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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Семенова, В. Г. Інноваційний розвиток підприємств в контексті диверсифікації діяльності. Вісник соціальноекономічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський
національний економічний університет. 2019. № 2-3 (70-71). С. 219–226.
Анотація. У статті досліджено значення інноваційного розвитку підприємств у сучасних умовах
господарювання. Визначено, що поступальний інноваційний розвиток дозволить підприємству успішно
функціонувати у ринковому середовищі та ефективно використовувати власні ресурси у довгостроковій
перспективі. Предмет дослідження – диверсифікація діяльності підприємства. Мета статті – дослідження
диверсифікації діяльності в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сучасних умовах
господарювання. Узагальнено основні принципи управління інноваційним розвитком підприємства.
Обґрунтовано, що стратегія диверсифікації є важливим напрямком інноваційного розвитку підприємств.
Зазначено, що функціонування підприємства в конкурентному середовищі в епоху стрімких технологічних змін
вимагає постійної адаптації та моніторингу ефективності напрямків діяльності. У цьому контексті
диверсифікація діяльності стає необхідним засобом розширення сфер інвестування, забезпечення стійкості
підприємства та зниження рівня ризиків. Узагальнено різні підходи до класифікації диверсифікації діяльності.
Досліджено основні причини диверсифікації підприємницької діяльності. Визначено, що незалежно від
напрямку діяльності, в сучасних умовах функціонування досягнення ефективності стратегії диверсифікації
можливе лише за умови активного застосування інноваційних розробок в обраних напрямках. Запропонована
система критеріїв ефективності диверсифікації діяльності підприємства з урахуванням не тільки поточної
прибутковості та результативності діяльності, а також і стратегічної перспективи та зміни
конкурентного становища на ринку. До основних критеріїв відносяться: прибутковість; підвищення якості
продукції (послуг); зниження рівня підприємницьких ризиків; активізація інноваційного розвитку; підвищення
якості технології виробництва (послуг); створення стійких конкурентних переваг; освоєння нових галузей та
сфер діяльності; зростання ринкової вартості підприємства.
Ключові слова: інноваційний розвиток підприємств; диверсифікація діяльності; конкуренція; підприємницькі
ризики; конкурентні переваги; критерії ефективності.
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Семенова, В. Г. Инновационное развитиe предприятий в контексте диверсификации деятельности. Вестник
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Аннотация. В статье исследовано значение инновационного развития предприятий в современных условиях
хозяйствования. Определено, что поступательное инновационное развитие позволит предприятию успешно
функционировать в рыночной среде и эффективно использовать собственные ресурсы в долгосрочной
перспективе. Предмет исследования – диверсификация деятельности предприятия. Цель статьи –
исследование диверсификации деятельности в контексте обеспечения инновационного развития предприятий
в современных условиях хозяйствования. Обобщены основные принципы управления инновационным развитием
предприятия. Обосновано, что стратегия диверсификации является важным направлением инновационного
развития предприятий. Функционирование предприятия в конкурентной среде в эпоху стремительных
технологических изменений требует постоянной адаптации и мониторинга эффективности направлений
деятельности. Диверсификация деятельности становится необходимым средством расширения сфер
инвестирования, обеспечения устойчивости предприятия и снижения уровня рисков. Обобщены различные
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подходы к классификации диверсификации деятельности. Исследованы основные причины диверсификации
предпринимательской деятельности. Определено, что независимо от направления деятельности, в
современных условиях функционирования достижение эффективности стратегии диверсификации возможно
лишь при условии активного применения инновационных разработок в выбранных направлениях. Предложена
система критериев эффективности диверсификации деятельности предприятия с учетом не только текущей
прибыльности и результативности деятельности, а также стратегических перспектив и изменения
конкурентного положения на рынке. К основным критериям относятся: прибыльность; повышение качества
продукции (услуг); снижение уровня предпринимательских рисков; активизация инновационного развития;
повышение качества технологии производства (услуг); создание устойчивых конкурентных преимуществ;
освоение новых отраслей и сфер деятельности; рост рыночной стоимости предприятия.
