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Копча Ю. Ю. Стратегічні детермінанти формування конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємства
Метою наукової статті є визначення та дослідження базису стратегічних детермінант формування конкурентних переваг інноваційного розвит-
ку підприємства. Використовуючи методи аналізу, систематизації, узагальнення та синтезу, були досліджені праці вітчизняних і закордонних на-
уковців щодо особливостей забезпечення стратегічних детермінант формування конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємства. 
Зазначено, що стратегічні детермінанти інноваційного розвитку підприємства – це причини, фактори та умови, які спонукають керівництво 
підприємства до дій, управлінських рішень і розробки бізнес-моделей, котрі ведуть до формування інноваційних стратегій розвитку, що реалізо-
вуються шляхом використання сучасних інноваційних, цифрових, процесно-орієнтованих і когнітивних інструментів, призначених для досягнення 
довгострокових цілей підприємства в забезпеченні конкурентних переваг. У результаті дослідження сформовано та обґрунтовано структурну 
побудову стратегічних детермінант інноваційного розвитку підприємства в умовах досягнення конкурентних переваг. Виявлено основні тенденції 
сучасних аспектів конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємств. Розглянуто особливості формування інноваційного розвитку конку-
рентних переваг підприємства в межах стратегічних детермінант. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення прак-
тичних аспектів стратегічних детермінант формування конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємств в умовах кризи. Поглиблення 
дослідження у напрямі використання конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємствами у сфері управління економічним потенціалом.
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Kopcha Yu. Yu. The Strategic Determinants of Formation of Competitive Advantages of Innovative Development of Enterprise
The scientific article is aimed at defining and studying the basis of strategic determinants of the formation of competitive advantages of innovative develop-
ment of enterprise. Using methods of analysis, systematization, generalization and synthesis, the works of domestic and foreign scholars on the peculiarities of 
ensuring strategic determinants of the formation of competitive advantages of innovative development of enterprise were studied. It is noted that the strategic 
determinants of innovative development of enterprise are the reasons, factors and conditions that encourage the management of enterprise towards activities, 
managerial decisions and development of business models that lead to the formation of innovative development strategies implemented through the use of 
modern innovative, digital, process-oriented and cognitive instruments designed to achieve long-term goals of the enterprise in ensuring competitive advan-
tages. As a result of the research, the structural construction of strategic determinants of innovative development of enterprise in the conditions of achieving 
competitive advantages is formed and substantiated. The main tendencies of modern aspects of competitive advantages of innovative development of enter-
prises are identified. The peculiarities of formation of innovative development of competitive advantages of enterprise within terms of strategic determinants 
are considered. Prospects for further research in this direction are the definition of practical aspects of strategic determinants of the formation of competitive 
advantages of innovative development of enterprises in a crisis. Deepening the research is directed towards the use of competitive advantages of innovative 
development by enterprises in the field of management of economic potential.
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Сучасні мінливі умови господарювання став-
лять перед вітчизняними підприємствами 
проблему формування та забезпечення на-

лежного рівня власних конкурентних переваг. Осо-
бливо гостро таке завдання відчувається в серед-
овищі зростаючого інноваційного розвитку, у якому 
діють підприємства. Умови, що складаються, свідчать 
про необхідність формування конкурентних переваг 
саме інноваційного розвитку, незалежно від виду чи 
напряму діяльності підприємств. Нині підприємства, 

що прагнуть здійснювати діяльність належним чи-
ном, досягати поставлених цілей, мають враховувати 
складні умови економічних і соціальних перетворень, 
темпи цифровізаційних процесів, адаптації до кризо-
вого зовнішнього впливу та відповідно спрямовува-
ти стратегії на інноваційний розвиток, який повинен 
мати випереджаючий характер. 

Цифровізаційні трансформації, глобальні трен-
ди, посилення світових інтеграційних процесів спри-
чинюють зміни в конкурентному середовищі, транс-
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формуючи підходи до формування детермінант інно-
ваційного розвитку підприємств, і викликають необ-
хідність застосування стратегічних підходів. Саме 
стратегічні детермінанти формування конкурентних 
переваг інноваційного розвитку дозволять підприєм-
ствам адекватно реагувати на зміни, кризове середо-
вище, виклики цифрової економіки та застосовувати 
випереджаючий розвиток науково-технічного про-
гресу та інновацій. 

