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ПРІОРИТЕТИ ПАРТНЕРСТВА В МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В роботі опрацьовано засади ефективного партнерства у інновацій-
ному розвитку підприємств за умов глобалізації ринкового середо-
вища. Наведено результати досліджень сучасних аналітичних ін-
струментів в оптимізації стратегій кооперації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації, маркетинг, конкуренція, кооперація,
стратегія.

Розробка інструментів інтенсифікації і усталення розвитку
промисловості за умов сучасної ринкової кон’юнктури має пріо-
ритетне значення і визначає специфіку поточного етапу розвитку
методології маркетингу.

© Ю. С. Маліч, 2008



203

В існуючій науковій літературі пропонується досить широкий
спектр засобів моделювання інноваційного розвитку на основі
теорії імовірностей, теорії стратегічних ігор, математичної стати-
стики, теорії статистичних рішень, математичного програмуван-
ня, теорій корисності Неймана-Моргенштерна, системного аналі-
зу тощо [1, 2, 3]. Їх правильне використання в цілому дозволяє
оцінити основний спектр можливостей та варіантів прогресу ви-
робничо-комерційних систем відповідно до їх оптимальних про-
образів. Сфера актуальності наукових здобутків сьогодні в основ-
ному визначається неможливістю повної і достатньо конкретної
ідентифікації всіх можливих ускладнень у мінливому середови-
щі, необхідністю опанування нових форм інноваційного розвит-
ку, що виходять далеко за межі традиційних уявлень про конку-
рентну боротьбу, сегментування ринків і т. п. (табл. 1) [4, 5].

Таблиця 1.
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Характеристика Довгострокове
планування Стратегічне управління

Ціль
Розрахувати результати
діяльності на довго-
строковий період і ви-
значити ресурси

Забезпечити довгостро-
кові конкурентні пере-
ваги

Головна задача Максимізувати прибу-
ток

Компенсація слабких
сторін компанії і вико-
ристання сильних сто-
рін, а також можливос-
тей у зовнішньому се-
редовищі

Спосіб досягнення цілі Оптимальне викорис-
тання ресурсів

Встановлення відповід-
ності до невизначеного
і несталого ринкового
середовища

Інструментарій
Детерміновані матема-
тичні моделі різного
ступеню складності і
деталізації

SWOT-аналіз, матрич-
не позиціювання

Відношення до ринко-
вого середовища

Параметри ринкового
середовища — вихідні
дані для розрахунків

Найважливіший чинник
для вибору стратегії
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Закінчення табл. 1

Характеристика Довгострокове
планування Стратегічне управління

Критерії короткостро-
кової ефективності Рентабельність Усталеність до змін рин-

кового середовища

Відношення до персо-
налу

Один із ресурсів ком-
панії

Найважливіший і ви-
значальний ресурс

Сучасні уявлення щодо стратегічної взаємодії підприємств ба-
гато в чому сформовані аналітичним контекстом «невидимої ру-
ки» ринку у становленні рівноважних станів розвитку економіч-
них систем. Проте за втрати рівновагою значення визначальності
у прогнозуванні параметрів економічних систем, логічним на-
слідком став перехід маркетингової діяльності від концепції кон-
курентного протистояння до концепції розвитку ключових ком-
петенцій і динамічних можливостей.

Ключові компетенції нині являють собою сполучення досвіду,
організаційних навиків, технологічних і комерційних систем, що
створюють виняткову споживчу вартість і забезпечують корпо-
рації істотні, граничні конкурентні переваги. Саме такі переваги
не тільки ведуть до успіху в суперництві з іншими фірмами, але й
забезпечують розвиток фірми в умовах турбулентного ринкового
середовища.

Сутність ключових компетенцій полягає в тому, що їх не мож-
на одержати готовими, неможливо достовірно повторити харак-
терні риси внутрішньої організації компанії, спрощеним копію-
ванням сукупності організаційних одиниць, що мають прояв у
формальних контактах. Навіть коли реально компанія не володіє
кожною складовою системи створення споживчої вартості влас-
ної продукції, скопіювати її ключові компетенції конкурентам
однаково з абсолютною точністю не вдасться. Вагомість і важли-
вість ключових компетенцій для конкурентної переваги компанії
залежать від того, наскільки добре вона може підтримувати свою
перевагу в порівнянні з конкурентами і наскільки важко скопію-
вати ці компетенції.

Створення зовнішніх компетенцій здійснюється шляхом захоп-
лення вигідних ринкових позицій, їх розвитку та захисту. У ре-
зультаті таких дій компанія може одержати прибуток, що пере-
вищує середній рівень. До зовнішніх компетенцій відносяться за-
криті для конкурентів системи збуту, диференціація продукції
для окремих ринкових ніш і, внаслідок масштабності виробницт-
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ва, — низькі ціни. За Портером, структура промисловості най-
сильнішим способом впливає на правила конкуренції і вибір до-
ступних для фірми стратегій. Звичайно, в такій практиці страте-
гічного управління об’єктом аналізу і прийняття рішень є визна-
чений товар або вид послуг. Як правило, використовуючи цей
метод управління, керівники корпорації на засіданнях і зустрічах
обговорюють питання позиціювання, ціноутворення, собіварто-
сті продукції тощо. Переважно ці питання розглядаються в рам-
ках конкретного товару й аналогічної продукції конкуруючих
фірм [6].

