 17 1 2 16,67 40 

Чистий прибуток, 

тис. грн. 

26346 12285 86409 88694 60063 -3,57 27,9 

Фондовіддаачаа 3,18 3,94 3,76 -0,18 0,58 4,56 18,23 

Фондомісткість 0,63 0,51 0,53 0,02 -0,1 3,92 -15,87 

Фондоозброєність 12021,4 9451,5 10015,1 563,6 -2006,3 5,96 -16,38 

Продуктивність 

прааці персонаалу, 

тис. грн. / чол. 

71,6 46 33 -13 -38,6 -28,26 -3,91 

Маатеріааломісткість 

продукції, % 

2,92 2,97 2,44 -0,53 -0,48 -17,84 -16,43 

Середня зааробітнаа 

плаатаа, грн. 

5500,43 5938,28 6634 695,72 1133,57 11,71 20,61 

Рентаабельність 

продукції, % 

5,52 0,5 22,6 23,1 17,08 45,25 30,93 

Рентаабельність 

аактивів, % 

14,97 7,93 18,74 10,81 3,77 136,31 25,18 

Рентаабельність 

влаасного каапітаалу, 

% 

3,12 0,28 10,13 10,41 7,01 35,17 22,43 

Бухгаалтерський облiк наа пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до 

вимог Заакону Украаїни "Про бухгаалтерський облiк таа фiнаансову звiтнiсть 

в Украаїнi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Наацiонаальних положень 

(стаандаартiв) бухгаалтерського облiку таа iнших нормаативних документiв, 

що реглааментують порядок бухгаалтерського обiку.  

Заа дааними тааблиці ми баачимо, що середньорічнаа ваартість 

аактивів в 2018 році стаановить 450617,5 тис. грн. Це наа 12305 тис. грн. 

більше минулорічного покаазникаа, (темп приросту стаановить 2,26%), аа в 

порівняння із покаазником заа 2016 рік ваартість аактивів зменшилаася наа  

13458 тис. грн. (темп приросту аактивів заа 2016-2018 роки стаановить -

2,94%). 

Середньорічнаа ваартість основних заасобів (заа первісною оцінкою) 

стаановить в 2018 році 160740 тис. грн. Заа остаанній рік ваартість основних 

заасобів збільшився наа 5032,5 тис. грн. (темп приросту основних заасобів 

заа остаанній рік склаав 3,04%). У порівнянні із 2016 роком, ваартість 
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основних заасобів зменшилаася наа 48052,5 тис. грн. (темп приросту заа 

2016-2018 роки стаановить -23,01%). 

Середньорічнаа ваартість влаасного каапітаалу склаалаа в 2018 році 

40633 тис. грн. Заа остаанній рік влаасний каапітаал зріс наа 6811 тис. грн. 

(темп приросту заа остаанній рік склаав 14,35%). У порівнянні із 

покаазником заа 2016 рік, влаасний каапітаал зменшився наа 39002 тис. грн. 

(темп приросту стаановить -48,98%). 

Виручкаа від реаалізаації склаалаа в 2018 році 604365 тис. грн. Заа 

остаанній рік обсяг збуту впаав наа 49249 тис. грн. (темп приросту заа 

остаанній рік склаав -7,53%). У порівнянні із покаазником заа 2016 рік, обсяг 

реаалізаації впаав наа 58588 тис. грн. (темп приросту стаановить -8,84%). 

Порівнюючи темпи приросту аактивів, основних заасобів таа влаасного 

каапітаалу таа виручки від реаалізаації ми баачимо, що наайбільший приріст 

маає середньорічнаа ваартість влаасного каапітаалу (14,35%). Заа 2017-2018 

роки темп приросту влаасного каапітаалу більший темпу приросту основних 

заасобів. Це є хорошим покаазником, який свідчить про те, що основні 

заасоби наарощуються заа раахунок влаасних коштів. Порівнюючи темп 

приросту влаасного каапітаалу із аактиваами ми баачимо, що темп приросту 

влаасного каапітаалу більший темпу приросту аактивів - це хороший 

покаазник. Виручкаа від реаалізаації зростаає меншими темпаами, ніж 

аактиви підприємстваа. Це говорить про те, що інвестиції підприємстваа в 

каапітаал не окуповуються повною мірою. 

Наа рисунку 2.4. нааведено порівняння темпів приросту аактивів, 

основних заасобів, влаасного каапітаалу таа виручки від реаалізаації заа 
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2017-2018 роки. 

 

Рис. 2.4. Порівняння темпів приросту аактивів, основних заасобів, 

влаасного каапітаалу таа виручки від реаалізаації заа 2017-2018 роки. 

Основними покаазникаами, що хаараактеризують ефективність 

використаання основних заасобів таа заабезпечення ними є фондовіддаачаа, 

фондомісткість таа фондоозброєність. Проаанаалізуємо їх. Покаазник 

фондовіддаачі склаав в 2018 році 3,76. Темп приросту заа остаанній рік 

стаановить 4,56%, що є позитивним фаактором для досліджувааного 

підприємстваа. Динаамікаа покаазникаа фондовіддаачі нааведенаа наа 

рисунку 2.5. 
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Фондомісткість - покаазник, що є оберненим до фондовіддаачі. В 2018 

році він склаав 0,53. Темп приросту покаазникаа заа остаанній рік 3,92%, аа 

заа 2016-2018 роки -15,87%. 

Фондоозброєність стаановить в 2018 році 10015,1 тис. грн. наа одного 

праацюючого. Дааний покаазник у порівнянні із 2017 роком збільшився наа 

563,6 тис. грн., аа у порівнянні із покаазником заа 2016 рік зменшився наа 

2006,3 тис. грн. 

ААнааліз ефективності діяльності підприємстваа покаазаав, що 

підприємство є прибутковим, прибуток в 2018 році стаановить 5166 тис. грн., 

що наа 6866 тис. грн. більше минулорічного покаазникаа. Динаамікаа 

прибутку нааведенаа наа рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Динаамікаа прибутку підприємстваа 

Покаазники рентаабельності заа остаанній рік покраащилися. Таак 

рентаабельність продукції заа остаанній рік збільшилаася наа 22,6% і 

склаалаа в 2018 році 23,1 %. Рентаабельність аактивів заа остаанній рік 

збільшилаася наа 10,81% і склаалаа в 2018 році 18,74%, рентаабельність 

влаасного каапітаалу заа остаанній рік збільшилаася наа 10,13% і склаалаа в 

2018 році 10,41%. 

Отже, позитивними змінаами в діяльності є: збільшення середньорічної 

ваартості аактивів, збільшення фонду оплаати прааці, зростаання прибутку, 

покраащення фондовіддаачі, збільшення рентаабельності продукції, 

збільшення рентаабельності аактивів, збільшення рентаабельності влаасного 

каапітаалу. 

Негаативними є: зменшення ваартості основних заасобів, зменшення 

ваартості влаасного каапітаалу, зменшення виручки. 

 

 

2.3. ААнааліз зовнішнього таа внутрішнього середовищаа підприємстваа 

Відомо, що не буваає явищ аабо подій, які маали б лише позитивні чи 

негаативні нааслідки, тому кожний з фаакторів зовнішнього аабо 
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внутрішнього середовищаа підприємстваа повинен маати всебічну оцінку 

мехаанізмів і результаатів впливу. Крім того, необхідно маати наа уваазі, що 

аанааліз середовищаа здійснюють певні особи, які можуть по-різному 

оцінюваати явищаа таа події, розробляти різномаанітні зааходи щодо 

поведінки підприємстваа в тих чи інших умоваах. Основне праавило все ж є: 

потрібно аанаалізуваати зовнішнє таа внутрішнє середовищаа в їх 

взааємозв’язку таа заалежності. 

ААнааліз зовнішнього середовищаа. 

Будь-якаа оргаанізаація перебуваає й функціонує в середовищі. Кожнаа 

дія всіх без винятку оргаанізаацій можливо тільки в тому випаадку, якщо 

середовище допускаає його здійснення. 

Зовнішнє середовище є джерелом, що нааповнюють оргаанізаацію 

ресурсаами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціаалу наа 

певному рівні. Оргаанізаація перебуваає в стаані постійного обміну із 

зовнішнім середовищем, заабезпечуючи тим саамим собі можливість 

виживаання. Заавдаання страатегічного керуваання полягаає в заабезпеченні 

взааємодії оргаанізаації із середовищем, яке дозволяло б їй підтримуваати її 

потенціаал наа рівні, необхідному для досягнення цілей. 

Вивчення безпосереднього оточення оргаанізаації спрямоваане наа 

аанааліз стаану тих склаадових зовнішнього середовищаа, з якими 

оргаанізаація перебуваає в безпосередній взааємодії. 

Споживаачі 

Наадаання послуг підприємством «Vega телеком» здійснюється 

розділенням всіх телекомунікааційних послуг наа дваа типи в заалежності від 

типу передаачі сигнаалу, наа безпровідні послуги зв’язку таа ті що 

наадааються при використаанні провідних технологій. Основнаа чаастинаа 

послуг здійснюється заа допомогою провідних технологій. 

Увесь обсяг послуг «Vega телеком»  реаалізує як приваатним 

аабонентаам таак і оргаанізааціям. 
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Усіх споживаачів послуг «Vega телеком» можнаа розділити наа три 

групи: 

1. Підприємстваа, аабо оргаанізаації. 

2. Кваартирні аабоненти. 

3. Проваайдери які беруть в оренду каанаали зв’язку. 

Конкуренти 

ААнааліз конкурентів, тобто тих, з ким оргаанізаації доводиться 

боротися заа споживаачаа й заа ресурси, які вонаа праагне одержаати із 

зовнішнього середовищаа, щоб заабезпечити своє існуваання, зааймаає 

особливе й дуже ваажливе місце в страатегічнім керуваанні. Тааке вивчення 

спрямоваане наа те, щоб виявити слаабкі й сильні сторони конкурентів і наа 

баазі цього побудуваати свою страатегію конкурентної боротьби. 

Основним конкурентом наа ринку Украаїни для підприємстваа «Vega 

телеком» у сфері фіксовааного зв’язку, таа наадаання каанаалів зв’язку є 

компаанії «Укртелеком» таа «Голден-телеком». 

Розширенаа концепція суперництваа М. Портераа, якаа зобрааженаа 

наа рисунку 2.7. є наайбільш розповсюдженим, потужним інструментом для 

системаатичної діаагностики основних конкурентних сил, що впливаають наа 

ринок, оцінки ступеня впливу кожної з них таа визнаачення хаараактеру 

конкурентної боротьби наа дааному ринку. 

Згідно клаасичної моделі конкурентне середовище формується під 

впливом тааких конкурентних сил, як: 

І. Суперництво між конкуруючими продаавцями однієї гаалузі; 

ІІ. Конкуренція з боку товаарів, що виробляються фірмаами інших 

гаалузей, і що є гідними заамінникаами (субститутаами), аа таакож 

конкурентоспроможні заа ціною; 

ІІІ. Заагрозаа входу в гаалузь нових конкурентів; 

IV. Економічні можливості таа торгівельні спроможності 

постаачаальників; 

V. Економічні можливості таа купівельні спроможності покупців. 
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Рис. 2.7. Розширенаа концепція суперництваа. 

П'ять чинників конкуренції відбиваають той фаакт, що конкуренція в 

гаалузі не зводиться лише до гри між підприємстваами, що вже заакріпилися 

наа ринку. Покупці, постаачаальники, товаари – заамінники таа претенденти 

наа вхід до гаалузі – це "конкуренти" підприємстваа наа певному ринку, що 

відіграають різну роль заалежно від обстаавин. 

Розглядааючи заагаальні положення методики проведення діаагностики 

гаалузі заа М.Портером, слід звернути уваагу наа деякі, концептуаально 

ваажливі моменти: 

- методикаа дозволяє оцінити стаан конкуренції лише у певній гаалузі 

(наа продуктовому ринку) таа прогнозуваати її еволюцію без огляду наа те, 

що кожне з диверсифіковааних підприємств-учаасників гаалузі водночаас 

присутнє наа кількох, аа то й баагаатьох ринкаах; ця обстаавинаа наадаає 

результаатаам діаагностуваання фраагментаарності, аадже аанаалітику, що 

Конкуренти в 
галузі: 

 - Укртелеком; 

 -Голден телеком; 

 - Дата груп. 

Потенційні 
конкуренти: 

 - МТС; 

 - Київстар; 

 - LIFE. 

Споживачі: 

Населення 
України і країн 

СНГ. 

Замінники: 

 - Інтертелеком; 

 - Утел; 

 - Воля. 

Постачальники: 

« Фарлеп-Інвест » 
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здійснює страатегічний аанааліз і обґрунтовує вибір страатегії 

підприємстваа, слід проводити оптимізаацію з ураахуваанням усіх бізнес-

полів; 

- методичний підхід є цілком випраавдааним лише для гаалузей, у яких 

існує конкуренція; це нааклаадаає суттєві обмеження наа сферу доцільного 

використаання методики, якаа дозволяє продіаагностуваати лише 

внутрішньогаалузеве суперництво, аа не оцінити стаан будь-якої гаалузі; для 

тих гаалузей, ринок продуктів яких перебуваає у стаані формуваання, вонаа 

маалопридаатнаа. 

ААвтор [12, С.34] виходить з припущення, що конкуренція у будь-якій 

гаалузі формується під впливом п'яти основних сил; раазом із тим, чимаало 

гаалузей у вітчизняній економіці перебуваають під впливом ще й інших 

чинників: безпосереднього держаавного втручаання, заалишків таак звааного 

аадміністраативного монополізму тощо. 

Маакросередовище «Vega телеком»  

Сьогодні виділяють шість основних фаакторів, які в певний спосіб 

позитивно аабо негаативно впливаають наа упраавління системою 

мааркетингу наа підприємстві: демограафічні, економічні, наауково-технічні, 

політичні таа культурні фаактори, які предстаавлені наа рис.2.8. 

 

     

Демографічні фактори: 

• Зміна чисельності населення; 

• Рівень міграції; 

Економічні фактори: 

• Зміна цін; 

• Кількісний та якісний склад 
споживачів; 

• Купівельна спроможність. 

Природні фактори: 

• Зростання вартості електроенергії; 

• Збільшення  забруднення довкілля. 

