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Постановка проблеми. Розвиток підприємств морського транспорту 

України та їх інтеграція в систему міжнародної торгівлі сьогодні не можливий 

без вирішення цілої низки питань, центральним з яких є підвищення 

конкурентоздатності через забезпечення інноваційного розвитку. Вирішення 

останнього питання має відбуватися як на законодавчому рівні (через 



стимулювання інноваційного розвитку окремих регіонів та галузей), так і на 

рівні конкретного підприємства морського транспорту. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку 

інноваційних процесів, інноваційних стратегій, а також питаннями, що 

стосуються інноваційного потенціалу взагалі та зокрема нам підприємствах 

морського транспорту займалася велика кількість вчених, серед яких слід 

відзначити роботи  З.О.Адаманова, І.Ансофф, Н.П. Бутко, В.А.Верба, 

С.Г.Галуза, В.І.Герасимчук, Д.О.Горелов, А.В.Гриньов, Г.Я.Гольдштейн, 

О.Г.Дейнека, В.Л.Дикань, А.А.Динкін, П.Друкер, П.В. Завлін, А.М.Золотарьов, 

О.С.Іванілов, В.П.Ільчук, М.Кастельс, Ю.Ф. Кулаєв, Б.М Лапидус, І.Нонакі, 

Л.О.Позднякова, Є.М.Сич, В.М.Соболев, Є.Тоффлер, Л.О.Українська, 

Р.А.Фатхутдінов,  В.Г.Шинкаренко, В.Т. Шишмаков, Й.Шумпетер, В.Г.Щербак, 

А.І.Яковлєв , та ін. 

Основна увага в дослідженнях надана питанням структури інновацій та 

інноваційного процесу, організації та управління інноваційною діяльністю, а 

також питанням, пов'язаним з класифікацією інноваційних стратегій. Водночас 

існуючі механізми формування і розробки інноваційних стратегій на 

транспортних підприємствах не повною мірою досліджені,  поза увагою 

лишаються багато важливих аспектів, що знижує ефективність інноваційної 

діяльності підприємств морського транспорту. 

Основний матеріал дослідження. Інноваційна стратегія підприємства 

морського транспорту виробляється залежно від завдань, які мають бути 

вирішені з урахуванням позиціонування на ринку, диверсифікованості або 

спеціалізації діяльності, можливих конкурентних переваг, які може забезпечити 

його інноваційний потенціал. 

Інноваційна стратегія – комплекс заходів щодо ефективного використання 

інноваційного потенціалу підприємства для забезпечення довгострокового 

розвитку. Інноваційна стратегія визначається конкурентними перевагами, які 

отримує підприємство-інноватор.  



Господарюючий суб'єкт (підприємство МТК) може визначити власну 

інноваційну стратегію в тому випадку, якщо чітко представляє потреби ринку; 

здатний розробляти привабливі пропозиції й має надійну агентську мережу для 

просування власного комплексу послуг на ринок. Розробку нової інноваційної 

стратегії завжди супроводжують ризики, тому що вона розробляється в умовах 

високої невизначеності одержання позитивних результатів при реалізації 

інноваційних проектів. Тому при визначенні інноваційної стратегії необхідно 

враховувати явище "гіперконкуренції". Цей термін використовує Річард 

Д'авені, що розробив модель ( так звані "7S"), що дозволяє врахувати ті аспекти, 

які впливають на процес керування інноваціями: 

- S1 - краще задоволення зацікавлених сторін (Superior Stakeholders 

Satisfaction); 

- S2 - стратегічне прогнозування (Strategic Soothsaying); 

- S3 - швидкість (Speed); 

- S4 - несподіванка (Surprise); 

- S5 - зміна правил конкуренції (Shifting Rules of Competition); 

 -S6 - сигналізація стратегічних цілей (Signaling Strategic Intent); 

- S7 - спільна й послідовна стратегічна протидія (Simultaneous and 

Sequential Strategic Thrusts). 

Гіперконкуренція проявляється в чотирьох напрямках: 

1. Ціна і якість (Cost & Quality). Цінова конкуренція й цінові війни 

неминуче приводять до необхідності використання нових засобів боротьби за 

ринок, розвертається конкуренція за якісні показники послуг ( при визначенні 

інноваційної стратегії використовуються аспекти S1 і S3). 

2. Вибір моменту змін і ноу-хау (Timing and Know-how). 

