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АНОТАЦІЯ. Розглянуто базові положення концепції відкритих інно-
вацій. Запропоновано авторський підхід до визначення рівня іннова-
ційної відкритості компанії. Виокремлено основні типи стратегічної
поведінки організацій за критерієм ступеня їх інноваційної відкритості
та обґрунтовано їх особливості.
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены основные положения концепции откры-
тых инноваций. Предложен авторский подход к определению уровня
инновационной открытости компании. Выделены основные типы
стратегического поведения организаций в зависимости от степени их
инновационной открытости и обоснованы их особенности.
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ABSTRACT. The paper focuses on the open innovation concept. There is
author’s approach to assessing the level of company’s openness in
innovation and external linkages. A typology of innovation strategies
according to different degrees of organization’s openness in innovation
and external knowledge sources is proposed as a result of the study.
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Зростання ринкового суперництва стимулює розробку нових
засобів боротьби за інтелектуальні ресурси, підходів до викорис-
тання винаходів і відкриттів, шляхів захисту інформації та ін-
струментів контролю над знаннями. За таких умов відкриті інно-
вації стають актуальною моделлю продукування та втілення
нових наукових, технологічних і виробничих ідей за допомогою
механізмів інноваційної взаємодії. Згідно концепції відкритих ін-
новацій перспективні новаторські ідеї можуть генеруватися не
лише у внутрішньому середовищі компанії, але й поза його ме-
жами. Деякі з цих ідей успішно втілюються у інноваційних роз-
робках, проте їх значна частина не знаходить свого застосування.
Таким чином, виникають «надлишкові» знання, що можуть бути
використані у процесі функціонування будь-якої бізнес-моделі,
незалежно від джерела їх походження [2, с. 117].

Ступінь інноваційної відкритості компанії можна пояснити
через активність її інноваційної співпраці зі споживачами, поста-
чальниками, старт-ап («start-up») та спін-офф («spin-off») компа-
ніями, університетами, державними лабораторіями, учасниками
галузевих консорціумів та іншими суб’єктами інноваційного
процесу з метою створення та просування на ринок продуктових
і (або) процесних нововведень.

Залежно від ступеня інноваційної відкритості організації мо-
жна виокремити чотири основних типи інноваційних стратегій
[1; 2; 3; 5]: «закриті» інноватори («closed innovators»); «напіввід-
криті» інноватори («semi-open innovators»); «відкриті» інновато-
ри («open innovators») та «зовнішні» інноватори («external
innovators»).

Згідно стратегії закритих інновацій компанії самостійно гене-
рують ідеї, розробляють їх, створюють на цій основі інновацій-
ний продукт та займаються його ринковим просуванням. Проте у
сучасних умовах розвитку мережевої економіки та підсилення
інформаційної складової у взаємодії суб’єктів інноваційного
процесу, організації, що свідомо ізолюють власне внутрішнє се-
редовище, керуючись загрозою втрати інноваційних ідей, знань
чи ключових компетенцій, значно обмежують свої інноваційні
можливості.

«Напіввідкриті» інноватори характеризуються високим рівнем
інноваційної сприйнятливості, однак вони не відчувають додат-
кової потреби у залученні зовнішніх джерел знань для успішної
інноваційної діяльності. Дотримуючись такого типу стратегічної
поведінки, фірми генерують і втілюють інноваційні ідеї переваж-
но за рахунок внутрішніх джерел, проте на певних стадіях інно-
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ваційного процесу можуть частково надавати доступ до власних
винаходів та розробок і залучати зовнішніх партнерів з іннова-
ційної співпраці для відкритого обміну знаннями, технологіями
та компетенціями.

Стратегія відкритих інновацій передбачає активну взаємодію
організації із агентами зовнішнього середовища та дозволяє сфо-
рмувати оптимальну модель інноваційного процесу із залученням
як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів. В основу стратегії зовні-
шніх інновацій покладено концепцію, за якою більшість іннова-
ційних ідей виникає за межами організації. Компанія, що дотри-
мується такої стратегії, здобуває конкурентні переваги за рахунок
використання зовнішніх джерел знань для створення нового про-
дукту і забезпечення його комерціалізації у співпраці з іншими
економічними суб’єктами.

Стратегічна поведінка «відкритих» та «зовнішніх» інноваторів
є спорідненою, адже обидва типи стратегій передбачають, що
ключове ядро інноваційного потенціалу організації знаходиться
поза її межами. Проте існує низка відмінностей, які стосуються,
передусім, проблемних аспектів управління інтелектуальною
власністю та специфіки побудови міжорганізаційних мереж [4, с.
635]. Так, відкриті інновації спрямовані на спільне відтворення
знань з метою подальших досліджень («joint knowledge co-
creation relationships»), при цьому зовнішні інновації мають на
меті ефективне використання вже наявних знань через механізми
інноваційного партнерства («knowledge transaction relationships»).

Необхідно зазначити, що впровадження моделі відкритих ін-
новацій має свої обмеження, передусім, ризики втрати знань і
ключових компетенцій, проблеми контролю об’єктів інтелектуа-
льної власності, збільшення обсягів координаційних витрат та
необхідність здійснення структурних внутрішньоорганізаційних
змін. Проте наведені протиріччя не зменшують значення моделі
відкритих інновацій для розвитку організації, а лише ставлять під
сумнів можливість її універсального використання стосовно ін-
новаційних систем із різними характеристиками.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІНОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДОРЮВАННЯ

АНОТАЦІЯ. Розглянуті питання інноваційного розвитку як основи
економічної безпеки підприємства. Доведено взаємозв’язок між еко-
номічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства. Визна-
чено чинники, що стримують інноваційний розвиток та загрожують
економічній безпеці українських підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інноваційний розвиток, економічна безпека.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы активизации инновационного
развития как основы экономической безопасности предприятия. До-
казана взаимосвязь между экономической безопасностью и иннова-
ционным развитием предприятия. Определены факторы, которые
сдерживают инновационное развитие и угрожают экономической бе-
зопасности украинских предприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное развитие, экономическая безо-
пасность.