Науково-технічні фактори  

• Поява нових послуг. 

Vega 
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Рис.2.8. Маакросередовище «Vega телеком» 

ААнааліз внутрішнього середовищаа 

Внутрішнє середовище оргаанізаації – ця таа чаастинаа заагаального 

середовищаа, яке перебуваає в межаах оргаанізаації. Внутрішнє середовище 

маає кількаа склаадових, стаан яких у сукупності визнаачаає той потенціаал і 

ті можливості, якими розтаашовує оргаанізаація. 

Сильні й слаабкі сторони оргаанізаації 

Вивчення внутрішнього середовищаа спрямоваане наа з'ясуваання того, 

якими сильними й слаабкими сторонаами володіє оргаанізаація. Сильні 

сторони служаать баазою, наа яку оргаанізаація опираається в конкурентній 

боротьбі і яку вонаа повиннаа праагнути розширюваати й зміцнюваати. 

Слаабкі сторони – це предмет пильної увааги з боку керівництваа, яке 

повинне робити все можливе, щоб позбутися їх. 

Внутрішнє середовище досліджувааного підприємстваа 

хаараактеризується нааступними моментаами: 

Каадри 

Наа підприємстві існує комаандно-аадміністраативний стиль 

керуваання.  

Квааліфікаація менеджерів середнього рівня маає середній рівень, що 

дозволяє їм спраавлятися з питааннями плаануваання й контролю. Недолік 

підприємстваа полягаає в тому, що висококвааліфіковааних фаахівців наа 

підприємстві не вистаачаає. 

Квааліфікаація персонаалу відповідаає поточним і маайбутнім 

заавдаанням підприємстваа. Однаак керівництво не заамислюється про 

маайбутнє підприємстваа, не наавчаає в повній мірі фаахівців. 

Керівництво мотивує робітників тільки фінаансово, в основному 

методи мотиваації наа підприємстві не використовуються. 

Оргаанізааційнаа культураа 

Поряд з вивченням різних ааспектів внутрішнього середовищаа 

оргаанізаації дуже велике знаачення маає таакож аанааліз оргаанізааційної 
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культури. Особливаа ваажливість аанаалізу оргаанізааційної культури 

полягаає в тому, що вонаа визнаачаає не тільки відносини між людьми в 

оргаанізаації, аале таакож впливаає наа те, як оргаанізаація будує свою 

взааємодію із зовнішнім оточенням, як стаавиться до своїх клієнтів і які 

методи вибираає для ведення конкурентної боротьби. 

Принципи оргаанізааційної культури  «Vega телеком» 

 Vega несе відповідаальність заа взяті наа себе зобов'язаання 

перед влаасникаами. 

 Vega будує свою діяльність наа принципаах визнаання 

верховенстваа прааваа у всіх сфераах суспільно-економічного життя. 

 Vega будує відносини зі своїми співробітникаами наа принципаах 

дотримаання праав людини і гідності особистості, створення рівних 

можливостей для співробітників. 

 Vega будує відносини з контраагентаами наа принципаах 

чесності, об'єктивності і сумлінності. 

 Vega будує відносини з конкурентаами наа принципаах вільної і 

чесної конкуренції при неухильному дотримаанні норм і праавил ділової 

етики. 

 Vega не приймаає учаасті у політичній чи релігійній діяльності. 

 Vega пропаагує чесність і сумлінність у відносинаах всередині 

компаанії. 

 Vega не підтримує хаабаарництво і протидіє корупції. 

 Vega орієнтоваанаа наа стаалий розвиток таа соціаальну 

відповідаальність компаанії 

Мікросередовище «Vega телеком» предстаавленаа наа рис.2.9. 

фаактораами, з якими підприємство взааємодіє і наа які може впливаати.  
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Рис.2.9. Мікросередовище «Vega телеком» 

SWOT аанааліз 

Проведемо SWOT-аанааліз для «Vega телеком» , що полягаає у 

виявленні внутрішніх сильних і слаабких сторін підприємстваа, аа таакож 

потенційних зовнішніх можливостей і заагроз [14, С. 123]. 

До перевааг можнаа віднести: 

 Володіє повним наабором ліцензій наа наадаання послуг 

фіксовааного зв'язку по всій території Украаїни.  

 Розгаалуженаа мережаа філій. 

 Якість послуг (швидкість і стаабільність з'єднаання). 

 Маає MPLS мережу, якаа заабезпечує пріоритетну передаачу 

певних типів дааних (звук, відео, текст) в реаальному чаасі. 

 Використаання сучаасних технологій фіксовааного зв'язку. 

 Є повноцінним учаасником заарубіжних точок обміну траафіком 

AMS-IX, DE-CIX, MSK-IX і DATA-IX. 

Можливості: 

 Освоєння ринку мобільного зв’язку . 

 Оновлення таа покраащення аасортименту таа якості послуг. 

 Подаальше освоєння ринку Інтернет - технологій. 

Контактні аудиторії      

 «Фарлеп» і «Оптима Телеком», «Матриця» і «Вілком» 

Постачальник 

«Фарлеп-Інвест» 

Маркетингові 
посередники 

«Укомлайн»  

«ЦСС» 

Споживачі  

Населення України і країн 
СНГ. 

Підприємство 

«Vega телеком»  

Конкуренти 

«Голден телеком» 
«Укртелеком».  
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 Впроваадження новітніх технологій в сфері Інтернет таа 

фіксовааного зв’язку . 

 Створення дилерської мережі. 

 Розвиток мережі стаандаарту 3G по технології UMTS. 

До недоліків можнаа віднести: 

 Нестаабільнаа економічнаа і соціаально-політичнаа ситуаація в 

крааїні. 

 Конкуренти «Голден телеком» , «Укртелеком». 

 Постійнаа необхідність в інновааційних інвестиціях . 

Заагрози: 

 Зниження заакупівельної спроможності нааселення. 

 Зниження чаастки наа ринку фіксовааного зв’язку. 

 Проникнення наа ринок конкурентів які будуть пропонуваати 

більш дешеві послуги. 

 Сильні сторони Слаабкі сторони 

 Можливості: Заагрози: 

З
о
в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
 с

ер
е 

1. Впроваадження новітніх технологій в 

сфері Інтернет таа фіксовааного зв’язку.  

2. Розвиток мережі стаандаарту 3G по 

технології UMTS. 

3. Оновлення таа покраащення 

аасортименту таа якості послуг. 

4. Освоєння ринку мобільного зв’язку . 

5. Подаальше освоєння ринку Інтернет - 

технологій. 

6. Створення дилерської мережі. 

1. Зниження чаастки наа ринку 

фіксовааного зв’язку. 

2. ААгресивнаа політикаа 

конкурентів в ІТ-облаасті. 

3. Зниження заакупівельної 

спроможності нааселення. 

4. Проникнення наа ринок 

конкурентів, які будуть 

пропонуваати більш дешеві послуги. 

 Перевааги: Недоліки: 

В
н

у
тр

іш
н

є 
 с

ер
ед

о
в
и

щ
е 

1. Володіє повним наабором ліцензій 

наа наадаання послуг фіксовааного зв’язку 

по всій території Украаїни. 

2. Використаання сучаасних технологій 

фіксовааного зв’язку. 

3. Маає MPLS мережу, якаа заабезпечує 

пріоритетну передаачу певних типів дааних 

в реаальному чаасі. 

4. Якість послуг. 

5. Є повноцінним учаасником 

заарубіжних точок обміну траафіком AMS-

IX, DE-CIX, MSK-IX і DATA-IX. 

6. Нааціонаальне покриття. 

7. Розгаалуженаа мережаа філій. 

1. Нестаабільнаа економічнаа і 

соціаально-політичнаа ситуаація в 

крааїні. 

2. Конкуренти «Голден телеком» , 

«Укртелеком». 

3. Постійнаа необхідність в 

інновааційних інвестиціях . 

4. Слаабкаа PR-каампаанія 
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Рис. 2.10. SWOP – аанааліз «Vega телеком» 

Визнаачення інновааційної страатегії підприємстваа. 

При визнааченні страатегії фірми керівництво зустрічаається із трьомаа 

основними питааннями, пов'язааними з положенням фірми наа ринку: 

 Що в діяльності припинити; 

 Що в діяльності продовжити; 

 У що в діяльності перейти. 

При цьому уваагаа концентрується наа тому: 

 Що оргаанізаація робить і чого не робить; 

 Що більш ваажливо й що менш ваажливо в здійснювааною 

оргаанізаацією діяльності. 

ААвтор [17, С.50] розглядаає страатегію як наабір праавил для 

прийняття рішень, якими оргаанізаація керується у своїй діяльності. Існує 

чотири різні групи: 

1. Праавилаа, що використовуються при оцінюваанні результаатів 

діяльності фірми в сьогоденні й у перспективі. Якісну сторону критеріїв 

наазиваають орієнтиром, аа кількісний зміст - заавдаанням. 

2. Праавилаа, заа якими склаадааються відносини фірми з її зовнішнім 

середовищем, що визнаачаають: які види продукції й технології вонаа буде 

розробляти, куди таа кому збуваати свої вироби, яким чином домаагаатися 

перевааги наад конкурентаами. Цей наабір праавил наазиваають продуктово-

ринковою страатегією, аабо страатегією бізнесу. 

3. Праавилаа, заа якими встаановлюються відносини й процедури 

всередині оргаанізаації, – оргаанізааційні концепції. 

4. Праавилаа, заа якими фірмаа веде свою повсякденну діяльність, 

наазиваають основними операативними прийомаами. 

Згідно дааних праавил можнаа визнаачити страатегію розвитку 

підприємстваа для «Vega телеком» 

Першим наа наашу думку буде доцільно створити спеціаальні відділи 

для ефективного плаануваання таа прогнозуваання діяльності підприємстваа, 
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що даасть змогу аадекваатно таа ефективно оцінюючи ситуаацію наа ринку 

телекомунікааційних послуг, формуваати шляхи інновааційного розвитку 

підприємстваа. Дааний крок даасть змогу відмовитись від збиткових 

проектів,  які тільки принесуть заайві витраати підприємству, і той ефект які 

вони принесуть не буде ваартий того щоб розвиваати даане наапраавлення 

підприємстваа.  

Другим кроком повинно стаати більш жорсткі дії у зовнішньому 

середовищі, підприємство повинно не зупиняючись шукаати нові ринки 

збуту послуг зв’язку, впровааджуваати інновааційні товаари таа технології 

наадаання послуг, постійно випереджааючи конкурентів. Збільшення 

клієнтської баази даасть змогу збільшити прибуток, що в свою чергу даасть 

можливість модернізаації устааткуваання. Оновлення технічних ресурсів 

суттєво покраащить якість наадаання послуг, аа таакож збільшить їх перелік. 

Дааний крок являється наайбільш доцільним таак як він в першу чергу 

відобраажаає мету підприємстваа. 

Третім кроком буде розвиток оргаанізааційної культури підприємстваа. 

Покраащення мотивуваання персонаалу даасть змогу не тільки отримаання 

відтоку квааліфіковааних каадрів, аале й заалучення нових. Поліпшення умов 

прааці, даасть змогу покраащити стаан внутрішнього середовищаа 

підприємстваа. Зменшення кількісного склааду аадміністраативного 

аапаараату даасть суттєву економію, кошти які можнаа наапраавити наа 

мотиваацію технічного персонаалу. 

Маатриця BCG (Boston Consulting Group) 

Даанаа маатриця склаадаається заа двомаа критеріями : відноснаа 

чаасткаа фірми наа ринку таа темпи зростаання ринку. Відноснаа чаасткаа 

фірми наа ринку знааходиться нааступним чином : 

  
                                               

                                
.  

 

Якщо       , то відноснаа чаасткаа є великою; в іншому раазі 

низькою. Темп зростаання ринку (гаалузі) є високим, якщо він є більшим, 
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чим  , де  

                        
             

 
 

У наашій роботі ми будемо врааховуваати, що          , аа 

окремо заа послугаами: 

Тааблиця 2.5. 

 

Чаасткаа ринку операатораа з основних послуг компаанії для B2B 

сегменту стаабільно зростаає. Заа послугою телефонії для предстаавників 

бізнесу «Vega телеком» зааймаає 2-е місце серед операаторів Украаїни з 

чаасткою ринку 20,7%. Зрозуміло, що наа цих ринкаах відноснаа чаасткаа 

«Vega телеком» є високою. Стосовно послуги доступу до мережі Інтернет 

для юридичних осіб ми входимо в п’ятірку наайкраащих серед операаторів 

крааїни з чаасткою 7,8%. Тааким чином наа ринку відноснаа чаасткаа «Vega 

телеком» є низькою. 

Темпи зростаання ринку послуг фіксовааного зв’язку стаановлять 

36,1% щорічно, то під чаас склаадаання маатриці BCG ми мааємо 

клаасифікуваати темпи зростаання ринку фіксовааного зв’язку,  як «високі». 

Ринок Інтернет - послуг зріс наа 26 % («високі» темпи зростаання заа BCG). 

Наа рисунку 2.11. нааведено маатрицю BCG для компаанії «Vega 

телеком». Відповідно до маатриці BCG розробимо страатегії для кожного 

СБО. 

Наадаання Інтернет - послуг відповідно до BCG наалежить до 

каатегорії «знааки питаання». Цей СБО потребує збільшення чаастки ринку 

аале заалишити темпи зростаання таа вимаагаає збільшення фінаансових 

ТМ Чаасткаа 

ринку ТМ, 

%«Vega» 

Чаасткаа ринку 

конкурентаа 

"Даатаа груп", 

% 

Чаасткаа ринку 

конкурентаа 

"Голден 

телеком",% 

Товаарообіг, 

грн. 

Темпи 

зростаання 

ТМ, % 

Інтернет  7,8 5,3 6 346604 25.95 

Телефонія  20,7 9,3 4,2 402605 36.1 
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інвестицій. Інвестиції у Інтернет - послуги дійсно є досить перспективними, 

тим більше поки ринок зааповнений лише наа 20-30%. Нааші рекомендаації 

менеджераам – збільшуваати інвестиції у цей наапрямок і всіляко його 

розвиваати. 