Окремі питання щодо формування конкурент-
них переваг інноваційного розвитку підприємств в 
умовах змін, адаптації та трансформацій систем за-
безпечення їх діяльності у своїх працях розглядали 
Головчук Ю., Пчелянська Г. [3], Дончак Л., Семчук І. 
[10], Ілляшенко С., Шипуліна Ю., Ілляшенко Н. [11], 
Квілінський С., Кужіор А. [7], Ковальчук А. [5], Ко-
ритко Т., Бріль І., Пілецька С., Ареф’єва О., Ареф’єв С.  
[8], Мних О. [6], Причепа І. [1; 9], Прохорова В., Ко-
валенко Д. [4] та інші. Проте, попри уже проведе-
ні дослідження, слід зауважити, що питання щодо 
стратегічних детермінант формування конкурентних 
переваг саме інноваційного розвитку підприємства 
залишається перспективним актуальним науковим 
завданням, яке потребує детального розгляду. 

Метою наукової статті є визначення та дослі-
дження базису стратегічних детермінант формуван-
ня конкурентних переваг інноваційного розвитку 
підприємства в умовах постійних змін та адаптацій. 

Інноваційний розвиток вітчизняних підприємства 
завжди базувався на процесах удосконалення 
виробничих потужностей, результатах науково-

технічних розробок, а нині й на цифрових трансфор-
маціях. Водночас необхідно наголосити на доволі 
слабких виявленнях саме стратегічного характеру 
у формуванні конкурентних переваг інноваційного 
розвитку підприємств, що зумовлено змінністю еко-
номічного та соціального середовища, неусталеним 
нормативним і правовим полем та змінністю струк-
турних трансформацій. Ефективним інструментом 
формування та реалізації конкурентних переваг 
підприємства в умовах динамічного та непередба-
чуваного середовища господарювання є стратегічне 
планування й управління діяльністю підприємства. 
Варто наголосити на зростанні ролі саме страте-
гічного забезпечення конкурентоспроможності та 
формуванні стратегічних конкурентних переваг, що 
дозволяє побудувати гнучку та реактивну систему 
управління конкурентоспроможністю підприємства 
через формування та розвиток його стійких конку-
рентних переваг у довгостроковій перспективі [1]. 
Тобто стратегічні детермінанти реалізації конкурент-
них перервах інноваційного розвитку підприємства 
мають враховувати необхідність загального та по-
стійного розвитку конкурентного середовища, що 
забезпечить ефективність інновацій у стратегічному 
полі діяльності підприємств. 

Зауважимо, що сучасний період розвитку еко-
номіки країни супроводжується кризовими явища-
ми, які спостерігаються в різноманітних галузях, 
бізнесі та підприємствах. Зміни рівня невизначенос-
ті зовнішнього середовища спонукає підприємства 
до пошуку шляхів удосконалення його діяльності 
та адаптації до них шляхом формування потенціалу 
й урахування особливостей конкурентної переваги 
функціонування на вибраних ринках через детермі-
нанти стратегічного управління [2, с. 5] та інструмен-
ти інноваційного розвитку. Особливо це стосується 
підприємств, які прагнуть забезпечити стратегічну 
стійкість власних конкурентних переваг на засадах 
інновінгу, тобто сучасний розвиток підприємств має 
ґрунтуватися на досягненні належного рівня іннова-
ційного зростання. 

Стратегічні детермінанти інноваційного розви-
тку підприємства – це причини, фактори й умо-
ви, які спонукають керівництво підприємства 

до дій, управлінських рішень і розробки бізнес-моде-
лей, що ведуть до формування інноваційних стратегій 
розвитку, які реалізовуються шляхом використання 
сучасних інноваційних, цифровізаційних, процесно-
орієнтованих і когнітивних інструментів, що призначе-
ні для досягнення довгострокових цілей підприємства 
в забезпеченні конкурентних переваг (рис. 1). 

