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5.3. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності 

 
Сьогодні є загальновизнаним, що саме інноваційний розвиток 

є економіко формуючим процесом. Він є у всіх розвинутих країнах 

світу як чинником та наслідок їхнього економічного піднесення. 

Його ефективність обумовлена змістом відповідних інноваційних 
напрямів, які задовольняють потреби динамічного розвитку економіки.  

Інноваційна діяльність, поряд з інвестиціями та факторами ви-

робництва, належить до основних структурних джерел економіч-
ного зростання. Інноваційна діяльність є самостійним видом дія-

льності підприємства, пов’язаним із управлінням процесами від-

новлення всіх об’єктів господарювання в ринковій економіці. 

Переваги інноваційного фактору в забезпеченні конкуренто-
спроможності підприємств сьогодні є очевидними. Підприємства, 

що самостійно здійснюють інноваційною діяльністю, мають пере-

вагу, оскільки вони не залежать від провідних фірм, які під гаслом 
експорту нових технологій насправді передають морально заста-

рілі розробки.  

Інноваційній діяльності передує процес зародження ідеї, яка 
потім поступово трансформується в інновацію. Ідея інноваційного 

продукту виникає при фундаментальних дослідженнях. Генеру-

вати ідею певних інновацій можуть безпосередньо споживачі інно-

ваційної продукції через проведення соціологічних опитувань та 
виявлення потреб споживачів. Відомо, що приблизно 10% ідей та 

проведених відповідних фундаментальних досліджень втілюються 

у реальний інноваційний продукт. Це спричинено низкою факторів.  
Отже, одним із чинників, які стримують інноваційну діяль-

ність, є недостатній розвиток комунікативних зв’язків між вироб-

никами, ринком науково-технічної продукції та споживачами 
інноваційних продуктів.  
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Відбір інноваційних ідей передбачає визначення потенцій-

ного економічного ефекту, який отримає підприємство через упро-
вадження інноваційного продукту у виробництво та його пода-

льшу реалізацію. Саме на цьому етапі значна кількість ідей відсі-

юється, зважаючи на значний термін окупності, низький або ж від-

сутній економічний ефект, низку інших чинників.  
Серед усіх ресурсів основним є наявність відповідних фінан-

сових ресурсів, оскільки часто відсутність належного фінансу-

вання призводить до того, що інноваційні ідеї так і не знаходять 
практичної реалізації. Усі фінансові ресурси, які підприємство ви-

користовує для інноваційної діяльності, поділяють на власні, залу-

чені та позичені.  

Для більшості вітчизняних підприємств саме залучені фінан-
сові ресурси є найбільш цікавими й бажаними, зважаючи на відсу-

тність власних коштів та високі відсоткові ставки за позиченими 

фінансовими ресурсами. 
Отже, на цьому етапі суттєвою перешкодою для здійснення 

інноваційної діяльності підприємств є відсутність необхідного об-

сягу ресурсів, передусім фінансових. Більшість інвесторів досить 
негативно сприймають інвестування в інноваційну діяльність, на-

віть за наявності обґрунтованих планових розрахунків очікуваного 

економічного ефекту.  

У зв’язку із цим, важливим є пошук внутрішніх джерел акти-
візації інноваційної діяльності. 

Досить часто, говорячи про інноваційну діяльність, праців-

ники асоціюють її з новими продуктами, товарами. Разом із тим, 
інновацією є не лише новий продукт, але й [5]:  

– впровадження нового методу виробництва;  

– освоєння нового ринку збуту;  
– отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів; 

–  проведення відповідної реорганізації, наприклад, забезпе-

чення монопольного положення. 

Саме тому, вітчизняні підприємства зосереджують увагу на 
нематеріальній складовій: нових ринках збуту, нових методах про-

дажу, удосконаленні організаційної структури.  

До внутрішніх джерел активізації інноваційної діяльності, у 
першу чергу, відносять належний рівень стратегічного планування 
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та управління. Р. Каплан та Д. Нортон зазначають, що в 70 % під-

приємства отримують проблеми, які пов’язані не із поганою стра-
тегією, а із невдалою її реалізацією [12]. Саме тому досить важли-

вим є не лише процес формування, але й управління реалізацією 

стратегії. 

Особливе значення стратегічне управління має для інновацій-
ної діяльності. Це зумовлює формування інноваційної стратегії, 

яка є частиною загальної стратегії суб’єкта господарювання. Для 

кожного підприємства необхідним є формування індивідуальної 
стратегії. Вибір стратегії, у першу чергу, залежатиме від рівня інно-

ваційності продукції, виду інновації, який впроваджує підприємство.  