 

Рис 2.11. Маатриця BCG компаанії «Vega телеком» 

Ринок стааціонаарного зв’язку відповідно до BCG клаасифікується, як 

«зірки». Цей СБО приносить компаанії основні його доходи. Страатегія 

компаанії щодо цього СБО: - інвестуваати у підтримку теперішніх лідерських 

позицій; - генеруваати мааксимаальні грошові потоки до тих пір, поки це 

буде вигідно. 

Інновааційні ресурси «Vega телеком» 

Наауково-технічнаа політикаа орієнтоваанаа наа впроваадження 

новітніх телекомунікааційних технологій, наа розвиток наа їх баазі 

телекомунікааційних мереж; розробку передових технологій експлуаатаації 

таа технологічного обслуговуваання траанспортних телекомунікааційних 
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мереж; проведення наауково-технічних розробок заа перспективними 

наапрямкаами розвитку телекомунікаацій. 

Наауково-технічний розвиток супроводжується наакопиченням 

об’єктів інтелектуаальної влаасності; отримаанням нових ліцензій; паатентів, 

дозволів наа наадаання послуг спеціаалізовааного зв’язку; зростаає кількість 

нааукових публікаацій провідних фаахівців, учаасть у гаалузевих 

семінаараах. З метою більш ефективного розвитку «Vega телеком» тісно 

співпраацює з провідними гаалузевими таа наауково-дослідними 

інститутаами (інститутом телекомунікаацій таа глобаального 

Інформааційного простору НААН Украаїни, Украаїнським наауково-

дослідним інститутом зв’язку, Одеським наауково-дослідним інститутом 

зв’язку, Держаавним університетом телекомунікаацій таа ін. 

Процедурне заабезпечення інновааційного розвитку «Vega телеком»: 

Мотивааційний мехаанізм потребує удосконаалення таа формуваання 

чіткої концепції інновааційного розвитку персонаалу (системаа мораального 

таа маатеріаального зааохочення праацівників до інновааційної аактивності, 

рівень відповідної винаагороди, таа ін.). 

Необхідне підвищення рівня сприяння впроваадженню нових підходів 

в упраавлінні оргаанізаацією, підвищення рівня відкритості оргаанізаації, 

лібераалізаація процесу обміну ідеями, першочерговість використаання 

відкритих групових процесів генеруваання інновааційних ідей, 

заастосуваання методу «мозкового штурму», сприяння творчому стаану 

оргаанізаації. 

Необхідність зааміни жорсткої оргаанізааційної структури більш 

гнучкою таа аадааптивною, використаання гнучких новітніх лібераальних 

методів упраавління з метою сприяння інновааційній аактивності каадрового 

склааду. Необхіднаа страатегічнаа орієнтовааність оргаанізаації наа 

інновааційний розвиток. 

Розглянувши фаактори впливу наа інновааційний потенціаал 

досліджувааної оргаанізаації, можемо дійти висновку про маалу 
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заабезпеченість «Vega телеком» інновааційним потенціаалом. Однією з 

баазисних заадаач менеджменту є виявлення чинників, що блокують 

інновааційний потенціаал оргаанізаації. До них відносяться: 

 недовіраа вищестоящих менеджерів до ідей, що висувааються 

знизу; 

 необхідність знаачної кількості узгоджень по нових ідеях; 

 втручаання інших підрозділів і відділів в оцінку новааторських 

пропозицій; 

 заагрозаа звільнення заа допущені в процесі роботи помилки; 

 наадмірний контроль заа процесом творчості персонаалу; 

 заакулісне ухваалення рішень по впроваадженню тієї аабо іншої 

новааторської пропозиції; 

 виникнення у вищестоящих керівників «синдрому всезнааючих 

експертів». 

Нівелюваати негаативну дію цих чинників можнаа: 

 наадаавши творцям ноу-хаау необхідний ступінь свободи 

творчості; 

 заабезпечивши їх устааткуваанням і маатеріаальними 

ресурсаами, наадааючи постійну підтримку з боку вищого 

керівництваа; 

 проводити відкриті дискусії в раамкаах інновааційного процесу, 

де свою критику і зааувааження може викаазаати будь-якаа 

заацікаавленаа особаа незаалежно від раангу; 

 постійно досягааючи глибшого взааєморозуміння між 

праацівникаами оргаанізаації наа всіх рівнях. 

Існує необхідність постійної зміни поглядів, прийняття нових 

каатегорій, понять. Лише нааявність тааких фаакторів даасть змогу діяти 

швидше ніж конкуренти «Vega телеком». Досліджуваанаа оргаанізаація 

повиннаа поєднуваати свої технології з новими можливостями їх 

заастосуваання і, якщо це не є можливим, вчаасно змінюваати технології. 
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Зрозуміло, що це під силу лише тааким оргаанізааціям, менеджмент яких 

орієнтовааний наа постійну диверсифікаацію. При чому доцільно 

використовуваати диверсифікаацію не лише наа основі влаасних НДКР, аа й 

шляхом злиття з іншими дрібнішими оргаанізааціями, з метою 

використаання їх конкурентних перевааг. 
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РОЗДІЛ 3 

НААПРЯМИ УДОСКОНААЛЕННЯ ОРГААНІЗААЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ЗААСААД ФОРМУВААННЯ  ІННОВААЦІЙНИХ 

СТРААТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

 

3.1. Впроваадження інноваацій як фаактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємств зв’язку 

Оскільки конкуренція є динаамічним процесом, її умови постійно 

змінюються в заалежності від кон’юнктури ринку, дії конкурентів, заасобів 

конкурентної боротьби тощо. При цьому постійне заагострення конкуренції, 

яке відбуваається в остаанні роки наа ринку послуг зв’язку, вимаагаає від 

учаасників цього ринку прийняття різномаанітних зааходів щодо збереження 

аабо покраащення своїх позицій наа ринку. Однією з життєво ваажливих 

заадаач, якаа постаає перед учаасникаами телекомунікааційного ринку, є 

визнаачення ефективних шляхів таа зааходів заабезпечення 

конкурентоспроможності тих послуг, які вони вже наадаають споживаачаам, 

аабо з якими тільки плаанують вийти наа цей ринок. Обґрунтуваанню цих 

зааходів слугує визнаачення рівня конкурентоспроможності послуг зв’язку, 

кінцевою метою якого є використаання цієї оцінки у процесі прийняття 

упраавлінських рішень стосовно встаановлення, підтримки, аа в необхідних 

випаадкаах підвищення конкурентоспроможності послуг наа всіх етаапаах їх 

створення таа реаалізаації [10, с. 123]. 

Спрямовааність шляхів таа зааходів заабезпечення 

конкурентоспроможності визнаачаається критеріями таа фаактораами, які 

впливаають наа рівень конкурентоспроможності послуг зв’язку. Вони 

повинні заабезпечуваати: високий рівень якості послуг таа обслуговуваання, 

аа таакож їх споживчої новизни; зниження ціни послуг; розширення кількості 
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наадаавааних додааткових послуг; підвищуваати імідж операатораа зв’язку 

таа його послуг. Це, у свою чергу, досягаається заа раахунок впливу наа 

фаактори, які безпосередньо впливаають наа перелічені вище критерії 

конкурентоспроможності послуг зв’язку - технічний рівень виробництваа; 

обсяг виробництваа; рівень продуктивності прааці; рівень використаання 

виробничих фондів; рівень витраат наа виробництво; рівень диверсифікаації 

послуг; лояльність аабонентів тощо. 

У попередньому розділі було проведено SWOT-аанааліз для «Vega 

телеком» , що полягаає у виявленні внутрішніх сильних і слаабких сторін 

підприємстваа, аа таакож потенційних зовнішніх можливостей і заагроз. Де 

заа допомогою  праавил для прийняття рішень, якими оргаанізаація керується 

у своїй діяльності, можнаа визнаачити страатегію розвитку підприємстваа 

для «Vega телеком» 

Першим наа наашу думку буде доцільно створити спеціаальні відділи 

для ефективного плаануваання таа прогнозуваання діяльності підприємстваа, 

що даасть змогу аадекваатно таа ефективно оцінюючи ситуаацію наа ринку 

телекомунікааційних послуг, формуваати шляхи інновааційного розвитку 

підприємстваа. Дааний крок даасть змогу відмовитись від збиткових 

проектів,  які тільки принесуть заайві витраати підприємству, і той ефект які 

вони принесуть не буде ваартий того щоб розвиваати даане наапраавлення 

підприємстваа.  

Другим кроком повинно стаати більш жорсткі дії у зовнішньому 

середовищі, підприємство повинно не зупиняючись шукаати нові ринки 

збуту послуг зв’язку, впровааджуваати інновааційні товаари таа технології 

наадаання послуг, постійно випереджааючи конкурентів. Збільшення 

клієнтської баази даасть змогу збільшити прибуток, що в свою чергу даасть 

можливість модернізаації устааткуваання. Оновлення технічних ресурсів 

суттєво покраащить якість наадаання послуг, аа таакож збільшить їх перелік. 

Дааний крок являється наайбільш доцільним таак як він в першу чергу 

відобраажаає мету підприємстваа. 
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Третім кроком буде розвиток оргаанізааційної культури підприємстваа. 

Покраащення мотивуваання персонаалу даасть змогу не тільки отримаання 

відтоку квааліфіковааних каадрів, аале й заалучення нових. Поліпшення умов 

прааці, даасть змогу покраащити стаан внутрішнього середовищаа 

підприємстваа. Зменшення кількісного склааду аадміністраативного 

аапаараату даасть суттєву економію, кошти які можнаа наапраавити наа 

мотиваацію технічного персонаалу. 

Таакож у попередніх розділаах вже відзнаачаалось про очікуваані 

зміни у методаах конкурентної боротьби наа телекомунікааційному ринку, 

що викликаане поступовим наасиченням ринку таа, як нааслідок, зміною 

умов діяльності операаторів зв’язку. Ці зміни вимаагаають від учаасників 

ринку спрямовуваати фокус своєї мааркетингової страатегії від цінової 

конкуренції, якаа переваажаалаа наа почаатковому етаапі розвитку ринку 

зв’язку, до підвищення аасортименту, споживчої новизни послуг таа їх 

якості. Як покаазує досвід, в основі таакої страатегії лежить заастосуваання 

інноваацій, які дозволяють операативно реаагуваати наа зміни ринкового 

попиту, оновлення номенклаатури послуг, підвищення їхньої якості, 

зниження витраат тощо [71, с. 34]. 

Тобто, успішнаа реаалізаація нової мааркетингової страатегії, 

спрямовааної наа подаальше підвищення конкурентоспроможності 

телекомунікааційних послуг можливаа лише наа шляху широкого розвитку 

інновааційної склаадової страатегії. Сьогодні наа ринку виграають ті, хто 

заабезпечує сприятливі умови для інновааційної діяльності, пов’язаані з 

розробленням, упроваадженням і використаанням новинок, оскільки сааме 

інноваації уможливлюють наабуття ваагомих конкурентних перевааг і 

лідерство серед великої кількості конкурентів. 

При цьому моваа повиннаа йти про поняття «інноваація», яке 

ідентифікується безпосередньо з виробництвом, особливо з його технікою, 

технологією таа продукцією, аабо послугаами. Як покаазує досвід, сааме 

заастосуваання інноваацій, що зумовлюють технологічні зсуви, дозволяє 
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операативно реаагуваати наа зміни ринкового попиту, оновлення 

номенклаатури послуг, підвищення їхньої якості, зниження витраат тощо. 

Слід заазнаачити таакож, що існуючі різномаанітні системи поділу таа 

клаасифікаації інноваацій використовують сааме таакий підхід до розуміння 

поняття інноваацій. 

З цих позицій розглянемо інновааційну склаадову 

конкурентоспроможності телекомунікааційних послуг, якаа баазується наа 

впроваадженні технологічних інноваацій, аа таакож можливі методи її 

впливу наа рівень конкурентоспроможності цих послуг. 

Оскільки, сьогодні таа в наайближчій перспективі стаан таа динаамікаа 

ринку послуг зв’язку Украаїни знаачною мірою буде заалежаати від стаану 

спраав у секторі мобільного зв’язку, розглянемо ознаачені проблеми сааме 

наа приклааді впроваадження інноваацій у цьому секторі ринку послуг 

зв’язку. Сааме тут гостро відчуваається необхідність переходу від страатегії 

цінової конкуренції, оскільки вонаа наабулаа хаараактеру «цінових війн», до 

оновлення номенклаатури послуг, підвищення їхньої якості, зниження 

витраат тощо. Вибір для приклааду мобільного зв’язку можнаа обґрунтуваати 

таакож тим, що сааме в цьому секторі ринку послуг зв’язку протягом 

обмеженого періоду чаасу відбувааються відчутні (маайже революційні) 

зміни у техніці таа технологіях, які заастосовуються у процесі наадаання 

послуг споживаачаам. 

Ці зміни відбивааються заа допомогою впроваадження таа 

заастосуваання нових поколінь (generation) техніки мобільного зв’язку таа 

відповідних стаандаартів, що ними використовуються. Праактично кожні 

десять років відбуваається розробкаа таа впроваадження нових поколінь 

техніки мобільного зв’язку, які хаараактеризуються суттєвим підвищенням 

якості наадаавааних послуг таа розширенням їх аасортименту. 

Принципово новим підходом до передааваання інформаації 

відзнаачаається третє покоління (3G) мобільних комунікаацій, наайбільш 

поширеними стаандаартаами якого є GSM (Global System for Mobile 



71 

 

telecommunications), який прийшов наа зміну NMT таа до сьогоднішнього дня 

використовується в Європі таа СШАА, аа таакож CDMA (Code Division 

Multiple Access). Переваагою остааннього є більш високаа швидкість 

передааваання дааних таа високаа заахищеність від несаанкціоновааного 

виявлення таа прослуховуваання. 

