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DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE 

 
У даній статті розглянуто загальний порядок формування інноваційної політики на 
підприємстві, а також визначені маркетингові інструменти, які можуть бути використані 
на кожному з етапів її формування. Було установлено, що для здійснення ефективної 
інноваційної діяльності, необхідною є розробка інноваційної політики з дотриманням 
порядку її формування. Авторами було запропоновано наступні етапи формування 
інноваційної політики: виявлення актуальності формування інноваційної політики для 
підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємства; розроблення програми інноваційної діяльності; створення системи 
оцінки інноваційної програми. Був сформований комплекс принципів, яким повинна 
відповідати ефективна інноваційна політика, а також наведені елементи інноваційної 
політики.  
 
In this article, the general order of the creation of innovation policy on an enterprise was described 
and the marketing tools which can be used on every stage of its creation were defined. It was stated 
that to have an effective innovational activity there's a need to develop an innovational policy 
sticking to the right order of its creation. The authours offered the following stages of the creation of 
innovational policy: the revelation of the timeliness of the creation of  innovational policy for the 
company; the estimation of the innovative potential; the creation of the strategy of innovational 
development of the company; the development of the program of innovational activity; the creation 
of the system of evaluation of innovative program. The complex of principles for an effective 
innovation policy was formed and the elements of innovation policy were defined. 
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Постановка проблеми. Тема впровадження інновацій у діяльність підприємств з кожним роком стає 

дедалі актуальнішою. Для українських підприємств дана тенденція пов’язана не тільки з науково-технічним 
прогресом і загостренням конкурентної боротьби у багатьох галузях, а і з економіко-політичною ситуацією в 
країні. Адже обраний курс України на інтеграцію до Європейського Союзу зумовив необхідність підвищення 
загального інноваційного рівня країни і, відповідно, стимулювання інноваційного розвитку українського 
бізнесу.  

Незважаючи на те, що на державному рівні вже було вжито ряд заходів щодо стимулювання 
інноваційної діяльності українських підприємств, таких як створення «Цифрової адженди України – 2020», 
формування Ради інноваційних технологій для підтримки розвитку бізнесу та створення окремого бюджету, 
загальний рівень інноваційної діяльності в Україні залишається низьким [1]. Даний факт обумовлює низка 
проблем – не тільки інвестиційного, економічного та технологічного характеру, але і пов’язаних з загальним 
недостатнім рівнем обізнаності в методології ведення інноваційної діяльності.  

За даними дослідження консалтингової компанії Doblin, більшість компаній помилково вважають, що 
інновації – це лише створення нового продукту. Такий підхід визначає неефективну інноваційну діяльність та 
створення легкодоступних для копіювання конкурентних переваг [2].  Відповідно, для розвитку ефективної 
інноваційної діяльності українського бізнесу, необхідною є популяризація системного підходу до інноваційної 
діяльності. Системний підхід вимагає комплексної інноваційної діяльності, яка означає розробку та 
впровадження інноваційної політики у функціонування підприємств. 

Таким чином, актуальним є дослідження особливостей інноваційної політики як системи заходів, що 
дозволяють підприємству здійснювати комплексну інноваційну діяльність, а також визначення етапів 
формування інноваційної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інноваційної політики підприємств 
присвячено багато наукових робіт як іноземних, так і вітчизняних вчених. Більша частина досліджень 
зосереджена, в основному, на покомпонентному дослідженні інноваційних процесів та окремих аспектах 
інноваційної діяльності.  Наприклад, Маслак О. И., Безручко О. А., Маслак М. В. розглядають інноваційний 
потенціал підприємства: його сутність, функції, структуру та алгоритм управління [3]. Березіна Л.М. визначає 
особливості інноваційної політики для АПК підприємств [4]. Лановська Г.І. пропонує методологію інтегральної 
оцінки інноваційної політики [5]. Л. В. Кадол та Л. М. Кравчук досліджують принципи формування  
інноваційної політики підприємства [6]. В. Я. Плаксієнко та О. М. Грабчук визначають інструменти 
інноваційної політики для промислових підприємств [7].  