Виділяють підходи до етапів реалізації інноваційної стратегії 

[4; 7; 8; 11]: 
– формування цілей і завдань інноваційної діяльності; 

– аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища; 

– формування інноваційної стратегії підприємства; 
– довгострокове інноваційне прогнозування через роудмепінгу; 

– визначення необхідного обсягу ресурсів на інноваційну дія-

льність підприємства; 
– контроль за реалізацією інноваційної стратегії та коригу-

вання за необхідності; 

– визначення впливу інноваційної стратегії на економічний 

розвиток підприємства. 
Загалом вибір інноваційних стратегій здійснюється із ураху-

ванням різних методів, які у загальному вигляді мають вигляд ма-

триць, індексів, діаграм, багатокутників. Основним критерієм ви-
бору стратегій розвитку підприємств є матриці Ансоффа, Бостон-

ської консалтингової групи, Мак Кінсі Дженерал Електрик, СВОТ-

аналіз, система збалансованих показників. Разом з тим, найбіль-
шого поширення отримала модель СВОТ-аналізу, перевагами за-

стосування якої є одночасне врахування зовнішніх та внутрішніх 

чинників розвитку. Крім того, модель дозволяє через дослідження 

сильних та слабких сторін підприємства з урахуванням впливу зо-
внішнього середовища визначити стратегічні напрями майбут-

нього розвитку, а також можливі загрози. 
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Оскільки інноваційна діяльність є підпорядкованою операцій-

ній, важливим є визначення впливу інноваційної стратегії на еко-
номічний розвиток підприємства та, за необхідності, коригування 

певного етапу інноваційної стратегії.  

Вітчизняним підприємствам корисно запровадити у свою гос-

подарську діяльність цей підхід, оскільки він створює можливості 
формувати різноманітних напрямів розвитку інноваційної діяль-

ності згідно обставин.  

Фінансові менеджери підприємства мають декілька варіантів 
реалізації інноваційної стратегії – від найбільш оптимістичного до 

песимістичного та вчасно коригують її реалізацію щодо зовнішніх 

умов. На сьогодні в Україні частка підприємств, що займаються 

інноваційною діяльністю є низькою. Проте є частка підприємств, 
які активно використовують стратегічне інноваційне планування.  

Компанії США на сучасному етапі розвитку використовують 

такий метод планування та прогнозування діяльності як стратегі-
чні карти або ж роудмепінг, який в перекладі з англійської мови 

означає рух по дорожній карті. Роудмепінг передбачає побудову 

так званих «дорожних мап» – маршрутів розвитку компанії в май-
бутньому за основними сферами діяльності, зокрема такими як: 

ринок, продукти, технології, конкуренти, сировина тощо [2]. 

Етапи побудови стратегічної карти відповідають відповідним ета-

пам стратегії і тісно переплетені. Тому їх доцільно інтегрувати в 
етапи формування інноваційної стратегії для уникнення дублю-

вання дій. 

Особливістю і вигодою стратегічної карти є використання ос-
нови, яка структурована у часі (і часто графічної) для розробки, 

подання та передачі стратегічних планів через еволюцію і розви-

ток технології, продуктів і ринків. Отже, введення дорожньої ка-
рти до процесу формування інноваційної стратегії сприятиме під-

вищенню рівня її гнучкості та здатності більш оперативно реагу-

вати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства. 

При цьому, підприємствам недоцільно використовувати ме-
тод бенчмаркінгу, який сприяє універсалізації, а не індивідуально-

сті. Такої думки дотримується М. Портер, який зазначає, що чим 

більше підприємства займаються бенчмаркінгом, тим більш поді-
бними вони стають, а конкуренція перетворюється на змагання 
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ідентичних способів, і жодне з підприємств не є спроможним пе-

ремогти [14]. 
Формування стратегії та розробка стратегічних карт, системи 

збалансованих показників визначає необхідний обсяг ресурсів на 

інноваційну діяльність підприємства. При цьому, підприємство 

може сформувати декілька варіантів фінансування інноваційної ді-
яльності щодо варіантів економічного розвитку та виду прогнозо-

ваних інновацій. 

Не менш важливим є процес контролю за реалізацією іннова-
ційної стратегії та коригування за необхідності. 

