
Вибір стратегічного спрямування та інноваційного проекту фірми 

1. Оцінка поточного становища фірми. Визначення ключових компетенцій і 

вмінь. 

2. Формулювання стратегічної цілі 

3. Бюджет на інноваційні розробки 

4. Методи вибору інноваційних проектів. 

 

Щоб оцінити поточне становище фірми, корисно почати зі стандартних інструментів 

стратегічного аналізу для оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Для аналізу зовнішнього середовища найчастіше використовуються два інструменти: 

модель п’яти сил Портера і аналіз зацікавлених сторін 

 
Рис. 1 – Модель п’яти сил Портера 

 



 
Рис. 2 – Аналіз зацікавлених сторін 

 

Аналіз внутрішнього середовища фірми найчастіше починається з дослідження 

сильних і слабких сторін компанії. Деколи це завдання виконується через аналіз 

кожного виду діяльності у виробничому ланцюжку 

 
Рис.3 – Ланцюжок цінності Портера 

 

 



Таблиця 1 – Приклад аналізу ланцюга цінності для Take2 Interactive Software 

Діяльність Сильні сторони Слабкі сторони 

Внутрішня логістика: 

незначна, потрібно мінімум вхідних 

матеріалів 

  

Дослідження і розробка 

Можливість включення 

найсучаснішої графіки, звуку, 

інновацій, які суттєво 

диференціюють продукт в очах 

користувачів 

Ігри Take2 максимізували 

потенціал полігональної 

обробки ігрових консолей, 

що дозволяє зробити гру 

більш достовірною 

Завдяки процесам 

паралельної розробки цикл 

розробки короткий 

Недостатній досвід розробки 

онлайн-ігор може стати 

основним недоліком 

Операції 

Компанія спеціалізується на 

виробництві кількох серій 

високоякісних ігор, оновлюючи їх 

якомога частіше. Після розробки 

адаптація проводиться виробниками 

консолей 

Концентрація на кількох 

іграх дозволяє інвестувати 

значні ресурси і запевнити, 

що гра стане хітом 

Концентрація на кількох іграх 

може бути ризикованою, якщо 

гра провалиться, компанія не 

буде мати доходу, щоб 

підтримувати діяльність 

Take2 повністю залежить від 

виробників консолей в питанні 

адаптації ігор 

Зовнішня логістика: 

Продукт продається через 

дистриб’юторів ігор, загальних 

роздрібних торговців електронікою, 

деколи через виробників консолей, 

що позбавляє компанію від 

необхідності утримувати власну 

мережу збуту. 

У існуючих дистриб’юторів 

є чудове покриття ринку, що 

забезпечує швидке і широке 

поширення. 

 

Оскільки консолі Sony 

залишаються серед лідерів 

ринку, ексклюзивна угода з 

Sony дає доступ до великої 

кількості споживачів 

Використання ритейлерів не 

залишає компанії впливу на 

цінову політику, розміщення у 

магазині чи промоційні заходи. 

Маркетинг 

Допомагає ознайомити споживачів з 

іграми, розбудовує торгову марку, 

пришвидшує продажі. Використовує 

Інтернет-рекламу, веб-сайт, рекламу 

в ігрових журналах, рекламні біл-

борди. GTA спрямована на дорослу 

аудиторію 

Серія GTA успішно 

побудувала свій імідж і є 

однією з топових ігор в 

своєму класі.  

GTA V отримала багато 

нагород у класі «Гра року» і 

дуже високі оцінки 

експертів та споживачів 

Деякі споживачі, продавці і 

регулюючі органи критикують 

GTA за надмірну жорстокість, 

презентацію сцен насилля і 

сексу, що може негативно 

вплинути на імідж компанії 

Обслуговування 

онлайн- та телефонна техпідтримка 

дозволяє споживачам вирішити 

проблеми з використанням продукту 

Take2 має порівняно мало 

повернень і гарантійних 

випадків 

 

Інфраструктура 

Юридичний відділ займається  

дотриманням ліцензійних прав на 

ігри 

 Піратство, проблеми з 

дотриманням прав 

інтелектуальної власності 

Управління людськими ресурсами 

Пошук і найм досвідчених і творчих 

розробників має вирішальне 

значення для випуску високоякісних 

ігор. У 2017 році в компанії 

працювало 3707 співробітника 

Співробітники не належать 

до профспілки. Система 

прав на придбання частки 

акцій для співробітників 

забезпечує лояльність і 

підтримку  

 

Закупівлі 

Необхідно купувати права на 

Поки що Take2 досить 

успішно справлялась з 

 



використання персонажів і музики, 

захищених авторським правом 

задачею закупівлі прав на 

матеріали, захищені 

копірайтом. 

