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У статті розкрито сутність стратегічного управління інноваційними проектами, особливості сучасного стра-
тегічного менеджменту. Уточнено стрижневі принципи формування кращої практики систем управління інно-
ваційними проектами і програмами, розглянуто їх відмінності. Запропоновано здійснення інтеграції функцій 
стратегічного, інноваційного та проектного менеджментів для забезпечення збалансованого інноваційного 
розвитку підприємства.
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В статье раскрыта сущность стратегического управления инновационными проектами, особенности со-

временного стратегического менеджмента. Уточнены ключевые принципы формирования лучшей практики 
систем управления инновационными проектами и программами, рассмотрены их отличия. Предложено осу-
ществление интеграции функций стратегического, инновационного и проектного менеджментов для обеспе-
чения сбалансированного инновационного развития предприятия.
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Strokovich G.V. FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS
The article reveals the essence of strategic management of innovative projects, modern strategic management. 

Refined the key principles of the formation of the best practice systems of management of innovative projects 
and programs discussed their differences. The proposed implementation of the integration of functions strategic, 
innovation and project management to ensure the balanced development of the enterprise.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах високої конкуренції та 
експансії товарів закордонних виробників 
виникає нагальна потреба у суттєвому зрос-
танні конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників, що можливо здійснити лише на 
основі запровадження інноваційних проек-
тів, які мають бути націлені на абсолютно всі 
процеси, що забезпечують успішне функціо-
нування підприємства та сприятимуть його 
подальшому інноваційному розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми стратегічного управління іннова-
ційним розвитком розглядаються у численних 
публікаціях закордонних і вітчизняних вче-
них, таких як: Х. Барнет, М. Боярська, О. Гре-
бешкова, П. Друкер, М. Йохна, Н. Краснокут-
ська, Т. Лепейко, О. Малярчук, О. Мельничук, 
К. Найт, А. Наливайко, А. Харман, Б. Санто, 
В. Стадник, Г. Старченко, Л. Шульгіна, В. Юхи-
менко, О. Ястремська та інші. 

Вирішенню теоретичних та практичних 
питань, пов’язаних з управлінням проек-
тами, присвятили наукові праці такі вчені, 
як І. Бабаєв, Т. Безверхнюк, С. Бушуєв, 
Н. Бушуєва, Е. Везрух, К. Грей, С. Ілляшенко, 
Н. Котова, Е. Ларсон, С. Попова, О. Федорчак, 
В. Яковенко, Ф. Ярошенко та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
науковим здобуткам провідних вчених щодо 
визначеної проблематики, варто зауважити, 
що роботи присвячено переважно окремо 
інноваційному розвитку підприємств та управ-
лінню проектами відповідно. Єдиного, комп-
лексного аналізу цієї проблематики практично 
не існує. Тому доцільним є її дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розкритті 
особливостей стратегічного управління інно-
ваційними проектами у сучасних економічних 
умовах.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Узагальнюючи думки визнаних дослід-
ників щодо питань здійснення стратегічного 
управління інноваційним розвитком підпри-
ємств [3; 5; 7–11] та управління їхніми іннова-
ційними проектами [1; 2; 6], доцільно визна-
чити стратегічне управління інноваційними 
проектами як комплекс управлінських заходів 
із визначення подальших напрямів щодо зрос-
тання успішності функціонування підприємства 
завдяки планомірному, поступовому впрова-
дженню інновацій, їх якісній і кількісній конкре-
тизаці у вигляді системи цілей і послідовності 
дій, які треба здійснити для їх досягнення.

Згідно з думкою Є. Короткова сучасний 
стратегічний менеджмент базується на таких 
положеннях, як [4]:

– відмова від пріоритетів класичних прин-
ципів шкіл менеджменту, згідно з якими успіх 
підприємства визначається тільки раціональ-
ною організацією виробництва продукції, зни-
женням витрат, розвитком спеціалізації, тобто 
впливом управління на внутрішні фактори 
виробництва. Замість цього першочерговою 
стає проблема гнучкості й адаптованості до 
постійних змін зовнішнього та внутрішнього 
середовищ, які здійснюються за рахунок акти-
візації процесів пошуку та впровадження інно-
ваційних технологій;

– активне використання в управлінні теорії 
систем, що полегшує завдання дослідження 
підприємства в комплексі, з урахуванням усіх 
його складників, а також факторів, які безпо-
середньо та всебічно впливають на нього. 
Для успішного інноваційного розвитку підпри-
ємство повинно адекватно реагувати на зміни 
як у зовнішньому, так і у внутрішньому серед-