Серед інновацій для підприємств щодо підвищення прибутко-

вості доречним є використання й таких – як маркетингові. Марке-

тингові інновації передбачають використання інновацій у марке-
тингу в процесі створення та розповсюдження товарів. Перше фу-

ндаментальне дослідження у цьому напрямі здійснене Теодором 

Левіттом, який у 1962 р. вивчав можливості зростання та отри-
мання прибутку через маркетингову інновацію [3]. Т. Левітт вка-

зував на недооцінку маркетингових інновацій, наголошував на 

значенні нових маркетингових методів для розвитку бізнесу і впе-
рше висунув концепцію «marketing R&D» – досліджень і розробок 

у маркетинговій сфері. 

Дослідження більше ніж 700 німецьких компаній показало, 

що маркетингові та технологічні інновації не тільки є комплемен-
тарними, але й у певних випадках можуть замінювати одна одну, 

тобто розглядаються як субститути [1]. Тому, зважаючи на обме-

женість фінансових ресурсів для впровадження технологічних 
інновацій, одним із перспективних напрямів підвищення рівня ре-

нтабельності вітчизняних підприємств є маркетингова інновація.  

Досить важливим є використання прибутку задля підвищення 
рівня інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств. Загаль-

новизнаним є той факт, що капітальні вкладення в працівника є 

такими ж прибутковими, як і інвестиції у будь-який інший чинник 

виробництва. Під людським капіталом зазвичай розуміється суку-
пність знань, практичних навичок, творчих здібностей, які сприя-

ють результатам його діяльності [4]. В економічно розвинених 
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країнах стратегічним фактором економічного розвитку виступа-

ють саме інтелектуальні фактори економічного зростання у ви-
гляді інноваційного капіталу, інтелектуального продукту.  

Перевагою інтелектуального капіталу є те, що він є ексклюзи-

вним та має високу додану вартість порівняно із іншими ресур-

сами, які є у розпорядженні підприємства. 
Тому менеджменту підприємств варто звернути увагу не лише 

на рівень освіти працівників, але й їхню креативність та здатність 

до нестандартного мислення. З цією метою досить корисним є про-
ведення регулярних тренінгів, навчань, стажувань, колективних 

мозкових штурмів тощо.  

Огляд літературних джерел [6; 9; 10; 15; 16] показав, що у за-

хідній практиці менеджменту виділяють матеріальні та моральні 
методи стимулювання інноваційної діяльності прямої та непрямої дії. 

Методи прямої дії передусім враховують комерційний резуль-

тат нововведень, а їхньою основою є частка додаткового прибутку 
організації від впровадження новації, яка збільшує винагороду 

працівника.  

Методи непрямої дії мають різне призначення. Вони є засобом 
мінімізації податкового навантаження організації (пільгове прид-

бання акцій, оплата участі в наукових конференціях тощо), підви-

щують соціальний статус працівника, задовольняють певні мора-

льні потреби тощо. 
Методи стимулювання інноваційної діяльності прямої і не-

прямої дії відрізняються мотиваційним навантаженням: 

– методи прямої дії є вагомими стимулами для працівників, 
які продують інновації; 

– методи непрямої дії формують сприятливе для інноваційної 

діяльності середовища. 
Мотивування до інноваційних рішень питань, які перманен-

тно виникають у процесі операційної діяльності, розробки іннова-

ційних продуктів, впровадження інноваційного маркетингу є мож-

ливим без залучення значного обсягу фінансових ресурсів за 
умови ефективного управління та впровадження в діяльність під-

приємства передових методів керівництва та планування.  
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Крім того, для збільшення ефективної роботи кадрів та зрос-

тання кадрового потенціалу, вітчизняним підприємствам слід ви-
користовувати п’ять кроків японської філософії «Кайдзен» – «5 S», 

які включають 5 ключових елементів [13]:  

– Seiri – акуратність;  

– Seiton – порядок;  
– Seiso – чистота;  

– Seiketsu – стандартизація;  

– Shitsuke – дисципліна.  
Важливою складовою у японській методиці «Кайдзен» є 

принцип «однієї хвилини», суть якого полягає в тому, що праців-

ник займається певною справою рівно одну хвилину, щодня в один 

і той же час. Оскільки одна хвилина часу – це зовсім мало, то ви-
конання певної хвилинної щоденної справи є можливим для будь-

якого працівника. Поступово цей час збільшується. Використання 

цього методу сприятиме підвищенню практичних навичок працівників. 
Мотивування інноваційних рішень, які перманентно виника-