Використовуються технологічні досягнення, нові ресурси й ноу-хау, 

здійснюється стратегія стрибкоподібного росту інновацій для забезпечення 

вдосконалювання продукту таким чином, щоб його не можна було копіювати 

або створити гідний замінник (застосовуються аспекти S2, S3 і S4). 



3. Вторгнення (Strongholds). Ухвалюються заходи щодо створення різного 

роду заслонів для відбиття спроб вторгнення конкурентів у регіон, сферу 

діяльності або сегмент ринку, які контролюються або входять у зону впливу 

певної компанії (використовуються аспекти S6 і S7). 

4. Використання фінансових ресурсів (Deep Pockets). Мова йде про 

боротьбу великих компаній, що мають значні ресурси, які дозволяють їм 

різними способами усувати конкуруючі підприємства й дрібних підприємців. 

Це змушує дрібні фірми створювати й розбудовувати неформальні альянси, 

звертатися по допомогу до уряду або застосовувати обхідні шляхи, щоб не 

стикатися зі сферами діяльності великих компаній (застосовуються аспекти S5 і 

S7). 

Якщо в традиційних підходах до стратегії підкреслюється важливість 

"створення переваги", то Річард Д'авені вказує на необхідність "творчого 

руйнування переваги конкурента" серією швидких дій і протидій. Для 

конкурентів поведінка компанії повинна бути непередбаченою, щоб їх 

стратегії, розраховані на протидію, не спрацювали. У своїй книзі 

"Hypercompetition: Managing The Dynamics Of Strategic Maneuvering" Д'авені 

відзначає, що стратегія являє собою різнопланове, динамічне й складне явище, 

а перевага, що досягається, завжди є тимчасовою. 

Головна функція інноваційної стратегії полягає у визначенні основних 

довгочасних напрямків наукових розробок, впровадженні нововведень, 

забезпеченні ресурсами для досягнення поставлених цілей. 

Діяльність підприємства морського транспортного комплексу може 

здійснюватися в рамках однієї або декількох галузей, маючи один або кілька 

напрямів господарської діяльності (вантажні роботи та складські послуги, 

логістика та експедування та інш). Така диференціація може дати 

підприємствам МТК можливість використовувати наступні інноваційні 

стратегії (табл. 1). 

 

 



Таблиця 1  

Види інноваційних стратегій  
Види стратегій Характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наступальна 
стратегія - технологічне 

лідерство 

Стратегія базується на розробці й випуску на ринок 
принципово нового продукту. Основний мотив даної стратегії - 
добитися визнання даної технології як зразка для галузі й 
продовжувати лідерство шляхом подальших незначних 
модифікацій і інших нововведень, спрямованих на більш повне 
охоплення ринку й зниження витрат. Стратегія вимагає особливо 
значних фінансових і інших ресурсів і супроводжується високим 
ризиком. 

Дана стратегія вимагає виконання важливих умов: 
- в області науково-дослідної діяльності широкий фронт 

науково-дослідної діяльності в ряді суміжних областей і 
постійний зв'язок з фундаментальними дослідженнями в даних 
областях, 

- постійний огляд результатів науково-дослідної діяльності й 
відбір найбільш важливих результатів для впровадження у 
виробництво; 

- відсутність істотних фінансових обмежень на окремі теми 
й розробки, оперативна зміна пріоритетів фінансування залежно 
від очікуваних маркетингових результатів. 

- в області дослідно-конструкторської діяльності: 
- потужна дослідно-конструкторська база; 
- наявність особливо кваліфікованого персоналу в 

модельних і інструментальних підрозділах; 
- постійний зворотний зв'язок дослідно-конструкторської 

діяльності з науковими дослідження для вирішення виникаючих 
проблем. 

- в області ліцензування й патентування: 
- максимальне найбільш раннє патентування всіх 

багатообіцяючих вихідних нововведень і додаткових інновацій, 
що виникають у ході дослідно-конструкторських робіт і 
створення прототипів; 

- інтенсивне ліцензування на тих ринках, у які фірма не 
може швидко проникнути або на яких слабкий захист. 

- в області маркетингу: постійний зворотний зв'язок між 
НИОКР і маркетингом в області оцінки ринкової прийнятності й 
фінансової результативності технічних нововведень; 

- кооперація та навчання кінцевих споживачів для 
одержання оперативної інформації про необхідні модифікації й 
поліпшеннях. 