Однак, комплексному дослідженню інноваційної політики та визначенню процедури її формування 
присвячена невелика кількість наукових робіт. Серед таких авторів, хто займався дослідженням даних питань, 
можна відзначити: Т.С. Максимову, М.В. Римара та Н.В. Ликуна, О.Д. Дивнича, В.І. Ландик та інших. У роботах 
даних авторів наведені алгоритми формування інноваційної політики, але не наведені інструменти, які слід 
застосовувати в процесі формування [8-11]. Таким чином, роботам, присвяченим дослідженню даного питання, 
бракує загальної методології розробки та впровадження інноваційної політики, а також пропозицій щодо 
використання конкретних інструментів на кожному з етапів, що значно ускладнює практичне застосування 
даних досліджень.   

Постановка завдання. Метою даної статті є систематизація теоретичних засад щодо особливостей 
інноваційної політики як системи, що дозволяє здійснювати комплексну інноваційну діяльність, та розробка 
загальної процедури формування інноваційної політики з визначенням інструментів, які можуть бути 
використані у даному процесі.  

Виклад основного матеріалу.  
Інноваційна політика – це частина загальної політики підприємства, що визначає мету, умови та процес 

здійснення інноваційної діяльності підприємства та встановлює порядок взаємодії науково-технічної, 
виробничої, економічної та маркетингової діяльності в процесі розробки та реалізації інновацій. Інноваційна 
політика забезпечує реалізацію стратегічних цілей підприємства та спрямована на підвищення його 
конкурентоспроможності шляхом максимально ефективного використання інноваційного потенціалу, адаптації 
інновацій до ринкових вимог та забезпечення безперервної системної інноваційної діяльності [8, 10]. 

Формування інноваційної політики повинне ґрунтуватися на певних принципах, які визначатимуть 
ефективне управління інноваційними процесами та системний підхід до здійснення інноваційної діяльності. 



Серед науковців, які займалися дослідженням принципів інноваційної політики, можна відзначити: М. Римара 
та Н. Ликуна, Р. Квасницьку та С. Ардашкіну, С. Ілляшенко та інших [10, 12, 13]. Проаналізувавши роботи 
вищезазначених науковців, доповнимо та надамо найбільш повний комплекс принципів інноваційної політики: 

1. Цілеспрямованість. Реалізація інновацій на підприємстві повинна бути спрямована на досягнення 
конкретних розроблених цілей, що не суперечать загальностратегічним цілям підприємства. Адже визначення 
мети дозволяє не тільки розробити заходи щодо її досягнення, а й дає можливість оцінити результативність 
інноваційної діяльності відповідно до поставлених цілей. Відсутність мети при здійсненні інноваційної 
діяльності призводить до хаотичних інноваційних процесів, які матимуть не тільки низку ефективність, а й 
можуть перешкоджати досягненню загальних цілей підприємства. Таким чином, інноваційна політика повинна 
бути орієнтована на досягнення стратегічних цілей та узгоджена із тактичними цілями підприємства.  

2. Стратегічна спрямованість. Інноваційна політика повинна бути спрямована на формування та 
забезпечення довгострокових конкурентних переваг підприємства. Це обумовлює необхідність визначення не 
тільки тактичних, але й стратегічних цілей інноваційної політики, наприклад, пов’язаних із інноваційним 
потенціалом; прогнозування результатів як запланованої інноваційної діяльності, так і потенційних майбутніх 
інноваційних змін; формування вектору інноваційної діяльності не тільки на поточний, а й на майбутні періоди. 

3. Регламентованість. Будь-яка інноваційна політика повинна бути закріплена у відповідних 
документах та планах, які регламентують порядок та умови її проведення, елементи, механізм реалізації, 
доцільність та відповідність ринкової ситуації. Даний принцип не тільки координує реалізацію інноваційної 
політики та упорядковує всю інформації стосовно неї, а дозволяє відстежувати правильність її реалізації, 
дотримання регламентованих етапів, умов та механізмів, а також являється підґрунтям для оцінки ефективності 
інноваційної політики. 