Ключевые слова: инновационное развитие предприятий; диверсификация деятельности; конкуренция;
предпринимательские риски; конкурентные преимущества; критерии эффективности.
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Abstract. The article investigates the importance of enterprises innovative development in modern economic conditions.
It is determined that sustained innovative development will allow the enterprise to successfully operate in the market
environment and effectively use own resources in the long term. The subject of study is an enterprise activity
diversification. The purpose of article is to investigate of activity diversification in the context of providing an
enterprises innovative development in modern economic conditions. The basic principles of enterprise innovative
development managing are summarized. It is proved that the diversification strategy is an important direction of
enterprises innovative development. The functioning of the enterprise in a competitive environment in the rapid
technological changes era requires constant adaptation and monitoring of activity directions effectiveness.
Diversification of activity is becoming a necessary means of expanding the scope of investment, ensuring of the
enterprise sustainability and reducing risks level. Different approaches to the classification of activity diversification
are generalized. The main reasons for the entrepreneurial activity diversification are investigated. It has been
determined that, regardless of activity direction, in modern conditions of functioning, the achievement of the
effectiveness of a diversification strategy is possible only with the active use of innovative developments in the selected
directions. The system of efficiency criteria of the enterprise activity diversification is proposed, taking into account not
only the current profitability and performance, as well as strategic prospects and changes in the competitive position in
the market. The main criteria include: profitability; improving the quality of products (services); reduction of
entrepreneurial risks; activation of innovative development; improving the quality of production technology (services);
creating sustainable competitive advantages; the development of new industries and fields of activity; growth of the
enterprise market value.
Keywords: innovative development of enterprises; diversification of activity; competition; entrepreneurial risks;
competitive advantages; performance criteria.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімкий розвиток науковотехнічного прогресу спонукає підприємства постійно впроваджувати досягнення науки та
техніки з метою виробництва більш якісної продукції, удосконалення технологій
виробництва тощо. Відбувається якісне оновлення засобів праці, поява високоефективних
технологій. Нові умови господарювання, ринкове середовище вимагають переосмислення
підходів до організації діяльності підприємств і глибокого вивчення факторів та інструментів
управління підприємством. Різноманітність напрямків інноваційного розвитку потребує
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ретельного осмислення та визначення тих напрямків, які допоможуть підприємству у
стратегічній перспективі набути конкурентних переваг та стати підґрунтям для підвищення
рівня конкурентоспроможності. Диверсифікація діяльності є важливим стратегічним
інструментом розвитку підприємства. А диверсифікація в контексті напрямків інноваційного
розвитку дозволить впроваджувати інноваційні проекти у різних сферах діяльності,
освоювати нові напрямки, не пов’язані з основним напрямком функціонування
підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретико-методологічні основи
інноваційного розвитку підприємств є предметом досліджень низки вітчизняних та
зарубіжних науковців. Теоретичні засади організації інноваційного розвитку підприємств
розглянуті В. М. Гриньовою [1], М. П. Денисенко, Л. І. Михайловою [2]. Практичні
напрямки інноваційного розвитку вітчизняних підприємств досліджені в наукових
працях В. І. Захарченка, Н. Н. Меркулової та Л. В. Ширяєвої [3], І. О. Дорошенко [4],
О. Єфремова [5] та ін.
Проблемам диверсифікації діяльності підприємств присвячено праці таких зарубіжних
та вітчизняних вчених як І. Ансофф [6], А. Томсон, А. Стрікленд [7], О. Є. Гудзь [8],
С. Джолдибаєва [9], О. Є. Кузьмін [10], Л. В. Левковська [11], О. О. Цогла [12] та ін. У роботі
науковців досліджена теоретична сутність диверсифікації, її характеристики та значення для
розвитку підприємств. Проведені науковцями дослідження свідчать про важливість розробки
напрямків диверсифікації для сучасного підприємства в умовах посилення конкуренції на
