
Альманах науки 

 

8 

УДК 334.784 

Колещук О.Я.. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємства та інвестицій, 

Національний університет «Львівська політехніка»,  

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

В статті розглянуті основні напрямки формування корпоративної стратегії. Визначено, що в сучасних 

перманентних умовах господарювання вибір ефективних методів управління  інноваційністю підприємства є  однією 

з головних проблем при формування корпоративної стратегії. Результати досліджень підтверджують, що 

управління  інноваційністю підприємства є основним елементом корпоративної стратегії, що є основою для розвитку 

підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Визначено, що при формулюванні системи управління  інноваційністю підприємства необхідно враховувати вплив 

екзогенних і ендогенних факторів, а саме: прогнозування рівня впливу економічного середовища, аналіз потенціальних 

можливостей підприємства, відповідність системи та методів управління  інноваційністю підприємства загальній 

стратегії підприємства тощо. 

Виокремлено основні проблеми, які необхідно вирішити при розробці системи управління інноваційністю 

підприємства. Розглянуто та охарактеризовано види корпоративних стратегій при формуванні системи управління 

інноваційністю підприємства. 

Ключові слова: управління  інноваційністю підприємства, корпоративна стратегія, розвиток, потенціал 
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Ринкові відносини зумовлюють виникнення 

таких явищ, як вільний вибір економічної ді-

яльності, форм власності тощо. Жорсткі умови 

конкуренції у світовому просторі вимагають 

від вітчизняних підприємств формування кор-

поративних стратегій їх розвитку та забезпе-

чення рівня конкурентоспроможності.  

Корпоративна стратегія - це стратегія, яка 

описує загальний напрямок росту підприємс-

тва, розвитку його виробничої, збутової, орга-

нізаційної, фінансової діяльності. Корпоративна 

стратегія має найбільш складну структуру, що 

охоплює діяльність підприємства в цілому [1-5].  

Однією з цілей корпоративної стратегії є 

вибір господарських підрозділів фірми, в які 

слід направляти інвестиції. 

Корпоративна стратегія включає в себе 

наступні напрямки, що наведено на рис.1. 

 

Основні напрямки корпоративної стратегії

розподіл ресурсів між господарськими підрозділами на основі портфельного 

аналізу

рішення про диверсифікацію виробництва з метою зниження господарського 

ризику і отримання ефекту синергії

зміна структури підприємства

рішення про злиття, придбання, входження у фінансово-промислову групу або 

інші інтеграційні структури

єдину стратегічну орієнтацію підрозділів

 
Рис.1. Основні напрямки корпоративної стратегії 

В сучасних перманентних умовах господа-

рювання вибір ефективних методів управління  

інноваційністю підприємства є однією з голов-

них проблем при формування корпоративної 

стратегії. Результати досліджень підтверджу-

ють, що управління  інноваційністю підпри-
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ємства є основним елементом корпоративної 

стратегії, що є основою для розвитку підпри-

ємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Управління  інноваційністю підприємства є 

складовою частиною загальної корпоративної 

стратегії та є цілеспрямованою діяльністю із 

визначення найважливіших напрямків, вибору 

пріоритетів перспектив розвитку підприємства і 

формування необхідного для їх досягнення 

комплексу заходів. Це сукупність  правил і норм, 

що визначають процедуру зміни системи відбору 

та реалізації інноваційності підприємств [7, 9]. 

При формулюванні системи управління  ін-

новаційністю підприємства необхідно врахову-

вати вплив екзогенних і ендогенних факторів, а 

саме: прогнозування рівня впливу економіч-

ного середовища, аналіз потенціальних можли-

востей підприємства, відповідність системи та 

методів управління  інноваційністю підпри-

ємства загальній стратегії підприємства тощо.  

Таким чином, управління  інноваційністю 

підприємства пов'язує загальну стратегію роз-

витку підприємства, вплив економічного сере-

довища, науково-технічні, ресурсні та кадрові 

потенційні можливості підприємства та 

конкретні інноваційні проекти. 

При розробці системи управління  

інноваційністю підприємства необхідно вирішувати 

основні проблеми, що наведені на рис. 2. 

При формуванні системи управління 

інноваційністю підприємства розрізняють такі 

види корпоративних стратегій (рис.3). 