4. Відповідність ринковим умовам. Інноваційна політика здійснюється за умови інтеграції двох 
систем: зовнішнього маркетингового середовища та внутрішнього середовища підприємства. Відповідно, всі 
інноваційні процеси повинні бути узгодженими із ринковими тенденціями та процесами; умовами ведення 
підприємницької діяльності; вимогами споживачів та  ринкових посередників, а також відрізняти підприємство 
від конкурентів.    

5. Комплексність. Даний принцип передбачає врахування всіх елементів інноваційної політики у 
процесі її розробки. Адже підприємство – це система, яка являє собою тісний взаємозв’язок всіх елементів. 
Відповідно, при незбалансованій інноваційній діяльності та нехтуванні взаємозв’язків між елементами можливе 
виникнення диспропорцій, які не тільки зроблять інноваційну діяльність неефективною, але й 
перешкоджатимуть  функціонуванню підприємства.  

6. Адаптивність. У зв’язку з мінливістю зовнішнього середовища підприємства, інноваційна політика 
повинна забезпечувати гнучкість інноваційних процесів, і створювати можливості швидкого коригування 
реалізації конкретних інновацій та загального плану проведення інноваційної політики. При розробленні 
інноваційної політики підприємства необхідно також враховувати можливі внутрішні зміни, які б 
перешкоджали запланованому ходу здійснення інноваційної діяльності.  

7. Неперервність. Здійснення інноваційної діяльності повинне бути частиною загальної політики 
підприємства, яка спрямована на підтримку та постійне покращення конкурентних позицій підприємства. Таким 
чином, інноваційна політика повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити комплексну неперервну 
інноваційну діяльність, що дозволить підприємству мати постійний високий рівень інноваційності та, 
відповідно, конкурентні переваги.  

8. Відповідність інноваційному потенціалу. При формуванні інноваційної політики необхідно 
враховувати інноваційний потенціал підприємства, адже при невідповідності наявному інноваційному 
потенціалу здійснення інноваційної діяльності буде неможливим та призведе до виснаження ресурсних запасів 
підприємства та руйнування організаційних зв’язків. 

9. Наявність теоретичної бази. Необхідно забезпечити всі підрозділи підприємства інформацією щодо 
новацій та процесу їх впровадження. Обов’язковим є постійне покращення освітньо-кваліфікаційних навичок 
працівників підприємства, адже їх професійні навички повинні відповідати запланованій інноваційній 
діяльності підприємства. Тому необхідно забезпечувати підрозділи технічною, технологічною та 
конструкторською документацію, а також різними освітніми заходами, направленими на підвищення 
кваліфікації працівників підприємства.  

Врахування всіх вищезазначених принципів при формуванні інноваційної політики дозволить отримати 
синергетичний ефект, який забезпечить досягнення підприємством унікальних конкурентних переваг.  

Задля формування комплексної інноваційної політики необхідно визначити елементи інноваційної 
політики підприємства. Т. С. Максимова, О. В. Філімонова та К. В. Лиштван визначають 3 елементи 
інноваційної політики: наукові дослідження, дослідно-конструкторські роботи та маркетингову політику [8]. 
Доповнимо даний перелік доцільними, на наш погляд, елементами інноваційної політики (Рис.1).  

 



 
Рис. 1. Складові інноваційної політики підприємства  

 
Маркетингова політика є не тільки елементом інноваційної політики, який піддається інноваційному 

процесу, а й інструментом який регулює та визначає інноваційну діяльність. З одного боку, маркетингова 
політика передбачає розробку, управління і модернізацію ринкової та продуктової стратегій, які є об’єктами 
інноваційної діяльності. З іншого боку, маркетингова політика є інструментом інноваційної діяльності, адже 
визначає доцільність інновацій, їх зв’язок із ринковою ситуацією та внутрішнім середовищем підприємства. 
Таким чином, будь-які інноваційні процеси визначаються маркетинговою політикою з однієї сторони, та 
впливають на неї з іншої.  