ринках збуту для гнучкого реагування на зміну попиту та потреб споживачів.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження
показують, що диверсифікація є важливим напрямком розширення діяльності підприємства,
що дозволяє освоювати нові види продукції, виходити за межі певної галузі, інвестувати
кошти у різноманітні сфери діяльності не пов’язані між собою. Такий підхід дозволяє
знижувати ризики завдяки перерозподілу ресурсів за різними сферами діяльності та
формуванню інвестиційного портфелю. Незважаючи на численні публікації щодо
диверсифікації діяльності, недостатньо уваги приділено вивченню впливу диверсифікації на
інноваційний розвиток підприємств. Проте саме інноваційний розвиток є запорукою
підвищення конкурентоспроможності, удосконалення технології виробництва та підвищення
якості продукції підприємства. У зв’язку з цим потребує додаткового дослідження
визначення основних напрямків диверсифікації, які забезпечують інноваційний розвиток, з
врахуванням чинників та сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження диверсифікації діяльності в
контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сучасних умовах
господарювання. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: дослідити
значення інноваційного розвитку в діяльності підприємств; визначити місце диверсифікації
діяльності в інноваційному розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний розвиток підприємства є
складною, багатогранною проблемою, що відображає весь комплекс відносин щодо
дослідження, виробництва, реалізації. Суттєве значення у його реалізації належить
ефективному управлінню цими процесами на підприємстві. Управління інноваційним
розвитком представляє собою сполучення різних функцій (маркетинг, планування,
організація, контроль), що вимагає здійснення конкретних заходів. Поступальний
інноваційний розвиток дозволить підприємству успішно функціонувати у ринковому
середовищі і ефективно використовувати ресурси підприємства у довгостроковій
перспективі. Ефективне управління зазначеними процесами передбачає необхідність
застосування цілої низки принципів управління, до яких відносяться:
 створення атмосфери, що стимулює пошук та освоєння інновацій;
 орієнтація інноваційної діяльності підприємства на потреби споживачів і ринку для
задоволення конкретної суспільної потреби;
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 визначення пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку, виходячи із цілей і
завдань підприємства;
 скорочення кількості рівнів в управлінні з метою прискорення процесів у циклі «наука –
виробництво – реалізація»;
 максимальне скорочення термінів розробки та впровадження інновацій;
 комплексний підхід до інноваційного розвитку підприємства, що передбачає зміни у
науково-технічній, економічній, соціальній сферах і відповідні структурні зміни;
 взаємозв’язок інноваційних процесів з відновленням і реконструкцією виробничого
потенціалу;
 впровадження інновацій повинне забезпечувати економічний, соціальний або технічний
ефект [13, с.150–151].
Застосування цих принципів дозволить підприємствам шляхом постійного
відновлення асортименту і якості продукції одержати сильні та стабільні позиції на ринках
збуту та задовольняти запити споживачів. Разом з тим дотримання зазначених принципів
управління передбачає орієнтацію підприємства на постійні інноваційні зміни у різних
аспектах діяльності підприємства та безперервний пошук нових напрямків інноваційного
розвитку. Як зазначають науковці, дієвим інструментом «…є стратегія інноваційного
розвитку шляхом диверсифікації виробництва – видів економічної діяльності, номенклатури
та асортименту продукції, операційної діяльності й організаційних змін» [10, с.194].
На думку А. А. Томпсона та А. Д. Стрікленда диверсифікація діяльності спрямована на
«…розширення номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок споріднених чи нових,
які можуть виготовлятися і збуватися з використанням існуючого потенціалу, а також
розвиток діяльності фірми, в абсолютно нових для неї галузях» [7]. Левкoвська Л. В.
підкреслює, що, диверсифікація – «це процес, що охоплює організаційні, економічні, правові
зміни на підприємствах та направлений на підвищення ефективності виробництва, зниження
кількості банкрутств, своєчасне реагування на зміни економічної кон’юнктури ринку для
забезпечення прибутковості на основі використання ринкових шансів і встановлення
конкурентних переваг, зміцнення положення підприємства в ринковому сегменті» [11, с.118].
В табл. 1 відображено різні підходи до класифікації диверсифікації діяльності.
Таблиця 1
Основні підходи до класифікації видів диверсифікації діяльності
(розроблено автором на основі [14; 15])
Класифікаційна ознака
1
І. За формою