ють в операційній діяльності, розробці інноваційних продуктів, 

упровадженні інноваційного маркетингу є можливим без залу-
чення значного обсягу фінансових ресурсів за умови ефективного 

управління та впровадження в діяльність підприємства передових 

методів керівництва та планування. При цьому використовують 

Scrum-метод, перевагами якого є швидкість запуску будь-якого 
проекту навіть за умов мінімального бюджету та можливість вико-

ристання продукту, отриманого після закінчення кожного етапу 

(спринту). На кожному окремому етапі виходить готовий до вжи-
вання продукт, який щоразу модернізується. Це дозволяє швидко 

підлаштовуватись під зміни зовнішнього середовища.  

Особливої уваги заслуговує фінансування інноваційних прое-
ктів, спрямованих на енергозбереження. Питання енергозбере-

ження є актуальним як на рівні України, так і за її межами. Загаль-

новизнано, що економіка, яка характеризується неймовірно висо-

ким рівнем ресурсо- та енергозатрат своєї продукції, що властиво 
для України, навіть без впливу інших зовнішніх факторів прире-

чена на поступове вичерпання резервів екстенсивного зростання і 

подальше збільшення загроз економічної депресії [9].  
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Загалом енергозбереження на підприємстві впроваджується за 

різними напрямами:  
– використання енергоефективного технологічного облад-

нання; 

– впровадження енергозберігаючих розробок запропонованих 

за результатами енергоаудиту; 
– термомодернізація будівель, споруд, які безпосередньо на-

лежать підприємству; 

– використання сучасних підходів до генерації тепла, тепло-
постачання та опалення будівель і споруд, які сприятимуть скоро-

ченню витрат на енергетичні ресурси.  

Впровадженню цих заходів передує проведення аудиту, ме-

тою якого є пошук напрямів неефективного використання ресур-
сів, напрямів економії ресурсів. При цьому підприємство, впрова-

джуючи енергозберігаючі технології, використовує як вітчизняні, 

так і світові розробки, власні і запозичені. 
Сучасний стан розвитку НТП уможливлює застосування інно-

вації у сфері використання альтернативних і відновлювальних 

джерел енергії для потреб малих і великих підприємств. Незважа-
ючи на те, що промислові підприємства є енергоємними, а у виро-

бництві використовуються первинні енергоносії, значна частка до-

поміжних і технологічних процесів переведена на використання 

нетрадиційних джерел енергії. Фінансування витрат щодо еконо-
мії енергетичних ресурсів здійснюється з власних коштів підпри-

ємств, державних цільових програм, коштів міжнародних інвесторів. 

Отже, через систематизацію підходів виділено внутрішні дже-
рела активізації інноваційної діяльності (рис. 5.7). До них наде-

жать: ефективне стратегічне планування, мотивація працівників до 

інноваційної діяльності, активне впровадження політики енерго-
збереження. Ефективне мотивування працівників підвищує ефек-

тивність  інноваційної діяльності, що, у кінцевому підсумку, при-

зводить до підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ві-

тчизняним підприємствам слід активно впроваджувати стимулю-
ючі заходи непрямої дії матеріального та нематеріального харак-

теру, використовувати методи японської системи управління. 
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Рис. 5.7. Внутрішні джерела активізації  

інноваційної діяльності* 

* сформовано автором підрозділу за [1–16] 

 
Визначено, що вітчизняні підприємства приділяють важливу 

увагу такій внутрішній складовій, як стратегічне управління та ак-

тивна політика енергозбереження.  
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Впровадження маркетингових інновацій 
 

Мотивація працівників до інноваційної діяльності 
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5.4. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів  

на рівень інноваційного розвитку підприємств 

 
Необхідною умовою ефективного функціонування промисло-

вих підприємств є інноваційний розвиток. Через поліпшення вико-

ристання виробничих потужностей, запровадження новітніх тех-

нологій, виробництва нових видів продукції та зниження їхньої 
матеріаломісткості, економічного витрачання всіх видів ресурсів, 

підготовки персоналу до інноваційних змін, перед вітчизняними 

підприємствами постало завдання нарощення кількості робочих 
місць для населення, забезпечення вітчизняних та закордонних 

споживачів високоякісною продукцією. 

Огляд сучасної вітчизняної та зарубіжної економічної літера-

тури дає підстави стверджувати, що сьогодні не розкрита детальна 
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