Інновації – це інтелектуальний продукт, адже за своїм походженням вони передбачають реалізацію 
нових науково-дослідних або конструкторських рішень. Відповідно, науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи виступають джерелом інновацій, а значить - невід’ємним елементом інноваційної 
політики. 

Технологічна політика на підприємстві забезпечує процес заміни старих технологій у виробництві 
товарів та створенні (наданні) послуг новими технологіями. Тому, головними завданнями технологічної 
політики є моніторинг та оцінка ефективності технологій, які використовуються на підприємстві,  дослідження 
та управління виробничими процесами та розроблення напрямків технологічного вдосконалення. Відповідно, 
технологічні процеси є однією із складових інноваційної політики, адже високий рівень інноваційності даного 
елементу здатний підвищити загальний рівень конкурентоспроможності підприємства.  

Організаційна структура підприємства повинна відповідати інноваційним процесам, що здійснюються. 
Відповідно, здатність системи менеджменту ефективно функціонувати, в тому числі управляти інноваційною 
діяльністю, повинна забезпечуватися структурою управління організацією. Тому для підприємств, які 
здійснюють інноваційну діяльність, важливим є створення підрозділу, який буде відповідальним за реалізацію 
та моніторинг інноваційних процесів. Для великих виробничих підприємств доцільним є створення підрозділу, 
який займатиметься науково-технічними дослідженнями, задля використання власних розробок як джерел 
інновацій.  

Кадрова політика визначає загальні напрями роботи із працівниками підприємства, формує вимоги до 
існуючих та потенційних фахівців. Інноваційна діяльність вимагає постійного покращення освітньо-
кваліфікаційного рівня працівників (професійних та соціальних навичок), а також високого рівня їх мотивації, 
який в сучасних умовах визначаються не тільки фінансовою складовою. Таким чином, кадрова політика є 
невід’ємною складовою інноваційного процесу.  

Кадрова політика тісно пов’язана із корпоративною політикою підприємства, яка визначає ставлення 
працівників не тільки до компанії та один до одного, а й до інноваційних процесів. На етапі впровадження 
інновацій працівники підприємства відіграють визначну роль, адже саме вони приймають, засвоюють інновації 
та підтримують їх реалізацію на підприємстві. Відповідно, корпоративна культура, як і кадрова політика, є 
елементом інноваційної політики, який потребує постійного вдосконалення.  
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При здійсненні інноваційної діяльності, фінансово-інвестиційна політика, яка охоплює всі фінансово-
економічні аспекти підприємства, повинна бути спрямована на забезпечення здійснення інноваційної діяльності. 
Адже і розробка, і впровадження інновацій потребують фінансових витрат, тому підприємство повинне бути 
здатним забезпечити дані витрати, а також забезпечити фінансову ефективність здійснюваних інновацій. 
Відповідно, безперервна комплексна інноваційна діяльність потребує налагодженої фінансово-інвестиційної 
політики підприємства. 

Необхідно зазначити, що взаємозв’язок даних елементів, що обумовлений комплексним характером 
інноваційної політики, визначає нероздільність змін кожного з елементів. Отже, інновації, що стосуються тільки 
одного з елементів, зумовлять зміни в іншому елементі. Принцип комплексності регламентує обов’язковість 
дослідження кожного з елементів інноваційної політики і взаємодії між ними, однак об’єктами здійснення 
інновацій можуть бути окремі елементи. Таким чином, в процесі розробки інноваційної політики обов’язковим є 
дослідження всіх елементів, та взаємозв’язків між ними, а також визначення впливу об’єктів інновацій на інші 
елементи інноваційної політики.  

Доктор економічних наук Т.С. Максимова зазначає: “Інноваційна політика підприємства передбачає 
послідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплексну інноваційну діяльність підприємства щодо зміни кожного 
з елементів бізнесу певного підприємства” [8]. Відповідно, як явище комплексне і послідовне,  інноваційна 
політика повинна мати певний порядок формування, який забезпечить системний підхід до планування та 
здійснення інноваційної діяльності.  