Серед причин, які формують конкурентні пере-
ваги підприємств, – відсутність швидкого реагування 
на зміни «правил гри» на ринку й очікування ризику 
втрати діяльності на цьому ринку. Тобто, основними 
причинами зниження конкурентоспроможності під-
приємств є: 
 погіршення якості ресурсів (низька кваліфіка-

ція, витрати тощо); 
 зниження тиску споживачів; 
 старіння технології; 
 неправильні цілі та завдання; 
 втрата швидкого пристосування підприєм-

ством; 
 ослаблення внутрішньої конкуренції; 
 коливання кон’юнктури ринку; 
 зниження конкурентного потенціалу; 
 відсутність чіткої стратегії [3, с. 68]. 

Відповідно, у межах стратегічних детермінант 
інноваційного розвитку конкурентних переваг осно-
вними причинами є: 
 пошук інструментів стимулювання інновацій-

ного розвитку підприємства; 
 забезпечення конкурентних переваг та інно-

ваційних інтересів підприємства та його ре-
сурсів; 

 задоволення потреб споживачів і виробників у 
довгостроковій перспективі; 

 структурні зміни у здійсненні господарської 
діяльності.
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Стратегічні детермінанти інноваційного розвитку підприємства
 

Умови  Причини  

Фактори  

 

– інноваційні зміни;
– економічний розвиток; 
– адаптивність;
– невизначеність і ризик;
– вільний доступ до інноваційних ресурсів;
– цифровізація суспільства та економіки;
– зміни та розвиток

– пошук інструментів стимулювання 
інноваційного розвитку підприємства;
– забезпечення конкурентних переваг 
та інноваційних інтересів підприємства 
та його ресурсів;
– задоволення потреб споживачів 
і виробників у довгостроковій перспективі;
– структурні зміни у здійсненні 
господарської діяльності

 
 

Внутрішні фактори  
– вид діяльності та галузь;  
– форма власності та розміри підприємства; 

 –
 
фінансовий стан підприємства;

 –
 
розподіл активів і пасивів; 

  –
 
фінансування інноваційних продуктів; 

 
–

 

упровадження інновацій

 

Зовнішні фактори  
– фактори виробництва;  
– зміна кон’юнктури ринку;  
– Індустрія 4.0;  
– державне регулювання інноваційної  
діяльності підприємства;  
– науково-технічний прогрес  

Дії  Рішення Бізнес-моделі  

Інноваційні стратегії розвитку  

Інноваційні 
інструменти  

Цифрові
інструменти  

Процесно-орієнтовані
інструменти  

Стратегічні цілі забезпечення конкурентних переваг підприємства  

Когнітивні
інструменти  

Рис. 1. Структурна побудова стратегічних детермінант інноваційного розвитку підприємства в умовах досягнення 
конкурентних переваг

Джерело: авторська розробка.

Причини як складова детермінант визнача-
ються факторами, які через непередбачува-
ність навколишнього середовища, а також 

суб’єктивність функціонування підприємств стиму-
люють появу новітніх методів інноваційного розви-
тку конкурентних переваг підприємства в стратегіч-
ній перспективі, що дозволяють максимальним чи-
ном зіставити та використати внутрішній потенціал 
підприємства з можливостями та загрозами зовніш-

нього оточення [4]. Фактори інноваційного розвитку 
конкурентних переваг підприємства, які впливають 
на дії та рішення, визначаються у внутрішньому та 
зовнішньому колі діяльності підприємства. Так, вну-
трішніми факторами виступають: вид діяльності та 
галузь; форма власності та розміри підприємства; 
фінансовий стан підприємства; розподіл активів та 
пасивів; фінансування інноваційних продуктів; упро-
вадження інновацій. Зовнішні фактори відображають 
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середовище функціонування підприємства: фактори 
виробництва; зміна кон’юнктури ринку; Індустрія 4.0; 
державне регулювання інноваційної діяльності під-
приємства, науково-технічний прогрес. Умовами ін-
новаційного розвитку конкурентних переваг підпри-
ємства, що сформувалися під дією факторів і причин, 
є: інноваційні зміни; економічний розвиток і адаптив-
ність [5]; невизначеність і ризик; вільний доступ до 
інноваційних ресурсів; цифровізація суспільства та 
економіки; зміни та розвиток.