 

Ключова компетенція виникає з уміння фірми комбінувати і узгоджувати 

багаточисленні вміння і навики і перетворювати їх у спеціалізоване професійне 

знання. 

 
Рис. 4 – Візуалізація ключових компетенцій, базових продуктів, бізнес-одиниць і 

кінцевих продуктів. 

 

Таблиця 2 – Програма визначення ключових компетенцій фірми (за М.Галлоном, 

Г.Стілманом та Д. Коатом) 

Модуль 1 – Запуск програми 

Фірма має створити комітет, призначити 

менеджера програми і повідомити усім 

працівникам фірми  про цілі проекту. 

Менеджер програми має організувати команди, 

які відповідатимуть за всебічний аналіз фірми і 

збір інформації про її навики і можливості 

Модуль 4 – Визначення потенційних ключових 

компетенцій 

Уміння мають бути детально проаналізовані для 

визначення потенційних напрямків, на яких фірма 

зможе зосередитись і які буде розвивати. На 

даному етапі аналізуються і обдумуються усі 

можливі варіанти 

Модуль 2 – Збір інформації 

Вміння, виявлені командами, слід розділити на 
Модуль 5 – Тестування потенційних ключових 

компетенцій 



типи і види. Команди мусять оцінити їх силу, 

важливість і значимість для операцій фірми 

Кожну потенційну компетенцію треба перевірити 

щодо відповідності її трьом критеріям:  Чи ця 

компетенція забезпечує цінність для споживача? 

Чи вона розповсюджується на різні види діяльності 

чи різні ринки? Чи її важко відтворити 

конкурентам? 

Модуль 3 – Оцінка вмінь 

Список умінь має враховувати їхню значимість 

для фірми і поточний рівень професійності, 

якого досягла фірма при використанні кожного 

з умінь 

Модуль 6 – Оцінка стану ключових компетенцій 

Після відбору ключових компетенцій, фірма має 

оцінити, наскільки її компетенції вагомі порівняно 

з компетенція ми конкурентів. На цьому етапі 

фірма може визначити сфери, які вона потребує 

розвивати, або які технології їй слід придбати, щоб 

посилити своє становище 

 

Стратегічна мета компанії – це довгострокова ціль, що будується на існуючих 

ключових компетенція фірми і залучає усі рівні компанії 

 

 
Рис. 5 – Визначення різниці між наявними і необхідними  ресурсами і 

можливостями . 

 

Таблиця 3 – Галузі за наукоємністю (2016 р) 

Галузь  Глобальна наукоємність 

(%)  
Наукоємність по регіонам  

ЄС США  Японія  Китай  

Фармацевтика і біотехнології 15.0  13.8  18.7  11.8  2.7  
Програмне забезпечення і комп’ютерні послуги  10.6  10.2  14.7  1.9  10.2  
Комп’ютерне  обладнання і устаткування  8.4  15.1  9.3  5.2  6.7  
Товари для відпочинку  5.9  2.7  5.8  5.9  5.1  
Електроніка і електронне устаткування  4.7  5.3  4.2  4.5  4.3  
Автомобілі і запчастини  4.3  5.4  4.1  4.0  2.4  
Аерокосмічна галузь  4.3  5.4  3.1  1.4  3.1  
Послуги охорони здоров'я   3.6  5.1  2.8  8.0  7.8  
Промисловий інжиніринг  3.2  3.1  3.3  3.0  3.8  
Хімічна галузь 2.9  2.2  3.6  3.9  2.0  



Важка промисловість  2.8  4.8  3.1  3.0  2.2  
Топ-11 галузей  6.0  6.3  7.6  4.3  4.5  
Інші галузі  1.1  1.0  1.5  1.1  1.2  
Разом  3.8  3.2  5.8  3.3  2.5  

 

Табл. 4 – 20 компаній з найбільшими витратами на НДДКР (2016 р.) 

Рейтинг 

2016 

Рейтинг 

2015 

Компанія Місце 

розташування 

Галузь Витрати 

на 

НДДКР 

(млрд 

дол.) 

Виторг 

(млрд 

дол.)  