Визначимо загальний порядок формування інноваційної політики, який можна використовувати як 
базовий для підприємства будь-якої галузі. А також розглянемо інструменти, що можуть бути використані на 
кожному етапі.  

 

 
Рис. 2. Порядок формування інноваційної політики  
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Загальне формування інноваційної політики можна представити наступним чином: виявлення 
актуальності формування інноваційної політики для підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; 
формування стратегії інноваційного розвитку підприємства; розроблення програми інноваційної діяльності; 
створення системи оцінки інноваційної програми. 

Розглянемо окремо кожний етап формування інноваційної політики та визначимо інструменти, які 
можуть бути застосовані на кожному із етапів.  

1. Якщо у підприємства раніше не було інноваційної політики, то необхідною є актуалізація потреби у її 
формуванні та впровадженні. Тобто, необхідно визначити роль інноваційної діяльності у досягненні бізнес-
цілей підприємства та вирішенні маркетингової управлінської проблеми. На даному етапі доцільно вжити 
наступних заходів:   

− Проаналізувати особливості розвитку та функціонування підприємства, а також його діяльність на 
ринку. Для отримання необхідної інформації слід детально розглянути організаційно-правову структуру 
підприємства, виробничо-технологічні потужності, фінансові можливості, систему менеджменту та маркетингу 
підприємства.  

− Проаналізувати маркетингове середовище підприємства, що складається з некерованих факторів 
макросередовища (політико-правових, економічних, соціокультурних, демографічних, науково-технічних, та 
природно-кліматичних), мезосередовища (особливості, тенденції та показники розвитку галузі і ринку) та 
мікросередовища (безпосереднє оточення підприємства: споживачі, конкуренти, постачальники, маркетингові 
посередники, контактні аудиторії). В процесі дослідження мікросередовища підприємства рекомендується 
визначити його конкурентоспроможність задля об’єктивного розуміння конкурентної позиції підприємства на 
ринку, а також його сильних та слабких сторін у порівнянні з конкурентами.  

− Визначити найбільш впливові фактори маркетингового середовища підприємства та провести 
перехресний SWOT-аналіз. SWOT-аналіз – це метод оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 
підприємства на його діяльність шляхом розподілу факторів на 4 категорії: сильні сторони (S) підприємства, 
його слабкі сторони (W); можливості (O) та загрози (T) із зовнішньої середи.  

− Визначити маркетингову управлінську проблему та роль інноваційної політики у її вирішенні. 
Основою даних висновків є інформація, що була отримана в результаті проведеного SWOT-аналізу. 

Окрім SWOT-аналізу, в процесі дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 
можна використовувати різні маркетингові методи та моделі, такі як: GAP-аналіз, модель життєвого циклу 
товару, модель 5-ти конкурентних сил Портера та інші. Даному етапу властивий аналітичний характер, адже 
метою даного пункту є визначення та аналіз особливостей розвитку, функціонування підприємства, а також 
умов здійснення його діяльності на ринку, що в сукупності визначає актуальність інноваційної діяльності 
підприємства. 

2. Після визначення актуальності здійснення інноваційної діяльності підприємством, необхідно оцінити 
рівень його інноваційного потенціалу. Даний етап передбачає визначення можливостей підприємства для 
здійснення інновацій та стане основою формування стратегії інноваційної діяльності.  

На сьогоднішній день, існує велика кількість наукових робіт, присвячених дослідженню інноваційного 
потенціалу підприємства. Науковці пропонують власні розробки не тільки універсально-теоретичного 
характеру, а на прикладах конкретних підприємств різних галузей. Розглянемо деякі методи оцінки 
інноваційного потенціалу, що можуть бути використані в процесі формування інноваційної політики 
підприємства.  

Професор Прокопенко О.В. запропонувала підхід оцінки інноваційного потенціалу, на якому 
ґрунтується подальший вибір стратегії інноваційного розвитку. Автор розглянула даний підхід на прикладі 
трьох складових інноваційного потенціалу (кадрової, виробничої та фінансової), однак визначила, що він може 
бути адаптований для врахування більшої кількості складових. Науковець пропонує використання системи 
оцінок, що характеризує кожний елемент інноваційного потенціалу від нульового рівня (0) до максимально 
високого рівня (1), і на основі отриманих оцінок, визначає стратегії, які були б доцільними для впровадження у 
кожному конкретному випадку [14].  