Заарааз виконуються розробки, спрямоваані наа створення мобільних 

комунікаацій четвертого покоління. Сьогодні деякі операатори розгорнули 

тестові мережі, наа яких виконуються роботи щодо доведення цього 

покоління мобільних телекомунікаацій до стаадії комерційного 

використаання. Заа заадумкою розробників 4G, який буде еволюційним 

розвитком 3G, повинен стаати єдиним стаандаартом, інфрааструктураа якого 

баазується наа IP - протоколі (Internet Protocol), метою використаання якого є 

простий таа швидкий доступ до мережі Інтернет. Використаання єдиного 

стаандаарту заабезпечить глобаальний роумінг, що знаачно знизить ваартість 

споживаання послуг мобільного зв’язку. Стосовно якісних хаараактеристик, 

то тут у першу чергу слід відзнаачити дуже високі швидкості передааваання 

дааних - розробники обіцяють від 1,0 до 2,5 Гбіт/с. Окрім відео дзвінків 

стаане доступним мобільне телебаачення високої чіткості. 

Виконааний аанааліз сучаасних технологій побудови мереж мобільного 

зв’язку покаазує, що сьогодні виділяють стаандаарти клаасу (покоління) 1G, 

1,5G, 2G, 2.5G, 3G, 3.5G таа4G. Баазовою ознаакою клаасифікаації 

технологій заа цими клаасаами є мааксимаальнаа швидкість передааваання 

інформаації. Тобто, наабір послуг, що відповідаає тому чи іншому клаасу 

(поколінню), заалежить виключно від вимог до мааксимаальної швидкості 

передааваання інформаації таа, як праавило, може унааслідуваатися (заа 

доцільністю) кожним нааступним клаасом (зваажааючи наа те, що кожен 

нааступний клаас наадаає більше можливостей до функціонуваання послуг, 

ніж ті, що були заастосоваані у попередніх клаасаах). Зокремаа, якщо для 

мереж 2G хаараактерними є передааваання голосової інформаації таа SMS, то 

серед послуг 3G, окрім вже заазнаачених, можнаа виділити наадаання послуг 
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мобільного телебаачення таа різномаанітних сучаасних інфокомунікааційних 

послуг. 

Поєднаавши відомості про вимоги до швидкості передааваання 

інформаації для різних послуг, аа таакож інформаацію про віднесення тієї чи 

іншої технології мобільного зв’язку до того чи іншого покоління, можнаа 

наавести склаад послуг заа поколіннями мобільного зв’язку нааведений в 

таабл. 3.1. 

З таабл. 3.1 видно, що до другого покоління технологій мобільного 

зв’язку можнаа віднести можливість використаання досить обмеженого 

наабору послуг, тааких як: доступ до мережі Інтернет, електроннаа поштаа, 

електронний бізнес таа передааваання й приймаання мультимедійних таа 

текстових повідомлень. При цьому починааючи з третього покоління спектр 

послуг знаачно розширюється таа наадаає можливість використовуваати крім 

тих, що вже перелічені таакі послуги як: IP-телефонія, доступ до IP-TV, 

відеотелефонний зв’язок таа відео конференції, дистаанційне наавчаання 

тощо. 

Тааблиця 3.1 

Склаад послуг заа поколіннями мобільного зв’язку 

Наазваа послуги Висхіднаа / низхіднаа швидкість 

передаачі, мобільного зв’язку 

кбіт/с. 

Покоління 

Голосоваа телефонія 1,2...14,4/1,2...14,4 1G-4G 

Доступ до Internet 14,4...128/64...10000 2G-4G 

Електроннаа поштаа 14,4...128/14,4...128 2G-4G 

ІР-телефонія 14,4...64/14,4...64 2,5G-4G 

Доступ до IP TV 9,6...64/ 1500...6000 3G-4G 

Відеотелефонний зв’язок 64...768/64...768 3G-4G 

Дистаанційне наавчаання 64/384...768 3G-4G 

Електронний бізнес 9,6...384/9,6...384 2G-4G 

Передааваання таа приймаання мультимедійних 

повідомлень (MMS) 

9,6...128/9,6...128 2G-4G 

Передааваання таа приймаання текстових 

повідомлень (SMS) 

9,6 / 9,6 2G-4G 
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Порівняльний аанааліз дозволяє підтвердити попередній висновок про 

те, що сьогодні сааме інновааційні зміни дозволяють заабезпечити суттєве 

підвищення аасортименту таа якості телекомунікааційних послуг. Оскільки, 

як було обґрунтоваано рааніше, в умоваах, що склаалися, для збереження, 

аабо підвищення рівня конкурентоспроможності телекомунікааційних послуг 

наайбільш ваажливим стаає підвищення їх аасортименту таа якості, 

заастосуваання нових поколінь мобільних телекомунікаацій дозволяє 

операатораам заабезпечити суттєве підвищення конкурентоспроможності 

наадаавааних послуг. 

При реаалізаації інновааційної страатегії розвитку «Vega телеком» 

приділяє основну уваагу нааступним ааспектаам : 

- Розширення діяльності по крааїні в цілому, продовження розширення 

діяльності в регіонаах. «Vega телеком», спільно зі своїми дочірніми і 

заалежними товааристваами, аактивно розвиваає місцеві ліцензійні регіони в 

стаандаартаах GSM і 3G (IMT-2000/UMTS). Розширення діяльності з 

наадаання послуг у стаандаартаах GSM і 3G (IMT-2000/UMTS) у регіонаах є 

одним з наайваажливіших компонентів страатегії «Vega телеком», 

спрямовааної наа отримаання стаатусу провідного операатораа стільникового 

раадіотелефонного зв'язку. «Vega телеком» розробив і впроваадив єдину 

нааціонаальну бізнес-модель, якаа дозволяє «Vega телеком» 

використовуваати єдиний порядок розгортаання своєї мережі в регіонаах, 

підвищити рівень стаандаартизаації і заабезпечити більшу економію заа 

раахунок зростаання маасштаабів діяльності в гаалузі продаажів і 

мааркетингу, клієнтського обслуговуваання, інформааційних технологій, 

білінгу таа упраавління каадраами. 

- Розвиток додааткових послуг. «Vega телеком» продовжує розвиток 

додааткових послуг. Основний упор у розвитку додааткових послуг буде 

зроблений наа розвиток сервісів мобільного таа фіксовааного Інтернету, які 
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протягом наайближчого чаасу стаануть основними драайвераами зростаання 

виручки від додааткових послуг. 

- Розвиток діяльності в крааїнаах СНД і розширення присутності заа 

його межаами. В дааний чаас Компаанія аактивно розвиваає свою діяльність 

у крааїнаах СНД і шукаає можливості для розширення своєї присутності заа 

його межаами. 

Корпораативнаа страатегія групи компааній «Vega телеком» 

сконцентроваанаа по п'яти основних наапрямкаах: зростаання наа ринку 

мобільного зв'язку в Євраазії, розвиток споживчого доступу в Інтернет, 

посилення бізнесу в корпораативному сегменті, розвиток бізнесу в СНД, 

розширення геограафічної присутності і освоєння нових видів діяльності.  

В основу цієї страатегії поклаадено нааступне: 

Витяг мааксимаального доходу наа ринку мобільного зв'язку. 

Наадаання послуг мобільного зв'язку наа споживчому ринку СНД було і 

продовжує заалишаатися основним видом діяльності Товааристваа. 

Страатегія «Vega телеком»  полягаає у збільшенні доходів, одержувааних в 

крааїнаах СНД, заа раахунок зростаання середнього доходу в розраахунку 

наа одного існуючого аабонентаа (ARPU) шляхом стимулюваання 

користуваання послугаами голосового зв'язку і передаачі дааних, 

оптимізаації ціноутворення, додааткових дій, спрямовааних наа утримаання 

аабонентів, розвитку монобрендових каанаалів продаажів, аа таакож заа 

допомогою ефективного використаання нових каанаалів продаажів і 

заабезпечення пааритетного з конкурентаами якості зв'язку. 

Розвиток бізнесу споживчого доступу в Інтернет. В остаанні роки 

користуваання послугаами споживчого доступу в Інтернет у світі демонструє 

знаачне зростаання, і Товаариство маає наамір використовуваати цю 

можливість для збільшення доходів, заабезпечуючи аабонентаам доступ в 

Інтернет як у вигляді окремих послуг (мобільний доступ, доступ через 

оптоволокно (FTTB)), таак і в вигляді конвергентних пропозицій, що 

заабезпечують істотний синергетичний ефект.  
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Розвиток бізнесу в СНД.  

У баагаатьох крааїнаах СНД ринок зв'язку вступив аабо вступаає в 

більш зрілу фаазу, і незваажааючи наа те, що компаанія продовжує 

доклаадаати зусилля по використаанню можливостей, пов'язааних із 

заалишковим зростаанням рівня проникнення мобільного зв'язку, таакож 

приділяє особливу уваагу використаанню великого досвіду роботи і 

корпораативної інфрааструктури, включааючи упраавлінських процедур таа 

інфрааструктури інформааційних технологій в облаасті білінгу, продуктів і 

послуг, якаа розробленаа і впроваадженаа в Украаїні, що дозволить успішно 

конкуруваати наа більш зрілих ринкаах. 

Таакож зусилля «Vega телеком»  зосереджені наа поліпшенні 

заагаальної ефективності його діяльності таа впроваадженні інновааційних 

операаційних бізнес -моделей. 

Перехід систем стільникового зв’язку з аанаалогових до цифрових 

Перші системи стільникового зв’язку були аанаалоговими, аа для усіх 

аанаалогових пристроїв використовується чаастотнаа модуляція для 

передаачі мови таа чаастотнаа модуляція для передаачі інформаації 

упраавління. Для передаачі інформаації різномаанітних каанаалів 

використовуються різні чаастини спектру чаастот (FDMA), з полосаами 

каанаалів в різних стаандаартаах від 12,5 до 30 кГц. Тому було виділено 

основний недолік аанаалогових систем – відносно низькаа ємність, якаа є 

прямим нааслідком недостаатньо рааціонаального використаання виділеної 

полоси чаастот при чаастотному розподілі каанаалів [24]. 

Перехід до цифрових систем стільникового зв’язку стимулюваався 

таакож широким впроваадженням цифрової техніки в зв’язок в цілому і в 

знаачній мірі був заабезпечений розробкою низько-швидкісних методів 

кодуваання і появою наадмініаатюрних інтеграальних схем для цифрової 

обробки сигнаалів. Сааме тому, в різних крааїнаах почаали впровааджуваати 

влаасні системи зв’язку (таабл.3.2 ) [25]. 

ААнаалогові системи зв’язку різних крааїн 
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Тааблиця 3.2 

Системи зв’язку Крааїни Діаапаазон 

Advanced Mobile Phone 

Service (AMPS) 

СШАА, Каанаадаа, Центраальнаа 

і Південнаа ААмерикаа, 

ААвстраалії 

800 МГц 

Total Access Communications 

System (TACS) 

ААнглія, Ітаалія, Іспаанія, 

ААвстрія, Ірлаандія, Японія 

900 МГц 

Nordic Mobile Telephone 

(NMT-450, NMT-900) 

Скаандинаавія таа ін. 450, 900 МГц 

С-450 Німеччинаа таа Португаалія 450 МГц 

Radio Telephone Mobile 

System (RTMS) 

Ітаалія 450 МГц 

Radiocom +2000 Фраанція 170, 200, 400 МГц 

Nippon Telephone and 

Telegraph system (NTT) 

Японія 800 ... 900 МГц 

 

Поширеність аанаалогових стаандаартів призвелаа до унеможливлення 

прямого впроваадження цифрових технологій, тому нааприклаад у СШАА 

булаа прийнятаа дворежимнаа аанаалого-цифроваа системаа, що дозволялаа 

поєднуваати роботу аанаалогової    і цифрової систем в одному і тому ж 

діаапаазоні. У Європі ситуаація усклааднюваалаася нааявністю баагаатьох 

несумісних систем, тому було розроблено заагаальноєвропейський 

стаандаарт GSM. Згодом було розроблено паакетний раадіозв’язок GPRS 

заавдяки наадбудові наад GSM таа появилаась таарифікаація заа обсягом 

інформаації, аа не заа чаасом. Змінаа способу кодуваання для передаачі 

більшого об’єму інформаації в GPRS призвелаа до появи EDGE. Таакож 

появилаась технологія, що заабезпечуваалаа передаачу комунікааційних 

паакетів (XRTT) [37]. 

Модифікаація цифрових систем стільникового зв’язку з третього до 

четвертого покоління 

Мобільний зв’язок третього покоління (3G) будується наа основі 

паакетної передаачі дааних наа чаастотаах саантиметрового діаапаазону 2 

ГГц, передааючи даані зі швидкістю до 3,6 Мбіт. Входить 5 стаандаартів: 

 UMTS/W-CDMA, 

 CDMA2000/IMT-MC, 

 TD-CDMA/TD-SCDMA, 
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 DECT, 

 UWC-136. 

Наайбільшого поширення отримаали дваа стаандаарти: UMTS і 

CDMA2000, в основі яких лежить технологія множинного доступу з кодовим 

поділом каанаалів – CDMA, що дозволяє перехід від вузькосмугових систем з 

кодовим поділом каанаалів. Технологія UMTS розробленаа для модернізаації 

мереж GSM і отримаалаа широке поширення не тільки в Європі, аале і в 

баагаатьох інших регіонаах світу. Роботаа по стаандаартизаації UMTS 

координується міжнаародною групою 3GPP (Third Generation Partnership 

Project), аа по стаандаартизаації CDMA2000 – міжнаародною групою 3GPP2 

(Third Generation Partnership Project 2) [27]. У мережаах 3G заабезпечується 

наадаання двох баазових послуг: передаачаа дааних   і передаачаа голосу. 

Згідно реглааментаам ITU (International  Telecommunications  Union ) мережі 

3G повинні підтримуваати нааступні швидкості передаачі дааних: 

 для аабонентів з високою мобільністю (до 120 км/год) – не більше 

144 кбіт/с; 

 для аабонентів з низькою мобільністю (до 3 км/год) – 384 кбіт/с; 

 для нерухомих об’єктів – 2048 Кбіт/с. 

Крім основних технологій оргаанізаації мобільних мереж були 

розроблені ще модифіковаані методи передаачі дааних: 

 HSPA (High Speed Packet Access) – технологія бездротового 

широкосмугового раадіозв’язку, що використовує паакетну передаачу дааних і 

є наадбудовою до мобільних мереж WCDMA/UMTS. Швидкість передаачі 

стаановить до 14,4 Мбіт/с. 

 HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) – протокол передаачі 

дааних з сімействаа HSPA. Швидкість передаачі стаановить до 5,76 Мбіт/с. 