 Досягнення довгострокової конкурентної переваги через по-
силення внутрішніх компетенцій здійснюється шляхом підви-
щення продуктивності і результативності функціонування фір-
ми. Цей підхід є розвитком організаційної економіки і дослі-
дженням технологічних і організаційних змін стосовно до питань
стратегії фірм. Насамперед, це специфічні для фірми можливості
й активи, що визначають успіх діяльності: розгалужену і дієву
систему збуту, ефективне виробництво, активний підрозділ діло-
вої розвідки. Відмітна риса цього стратегічного підходу полягає
в тому, що фірма, яка досягла високої організаційної і техноло-
гічної зрілості, зможе конкурувати на будь-яких ринках. У зв’яз-
ку з тим, що ключові компетенції впливають на загальний успіх
товарної політики, перемога або поразка в боротьбі за лідерство
у визначених компетенціях зазначають для майбутнього росту
корпорації набагато більше, ніж ринковий успіх окремого про-
дукту або послуги. Зміст такого посилання досить простий: аби
збільшити потенціал власного росту, корпорація повинна пере-
йти від позиціювання себе як продуцента кінцевих продуктів
і послуг до усвідомлення себе центром створення ключових ком-
петенцій і їхнього наступного використання в товарному пропо-
нуванні.

 Постійні зміни умов конкурентного середовища рано чи пізно
нівелюють існуючі ключові компетенції. Тому для того щоб «за-
лишатись на місці, компанії повинні бігти». Отже зростання ком-
панії залежить від створення майбутніх компетенцій уже сього-
дні. Але, щоб створювати компетенції для майбутнього, компанії
необхідні особливі якості — динамічні можливості. Зважаючи на
те, що досягнення світового лідерства у визначених ключових
компетенціях може зайняти від п’ятьох до десятьох років, послі-
довність у діях керівництва корпорації, а також вибір правильно-
го варіанту прискореного набуття бажаних активів (рис. 1), стає
одним із головних елементів успіху. Створення ключових компе-
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тенцій вимагає акумуляції й інтеграції звичок і досвіду, що зна-
ходяться як усередині, так і поза організацією. Тому у справі фор-
мування ключових компетенцій спроможність інтегрувати різні
навички і технології важлива настільки ж, наскільки і спромож-
ність винаходити нове.

 

Об’єднання фірм

Обмеження самостійності Відмова від самостійності

Кооперування фірм Інтеграція фірм

Відмова від
економічної
самостійності

Відмова
від економічної та

правової самостійності

Злиття Поглинання

Рис. 1. Варіанти організації співпраці підприємств

 Динамічні можливості, в першу чергу, — це спроможність фір-
ми до інтеграції різних технологій у кінцевій продукції, до роз-
робки і реформування зовнішніх і внутрішніх компетенцій, адек-
ватно відповідати швидко мінливим навколишнім умовам. Отже,
динамічні можливості відбивають спроможність організації ство-
рювати нові, передові форми ключових компетенцій у конкрет-
них обставинах, що склалися на ринку. Як відзначено на схемі,
що подається на рис. 2, управління компанією використовує ди-
намічні можливості для об’єднання, побудови і реформування
внутрішніх і зовнішніх компетенцій. Основою динамічних мож-
ливостей служить орієнтація компанії на бізнеси-процеси, фор-
мування потужного інноваційного потенціалу та ефективної ін-
новаційної політики. Завдяки цим елементам підприємство має
змогу створювати компетенції залежно від обраної стратегії та
природи конкуренції.

Сенс утворення альянсів в економіці визначається балансом
між конкуренцією і кооперацією у досягненні межових можливо-
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стей отримання прибутків. При цьому, перша з зазначених скла-
дових є домінуючою, особливо в сфері інноваційного розвитку,
де запобігання і перерозподіл ризиків (рис. 3) є визначальною за-
порукою успіху [7].

 

 

Рис. 2. Основні складові
конкурентоспроможності підприємства
за умов мінливого ринкового середовища

Окрім іншого, інноватор має забезпечити або швидку комер-
ціалізацію результатів у глобальних масштабах, або потужний
захист виключних прав на інтелектуальну власність у світі [8].
Частіше за все це можливо лише у форматі широкого партнерст-
ва з потужними гравцями цільового ринку (рис. 4).

Усвідомлення потреб у формуванні потужних за комерційни-
ми, дослідницькими та фінансовими можливостями економічних
угруповувань у процесі розвитку інновацій призвело до перегля-
ду методології маркетингого забезпечення запровадження якісно
нового в бізнес-практику, пріоритетів державного регулювання
систем господарювання (рис. 5).
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Рис. 3. Основні шляхи перерозподілу ризиків

Рис. 4. Визначення потенціалу партнерства
для промислових підприємств
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Стратегія фірм,
їх структура
і конкуренти

Родинні
і підтримуючі

галузі

Факторні
умови

Умови
попиту

Рис. 5. «Національний ромб» за М. Портером

У цій ситуації подальшого вдосконалення потребує законо-
давство України, особливо в частинах, що визначають кількісні
формалізовані процедури контролю антиконкурентних угод (рис.
6) [9].

Рис. 6. Напрямки контролю за антиконкурентними діями

Значний потенціал вдосконалення в маркетинговій методоло-
гії мають рішення щодо збереження унікальності на ринку та са-
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моідентичності підприємств у межах утворюваних стратегічних
альянсів, методики прогнозування, орієнтовані на повномасш-
табне використання можливостей економічного розвитку за умов
мінливої кон’юнктури.
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ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМИ

Узагальнено трактування терміну «інновація». Визначено сферу прик-
ладання інноваційної праці. Виділено особливості інноваційної праці
на стадії створення та використання інновацій. Розкрито соціально-
економічну форму інноваційної праці. Наведено порівняльну харак-
теристику традиційної та інноваційної праці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інновація, інноваційна праця, особливості іннова-
ційної праці, соціально-економічна форма інноваційної праці.