Професор Ілляшенко С.М. розглядає методичні засади оцінки рівня інноваційного потенціалу 
підприємства як в цілому, так і за окремими його компонентами. Автор виділяє 4 складових інноваційного 
потенціалу: інтелектуальну, інтерфейсну, інформаційну і науково-дослідну, та пропонує систему показників для 
покомпонентної оцінки даних елементів. Для комплексної оцінки науковець пропонує зведення всіх отриманих 
показників в інтегральний показник та застосування графоаналітичного підходу. Крім того, автор визначає 
граничні рівні достатності складових інноваційного потенціалу, що дозволяє виміряти стан кожної складової та 
обрати стратегії інноваційного розвитку. Професор також пропонує підхід для оцінки виробничо-збутового 
потенціалу та алгоритм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств [15]. 

Деякі автори пропонують визначати інноваційний потенціал на основі фінансової стабільності 
підприємства. Наприклад, запропонована методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства професора 



Трифілової Г.О. дозволяє виявити достатність коштів для покриття витрат пов’язаних із впровадженням 
інновацій. Результатом проведення оцінки за даною методологією є тривимірний (трикомпонентний) показник, 
який і визначається як інноваційний потенціал підприємства. В залежності від отриманого показника, автор 
пропонує обрати одну з чотирьох стратегій інноваційного розвитку. [16]. 

Єдиної оптимальної методології оцінки інноваційного потенціалу організації не існує, адже науковці 
зазначають, що в кожному з підходів є певні недоліки [17]. Тому найбільш ефективною для підприємства буде 
методика, адаптована під його особливості. Необхідно зазначити, що якість оцінки рівня інноваційного 
потенціалу залежить не тільки від обраної методології, а й від достовірності та якості даних, кваліфікації 
спеціалістів, що проводять вказану роботу, глибини проведеного дослідження та інших факторів.  

3. Вибір  стратегії інноваційного розвитку підприємства. Велика кількість методів вибору стратегії 
інноваційного розвитку ґрунтується саме на оцінці інноваційного потенціалу. Тобто, після розрахунку 
інноваційного потенціалу одразу пропонується стратегія, що є доцільною при отриманих показниках. 
Наприклад, у зазначеній вище методології оцінки інноваційного потенціалу Трифілової Г. О., після отриманих 
показників пропонуються наступні стратегії: стратегія лідера – освоєння  нових технологій, тобто робота з 
базисними інноваціями або стратегія послідовника – освоєння поліпшуючих технологій, тобто впровадження 
поліпшуючих інновацій.  

Прокопенко О.В. також розглядає інноваційні стратегії з точки зору лідера, послідовника або шукача 
інноваційних можливостей (в разі нульового інноваційного потенціалу). Однак, крім загальних стратегій 
інноваційної поведінки, пропонуються також стратегії, пов’язані з кожним розглянутим компонентом 
інноваційного потенціалу. Наприклад, стратегія використання кадрового потенціалу або стратегія відновлення 
кадрового потенціалу, в залежності від отриманого показника. На відміну від методики Трифілової О. Г.,  дана 
методика включає покомпонентне дослідження.  

Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства повинен ґрунтуватися на основі його 
інноваційного потенціалу. Однак оцінка інноваційного потенціалу – це не єдиний метод вибору стратегічного 
напрямку. Для більш глибокого дослідження підприємства, а також деталізації обраної стратегії і визначення 
подальших векторів інноваційної діяльності можна використовувати різні маркетингові методи та моделі. 
Розглянемо деякі з них.  

Матриця БКГ (Бостонської консалтингової групи) – інструмент портфельного аналізу, який дозволяє 
зробити висновок щодо збалансованості комерційної діяльності компанії шляхом дослідження двох показників: 
темпів росту ринку і відносної частки ринку, яку займає компанія. За допомогою даного інструменту, можна 
визначити стратегії розвитку кожної портфельної одиниці компанії. 