Основні проблеми, які необхідно вирішити при розробці системи управління  

інноваційністю підприємства 

визначення типу системи управління  інноваційністю підприємства, найбільш 

відповідного цілям і ринкової позиції підприємства

забезпечення відповідності інноваційної стратегії організаційну структуру, 

інфраструктурі і системі управління інформацією на підприємстві

визначення критеріїв успіху на ранніх стадіях розробки інноваційного проекту 

системи управління  інноваційністю підприємства

вибір оптимальної процедури моніторингу та контролю за ходом реалізації 

системи управління  інноваційністю підприємства

 
Рис. 2. Основні проблеми, які необхідно вирішити при розробці системи управління 

інноваційністю підприємства 

Види корпоративних стратегій при формуванні системи управління інноваційністю 

підприємства  

Створення нового ринку

«Розбійницька»

Залучення фахівців

Проміжна

Наступальна

Оборонна

Поглинаюча

Придбання компаній

 
Рис. 3. Види корпоративних стратегій при формуванні системи управління інноваційністю 

підприємства 
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Наступальна корпоративна стратегія 

відрізняється високим ризиком і високою 

окупністю в разі успіху, потребує високої 

кваліфікації персоналу, здатності бачити нові 

ринкові перспективи і вміння швидко втілити 

їх в продукти. Для її здійснення необхідна 

орієнтація на дослідження в поєднанні із 

застосуванням інноваційних технологій.  

Сутність оборонної корпоративної стратегії 

полягає у швидкому впровадженні імітаційних 

реактивних управлінських інновацій у відповідь 

на дії конкурентів, передбачає невисокий, у 

порівнянні з наступальною стратегією, ризик. 

При формуванні системи управління 

інноваційністю підприємства орієнтуються на 

розробки і адаптацію вже існуючої системи. 

Поглинаюча корпоративна стратегія 

ґрунтується на придбання кращих інноваційних 

результатів, отриманих іншими підприємствами.  

Проміжна корпоративна стратегія пов'язана 

з пошуком ринкових ніш. Будується на 

зусиллях, що спрямовані на запобігання прямої 

конкуренції, на основі аналізу слабких сторін 

конкурентів з урахуванням власних переваг.  

Корпоративна стратегія створення нового 

ринку пов'язана з радикальними змінами при 

формуванні системи управління інноваційністю 

підприємств, можна отримати високі прибутки 

без істотних ризиків.  

Корпоративна стратегія «розбійницька» 

дозволяє застосовувати нові передові 

управлінські інноваційні розробки, ринкові 

лідери не схильні впроваджувати нововведення, 

оскільки воно може створити загрозу їх позиціям.  

Корпоративна стратегія залучення фахівців 

дозволяє придбати знання, досвід, навички, а в 

деяких випадках - ноу-хау з мінімальними 

витратами. Багато підприємств самі не 

займаються активним «переманюванням» 

фахівців з міркувань етики і вважають за краще 

звертатися до допомоги спеціальних агентів. 

Корпоративна стратегія придбання 

компаній часто використовується великими 

підприємствами щодо дрібних підприємств, що 

працюють над перспективними проектами і 

здійснюють стартовий етап робіт. 

Отже, для при розробці системи управління 

інноваційністю підприємства як елементу 

корпоративної стратегії необхідно визначати 

основні напрямки, вирішувати основні 

проблеми та обирати відповідний вид стратегії 

для отримання ефективного результату, виходу 

на нові ринки тощо. 
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Колещук О.Я. 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

В статье рассмотрены основные направления корпоративной стратегии. Определено, что в современных 

перманентных условиях хозяйствования выбор эффективных методов управления инновационностью предприятия 

является одной из главных проблем при формировании корпоративной стратегии. Результаты исследований 

подтверждают, что управление инновационностью предприятия является основным элементом корпоративной 

стратегии, что является основой для развития предприятия на внутренних и внешних рынках. 

Определено, что при формулировании системы управления инновационностью предприятия необходимо учитывать 

влияние экзогенных и эндогенных факторов, а именно: прогнозирование уровня воздействия экономической среды, 

анализ потенциальных возможностей предприятия, соответствие системы и методов управления 

инновационностью предприятия общей стратегии предприятия и тому подобное. 

Выделены основные проблемы, которые необходимо решить при разработке системы управления инновационностью 

предприятия. Рассмотрены и охарактеризованы виды корпоративных стратегий при формировании системы 

управления инновационностью предприятия. 

Ключевые слова: управление инновационностью предприятия, корпоративная стратегия, развитие, потенциал 

предприятия, рынок. 

 

Koleshchuk Orest  

MANAGEMENT OF INNOVATION OF THE ENTERPRISE IN THE SYSTEM OF FORMATION OF 

CORPORATE STRATEGY 

The article describes the main directions of the corporate strategy. Determined that permanent in modern conditions the choice 

of effective methods of management of innovative enterprises is one of the main problems in the formation of corporate strategy. 

The results confirm that the management of the innovativeness of enterprises is the key element of corporate strategy, which is 

the basis for the development of enterprises on the domestic and foreign markets. 

Determined that during the formulation of the management system innovation of the enterprise need to consider the impact of 

exogenous and endogenous factors, namely: the prediction of level of impact of the economic environment, analysis of potential 

possibilities of the enterprise, the system and methods of management of innovative enterprises on General business policies 

and the like. 

The main problems that need to be addressed when developing a management system innovation enterprise. Reviewed and an 

outline of the types of corporate strategies in the formation of a control system of innovative enterprises. 

Key words: management innovation of the enterprise, corporate strategy, development and potential of the enterprise, market. 

  