Така стратегія практично недосяжна для вітчизняних 
підприємств МТК через брак коштів інших ресурсів, включаючи й 
трудові. 

 
 
 
 

 



Продовження табл. 1 
Види стратегій Характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборонна стратегія 
– «слідування за 

лідером» 

Стратегія базується на максимально швидкій абсорбції 
нововведень і розширенні ринкової бази. Вигода стратегії полягає в 
тому, що підприємство може концентруватися на послугах, що вже 
стали відомими ринку. Дана стратегія вимагає дотримання наступних 
умов: 

- в області науково-дослідної діяльності: 
- постійне відстеження напрямків НДДКР технологічного лідера 

й створення мінімальних заділів у даних галузях; 
- в галузі дослідно-конструкторської діяльності 
- особлива увага на швидкість проектування зразків і їх 

практичне доведення до повномасштабного промислового 
використання для компенсації втрати часу; 

- в області ліцензування й патентування: активне патентування 
власних нововведень, що базуються на принциповім нововведенні 
технологічного лідера; 

- в області маркетингу: активне розширення споживчої бази для 
даного послуг, пошук нових типів споживачів, не охоплених 
продуктами технологічного лідера. Стратегія також потребує істотних 
витрат щодо моніторингу та впровадженню технічних та 
технологічних інновацій для судноплавних компаній та підприємств 
портової діяльності через широкий розрив у технологіях на 
сьогодняшній день. А вважається більш вірогідною, ніж попередня. 

 
 
 
 
 

Стратегія імітації 

Стратегія базується на використанні відомих технологій і їх 
необхідному розвитку відповідно до вимог специфічного ринку. Як 
правило, дана стратегія передбачає лише дослідно-конструкторські 
роботи для освоєння закуповуваних ззовні ліцензій і ноу-хау. 
Підприємство, що проводить стратегію імітації, не несе витрат щодо 
досліджень (за винятком витрат на придбання ліцензій), може 
добитися значного зниження витрат і високої рентабельності. 

Основна увага приділяється швидкому освоєнню технології й 
запуску провадження. Відповідно, особливе значення має підготовка 
провадження. Така стратегія найбільш вірогідна для реалізації 
судноплавними та сюрвеєрськими компаніями. 

 
 
 

Стратегія залежності 

Граничний випадок стратегії імітації - стратегія залежності. У 
даній ситуації всі функції НДДКР залишаються поза підприємством, 
воно зосереджує свої зусилля лише в галузі провадження та 
маркетингу. Як правило, такі стратегії реалізуються у формі окремих 
підрозділів великих міжнародних компаній, що проникають на нові 
ринки, що також можливе лише для спільних підприємств  у галузі 
судноплавства, вантажних операцій та експедування. 

 
 

Стратегія ніші 

Дана стратегія полягає в пошуку ніші на ринку, недостатньої, 
щоб зацікавити велике підприємство, але достатньою, щоб 
забезпечувати існування й розвиток підприємства. Основна вимога до 
даної стратегії - достатня увага до дослідно-конструкторських 
розробок і освоєнню модифікованих послуг (з точки зору 
індивідуального їх характеру), щоб задовольнити вимоги специфічних 
замовників. Така стратегія може використовуватися невиликими 
сервісними підприємствами. 

 



Названі інноваційні стратегії реалізуються окремо або залежно від 

обставин, наявності коштів одночасно в різних комбінаціях. 

Висновки. Таким чином, для підприємств морського транспортного 

комплексу придатні на сучасному етапі розвитку наступні інноваційні стратегії: 

- для сюрвеєрських компаній – стратегія імітації щодо комплексу послуг, 

які надає компанія, стратегія залежності, якщо компанія є дочірнім 

підприємством, стратегія родинної чи неспорідненої диверсифікації за умови 

наявності відносно вілних коштів, частково стратегія запозичення (щодо 

використання ІТ-технологій); 

- для судноплавних компаній – стратегія ніші або стратегія імітації (в 

залежності від розміру та обсягу вільних коштів), частково стратегія 

перенесення (щодо інформаційного супроводження вантажів в процесі 

перевезення); 

- для підприємств сервісної діяльності – родинної диверсифікованості 

(наприклад, логістика та експедування, агентування суден та частково їх 

обслуговування власними засобами), неспорідненої диверсифікації, стратегія 

імітації, а також стратегія ніші. 
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