Водночас стратегічні детермінанти створюють 
теоретико-методологічний базис розробки та впро-
вадження ефективних управлінських рішень, орієн-
тованих на прийняття превентивних заходів стосовно 
проблем, що виникають перед сучасним підприєм-
ством [4]. Розробка інноваційних стратегій розви-
тку підприємства вимагає визначення, розробки й 
обов’язкового впровадження новітніх інструментів 
розвитку, до яких можемо віднести інноваційні, циф-
рові, процесно-орієнтовані та когнітивні інструменти. 
Використання інноваційних інструментів досягнення 
цілей специфічних стратегій розвитку визначає ін-
новаційний характер конкурентних переваг підпри-
ємства завдяки новітнім технологіям виробництва, 
науково-технічним розробкам, які забезпечать конку-
рентоспроможність виробництва та продукції. 

Цифрові інструменти є результатам посилення 
процесів цифровізації, розвитком Індустрії 
4.0, які передбачають активне використання 

цифрових даних і методів для забезпечення модер-
нізації та трансформації виробництв, ресурсів і до-
сягнення конкурентоспроможності у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі. Не розкритий потенціал 
цифрових технологій та їх ефектів в економіці та в 
системах менеджменту вітчизняних підприємств за-
тримує стратегічні перспективи багатофункціональ-
ного розвитку в аспектах підтримання соціальних, 
економічних та екологічних функцій підприємства та 
його конкурентних переваг. Від того, наскільки вміло 
будуть використовуватися цифрові інструменти для 
цілей розвитку взаємопов’язаних ринкових агентів, 
буде залежати поява нових точок економічного зрос-
тання, у тому числі на стратегічному та інноваційному 
рівнях [6, с. 144]. У кризовий ковідний період завдя-
ки використанню цифрових інструментів підприєм-
ствам вдалося забезпечити свою діяльність на опера-
тивному рівні, тому їх активне включення у стратегії 
розвитку є необхідністю, продиктованою умовами. 

Процесно-орієнтовані інструменти інноваційно-
го розвитку конкурентних переваг передбачають орі-
єнтування стратегій на процеси їх забезпечення. Вод-
ночас процесно-орієнтовані інструменти дозволяють 
довести мету стратегії до конкретних завдань у роботі 
підрозділів і працівників підприємства; забезпечити в 
роботі підрозділів дієвість інструментів контролю та 
коригування, пов’язаних зі стратегічними завданнями 

підприємства [4] на шляху до конкурентних переваг. 
Тобто, такі інструменти мають використовуватися ра-
зом із іншими видми, що дозволить сформувати ціліс-
ну систему досягнення стратегічних цілей. 

Заходи щодо організації впровадження когні-
тивних технологій та інструментів на підприємстві 
можуть використовуватися з метою вдосконален-
ня процедур прийняття рішень у рамках створення 
програми розвитку та технічного переоснащення 
підприємства [7]. Когнітивні інструменти, що вико-
ристовуються в контексті стратегічних детермінант 
інноваційного розвитку, сприяють розвитку інтелек-
туального капіталу [8] та дозволяють максимально 
залучити потенціал персоналу до формування конку-
рентних переваг, визначаючи унікальні особливості 
стратегічних детермінант. 

У використанні стратегічних детермінант ін-
новаційного розвитку конкурентних переваг 
підприємства особливий інтерес представляє 

процесний підхід до інноваційного функціонуван-
ня систем підприємства, що базується на розумінні 
діяльності підприємства як сукупності бізнес-про-
цесів. При цьому інноваційне бізнес-моделювання з 
максимальною наближеністю до дійсності дозволяє 
вибрати та перевірити шляхи поліпшення діяльності 
підприємства, без необхідності проведення реаль-
них експериментів і, тим самим, відбити отримані 
результати в напрямках стратегічного розвитку [4]. 
Також зауважимо, що концепція стратегічного інно-
ваційного бізнес-моделювання розвитку конкурент-
них переваг підприємства базується на ряді принци-
пів, таких як самоорганізація, рефлексія, обмежена 
раціональність, диверсифікація, самовизначення, 
альтернативне планування, резервування ресурсів і 
постійної адаптації до змін. 