2. За сферою діяльності
3. За об’єктом

4. За функціональною сферою
впливу
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Вид
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

концентрична;
горизонтальна;
конгломератна;
вертикальна
виробнича;
фінансова;
маркетингова
економічної діяльності;
виробництва;
номенклатури та асортименту продукції;
капіталу;
кадрів;
розміщення
фінансово-інвестиційна;
галузева;
організаційна
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Продовження табл. 1
1
5. За рівнем спорідненості

2

6. За формою інтеграції
7. За типом економічного розвитку
8. За середовищем здійснення
9. За об’єктами капіталовкладень

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

центрована;
горизонтальна;
конгломеративна
вертикально інтегрована;
горизонтально інтегрована
екстенсивна;
інтенсивна
зовнішня;
внутрішня
диверсифікація банківських активів;
диверсифікація валютних резервів банків
держави;
диверсифікація інвестицій;
диверсифікація вкладень у цінні папери;
диверсифікація виробництва;
диверсифікація економічної діяльності;
диверсифікація імпорту

і

Наведена класифікація відображає різноманітність напрямків розширення сфери
діяльності підприємств, і кожний з цих напрямків диверсифікації може бути окремим
напрямком інноваційного розвитку підприємства.
На рис. 1 наведено перелік основних причин диверсифікації підприємницької
діяльності.
Основні причини
диверсифікації
підприємницької діяльності
Зниження
конкурентоспро
можності
підприємства на
традиційних
напрямках
діяльності

Ринок збуту
насичений
продукцією
(послугами),
тенденція
скорочення
попиту

Пошук додаткових можливостей
забезпечення стабільності
функціонування підприємства

Необхідність
інвестування
накопиченого
капіталу з метою
збереження та
збільшення його
вартості

Визначення
напрямків
діяльності з
відносно
низьким
рівнем
ризиків

Високі бар’єри виходу на світові ринки
на традиційних напрямках діяльності
підприємства

Рис. 1. Основні причини диверсифікації підприємницької діяльності
(розроблено автором на основі [12])
Розглянуті вище причини передбачають, що підприємство повинне переорієнтуватися
на пошук високоефективних напрямків діяльності, спроможних забезпечити економічну
стабільність, зниження ризиків та збереження прибутковості. Однак, незалежно від напрямку
діяльності, у сучасних умовах функціонування досягнення таких цілей можливе лише за
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умови активного застосування інноваційних розробок в обраній сфері. Тому реалізація
стратегії диверсифікації потребує ефективного управління із застосуванням сучасних
підходів.
На рис. 2 наведено основні критерії ефективності диверсифікації діяльності
підприємства з врахуванням не тільки поточної прибутковості та результативності
діяльності, а також стратегічних перспектив та зміни конкурентного становища на ринку.

ПРИБУТКОВІСТЬ
ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(ПОСЛУГ)

АКТИВІЗАЦІЯ
ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ
СТВОРЕННЯ
СТІЙКИХ
КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ

КРИТЕРІЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

ОСВОЄННЯ
НОВИХ ГАЛУЗЕЙ
ТА СФЕР
ДІЯЛЬНОСТІ

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ
РИЗИКІВ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА

ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ
ВАРТОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 2. Критерії ефективності диверсифікації діяльності підприємства
(розроблено автором)
Застосування запропонованої системи критеріїв дозволить підприємствам
здійснювати контроль за реалізацією стратегії диверсифікації за окремими напрямками на
усіх етапах, сприятиме своєчасному та гнучкому реагуванню на зміни зовнішнього й
внутрішнього середовища та розробці системи дієвих заходів, спрямованих на
удосконалення процесів диверсифікації.
Висновки і перспективи подальших розробок. Сучасний етап розвитку науки та
техніки суттєво впливає на функціонування усіх економічних систем. Інноваційна активність
підприємств стає необхідною умовою для забезпечення конкурентних переваг у мінливих
ринкових умовах. Процеси інтеграції України у світове економічне середовище пов’язані з
необхідністю застосування усього арсеналу методів та напрямків підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Інноваційний розвиток сучасних
підприємств є важливою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємств як на
внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту.
Функціонування підприємства у конкурентному середовищі в епоху стрімких
технологічних змін вимагає постійної адаптації та моніторингу ефективності напрямків
діяльності. Диверсифікація діяльності стає необхідним засобом розширення сфер
інвестування, забезпечення стійкості підприємства та зниження рівня ризиків. Крім того,
диверсифікація діяльності є потужним чинником інноваційного розвитку підприємства.
Зокрема, для успішного виробництва продукції іншої галузі та освоєння нових конкурентних
ринків збуту необхідно застосовувати сучасні інноваційні розробки (нові види продукції,
технології виробництва тощо). У статті запропонована система критеріїв ефективності
диверсифікації діяльності підприємства, яка дозволить підприємствам здійснювати контроль
за реалізацією стратегії диверсифікації за окремими напрямками.
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Перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи показників
відповідно до критеріїв ефективності диверсифікації діяльності підприємства.
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