овищі на основі постійної реалізації відповід-
них інноваційних проектів, які можуть бути 
об’єднані у відповідні інноваційні програми, 
що реалізуються згідно із загальною страте-
гією розвитку підприємства;

– застосування в управлінні ситуаційного 
підходу, відповідно до якого функціонування 
підприємства зумовлене реакцією на зміни як у 
внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі. 
Центральним моментом є ситуація, тобто кон-
кретний набір обставин, що істотно впливає на 
роботу підприємства у певний період часу. Для 
сприятливого розвитку ситуації потрібно засто-
совувати відповідні інноваційні методи;

– нова управлінська парадигма приділяє 
велику увагу таким факторам, як лідерство 
і стиль управління, кваліфікація і культура 
службовців, мотивація поводження, взаємини 
в колективі й реакція персоналу на зміни. Орі-
єнтація на нові умови і фактори подальшого 
інноваційного розвитку відображені в принци-
пах менеджменту, формулювання яких пока-
зує роль персоналу, його професіоналізму, 
особистісних якостей, а також усієї корпора-
тивної культури підприємства;

– практичне застосування нових принци-
пів управління досить трудомістке і вимагає 
радикального перегляду всієї філософії біз-
несу, зміни психології персоналу, підвищення 
його кваліфікації і зростання потенціалу, що 
можливо лише завдяки планомірній реалі-
зації інноваційних проектів із застосуванням 
сучасних методологій.

Згідно з С.Д. Бушуєвим, Р.Ф. Ярошенко 
ключовими принципами формування кращої 
практики систем управління інноваційними 
проектами і програмами є: 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика інноваційних програм та проектів

Інноваційна програма Інноваційний проект
Відповідальність за підтримання інновацій-
ного розвитку підприємства загалом.

Відповідальність за реалізацію інноваційного 
проекту загалом.

Повноваження визначені структурою управ-
ління підприємства загалом.

Повноваження визначені винятково в межах 
проекту, що реалізується.

Стійке коло завдань. Постійно змінюється коло завдань.
Відповідальність обмежена затвердженими 
посадовими інструкціями.

Відповідальність за виконання міжфункціо-
нальних завдань.

Програма реалізується в умовах динамічного 
зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Проект реалізується в умовах динамічного 
зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Основне завдання – досягнення поставленої 
мети, управління змінами, забезпечення про-
ектів ресурсами та їх оптимальний перероз-
поділ між ними.

Основне завдання − досягнення поставленої 
мети, управління змінами, вирішення кон-
фліктів.

Успіх – поступовий інноваційний розвиток під-
приємства.

Успіх − досягнення кінцевої мети інновацій-
ного проекту.
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1. Зв’язок інноваційних проектів і програм 
із корпоративною стратегією [1, с. 43]. На 
нашу думку, варто розрізняти взаємозв’язок 
інноваційних проектів і програм (табл. 1) із 
пірамідою стратегій, яку було запропоновано 
А.А. Томпсоном та А. Дж. Стріклендом. Інно-
ваційні програми можуть містити декілька 
інноваційних проектів та розробляються на 
вищому рівні, тобто на рівні формування кор-
поративної або ділової стратегії, залежно від 
профілю діяльності підприємства. Інноваційні 
проекти переважно формуються та реалізу-
ються на тактичному та оперативному рівнях 
відповідно до інноваційної програми.

2. Орієнтація проекту або програми на 
створення цінності та її міграцію для задо-

волення зацікавлених сторін [1, с. 43]. Варто 
зауважити, що залежно від рівня стратегії у 
піраміді цінність буде поступово трансформу-
ватися, але ключовим критерієм вибору тієї 
чи іншої інноваційної програми (а на наступ-
ному кроці – й інноваційного проекту) є фор-
мування саме тієї цінності, яка буде такою 
для всіх зацікавлених сторін протягом довго-
строкового періоду.

3. Втілення кращої світової практики 
[1, с. 43]. Поряд із цим важливим є урахування 
також політичних, економічних, техніко-техно-
логічних, культурних, психологічних та інших 
факторів.

4. Ефективний розподіл обов’язків і відпові-
дальності у проекті [1, с. 43]. Але забезпечити 

Таблиця 2
Інтеграція функцій стратегічного, інноваційного та проектного менеджменту  

для забезпечення збалансованого інноваційного розвитку підприємства

Етапи 
розроблення 

стратегій

Складники інноваційного розвитку

Інноваційний 
потенціал

Інноваційний 
процес

Інноваційний 
проект

Процес 
управління 

інноваційними 
проектами

Аналіз

Аналіз стратегіч-
них інноваційних 
можливостей під-
приємства, вияв-
лення напрямів і 
варіантів іннова-
ційного розвитку.