Враховуючи структурну побудову та тенденції 
діяльності підприємств в умовах кризових піків сьо-
годення, формуючи стратегічні детермінанти інно-
ваційного розвитку підприємства задля досягнення 
конкурентних переваг, необхідно враховувати від-
повідні особливості (рис. 2) [9], які визначають місце 
кожного підприємства на конкурентних ринках. 

Процес формування стратегій інноваційного 
розвитку підприємства та забезпечення при цьому 
конкурентних переваг потребує визначення основних 
векторів, які є складовими інноваційної діяльності: 
 інноваційний розвиток техніко-технологічної 

бази на підприємстві; 
 інноваційний розвиток трудових ресурсів 

підприємства; 
 інноваційний розвиток управлінської діяль-

ності підприємства; 
 створення нової продукції, послуг. 

При цьому в межах формування та впроваджен-
ня стратегії інноваційного розвитку підприємств важ-
ливого значення набуває оцінка й аналіз потенційних 
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1. Високий рівень динамічності зовнішнього середовища господарювання вимагає від підприємств
розробки та впровадження ефективної системи стратегічного управління, що дозволяє: забезпечити
життєздатність і стійкість на ринку; досягнути високого рівня конкурентоспроможності підприємства
та стійкість на ринку; досягнути високого рівня конкурентоспроможності підприємства 
за швидкозмінюваних умов господарювання

2. На мінливих ринках успіх матимуть тільки стратегічно орієнтовані підприємства, що забезпечує їм
стійку ринкову позицію, високу чутливість до змін і здатність швидко адаптуватися до нових вимог

3. Сформований та ефективно реалізований стратегічний набір підприємства може стати дієвим
інструментом у конкурентній боротьбі на агресивних ринках

4. Успіх на ринку в довгостроковій перспективі можуть забезпечити конкурентні переваги високого
рангу, що ґрунтуються на результатах інтелектуальної та інноваційної діяльності підприємства
з умілим використанням інформаційних ресурсів і людського капіталу господарюючих суб’єктів

5. Інновації та нові знання є джерелом якісних перетворень, що забезпечують основу стійкого 
економічного зростання на довгострокову перспективу

6. Стратегія «блакитного океану» та реінжиніринг бізнес-процесів можуть забезпечити основу
недосяжності для конкурентів на досить тривалий проміжок часу

Рис. 2. Особливості формування конкурентних переваг інноваційного розвитку підприємства  
в межах стратегічних детермінант

Джерело: побудовано авторами на основі [9].

ризиків для прогнозування результатів і коригування 
впроваджень. Водночас процеси формування та ре-
алізації стратегії потребують постійного контролю, 
основне призначення якого полягає у виявленні від-
хилень від плану в ході реалізації стратегії та внесен-
ня коригувань шляхом аналізу причин виникнення 
відхилень, їх можливих наслідків для стратегічного 
плану в цілому та вироблення рішень, спрямованих 
на виправлення негативних наслідків або швидкого 
використання наявних можливостей [10]. Остаточне 
рішення щодо вибору напряму розвитку приймаєть-
ся за результатами їх техніко-економічного обґрунту-
вання з урахуванням можливих сценаріїв зміни умов 
зовнішнього макро- та мікросередовища (принаймні 
песимістичного, оптимістичного, номінального) [11]. 
Отже, формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємств і забезпечення її конкурентних переваг 
потребує використання методів аналізу, оцінки та 
контролінгу, що стане одним із внутрішніх факторів 
стратегічних детермінант. 