Матриця «Мак-Кінсі – Дженерал Електрик» використовується для оцінки привабливості окремих 
стратегічних бізнес-одиниць (СБО). Осями матриці є привабливість потенційного чи фактичного ринку та 
конкурентоспроможність  конкретного виду діяльності. СБО зображується на площині матриці у вигляді кола, в 
залежності від розташування якого, підприємству рекомендується доцільна стратегія розвитку. 

Стратегічна модель Портера – інструмент стратегічного аналізу, який дозволяє на основі двох 
показників – ринкової частки та рентабельності, визначити та оцінити конкурентні переваги видів діяльності 
підприємства (або декількох підприємств). В залежності від двох вищезазначених показників підприємству 
пропонуються обрати стратегію цінового лідерства, диференціації або концентрації.  

Модель Shell/DPM дозволяє вибрати стратегію розвитку в залежності від орієнтації на перспективні чи 
поточні цілі підприємства. Дану модель будують за двома показниками – привабливість ринку та 
конкурентоспроможність бізнесу. Основна ідея полягає в тому, що загальна стратегія організації повинна 
забезпечувати баланс між грошовим надлишком і його дефіцитом, шляхом регулярного розвитку нових 
перспективних видів бізнесу, які будуть поглинати надлишки грошової маси. 

Стратегічний аналіз дозволяє визначити не тільки загальний вектор інноваційної діяльності, але й 
конкретні елементи, що потребують інновацій.  

Вибір інструментів стратегічного аналізу для підприємства залежить від багатьох чинників: бізнес-цілей 
підприємства, специфіки галузі, доступності інформації, наявності спеціалістів для проведення даного аналізу 
тощо. Науковці зазначають, що найбільш ефективними є ті інструменти стратегічного аналізу, які були 
адаптовані під конкретне підприємство [18, 19]. 

На даному етапі також необхідно визначити цілі інноваційної політики, на досягнення яких буде 
спрямована стратегія інноваційного розвитку підприємства. Деякі науковці пропонують підхід, що полягає у 
першочерговому визначенні цілей інноваційної політики і після цього формуванні стратегії інноваційного 
розвитку підприємства. Однак ми вважаємо, що доцільніше визначити цілі тільки після проведення 
стратегічного аналізу і визначення інноваційного потенціалу підприємства. Адже цілі інноваційної політики 
повинні бути спрямовані на покращення поточного стану підприємства, який спочатку необхідно дослідити.  

4. Після визначення стратегії інноваційного розвитку підприємства формується програма інноваційної 
діяльності, в межах якої конкретизуються вектори інновацій для елементів інноваційної політики та підходи до 
їх реалізації.  



Інноваційна програма – це комплекс інноваційних процесів та заходів, узгоджених за ресурсами, 
виконавцями і термінами їх здійснення; які забезпечують ефективне вирішення завдань щодо освоєння та 
поширення принципово нових видів продукції або технологій [20]. Інноваційна програма складається з 
інноваційних проектів, що реалізують завдання окремих напрямків програми.  

Розробка інноваційних проектів передбачає формування цілей та структури проекту; визначення 
необхідних ресурсів для реалізації проекту та узгодження їх із наявними ресурсами підприємства, визначення 
доцільності реалізації запропонованого проекту, визначення організаційної структури проекту, формування 
моніторингової системи та визначення контрольних показників реалізації інноваційного проекту. 

Найчастіше на етапі формування програми інноваційної діяльності підприємство потребує додаткового 
маркетингового дослідження. Адже необхідно більш детально дослідити зовнішні умови, в яких 
відбуватиметься інноваційна діяльність; проаналізувати стан та визначити тенденції ринку, на якому здійснює 
комерційну діяльність компанія; дослідити елементи, що потребують інновацій; визначити всі можливі вектори 
інновацій та підходи до їх впровадження. Прийняття управлінських рішень щодо здійснення інноваційної 
діяльності без вищезазначеної інформації може призвести до зниження конкурентних позицій підприємства, 
значних фінансових втрат та зробити інноваційну діяльність підприємства неефективною.  