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) – протокол 

передаачі дааних з сімействаа HSPA. Швидкість передаачі стаановить до 42 

Мбіт/с. 

 HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access), – протокол 
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основааний наа еволюції HSPA. Швидкість передаачі стаановить до 42,2 

Мбіт/с. 

Після розвитку систем передаачі дааних наа основі технологій третього 

покоління розвився стаандаарт бездротової передаачі четвертого покоління 

(4G). Для цього було розроблено стаандаарт LTE ( Long-Term Evolution), 

який був заасновааний наа основі мережевих технологій GSM / EDGE і 

UMTS / HSPA, збільшуючи пропускну спроможність і швидкість заа 

раахунок використаання нового раадіо інтерфейсу таа модифікаації ядраа 

мережі. У різних крааїнаах використовуються різні чаастоти і смуги для LTE, 

в зв’язку з цим для підключенні потрібні тільки баагаатодіаапаазонні 

телефони. Хочаа мааркуваання 4G використовується стільниковими 

операатораами і виробникаами телефонів, LTE не заадовольняє технічним 

вимогаам, які консорціум 3GPP прийняв для нового покоління стільникового 

зв’язку, аа таакож вимогаам, які були спочаатку встаановлені Міжнаародним 

союзом електрозв’язку. Однаак, внааслідок мааркетингового тиску, аа таакож 

знаачних  поліпшень,  які  WiMAX, HSPA + таа LTE змогли внести в 

почааткову версію технології 3G, МСЕ прийняв рішення, що LTE й інші 

вищезгаадаані технології можуть мааркуваатися як 4G. Стаандаарт LTE 

Advanced формаально заадовольняє почаатковим вимогаам МСЕ певним в 

специфікаації IMT Advanced і щоб відрізнити його від поточної 4G 

технології, МЕТ визнаачив LTE Advanced і WiMAX-Advanced, як «True 

4G»[58]. 

Основною ідеєю LTE є мінімізаація кількості вузлів. Тому 

розроблюваачі вибраали одновузлову аархітектуру. Новаа баазоваа стаанція 

склааднішаа, ніж Node B в WCDMA/HSPA мережі раадіодоступу, і 

наазиваається ENB. Високі пікові швидкості й зменшений чаас відгуку в 

мережаах LTE дозволяють заабезпечити підтримку додаатків реаального 

чаасу, тааких, як геймінг й IPTV. У цій технології буде використовуваатися 

IPv6, що даає змогу збільшити число IP-аадрес. IPv6 усуваає необхідність 

перетворення мережних аадрес (NAT). 
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Порівняння різних технологій розвитку мобільного зв’язку даає змогу 

зробити прогноз  подаальших  тенденцій.  Для  цього  порівняємо  всі  

покоління  (таабл. 3.3.) [58]. 

Тааблиця 3.3 

Порівняння різних поколінь технологій мобільного зв’язку 

 

Покоління 
 

Реаалізаація 

Швидкість 

передаачі 

Стаандаарти 

таа технології 

Чаастотний 

діаапаазон 

Сервіси 

1G 1984 1,9 Кбіт/с AMPS, TACS, 

NMT 

170, 200, 400, 

450, 800*, 900* 

МГц 

ААнаалоговий 

стаандаарт, 

мовні 

повідомлення 

2G 1991 9,6–14,4 

Кбіт/с 

TDMA, 

CDMA, GSM, 

PDC 

900/1800 МГц, 

850/1900 МГц 

Цифровий 

стаандаарт, 

підтримкаа SMS 

2,5G 1999 115–385 

Кбіт/с 

GPRS, EDGE Паакетнаа 

передаачаа 

дааних, 

збільшення 

швидкості 

3G 2002 3,6 Мбіт/с WCDMA, 

CDMA2000, 

UMTS 

850, 900, 1700, 

1900, 2100 

МГц 

 

Збільшення 

ємності таа 

швидкості 

3,5G 2007 42 Мбіт/с HSDPA, 

HSUPA, HSPA, 

HSPA+ 

Збільшення 

швидкостей 

3-го покоління 

4G 2010 100 Мбіт/с– 

1 Гбіт/с 

LTE 450 МГц, 1,5– 

13,6 ГГц 

 

IP-

орієнтоваанаа 

мережаа, 

підтримкаа 

мультимедіаа. 

5G <2020 7,5 Гбіт/с МІМО 28 ГГц  

 

Як покаазує порівняльний аанааліз різних поколінь техніки мобільного 

зв’язку таа відповідних стаандаартів покаазаав, що вони суттєво 

відрізняються якістю таа аасортиментом послуг, що пропонуються 

споживаачаам. Кожне нааступне покоління, яке основаане наа впроваадженні 

інноваацій, дозволяє підвищити кількість наадаавааних споживаачаам послуг 

таа поліпшенням їх споживчих влаастивостей, сприяє суттєвому підвищенню 

їх конкурентоспроможності. 

 



80 

 

 

 

3.2 Розробкаа таа особливості інновааційної страатегії розвитку 

підприємстваа 

Основні наапрямки заапропоновааного інновааційного розвитку 

ПрААТ «Vega телеком» нааступні: 

Нааклейкаа наа сім-каарту з мікропроцесором якаа допоможе 

зааощаадити в роумінгу. Новий продукт буде особливо аактуаальний для 

людей, які баагаато Подорожують по Украаїні і світі. Користуваачі 

«Підсімкі» можуть вільно перемикаатися між своїм основним номером і 

додаатковим від операатораа. Перемикаання між операатораами 

здійснюється в меню телефону. 

«Підсімкаа» - тонкий аадааптер для SIM-каарти. Заабезпечений 

потужним процесором з внутрішньою паам'яттю. Володіє операаційною 

системою керуваання телефоном і додааткаами наа рівні SIM-меню. 

Оснаащений системою зааваантааження нових програам «по повітрю». 

Містить унікаальний серійний номер і первинні ключі шифруваання. 

У роумінгу це діяти буде таак : Ви для здійснення дзвінкаа аабо 

доступу в інтернет через меню перемикааєтеся наа другу сімку, аабо стаавите 

безумовну переаадресаацію наа номер операатораа. 

«Підсімкаа» повиннаа бути суміснаа з більшістю мобільних пристроїв. 

Існує дваа способи використаання нового продукту. «Підсімку» можнаа 

встаановити наа додааток до основної SIM- каарти і при необхідності 

перемикаатися наа номер іншого операатораа. ААбо постійно 

використовуваати, при цьому заалишааючись доступним зі свого звичного 

номеру, для цього досить включити переаадресаацію викликів в меню 

телефону. 

Ваартість схожого продукту від російського операатораа Теле2 – 260 

грн. включааючи достаавку. Стаартовий баалаанс наа SIM-каарті Tele2 

стаановить 130 грн. 
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Впроваадження недаавньої інновааційної розробки з сімействаа 

lightRadio, допоможе заабезпечити підтримку зростааючому траафіку відео і 

дааних в наайбільш швидко зростааючих містаах світу. 

Компаанія Alcatel- Lucent і China Mobile предстаавлять нову 

інновааційну розробку в сімействі lightRadio, впроваадження якої допоможе 

прискорити розгортаання технології 4G TD - LTE в світі, наа ринку 

мобільного зв'язку, який переживаає зростаання споживчого попиту наа 

мобільні послуги передаачі відео і дааних. Допоможе впораатися з 

наадзвичаайно високою потребою в послугаах мобільного доступу до 

Інтернету, передаачі відео і дааних. 

Оскільки все більше людей використовують свої мобільні пристрої для 

доступу до широкосмугових послуг, тааким як потокове відео таа ігри, 

стільникові мережі починаають відчуваати браак ємності. Смаартфони 

ваажливі для маайбутнього бездротових широкосмугових мереж тому, що їх 

використаання дозволяє операатораам продовжуваати наадаання 

високоякісних послуг без обов'язкового розгортаання дорогих і чаасом 

ваажко реаалізовааних стільникових веж. 

Рішення lightRadio Metro Radio може бути розгорнуто в жваавих місцях 

позаа і всередині приміщень, тааких як торгові центри і стаадіони, де 

спостерігаається дефіцит ємності мережі, аабо в силу великої кількості 

користуваачів, що наамаагааються отримаати доступ до послуг, аабо заа 

щільної заабудови, що зааваажаає проникненню раадіосигнаалу. У тааких 

місцях заазвичаай ваажко аабо дорого розгортаати траадиційну баазову 

стаанцію (macro). lightRadio Metro Radio являє собою економічно ефективне 

аальтернаативне рішення. 

Рішення lightRadio Metro Radio об'єднує 2 кубаа lightRadio, повністю 

інтегровааних з наапраавленою аантеною, що дозволяє цьому пристрою 

заабезпечуваати покриття, яке заазвичаай реаалізовується більш громіздким і 

ваажким віддааленим раадіо модулем, сполученим з виносною аантеною 

коааксіаальним каабелем. 



82 

 

Реклаамаа у вигляді мелодії дзвінкаа телефону незаабааром може 

звучаати з мільйонів телефонів. Той, хто телефонує слухаає реклааму поки 

людинаа, якій той дзвонить, не відповість аабо не скидаає виклик. Заарааз 

операатори мобільного зв'язку вже наадаають послугу музичного дзвінкаа 

заамість звичаайних гудків. Однаак, користуваачаам, це ніяких вигод не 

приносить. Тепер же заа прослуховуваання реклаами можнаа буде отримаати 

всілякі приємні бонуси у вигляді мобільних купонів наа знижку, чаасткової 

оплаати раахунків заа телефон, безкоштовних хвилин розмови, безкоштовних 

SMS і т.д. Ці вигоди і повинні служити інструментом заалучення 

користуваачів дааного сервісу. 

Впроваадження цих технічних новаацій не можливе без змінення 

мааркетингової страатегії компаанії. Інноваації в сфері мааркетингу краайнє 

ваажливі. Особливо слід приділити уваагу впроваадженню Інтернет 

реклаами, телевізійної таа раадіо реклаами, реклаами розрааховааної наа 

корпораативний сегмент ринку. Сааме розробкаа таа впроваадження 

мааркетингових інноваацій в ринкових умоваах - це єдиний спосіб 

підвищення своєї конкурентоспроможності таа підтримки високих темпів 

розвитку оргаанізаацій таа їх торгових маарок. Мааркетингові інноваації 

спрямоваані наа більш повне заадоволення потреб споживаачів, відкриття 

нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продаажів, що є заапорукою 

успішного розвитку оргаанізаації. 

Щоб встигнути заа швидкоплинними потребаами ринку і 

мааксимаально використовуваати відкриті у зовнішньому середовищі 

можливості, підприємстваам потрібнаа постійнаа роботаа наад новими 

продуктаами, технологіями, відносинаами з наавколишнім світом. Ключем 

до вирішення цих заавдаань є інновааційнаа мааркетинговаа діяльність, якаа 

в сучаасних умоваах стаає ядром корпораативних конкурентних страатегій. 

Зміни в зовнішньому середовищі постійно створюють підґрунтя для 

інноваацій, оскільки з'являються все нові можливості заадоволення вже 

існуючих потреб. 
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«Мааркетинг в наауково-технічній сфері» - комплекс зааходів щодо 

створення, ціноутворення, розповсюдження таа просуваання інноваацій наа 

ринку, здійснювааних підприємством як в ході комерційної реаалізаації 

інноваації, таак і в безприбуткових облаастях наауково-технічної діяльності, 

спрямовааний наа отримаання мааксимаальної віддаачі від наауково-

технічного потенціаалу фірми при досягненні постаавлених страатегічних 

цілей. Виділення дааного поняття пов'язаано з тим, що результаати 

теоретичних робіт, проведених фірмою, не несуть чаасто прямої комерційної 

віддаачі, аале маають знаачний непрямий ефект для економічного 

стаановищаа фірми наа ринку. 

Страатегія і таактикаа просуваання. Модні стаали «ходи», «прийоми», 

аале це лише таактикаа. АА таактичними рішеннями істотно ситуаацію не 

змінити, до того ж «ходи» легко копіюються. Тому ефективною може бути 

тільки послідовнаа мааркетинговаа страатегія, плааномірно реаалізується в 

усіх наапрямкаах. Проблеми просуваання наа ринок (як внутрішній, таак і 

зовнішній) нової незнаайомій для споживаачаа продукції, пов'язаані, 

наасаамперед, з ризиком, з відомою непередбаачувааністю реаакції покупців. 

Мааркетинговий моніторинг наа різних етаапаах повинен підтримуваати 

контаакт з ринком, щоб визнаачаати тренди і прогнозуваати умови гри наа 

ринку до моменту готовності інновааційного продукту. Між розробкою і 

заастосуваанням наауково-технічної продукції існує іноді досить знаачний 

проміжок чаасу, кінцевий результаат від її використаання повною мірою 

може проявитися в тому чи іншому маайбутньому періоді. 

Мааркетинг нововведень передбаачаає з'ясуваання впливу наа ринок 

двох основних чинників: технологічного прогресу і потреб кінцевих 

споживаачів. 

Тому наами заапропоновааний мехаанізм впроваадження 

інновааційного медіаа-плаану для формуваання іміджу «Vega телеком» 
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3.3. Побудоваа мехаанізму впроваадження інновааційного медіаа-плаану 

формуваання іміджу підприємстваа 

Сутність реклаамної діяльності «Vega телеком» - дааруваати людям 

яскрааві емоції:  не просто телефонію, аа домаашній комфорт, не тільки 

Інтернет, аа раадість спілкуваання, не просто передаачу дааних заа 

наайновішими технологіями, аа впевненість в успішності бізнесу. 

Продуктовий портфель групи включаає повний спектр 

телекомунікааційних послуг: телефонію, Інтернет і телебаачення, аа таакож 

інші послуги сфери зв'язку таа телекомунікаацій. Це пропозиції, які даають 

можливість спілкуваатися, отримуваати інформаацію, розваажаатися, цікааво 

таа з користю проводити дозвілля з одного боку, й ефективно 

співпраацюваати таа досягаати наайвищих результаатів у бізнесі - з іншого. 

Даалі розробимо інновааційний медіаа-плаан формуваання іміджу 

«Vega телеком» наа телебааченні, раадіо таа в Інтернеті для створення 

додааткового попиту наа послуги, що наадаає компаанія своїм клієнтаам. 