Сформовані стійкі конкурентні переваги інно-
ваційного розвитку підприємств на ринку промисло-
вих товарів і послуг допоможуть їм зайняти бажану 
конкурентну позицію, забезпечити ефективну комер-
ційну діяльність у довгостроковій перспективі та до-

сягти максимального синергетичного ефекту від цієї 
діяльності на конкурентному ринку [12]. У сучасних 
умовах, що склалися, підприємства, які приділяють 
достатньо уваги стратегічним планам і формують їх на 
основі детермінант інноваційного розвитку, зможуть 
у найшвидші терміни досягнути належного рівня кон-
курентоздатності на ринках, зайняти вигідні позиції 
серед партнерів, постачальників і стейкхолдерів. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, вітчизняним підприємствам, що 

прагнуть забезпечення інноваційного розвитку, необ-
хідно враховувати стратегічні детермінанти досягнен-
ня конкретних переваг. Умови цифрової економіки, 
процеси адаптації до них та темпи випереджаючого 
розвитку економіки знань спонукають підприємства 
до постійних пошуків актуальних напрямів реаліза-
ції інноваційних стратегій, що в довгостроковій пер-
спективі дозволить забезпечити високий рівень кон-
курентних переваг. 

Результатами дослідження є сформована та 
обґрунтована структурна побудова стратегічних де-
термінант інноваційного розвитку підприємства в 
умовах досягнення конкурентних переваг. Виявлено 
основні тенденції сучасних аспектів конкурентних 
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переваг інноваційного розвитку підприємств. Роз-
глянуто особливості формування інноваційного роз-
витку конкурентних переваг підприємства в межах 
стратегічних детермінант. 

Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямі є визначення практичних аспектів стра-
тегічних детермінант формування конкурентних пе-
реваг інноваційного розвитку підприємств в умовах 
кризи, а також поглиблення дослідження в напрямі 
використання конкурентних переваг інноваційного 
розвитку підприємствами у сфері управління еконо-
мічним потенціалом.                     
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Ястремська О. М., Ястремська О. О. Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти  
стану та процесу розвитку

Стаття присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів капіталізації підприємств. Згідно з теоретичним аспектом визначено, що 
капіталізація розглядається як явище (стан), процес та економічні відносини. У цілому, під капіталізацією підприємств доцільно розуміти на-
копичення капіталу. У зв’язку з тенденціями гуманізації та соціалізації, переважання в економічних відносинах концепції динамічних компетент-
ностей до складових капіталізації відносять капіталізацію не тільки ринкову, а й людського капіталу, інтелектуальної власності, екологізації, 
іміджу, ділових відносин, що відповідають особливостям нової економіки та ґрунтуються на інвестиційній діяльності підприємств, що сприяє 
нарощуванню їх капіталу. У практичному аспекті капіталізація підприємств досліджена стосовно оцінювання її стану та розвитку. У практич-
ному аспекті доведено доцільність використання поняття капіталізації як явища (стану). З використанням методу багатовимірного фактор-
ного аналізу, а саме – методу головних компонент, обґрунтовано систему часткових показників оцінювання стану та розвитку капіталізації 
підприємств як явища. Основними показниками обрано питому вагу: реальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємства в загальному 
обсязі інвестицій; інвестицій в основний капітал у власному капіталі; реальних інвестицій за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства 
в загальному обсязі інвестицій; інвестицій у рекламу в загальному обсязі інвестицій в інновації; капітальних інвестицій у матеріальні активи в 
загальному обсязі капітальних інвестицій; інвестицій на обчислювальну техніку та програмне забезпечення в загальному обсязі інвестицій у не-
матеріальні активи; інвестицій на інновації в загальному обсязі інвестиції; інвестицій на інформатизацію в загальному обсязі інвестицій; інвес-
тицій у нематеріальні активи в загальній вартості необоротних активів; інвестицій у нематеріальні активи в загальній вартості активів, що 
об’єднані в інтегральний показник капіталізації методом адитивної згортки. Окремі значення інтегрального показника підприємства за певний 
рік характеризують стан його капіталізації, а їх значення за декілька років – процес розвитку капіталізації. На прикладі 19 підприємств методом 
кластерного аналізу згруповано підприємства в однорідні групи для порівняння результатів їх капіталізації. У результаті використання озна-
чених методів доведено суттєвий вплив на її розвиток нових складових капіталізації – капіталізації інтелектуальної власності, нематеріальних 
активів, комунікацій, яким доцільно приділяти найбільшу увагу в процесі управління розвитку капіталізації.
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