Після визначення всіх можливих векторів впровадження інновацій, необхідно вибрати найбільш 
доцільні. Доцільність впровадження тих чи інших ідей визначається їх відповідністю інноваційному потенціалу 
підприємства, поточним цілям інноваційної політики, обраній стратегії інноваційного розвитку, зовнішнім 
умовам функціонування підприємства, відповідністю принципам інноваційної політики.   

5. Для оцінки ефективності інноваційної політики підприємства доцільним є розроблення системи 
показників, які б об’єктивно відображали результати інноваційної діяльності.  

На сьогоднішній день існує велика кількість методичних підходів до формування системи показників 
оцінки інноваційної діяльності. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 
рекомендує застосовувати для оцінки ефективності інноваційної діяльності наступні показники: чистий 
дисконтований дохід; внутрішня норма прибутку, проста норма прибутку; проста норма прибутку на 
акціонерний капітал; коефіцієнт фінансової автономності проекту; коефіцієнт поточної ліквідності; термін 
окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту [21]. 

Вітчизняний науковець З. Б. Литвин пропонує розглядати систему оцінки ефективності інноваційної 
діяльності, що складається з трьох груп: показники, що характеризують виробничий ефект від застосування 
інновацій; показники, що характеризують фінансову ефективність нововведень; показники інвестиційної 
ефективності інновацій [22].  

С. І. Грицуленко розглядає оцінку інноваційної діяльності як інструмент інноваційної політики 
господарської системи. Науковець запропонував системний підхід до оцінки та представив загальну модель 
(алгоритм) проведення оцінки інноваційної діяльності, що складається з 6 етапів: встановлення мети; 
визначення завдань; обґрунтування і вибір системи критеріїв і показників інноваційної діяльності; процес 
оцінки інноваційної діяльності і відповідні його етапам критерії; узагальнення результатів оцінки; висновки для 
прийняття економічно-обґрунтованих заходів інноваційної політики.  

Науковці зазначають, що оцінка інноваційної діяльності дає можливість керівникам підприємств 
виявити сильні та слабкі сторони інноваційної політики, своєчасно коригувати інноваційну діяльність, приймати 
обґрунтовані раціональні управлінські рішення та ефективно керувати не тільки інноваційною діяльністю, але й 
забезпечувати стійкий розвиток підприємства загалом [23]. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження було визначено, що інноваційна політика – це 
частина загальної політики підприємства, що визначає мету, умови та процес здійснення інноваційної діяльності 
підприємства та встановлює порядок взаємодії науково-технічної, виробничої, економічної та маркетингової 
діяльності в процесі розробки та реалізації інновацій. Задля формування та реалізації ефективної інноваційної 
політики, необхідним є дотримання наступних принципів: цілеспрямованості, стратегічної спрямованості, 
регламентованості, відповідності ринковим умовам, комплексності, адаптивності, неперервності, відповідності 
інноваційному потенціалу, наявності теоретичної бази. Також були визначені елементи інноваційної політики, 
які необхідно враховувати при її створенні та реалізації, задля досягнення принципу комплексності: 
маркетингова політика, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, технологічна політика, 
організаційна структура підприємства, кадрова політика та корпоративна культура, фінансово-інвестиційна 
політика.  

Для забезпечення системного підходу до планування та здійснення інноваційної діяльності необхідним 
є формування та дотримання певного порядку формування інноваційної політики. Порядок формування 
інноваційної політики для підприємства будь-якої галузі можна представити наступним чином: виявлення 
актуальності формування інноваційної політики для підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; 
формування стратегії інноваційного розвитку підприємства; розроблення програми інноваційної діяльності; 
створення системи оцінки інноваційної програми.  



Результати даного дослідження можуть бути використані вітчизняними підприємства для розробки 
інноваційної політики.  

Подальші дослідження даної теми будуть сфокусовані на особливостях реалізації та процесі розробки 
системи моніторингу інноваційної політики. 
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