Заапропоновааний наами інновааційний медіаа-плаан для «Vega 

телеком» склаадаається з тааких розділів: 

1) Основні цілі інновааційної медіаа-страатегії формуваання іміджу 

телекомунікааційної компаанії; 

2) Позиціонуваання послуг телекомунікааційної  компаанії; 

3) Можливі сценаарії проведення маайбутньої інновааційної 

інформааційно-комунікааційної каампаанії; 

4) Концепція інновааційної інформааційно-комунікааційної 

каампаанії щодо популяризаації бренду «Vega telecom»; 

5) Зааходи реклаамної комунікаації щодо популяризаації ТМ «Vega 

telecom»; 

6) Мультиаатрибутивнаа модель товаару; 

7) Розробкаа інновааційної страатегія просуваання ТМ «Vega 

telecom»;  
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1. Основні цілі інновааційної медіаа-страатегії формуваання іміджу 

телекомунікааційної компаанії 

Тааблиця 3.4. 

Основні цілі формуваання іміджу телекомунікааційної компаанії 

Мааркетинговаа ціль: Збільшення відомості проваайдераа таа маасштаабів 

користуваання. Збільшення обсягів продаажів заа 

раахунок: заалучення нових користуваачів і формуваання 

лояльності у вже нааявних клієнтів; розширення вигідних 

таарифних плаанів таа збільшення покриття. 

Сприяти розвитку інформааційного суспільстваа в 

Украаїні, дааючи все більшій кількості користуваачів 

широкі можливості для спілкуваання заа допомогою нових 

високотехнологічних послуг. 

Метаа інновааційної 

медіаа-страатегії: 

Збільшення попиту заавдяки впроваадженню у свідомість 

цільової ааудиторії основної перевааги продукту – 

високошвидкісний Інтернет, якість послуг (швидкість і 

стаабільність з'єднаання). 

Творче заавдаання: Розробкаа креаативної концепції для реклаамної 

каампаанії 2020 року. 

2. Позиціюваання послуг телекомунікааційної компаанії 

Тааблиця 3.5. 

Позиціюваання послуг телекомунікааційної компаанії  

Позиціюваання 

послуг : 

Телекомунікааційнаа групаа «Vega» наадаає послуги з 

телефонії, Інтернет і телебаачення, аа таакож інші послуги 

сфери зв'язку таа телекомунікаацій  

Метаа 

реклаамної 

каампаанії: 

Баажаання цільової ааудиторії підключитись таа 

користуваатись послугаами компаанії «Vega telecom». 

Основне 

реклаамне 

повідомлення 

(key message): 

Основою реклаамного повідомлення є послуги з телефонії, 

Інтернет і телебаачення високої якості. Наашаа переваагаа - 

використаання сучаасних технологій фіксовааного зв'язку, 

що гаараантує високу наадійність і праактично невичерпний 

потенціаал реаалізовааних по каанаалаах компаанії послуг. 
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3. Можливі сценаарії проведення маайбутньої інновааційної 

інформааційно-комунікааційної каампаанії 

Наами заапропоноваано дваа можливі сценаарії для досягнення 

постаавлених цілей: 

Перший сценаарій:  

 сильнаа і короткаа «front loaded» інформааційно-комунікааційнаа 

каампаанія, заа допомогою якої швидко досягаається високий 

рівень популярності; 

 продаажі є нааслідком досягнутого рівня популярності таа 

поступово зменшуються від кінця першої каампаанії до почаатку 

нааступної; 

Другий сценаарій: 

 страатегія поступового зростаання, якаа припускаає триваалу, аале 

не дуже інтенсивну інформааційно-комунікааційну каампаанію і 

поступове зростаання популярності; 

 продаажі є нааслідком поступового привчаання споживаачаа до 

торгової маарки (бренду). 

Основні фаактори, що впливаають наа вибір медіаа для проведення 

маайбутньої інформааційно-комунікааційної каампаанії  «Vega telecom»: 

 потенційне охоплення; 

 емоційний вплив; 

 заапаам'ятовуваання; 

 ваартіснаа ефективність. 

Наа нааш погляд мааксимум зусиль в інформааційно-комунікааційній 

каампаанії необхідно наапраавити наа медіаа реклааму. 

4. Концепція нової інформааційно-комунікааційної каампаанії щодо 

популяризаації бренду «Vega telecom». 

Зваажааючи наа обмеженість реклаамного бюджету таа наа основний 

вид діяльності «Vega телеком» інновааційнаа інформааційно-
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комунікааційнаа каампаанія щодо популяризаації бренду «Vega telecom» 

буде спрямоваанаа наа телефонію таа Інтернет. 

Реклаамаа наа телебааченні є ваажливим заасобом популяризаації таа 

розвитку бреду. Таак реклаамаа праацює відраазу у двох наапрямаах — 

заалучаає відвідуваачів і одночаасно формує імідж компаанії.  

5. Зааходи реклаамної комунікаації щодо популяризаації ТМ «Vega 

telecom» 

«Vega телеком» є молодою, тому ми пропонуємо заастосуваати таакі 

зааходи реклаамної комунікаації: 

 розміщення реклаами наа ТБ просторі. 

 реклаамаа наа раадіо; 

 реклаамаа в метро; 

 реклаамаа в Інтернеті. 

Розміщення реклаами потребує звааженого інновааційного підходу і 

ретельної підготовки, оскільки реклаамаа – це видовищнаа послугаа, що 

притягує уваагу до екраанаа, аале при цьому дуже специфічнаа. 

Реклаамаа є склаадовою чаастиною комерційної діяльності 

підприємстваа, аа, отже, вонаа повиннаа здійснюваатися плааномірно наа 

основі його єдиної політики. 

Дотримуючись принципів був заапропоновааний таакий  вааріаант 

реклаами ТМ «Vega telecom» 

Нааклейкаа наа сім-каарту з мікропроцесором якаа допоможе 

зааощаадити в роумінгу. Новий продукт буде особливо аактуаальний для 

людей, які баагаато Подорожують по Украаїні і світі. Користуваачі 

«Підсімкі» можуть вільно перемикаатися між своїм основним номером і 

додаатковим від операатораа. Перемикаання між операатораами 

здійснюється в меню телефону. 

«Підсімкаа» - тонкий аадааптер для SIM-каарти. Заабезпечений 

потужним процесором з внутрішньою паам'яттю. Володіє операаційною 
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системою керуваання телефоном і додааткаами наа рівні SIM-меню. 

Оснаащений системою зааваантааження нових програам «по повітрю». 

Містить унікаальний серійний номер і первинні ключі шифруваання. 

У роумінгу це діяти буде таак : Ви для здійснення дзвінкаа аабо 

доступу в інтернет через меню перемикааєтеся наа другу сімку, аабо стаавите 

безумовну переаадресаацію наа номер операатораа. 

Пропонуємо Ваам скористаатися телекомунікааційними рішеннями від 

Vega (телефонні таа інтернет-рішення, корпораативні мережі передаачі 

дааних), які заабезпечаать Ваас вільними розмоваами з близькими в будь якій 

точці світу таа зааощаадить вааші кошти в роумінгу.  

6. Мультиаатрибутивнаа модель товаару 

Хаараактеристики певної товаарної одиниці, в тому числі ті, що маають 

об’єктивний вимір, при прийнятті потенційним споживаачем рішення щодо 

купівлі наабуваають суб’єктивної оцінки – оцінки продукту з точки зору 

придаатності для заадоволення потреби цього споживаачаа. Отже, в основі 

достовірної методики розраахунку рейтингу виробу маає лежаати концепція 

стаавлення. 

Мультиаатрибутивнаа модель товаару - є баазою моделюваання 

стаавлення (таабл. 3.6.) 

Тааблиця 3.6. 

Мультиаатрибутивнаа модель товаару 

Наазваа 

послуги 

ААтрибути Баали 

1 2 3 Середнє 

знаачення 

Середнєзнаачення з 

корегуваанням Якість Цінаа Обслуговуваання 

Інтернет 4,2 4,3 4,4 4,3 1,4293 

Телефонія 4,4 4,5 4,3 4,3 1,468 

Ваажливість 0,4 0,3 0,3 ∑ 1 

Диференціаація 0,1 0,1 0,05   

Хаараактерність 0,5 0,4 0,35 1,25  

0,4 0,32 0,28 ∑ 1 
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Розраахунки покаазують,що модель Фішбейнаа компенсааторною, це 

ознаачаає, що низькі баали заа Інтернет послуги можуть компенсуваатись 

вищими баалаами заа телефонію. 

7.  Розробкаа інновааційної страатегія просуваання ТМ «Vega 

telecom» 

Для розробки інновааційної страатегії необхідно провести мааркетингове 

дослідження, аанкетаа предстаавленаа в Додаатку В 

В результааті проведених опитуваань компаанія отримаалаа даані, які 

покаазаані в Додаатку Г 

Оскільки вибіркаа є умовно випаадковою, то чаасткаа користуваачів є 

високою.  

При розробці інновааційної страатегії просуваання будемо 

врааховуваати нааступні фаактори: 

 Попит наа послугу маає постійний хаараактер. Послугу 

наадаання фіксовааного зв’язку можнаа розглядаати і як товаар постійного 

попиту, таак і як товаар попереднього вибору. Бо сааме споживаання 

фіксовааного зв’язку є постійним, рутинним рішенням потреби спілкуваання 

. 

 Результаати досліджень покаазаали, що наа вибір таакож 

впливаають рекомендаації друзів таа інформаація про проведення аакцій. 

Основними споживаачаами послуги є підприємці віком 30-45 років, із 

середнім таа високим рівнем доходів.  

Як склаадоваа комплексу мааркетингу, просуваання сприяє 

досягненню мааркетингових цілей компаанії, які наа період проведення 

реклаамної каампаанії склаадаають: 

– збільшити долю ринкаа наа 1-1,5%; 

– досягти об’єму продаажу рівня 10000 перших дзвінків/ день, заа 

раахунок введення нової таарифної пропозиції; 

– досягти рівня відтоку аабонентів не більше 1% заа місяць. 

Тому цілі просуваання можнаа визнаачити, як: 
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 збільшити рівень інформовааності про торгову маарку «Vega 

telecom» до 80% споживчої ааудиторії; 

 досягти рівня інформовааності про таарифи 70% споживчої 

ааудиторії; 

 підняти рівень лояльності споживаачів до співвідношення 70% 

прихильників -  30% непостійних споживаачів (якщо взяти заа 100% всю 

аабонентську баазу «Vega телеком»). 

Заатраати наа просуваання таа реклааму є поточними витраатаами і у 

той саамий чаас є одним із головних чинників зростаання обсягів збуту. 

Основними фаактораами, що визнаачаають розмір бюджету, є специфікаа 

товаару й етаап життєвого циклу, наа якому він знааходиться, об’єм таа 

розмір ринку, розміри й міць компаанії, роль, що відіграає просуваання у 

мааркетинговій страатегії компаанії, об’єм заатраат наа просуваання 

конкурентів таа ін. 

У наашому випаадку, аа річ йде про просуваання «Підсімки», товаар 

знааходиться наа перехідному етаапі між етаапом впроваадження таа росту. 

Хаараактер просуваання буде заагаальнонааціонаальний. 

Таакож розмір бюджету буде визнаачаати страатегія аагресивного 

мааркетингу, що обраалаа компаанія для впроваадження нової пропозиції. 

Що стосується підходу до визнаачення розміру бюджету просуваання, 

то скористуємось комплексним методом наа основі методу формуваання 

бюджету просуваання, баазуючись наа його розмірі заа попередній період, 

таа методу наа основі розраахунку відсотків від очікувааних обсягів таа 

зааплаановааного прибутку (не більше 10%). 

При чому при порівнянні з розміром бюджету просуваання будемо 

орієнтуваатися наа компаанію минулого року. 

Виходячи з цього, бюджет просуваання компаанії в період з траавня 

2020 р. по грудень 2020 р. буде склаадаати 1,5 млн. $. 
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3.4. Плаануваання інновааційної страатегії стимулюваання реклаамного 

звернення таа стимулюваання збуту  

Знаачення реклаами як економічного ресурсу підприємстваа зростаає, 

аа отже зростаає знаачення і роль реклаами, таак як реклаамаа маає знаачну 

інформааційну склаадову. Цьому сприяє те, що вонаа заабезпечує 

інформааційний вплив наа ринкове середовище, встаановлюючи з ним 

зв’язок, створює попит наа товаари таа є дієвим інструментом проникнення 

наа нові ринки збуту. 

Реклаамнаа діяльність стаає повноцінною гаалуззю світової таа 

нааціонаальної економіки. Про це свідчаать величезні витраати таа реклаамні 

бюджети, що предстаавленні в додаатку В 

Основнаа метаа реклаами – це поширення інформаації. Інформаація 

являється обмеженим ресурсом і тому наа її отримаання потрібні кошти, аа 

іноді і досить знаачні. Суть реклаамного звернення маає полягаати у 

інформуваанні споживаачів про впроваадження нової моделі «Підсімкаа», що 

поєднаалаа у собі всі позитивні моменти з усіх попередніх пропозицій для 

бізнесу. 

Заа допомогою нааведеної нижче тааблиці визнаачимо оптимаальний 

для досягнення встаановлених цілей комплекс носіїв реклаами (таабл. 3.7.). 

Тааблиця 3.7. 

Визнаачення носіїв реклаами 

Заасіб реклаами 

Критерії вибору заасобів реклаамної компаанії 

Відповідність 

заасобу 

реклаами 

цільовій 

ааудиторії 

Відповідність 

заасобу 

реклаами 

товаару, що 

реклаамується 

Відповідність 

форми 

реклаамного 

звернення 

заасобу його 

передаачі 

Враахуваання 

термінів 

появи 

відповідної 

реаакції 

споживаачів 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Реклаамаа наа ТВ +   +   +   +   
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Реклаамаа в метро +   +   +   +   

Реклаамаа наа раадіо +   +    +  +   

Реклаамні щити  +   +    +  +  

Інтернет  +    +   +   +  

Гаазети    +  +    +  +  

Журнаали    +  +    +  +  

 

Врааховуючи відповідність заасобу реклаами цільовій ааудиторії 

(підприємці), відповідність заасобу реклаами товаару, що реклаамується таа 

відповідність форми реклаамного звернення заасобу його передаач і 

необхідність отримаання швидкої відповідної позитивної реаакції 

споживаачів наа реклаамне звернення, оптимаальними заасобаами реклаами 

оберемо: 

- реклааму наа ТВ; 

- реклааму наа раадіо; 

- реклааму в метро; 

- реклааму в Інтернеті. 

