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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає  

успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять 

підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.  На початковому етапі формування 

інноваційної стратегії підприємству слід визначити її тип. Існують кілька типів стратегій, і різні економісти 

визначають їх по-різному. Одні з них визначають три типи стратегії. Це — наступальна (активна), імітаційна і 

комбінована стратегії. 

Обравши, скажімо, імітаційну стратегію з поступовим переходом до наступальної і досягнувши певного 

успіху, керівництво підприємства не повинно чекати стадії спаду, а має відразу ж придбавати нову ліцензію або 

провести розробки з метою підвищити технологічний рівень інноваційної системи, щоб перейти до 

виробництва власного нового продукту. Таким чином підприємство перейде до наступальної стратегії, яка 

ґрунтується не на окремій інновації, а на їх серії. Обравши адаптаційну (пасивну) стратегію, підприємство може 

у перспективі опинитися серед відсталих спочатку в техніко-технологічному, а згодом і в економічному 

відношенні. 

Дослідження закордонних економістів переконливо свідчать, що понад 80% зростання ВВП пов’язане не з 

капіталовкладеннями, а з технологічними нововведеннями. Характерна ознака економіки провідних країн світу 

– їх сприйнятливість до інновацій. Це нині відіграє таку саму роль, яку у минулому відігравали ресурси, капітал 

та робоча сила.  

У науковій літературі описано велику кількість підходів до визначення інновації. Наприклад, деякі автори 

інноваційну діяльність фірми зводять до освоєння нових продуктів і технологій. Теоретичною основою 

міркувань щодо дефініції інновація може слугувати визначення Й. Шумпетера: "...непостійне проведення нових 

комбінацій у випадках впровадження нового товару; нового методу виробництва; відкриття нового ринку; 

оволодіння новим джерелом сировини або напівфабрикатів і проведення нової організації". 

Друкер інновацію розглядає як специфічний інструмент підприємливості, як дію, що передає ресурсам нові 

можливості створення багатства. Підприємці мають цілеспрямовано шукати змін і їхнього вияву, які вказують 

на можливість успішної інновації. 

Вплив інноваційного чинника на виробництво сьогодні є радикальним і комплексним. Надзвичайно велика 

вигода провідних фірм від інноваційної діяльності обумовлена тим, що вони під гаслом експорту новітніх 

технологій насправді передають тільки не дуже ефективні та застарілі технології. Справді, інновації, а значить і 

наука, що їх продукує, сьогодні набагато менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. Причиною є те, що 

ними володіють лише високорозвинуті країни, що дає змогу їм, по суті, утримувати монопольне становище і, 

таким чином, привласнювати надприбуток. Варто наголосити, що саме володіння інноваціями, котрі є 

стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу у конкурентній боротьбі. 

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості підприємств. Характерною є 

зростаюча кількість наукових праць, де досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент 

робиться не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, пов'язаних з поліпшенням всього 

виробничо-господарського потенціалу підприємства. Ось чому вітчизняні вчені намагаються обґрунтувати 

національні інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми залучення й ефективного використання інновацій. 

Однак масштаби та рівень наукової розробки зазначених проблем залишаються недостатніми. 

Економіка України й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький 

рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок. Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної 

політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно здійснюватися на основі 

перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських розробок у базовий елемент виробництва. Саме 

активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення 

економічної незалежності України. Інноваційний фактор стає вирішальним для виходу національної економіки 

з депресивного стану, забезпечення її сталого розвитку, зниження залежності держави від критичного імпорту, 

підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції і активізації експортної діяльності. 

Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах перехідного 

періоду потребують детального опрацювання, оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може бути 

адаптований в Україні без урахування особливостей розвитку вітчизняної економіки Незважаючи на створений 

у минулому потужний науково-технічний потенціал, розповсюдження новин в Україні в умовах 

адміністративної системи господарювання гальмувалося відсутністю ефективної мотивації, яку створює лише 

ринкова конкуренція. За рубежем фірми купують науково-технічні розробки (НТР) в комплексі з відповідними 

технологіями; устаткуванням, "ноу-хау", матеріалами та інжиніринговими послугами. Вітчизняні науково-

дослідні установи (НДУ) поки що не мають достатньої матеріально-технічної бази і досвіду комерційної 



взаємодії з виробництвом для обслуговування всього інноваційного циклу від ідеї до її комерційного втілення. 

Тому підприємства змушені купувати на внутрішньому ринку науково-технічної продукції лише ідеї, а потім 

розробляти технологію, проектувати або купувати відповідне устаткування, освоювати виробництво нової 

продукції Це значно збільшує тривалість нововведень і гальмує науково-технічний прогрес. 

Сучасним підприємствам, що функціонують у складному соціально-економічному середовищі, слід 

постійно створювати і впроваджувати різноманітні інновації для забезпечення ефективної діяльності у ринковій 

економіці. Необхідність інноваційної діяльності зумовлена загальною закономірністю розвитку та прогресу 

індивідуального й суспільного відтворення. Вихід з економічної кризи будь-якого підприємства неможливий 

без здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення виробництва на принципово 

новій, конкурентній основі. 

Підприємці повинні усвідомлювати, що управління нововведеннями є серцевиною підприємницької 

діяльності, необхідною умовою успішного бізнесу, тому що саме нововведення сприяють підвищенню якості і 

зниженню собівартості продукції, забезпечують її конкурентоспроможність, а відтак й ефективну присутність 

підприємств та організацій на ринку товарів і послуг. Фахівці мають оволодіти теоретичними основами, 

методологією та практичними навичками інноваційного менеджменту, усвідомлювати принципи формування 

та реалізації державної інноваційної політики, особливості організації інноваційної діяльності в регіонах, 

основні напрями вдосконалення інноваційної діяльності в окремих галузях економіки, навчитися самостійно 

вирішувати інноваційні завдання від прогнозування нововведень до їх комерційного використання у 

підприємницьких структурах. 

Реалії сьогодення потребують від керівників підприємств і організацій, від кожної людини усвідомлення 

важливості реформування суспільства на інноваційній основі. Подолання інноваційної стагнації потребує 

розробки нових підходів і принципів формування  стратегічної політики. Керівники підприємств повинні 

розуміти, що інноваційний розвиток  підприємства робить його більш конкурентоспроможним по відношенні 

до інших. Ресурси екстенсивного зростання вичерпано, і в даних умовах забезпечити процвітання підприємства 

може лише впровадження новітніх технологій та нововведень. Однією з важливих складових, одночасно 

спрямовуючим вектором і джерелом розвитку є інноваційний потенціал. Це поняття увійшло в економічну 

науку як складна багаторівнева категорія, що потребує застосування комплексного та системного підходу до її 

вивчення. Це порівняно нова категорія, яка має важливе як теоретичне, так і практичне значення, потребує 

розробки нових принципів її дослідження та аналізу. Інноваційний потенціал характеризує можливості 

використання виробничою системою власних, позикових та куплених інноваційних ресурсів, а також 

організаційних форм взаємодії учасників інноваційної діяльності. Використання інноваційного потенціалу як 

об'єкту управління дозволяє формувати плани, організаційні форми і проекти застосування різних інноваційних 

ресурсів з включенням їх в програми розвитку, підтримувати оптимальний баланс системи інноваційних 

ресурсів, збільшувати можливості використовування фінансових ресурсів в інновації і знизити ризик в процесі 

використання інновацій. 

 