Аналіз життєвого 
циклу інновацій, 
продукту, ринку, 
пошук способів їх 
практичного вико-
ристання.

Аналіз потенцій-
них інновацій-
них проектів, які 
доцільно реалі-
зувати на основі 
виявлених стра-
тегічних напрямів 
і варіантів іннова-
ційного розвитку.

Аналіз життєвого 
циклу інновацій-
ного проекту та 
його оточення, 
визначення 
необхідного 
ресурсного забез-
печення.

Планування

Розроблення інно-
ваційної стратегії 
підприємства та 
механізму її реа-
лізації, виділення 
пріоритетних 
напрямів іннова-
ційного розвитку із 
множини розгля-
нутих стратегій.

Дослідницько-кон-
структорські роз-
робки, створення 
зразків, перевірка 
результатів тео-
ретичних дослі-
джень, випробо-
вування зразків.

Вибір методів 
планування інно-
ваційного про-
екту, розроблення 
альтернативних 
планів його реалі-
зації, формування 
критеріїв їх оцінки 
та вибір опти-
мального.

Ідентифікація сис-
теми цілей інно-
ваційного проекту, 
структуризація 
робіт, виконавців 
та ресурсного 
забезпечення, 
механізму взаємо-
дії між роботами 
та учасниками 
проекту, форму-
вання матриці від-
повідальності.

Реалізація

Ефективний роз-
поділ і викорис-
тання ресурсів 
згідно із заплано-
ваною стратегією.

Виведення нового 
продукту на 
ринок, реаліза-
ція інноваційних 
технологій на під-
приємстві, прове-
дення виробничих 
досліджень.

Виконання інно-
ваційного проекту 
згідно з вибраним 
оптимальним 
варіантом плану.

Виконання інно-
ваційного проекту 
та досягнення 
поставленої мети.

Контроль
Формування системи інтегрованого стратегічного, інноваційного та про-
ектного контролю для забезпечення неперервного інноваційного розвитку 
підприємства.

Джерело: узагальнено та доповнено за [3, с. 163; 7, с. 21]
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їх реалізацію та ефективний розподіл немож-
ливо без визначення повноважень серед усіх 
учасників команди проекту.

5. Орієнтація компетенцій і процесів управ-
ління на створення продукту і досягнення 
цілей [1, с. 43]. Для цього потрібні певні 
ресурси, які сприяють не тільки створенню 
продукту і досягненню поточних цілей, а і 
збалансованому інноваційному розвитку під-
приємства загалом, чого можливо досягти 
лише за рахунок перерозподілу ресурсів між 
інноваційними проектами, виключення проти-
річ між цілями всіх інноваційних проектів, що 
реалізуються на підприємстві.

6. Фокусування учасників на старанне 
виконання та ефективну діяльність за проек-
том [1, с. 43], але при цьому не повинні погір-
шуватися всі процеси, що відбуваються на 
підприємстві. Також необхідним є стимулю-
вання ініціативи щодо покращення реалізації 
всіх процесів на підприємстві, запровадження 
інновацій.

7. Подання та комунікації в межах кращого 
майбутнього. Фокусування на вигодах і пере-
шкодах до успіху [1, с. 43]. Акцент потрібно 
робити саме на стратегічні вигоди та пере-
шкоди, розроблення заходів щодо отримання 
переваг та подолання перешкод. Саме тому 
доцільно застосовувати зустрічне планування 

інноваційних заходів як із боку керівництва 
підприємства, так і з боку всіх зацікавлених 
співробітників, які мають інноваційне мис-
лення та високу лояльність до підприємства.

Особливу увагу у здійсненні стратегічного 
управління інноваційними проектами варто 
приділяти виокремленню функцій стратегіч-
ного, інноваційного та проектного менедж-
ментів (табл. 2).  

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи існуючі підходи, запропоновано визна-
чення стратегічного управління інновацій-
ними проектами як комплексу управлінських 
заходів із визначення подальших напрямів 
зростання успішності функціонування підпри-
ємства завдяки планомірному, поступовому 
впровадженню інновацій, їх якісній і кількіс-
ній конкретизації у вигляді системи цілей і 
послідовності дій, які треба здійснити для їх 
досягнення. Визначено особливості страте-
гічного управління інноваційними проектами 
на основі уточнення ключових принципів 
формування систем управління інновацій-
ними проектами і програмами, визначення 
їх відмінностей. Для забезпечення збалансо-
ваного інноваційного розвитку підприємства 
запропоновано здійснення інтеграції функцій 
стратегічного, інноваційного та проектного 
менеджментів.
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