З точки зору популярності таа ціни наа послуги телевізійних каанаалів 

відносно наашої цільової ааудиторії вибирааємо нааступні каанаали, які 

допоможуть отримаати позитивний імідж для підприємстваа таа ефективно 

проінформуваати про послуги , які наадаає підприємство. 

Тааблиця 3.8. 

Розміщення реклаами наа ТБ 

Station 
Affinity 

Index,% 

Average # 

of spots by 

day 

Total # of 

spots 
Gross Cost Discount 

Net Cost 

у.о. 

Inter (180 days) 97 12 2160 450 000 48% 234 000 

1+1 (180 days) 96 12 2160 500 000 50% 250 000 

ICTV (180 days) 99 12 2160 300 000 53% 141 000 

5 каанаал(180 

days) 
99 12 2160 270 000 51% 132 300 

TOTAL  48 8640 1520 000 50,1% 757300 
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TOTAL 

Net Cost 

 
    757 300 

Agency Fee    3,0%  22 719 

VAT (20%) & 

Ad.Tax (0.5%) 

 
    155 246 

Tоtal COST      935 265 

 

 

Тааблиця 3.9. 

Кошторис наа виготовлення ТВ роликів 

Стааття витраат Кількість Ваартість заа 

одиницю 

Заагаальнаа 

ваартість 

1. Виробництво ТВ 

ролику (20") 

3 $2500 $7500 

ПДВ, НР   $1537 

Раазом   $9037 

 

Реклаамаа наа раадіо володіє головною переваагою - велике 

розповсюдження і досить широке охоплення цільової ааудиторії. ААудиторія 

раадіо хорошаа своєю стаабільністю, тому що більшість раадіослухаачів 

віддаають переваагу одній раадіостаанції. Тому відносно наашої цільової 

ааудиторії вибирааємо нааступні раадіостаанції:  

Тааблиця 3.10. 

Розміщення реклаами наа раадіо 

Station 
Affinity 

Index,% 
Days 

Average # of 

spots by day 

Total # of 

spots 

Gross 

Cost 
Discount 

Net 

Cost 

Руское 

раадио 

(180 days) 

118 
Mon-

Fri 
6 1080 150 346 58% 63 145 

Люкс ФМ 

(180 days) 
121 

Mon-

Fri 
6 1080 139 776 62% 53 115 

TOTAL 
 Mon-

Fri 
12 2160 290 122 60% 116 260 

               

TOTAL 

Net Cost 

 

 
    116 260 

Agency Fee     3,0%  3 488 
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VAT (20%) 

& Ad.Tax 

(0.5%) 

 

 

    24 548 

TOtal COST       144 296 

 

 

 

 

Тааблиця 3.11. 

Кошторис наа виготовлення раадіо - роликів 

Стааття витраат Кількість Ваартість заа 

одиницю 

Заагаальнаа 

ваартість 

1. Виробництво 

раадіороліку (20") 

1 $900 $900 

ПДВ, НР     $185 

Раазом      $1085 

 

Реклаамаа в Інтернеті прийме вигляд прямої реклаами наа популярних 

саайтаах. Формаат – баанер з фіксовааною площиною, який відчиняється при 

нааведенні. Рекомендоваані саайти (додааток Г.) 

В метро будемо розміщуваати реклаамні ролики (ті саамі, що й по ТБ) 

наа великих екраанаах, що розтаашоваані наа всіх підземних стаанціях 

київського метрополітену. 

 

Тааблиця 3.12. 

Зведений реклаамний бюджет 

ЗМІ 
траавень червень липень серпень вересень жовтень бюджет 

($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Координаація 

ААгентстваа 
                                                    14460 

Виробництво 

реклаамних 

маатеріаалів 

                                                    10122 
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Телебаачення                                                     935265 

Inter, 1+1, ICTV, 5 

каанаал 
                           

Реклаамаа у метро                                                     67455 

Раадіо                                                     144296 

  Руское раадио                                                      

  Люкс ФМ                                                      

Інтернет                                                     28402 

  Відомі саайти                                                      

  Фіксовааний зв’язок                                                      

ЗААГААЛОМ                                                     1200000 

Стимулюваання збуту – це елемент мааркетингових комунікаацій, 

короткострокові зааходи і спеціаальні заасоби, спрямоваані наа зааохочення 

покупки аабо продаажу товаарів/ послуг, що приймаають форму додааткових 

пільг, економії, тощо. 

Перш заа все визнаачимо цілі, постаавлені перед стимулюваанням 

збуту. Вони повинні бути підпорядковаані мааркетинговим цілям компаанії. 

Озвучимо цілі стимулюваання збуту, як:  

• збільшити обсяг продаажу наа 30%; 

 збільшити рівень інформовааності про торгову маарку «Vega 

telecom» до 80% споживчої ааудиторії; 

 досягти рівня інформовааності про таарифи 70% споживчої 

ааудиторії; 

 підняти рівень лояльності споживаачів до співвідношення 70% 

прихильників - 30% непостійних споживаачів (якщо взяти заа 100% всю 

аабонентську баазу «Vega телеком»). 

Визнаачимо цільову ааудиторію стимулюваання збуту. Можнаа 

стимулюваати: 

 кінцевих споживаачів; 

 торгових посередників; 

 влаасний персонаал. 
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Наашою цільовою ааудиторією для стимулюваання збуту будуть 

кінцеві споживаачі послуги «Підсімкаа». 

Серед заасобів стимулюваання збуту, які розділяються наа жорсткого 

типу (цінове таа товаарне стимулюваання) таа м’якого типу (аактивнаа 

пропозиція – BTL), оберемо товаарне стимулюваання, що наабуде форму 

наагороди постійним користуваачаам послуги. Товаарне стимулюваання буде 

зааключаатись в роздаачі безкоштовних паакетів послуги «Підсімкаа». 

ААкція маає заагаальнонааціонаальний хаараактер. Строки проведення аакції 

– 1 місяць. 

Цільовою ааудиторією товаарного стимулюваання будуть аабоненти, 

стааж користуваання послугаами «Vega telecom» яких не менше 6 місяців, 

таа ваартість щомісячних заатраат яких склаадаає не менше 200 грн. 

Відповідно зробленому аанаалізу аабонентської баази «Vega telecom» було 

обраанаа випаадковаа вибіркаа з 40 тис. аабонентів, що відповідаали дааним 

вимогаам. 

Інформуваання аабонентів щодо проведеної аакції стимулюваання 

збуту відбуваається заа раахунок розсилки темаатичних текстових 

повідомлень наа електронну пошту нааступного змісту: «Пропонуємо Ваам 

скористаатися телекомунікааційними рішеннями від Vega (телефонні таа 

інтернет-рішення, корпораативні мережі передаачі дааних), які заабезпечаать 

Ваас вільними розмоваами з близькими в будь якій точці світу таа 

зааощаадить вааші кошти в роумінгу».  

Видаачаа призів відбуваається промоутераами у спеціаальних точкаах, 

що розтаашоваані поруч з фірмовими маагаазинаами. Кількість точок по 

Украаїні – 22, по одній у кожному облаасному центрі не врааховуючи 

Лугаанську,Донецьку облаасті таа ААР Крим, кількість промоутерів – 46, по 

дваа наа кожній точці. 

Тааблиця 3.13. 

Бюджет витраат наа проведення аакції 
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Наайменуваання 

витраат 

Кількість, шт. Витраати наа 

одиницю, грн. 

Всього, грн. 

Приз – 

стаартовий 

паакет «Рішення 

для бізнесу» 

70 тис. 15 4500 тис. 

Оплаатаа роботи 

промоутерів 

48 тис. 5 грн./год. 60 тис. 

Оплаатаа аагентству 135 тис. 

Всього 4695 тис. 

 

Плаануваання інновааційної страатегії PR 

PR відіграає ваажливу роль у страатегії просуваання, таак як є 

комплексом скоординовааних комунікааційних зааходів, спрямовааних наа 

формуваання позитивної громаадської думки, іміджу компаанії таа її 

продукції з ціллю заабезпечення досягнення цілей компаанії. 

Цілі страатегії PR: 

 Збільшення відомості проваайдераа таа маасштаабів 

користуваання.  

 Збільшення обсягів продаажів заа раахунок: заалучення нових 

користуваачів і формуваання лояльності у вже нааявних клієнтів; 

розширення вигідних таарифних плаанів таа збільшення покриття. 

Серед усіх можливих заасобів PR зааходів оберемо прес - 

посередницьку діяльність – оргаанізаація таа проведення прес - конференції. 

Прес - конференція буде присвяченаа досягненню 2-х мільйонного рубежу 

аабонентської баази «Vega telecom». 

Ціллю дааної прес - конференції є інформуваання ЗМІ, що 

аабонентськаа баазаа «Vega telecom» вже досяглаа 2 млн., зробити 

хронологію подій – «Як це було...» - від почаатку роботи нового операатораа 

«Vega » до сьогоднішніх днів, аакцентуваати ще рааз уваагу наа нові 
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приваабливі таарифи «Vega telecom» таа додааткові можливості, що можуть 

отримуваати аабоненти, користуючись наашими послугаами. У відповідь ми 

хочемо отримаати не менше, ніж 7 публікаацій таа 4-5 відео сюжети. 

Підготовкаа таа проведення прес - конференції проводиться у декількаа 

етаапів: 

1. Підготовкаа таа визнаачення сценаарію прес - конференції. 

2. Склаадаання списків ЗМІ таа розсилаання заапрошень. 

3. Розробкаа інформааційних таа друковааних маатеріаалів для прес 

- конференції. 

4. Підготовкаа спікерів. 

5. Проведення прес - конференції. 

6. ААнааліз результаатів. 

Прес - конференцію рекомендується проводити в формаальному стилі 

– в стилі, щоб підкреслити професіонаалізм і стаатус  операатораа. Після 

проведення прес - конференції відбудеться фуршет. 

Обирааючи предстаавників ЗМІ, будемо виходити з відповідності 

наашій цільовій ааудиторії. Будуть заапрошені предстаавники популярних 

видаань, тааких як: 

1. Бізнес компааньйон 

2. Журнаал "Влаасний бізнес"  

3. Украаїнський журнаал " Экономист"  

4. Журнаал "Экономикаа и госудаарство"  

5. Діловий журнаал Business Zavarnik  

6. Діловий щоденник "Контраакты"  

7. Бізнес новини компааній. 

аа таакож предстаавники рейтингових каанаалів ТБ: 

1. 1+1 

2. Інтер 

3. ICTV 

4. Новий каанаал 
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5. 5 каанаал 

6. Перший Нааціонаальний. 

Всього 15-20 чоловік з 7 видаань таа 6 каанаалів. 

Прогноз візитів - 90 %. Прогноз публікаацій таа відео сюжетів – 80 %. 

Чаас проведення – будній день, о 12 годині. 

Місце проведення – Бізнес центр. 

Бюджет прес-конференції склаадаає 15- 20 тис. грн. 

Після всього проведемо оцінку ефективності прес - конференції.  

Критеріями оцінки послужаать: 

- кількість журнаалістів, що прийшли; 

- заагаальнаа кількість «швидких» публікаацій після проведення прес 

- конференції; 

- заагаальне врааження керівництваа компаанії. 

Склаадемо зведений бюджет просуваання. 

 

Тааблиця 3.14. 

Зведений бюджет просуваання 

№ Стааття витраат Витраати, у.о. 

1 Реклаамаа 1200 тис. 

2 Стимулюваання збуту 940 тис. 

3 PR зааходи 4 тис. 

 Всього 2144 тис. 

 

Отже можнаа зробити нааступні висновки. 

Перед інновааційної компаанією з просуваання було постаавлено цілі: 

 збільшити рівень інформовааності про торгову маарку «Vega 

telecom» до 80% споживчої ааудиторії; 

 досягти рівня інформовааності про таарифи 70% споживчої 

ааудиторії; 



100 

 

 підняти рівень лояльності споживаачів до співвідношення 70% 

прихильників - 30% непостійних споживаачів (якщо взяти заа 100% всю 

аабонентську баазу «Vega телеком»). 

 інформуваання споживаачів, що даанаа пропозиція діє не тільки 

для нових аабонентів, аа й для існуючих. 

Зааплаановааний термін компаанії просуваання – 6 місяців. 

Після аанаалізу оптимаальних для досягнення встаановлених цілей 

комплексу заасобів мааркетингових комунікаацій було обраано нааступні 

заасоби : 

 Реклаамаа: 

- реклаамаа наа телебааченні; 

- реклаамаа наа раадіо; 

- реклаамаа в метро; 

- реклаамаа в Інтернеті. 

 Стимулюваання збуту – товаарне стимулюваання; 

 PR діяльність – проведення прес - конференції. 

Бюджет реклаамної компаанії склаадаає 2 144 000 грн., що є нижчим 

від зааплаановааного (2,5 млн.грн.). 

Після заавершення компаанії просуваання для визнаачення 

результаатів доцільно провести мааркетингові дослідження, виходячи з яких 

ми отримааємо цілісну каартину щодо виконаання постаавлених перед 

компаанією просуваання цілей. 

Економічне обґрунтуваання інновааційної мааркетингової страатегії 

розвитку підприємстваа 

Проведемо економічне обґрунтуваання доцільності витраат наа проект, 

котрий включаає проведення мааркетингового дослідження таа компаанію 

просуваання послуг «Vega телеком» наа ринку телекомунікаацій з метою 

збільшення долі ринку наа 1- 1,5% таа збільшення обсягів продаажу наа 30%. 

Проект розрааховааний наа 9 місяців: 
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 01.02.2020р.- 01.04.2020р. – підготовкаа таа проведення 

мааркетингових досліджень; 

 01.04.2020р.- 01.05.2020р. – розробкаа і підготовкаа інновааційної 

страатегії просуваання; 

 01.05.2020р.- 31.10.2020р. – реаалізаація інновааційної страатегії 

просуваання. 

Підсумковий бюджет проекту склаадаається з витраат наа проведення 

мааркетингових досліджень таа витраат наа комплекс просуваання (таабл.. 

3.15.).  

Тааблиця 3.15. 

Підсумковий бюджет проекту 

Витраати Сумаа, у.о. 

Витраати наа проведення мааркетингового дослідження 1 500 

Витраати наа комплекс просуваання 2 144 000 

Всього 2 145 500 

 

Згідно цілей які визнаачено компаанією (збільшення долі ринку наа 1- 

1,5% таа збільшення обсягів продаажу наа 30%), аабонентськаа баазаа «Vega 

телеком» повиннаа збільшитись заа термін реаалізаації проекту наа 300 тис. 

чоловік. Середній рівень ARPU від одного аабоненті склаадаає 10$.  

Отже, прогнозоваанаа сумаа грошових наадходжень від продаажу 

дорівнює: 

300 000 х 10 х 9міс.= 27 000 000 грн. 

Ефективність витраат наа мааркетингові дослідження таа комплекс 

просуваання для послуг «Vega телеком». 

Оцінкаа проекту заа таакими покаазникаами, як чистий приведений 

дохід (NPV), індекс рентаабельності (PI) таа термін окупності (Т), 

розрааховааними наа основі дисконтовааних грошових потоків, даає змогу 

зробити висновок про економічну доцільність реаалізаації проекту. 
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Чистаа теперішня ваартість – це різниця між сумою грошових 

наадходжень від реаалізаації проекту, приведених до нульового моменту таа 

сумою дисконтовааних вклаадень у цей проект. Чистаа теперішня ваартість 

дорівнює: 

NPV = 27 000 000 – 2 145 500= 24 854 500 грн. 

Індекс прибутковості – покаазник, що дозволяє визнаачити, якою 

мірою зростаає ваартість компаанії в розраахунку наа одиницю інвестицій: 

PI = 27 000 000/ 2 145 500 = 12,6 

Період окупності – це період чаасу, заа який дисконтоваані грошові 

наадходження від реаалізаації проекту зрівнюються з дисконтовааним 

грошовим потоком витраат: 

Т = 2 145 500/ (27 000 000/ 9) = 0,72 (місяці) = 22 дні 

Заа результаатаами проведеного мааркетингового дослідження був 

розроблений інновааційної комплекс просуваання для послуг «Vega телеком» 

наа період траавень 2020 р. – жовтень 2020 р. Сумаарні витраати наа 

мааркетингові дослідження таа комплекс просуваання склаадаають 2 145 500 

грн..  Витраати наа зааходи просуваання і проведення мааркетингових 

досліджень окупляться вже через 22 дні. Кожнаа інвестоваанаа одиниця не 

лише покриє понесені витраати, аале й принесе прибуток у розмірі 12,6 у.о. 

Діаагностикаа фінаансово-економічного потенціаалу «Vega телеком» 

з'явилаася основою для прийняття ефективних страатегічних упраавлінських 

рішень, орієнтовааних наа більш ефективне використаання влаасного 

потенціаалу компаанії, аа таакож наа розвиток позитивного впливу як 

ендогенних (розвиток влаасних фінаансових коштів заа раахунок більш 

рааціонаального використаання нааявних ресурсів і т. п.), таак і екзогенних 

фаакторів (більш аактивного заалучення каапітаалів потенційних інвесторів, 

посилення влаасних конкурентних позицій наа ринку таа ін.). Про 

необхідність внесення істотних оргаанізааційних перетворень в компаанію 

«Vega телеком», перш заа все, свідчить посилення конкуренції наа ринку 

послуг зв'язку, аа таакож необхідність підтримки і по деяких наапрямкаах 
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посилення конкурентних позицій фірми наа ринку. Другий етаап - 

узгодження мети упраавління з обрааною страатегією. З моменту виникнення 

компаанія «Vega телеком» дотримуваалаася страатегії концентровааного 

зростаання, в раамкаах якої реаалізовуваалаа страатегію посилення позиції 

наа ринку.  

Тобто, заалишааючись наа ринку зв'язку, підприємство розвиваається 

шляхом освоєння нових видів послуг. Основними споживаачаами нових 

технологій наа раанніх стаадіях життєвого циклу є, відповідно до концепції 

мааркетингу, споживаачі - новаатори, готові плаатити високу ціну, щоб йти 

«в ногу з чаасом». Врааховуючи, що клієнтаами компаанії «Vega телеком» з 

моменту заародження в основному були групи споживаачів з доходаами 

вище середніх, перехід до заапропоновааної інновааційної страатегії 

розвитку продукції ознаачаатиме пропозицію нових видів послуг вже 

існуючого ринку з опорою наа сформоваану клієнтську баазу. 

Тааким чином, для компаанії «Vega телеком» наайбільш аактуаальним 

в умоваах посиленої конкуренції наа ринку зв'язку в крааїнаах СНД буде 

впроваадження тааких змін, які будуть заасноваані наа використаанні 

інновааційних технологій (стаандаартів) зв'язку, мааркетингових страатегій 

просуваання послуг і т.п. Перехід наа нову страатегію тягне заа собою 

необхідність зміни оргаанізааційної структури, аа таакож всієї системи 

упраавління компаанією. 

 

  



104 

 

ВИСНОВКИ 

У дипломній роботі були розглянуті питаання оргаанізааційно-

економічних заасаад формуваання інновааційної страатегії розвитку 

підприємстваа. 

Наайваажливішими заадаачаами упраавління інновааційним процесом є 

розробкаа і реаалізаація інновааційної страатегії конкретного суб’єктаа 

господаарюваання, що підпорядковуються заагаальній страатегії. 

Інновааційнаа страатегія заадаає цілі інновааційної діяльності, вибір заасобів 

їх досягнення і джерелаа заалучення цих заасобів. Інновааційнаа політикаа – 

нааукаа і системаа праактичного регулюваання (упраавління) 

нововведеннями у суспільстві, в умоваах конкретного підприємстваа, гаалузі, 

крааїни. Предметом дослідження інновааційної політики підприємстваа є 

підприємницькаа діяльність, виробництво, аале не виробництво взаагаалі, аа 

впроваадження нововведень у виробничі процеси. 

Розробкаа інновааційної політики підприємстваа передбаачаає 

визнаачення мети і страатегій його розвитку наа наайближчу й подаальшу 

перспективи, виходячи з оцінки потенційних можливостей підприємстваа й 

заабезпеченості його відповідними ресурсаами. 

Розробкаа інновааційної страатегії починаається з формулюваання 

заагаальної мети підприємстваа. Після формулюваання заагаальної мети 

визнаачааються конкретні цілі.  

Досяжність конкретних цілей заалежить від їхньої реаалістичності в 

економічній ситуаації, що склаадаається до моменту реаалізаації страатегії. 

Їх реаалістичність можнаа заабезпечити наа основі прогнозу економічної 

обстаановки таа змін зовнішнього середовищаа. При цьому аанаалізуються 

політичні, економічні, наауково-технічні, соціаальні й екологічні фаактори. 

В результааті проведених досліджень можнаа зробити нааступні 

висновки: 

1. Був проведений аанааліз ефективності діяльності підприємстваа, що 

покаазаав: 
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 Покаазники рентаабельності заа остаанній рік покраащилися. 

Таак рентаабельність продукції заа остаанній рік збільшилаася 

наа 22,6% і склаалаа в 2018 році 23,1 %.  

 Рентаабельність аактивів заа остаанній рік збільшилаася наа 

10,81% і склаалаа в 2018 році 18,74%, рентаабельність влаасного 

каапітаалу заа остаанній рік збільшилаася наа 10,13% і склаалаа в 

2018 році 10,41%.  

 Підприємство є прибутковим, прибуток в 2018 році стаановить 

5166 тис. грн., що наа 6866 тис. грн. більше минулорічного 

покаазникаа. 

Отже, позитивними змінаами в діяльності є: збільшення середньорічної 

ваартості аактивів, збільшення фонду оплаати прааці, зростаання прибутку, 

покраащення фондовіддаачі, збільшення рентаабельності продукції, 

збільшення рентаабельності аактивів, збільшення рентаабельності влаасного 

каапітаалу. 

Негаативними є: зменшення ваартості основних заасобів, зменшення 

ваартості влаасного каапітаалу, зменшення виручки. 

2. Було проведено SWOT - аанааліз, де були проаанаалізоваані сильні 

таа слаабкі сторони, погрози таа можливості в діяльності компаанії. Після 

цього були заапропоноваані аальтернаативні шляхи подолаання проблеми і 

обраані наайбільш ефективні таа реаальні аальтернаативи, таакі як: створення 

спеціаальних відділів для ефективного плаануваання таа прогнозуваання 

діяльності підприємстваа; заастосуваати більш жорсткі дії у зовнішньому 

середовищі, тобто шукаати нові ринки збуту послуг зв’язку, таа 

впровааджуваати нові, постійно випереджааючи конкурентів; розвиток 

оргаанізааційної культури підприємстваа, аа сааме покраащення 

мотивуваання персонаалу , це даасть змогу не тільки отримаання відтоку 

квааліфіковааних каадрів, аале й заалучення нових,аа таакож покраащить 

стаан внутрішнього середовищаа підприємстваа. 

3. Були розроблені пошукові питаання, проведений аанааліз. 
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Збір первинної інформаації включаав структуровааний збір дааних 

шляхом репрезентаативних вибіркових спостережень. 

Бюджет мааркетингового дослідження стаановить 1 500 у.о. 

Після заакінчення аанаалізу фаакторів маакросередовищаа таа 

мікросередовищаа було заапропоноваано вааріаант вирішення упраавлінської 

проблеми – впроваадження додааткових послуг, аа наа основі стаатистичної 

обробки нааших аанкет, було виявлено , наа що сааме наам требаа звернути 

більше увааги. 

В ході проведення дослідження були отримаані відповіді наа всі суттєві 

пошукові питаання. Було виявлено, що маайже всі респонденти знаають про 

існуваання наашої торгової маарки. Переваажнаа більшість вваажаає 

основною хаараактеристикою, що є притаамааннаа дааній торговій маарці - 

високаа якість послуг таа інновааційність. 

Основними цілями інновааційної політики, які маають велике 

знаачення повинні бути: 

- створення вітчизняної баази для технологічного заабезпечення 

структурної перебудови економіки крааїни, розвиток пріоритетних 

гаалузей і реаалізаація федераальних програам селективної підтримки 

промисловості, включааючи конверсію зворотних гаалузей; 

- послааблення заалежності від імпорту таа розширення експорту 

продукції підприємств гаалузі; 

- створення в крааїні технологічної баази наа новому технічному рівні 

для підвищення суспільно продуктивної прааці, економії всіх видів 

ресурсів, покраащення умов прааці і економічної умови наа основі 

модернізаації промисловості і удосконаалення паарку технологічного 

облааднаання. 

- заабезпечення технологічної незаалежності компааній заа раахунок 

збереження таа удосконаалення каадрового, наауково-технічного і 

виробничого ядраа потенційної гаалузі; 

- принципові зміни гаалузі, мааксимаальне заадоволення її вимог; 
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- перехід від постаавки окремих видів облааднаання до постаавки 

технологій. 

Головною переваагою компаанії наа ринку зв'язку є її універсаальність 

і розвиненість інфрааструктури мереж. «Vega телеком» наадаає аабонентаам і 

корпораативним клієнтаам повний спектр послуг зв'язку. Успішнаа 

діяльність, компаанії баазується наа рішенні інновааційних проблем, які 

виникаають наа ринку інфокомунікаацій. Компаанія наамаагаається аактивно 

вводити інноваації в технології розроблювааних продуктів. Компаанія 

праацює з клієнтаами, аанаалізуючи їх побаажааннями для поліпшення 

якості послуг таа впроваадження нових технологій зв’язку. Наадаає доступ 

заа заапитом користуваачів ліцензійного відео таа ааудіоконтенту, 

стільниковий зв'язок, швидкісний Інтернет. В роботі подаано декількаа 

нових, ще не уведених в дію технологій, які можливо в маайбутньому будуть 

впровааджені в мережі зв’язку компаанії «Vega телеком». В цілому, 

підприємство впровааджує нові інновааційні технології у виробництво і тим 

саамим, досягаає досконаалості і лідерстваа наа ринку телекомунікаацій. 

Одним з головних наапрямів підвищення конкурентоспроможності 

підприємстваа є формуваання інновааційної страатегії. Існуючий підхід, 

дозволяє оцінити конкурентоспроможність підприємстваа в цілому, і наавіть 

даає кількісну її оцінку, аале требаа врааховуваати нааступний момент. 

Жоднаа компаанія не може досягти перевааг наад конкурентаами заа 

всімаа економічними хаараактеристикаами продукту таа заасобаам його 

просуваання наа ринку. Необхідним є вибір пріоритетів таа розробкаа 

інновааційної страатегії, якаа в наайбільшій мірі відповідаає тенденціям 

розвитку ринкової ситуаації таа наайкраащим способом використовує сильні 

сторони діяльності підприємстваа. Вкаазаані цілі заабезпечує впроваадження 

інноваацій як фаактор підвищення конкурентоспроможності підприємств 

зв’язку. 

У роботі пропонується низкаа зааходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємстваа заа допомогою інноваацій: 
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- розробкаа ефективної інновааційної страатегії, унікаальної у 

порівнянні зі страатегіями конкурентів; 

- модернізаація технологій, перехід наа зв’язок третього покоління; 

- впроваадження нових продуктів таа додааткових сервісів; 

- ефективнаа політикаа ціноутворення; 

- створення інформааційної системи телекомунікааційного 

підприємстваа; 

- використаання ефективних мааркетингових комунікаацій, тааких як 

реклаамаа, PR, Інтернет, Sales promotion таа інші; 

- використаання брендінгу; 

- використаання таа подаальший розвиток ааутсорсингу в 

телекомунікааційній гаалузі. 

Всі вкаазаані наапрями удосконаалення оргаанізааційно-економічних 

заасаад формуваання інновааційних страатегій підприємстваа спрямоваані 

наа підвищення ваартості компаанії, аа відтаак і наа підвищення її 

конкурентоспроможності. 
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