Наукоємність 

1 1 Volkswagen 
AG 

Європа Авто 13.2 236.9 5.6% 

2 2 Samsung 

Electronics 
Co Ltd 

Південна 

Корея 

Комп'ютери і 

електроніка 

12.7 177.5 7.2% 

3 7 Amazon.com 

Inc 

Північна 

Америка 

Програмне 

забезпечення 

та Інтернет 

12.5 107.0 11.7% 

4 6 Alphabet Inc Північна 

Америка 

Програмне 

забезпечення 

та Інтернет 

12.3 75.0 16.4% 

5 3 Intel Corp Північна 
Америка 

Комп'ютери і 
електроніка 

12.1 55.4 21.9% 

6 4 Microsoft 

Corp 

Північна 

Америка 

Програмне 

забезпечення 

та Інтернет 

12.0 93.6 12.9% 

7 5 Roche 

Holding AG 

Європа Фармацевтика 10.0 50.1 19.9% 

8 9 Novartis AG Європа Фармацевтика 9.5 49.4 19.2% 

9 10 Johnson & 
Johnson 

Північна 
Америка 

Медичні 
товари 

9.0 70.1 12.9% 

10 8 Toyota Motor 

Corp 

Японія Авто 8.8 236.8 3.7% 

11 18 Apple Inc Північна 
Америка 

Комп'ютери і 
електроніка 

8.1 233.7 3.5% 

12 11 Pfizer Inc Північна 

Америка 

Фармацевтика 7.7 48.9 15.7% 

13 13 General 
Motors Co 

Північна 
Америка 

Авто 7.5 152.4 4.9% 

14 14 Merck & Co 

Inc 

Північна 

Америка 

Фармацевтика 6.7 39.5 17.0% 

15 15 Ford Motor 
Co 

Північна 
Америка 

Авто 6.7 149.6 4.5% 

16 12 Daimler AG Європа Авто 6.6 166.0 4.0% 

17 17 Cisco 

Systems Inc 

Північна 

Америка 

Комп'ютери і 

електроніка 

6.2 49.2 12.6% 

18 20 AstraZeneca 

PLC 

Європа Фармацевтика 6.0 24.7 24.3% 

19 32 Bristol-Myers 

Squibb Co 

Північна 

Америка 

Фармацевтика 5.9 16.6 35.7% 

20 22 Oracle Corp Північна 

Америка 

Програмне 

забезпечення 

та Інтернет 

5.8 37.0 15.6% 

 

Таблиця 5 – Найбільш інноваційні компанії vs Компанії з найбільшими витратами 

на НДДКР 



Рей

тин

г 

Найбільш 

інноваційні 

компанії  

Витрати 

на 

НДДКР 

2016 р. 

(млрд 

дол.) 

Наукоєм

ність 

Компанії з 

найбільшими 

абсолютними 

витратами на НДДКР 

Витрати 

на НДДКР 

2016 р. 

(млрд 

дол.) 

Наукоєм

ність 

1 Apple Inc 8.1 3.5% Volkswagen AG 13.2 5.6% 

2 Alphabet Inc 12.3 16.4% Samsung Electronics Co 

Ltd 

12.7 7.2% 

3 3M Co 1.8 5.8% Amazon.com Inc 12.5 11.7% 

4 Tesla Motors Inc 0.7 17.7% Alphabet Inc 12.3 16.4% 

5 Amazon.com Inc 12.5 11.7% Intel Corp 12.1 21.9% 

6 Samsung 

Electronics Co Ltd 

12.7 7.2% Microsoft Corp 12.0 12.9% 

7 Facebook Inc 4.8 26.9% Roche Holding AG 10.0 19.9% 

8 Microsoft Corp 12.0 12.9% Novartis AG 9.5 19.2% 

9 General Electric 

Co 

4.2 3.7% Johnson & Johnson 9.0 12.9% 

10 International 

Business 

Machines Corp 

5.2 6,4% Toyota Motor Corp 8.8 3.7%  

 

Кількісні методи вибору інноваційних проектів. 

Найчастіше використовувані методи включають методи дисконтованих грошових 

потоків і метод реальних опціонів. 

Дві найбільш часто застосовувані форми методів дисконтованих грошових потоків – 

це метод приведеної чистої вартості (NPV) і внутрішня норма рентабельності 

(IRR).  

 

Чиста приведена вартість. 

 

ЧПВ = Поточна вартість майбутніх доходів – Поточна вартість витрат. 

 

 
Рис. 6 – Приклад обрахунку поточної вартості майбутніх грошових потоків. 



 

Якщо доходи від інноваційного проекту очікуються на одному рівні щороку, ми 

можемо використати формулу, щоб обчислити поточну вартість ануїтету замість того, 

щоб рахувати приведену вартість доходів для кожного року окремо. Поточна вартість 

С доларів у період  за t періодів, з дисконтною ставкою r, ми отримуємо наступну 

формулу 

Поточна вартість ануїтету = 𝐶 ×
1 − {

1
(1 + 𝑟)𝑡}

𝑟
 

Цей обсяг можна порівняти з початковими інвестиціями. Якщо доходи очікуються 

завжди, тоді можна використати взагалі просту формулу  

Поточна вартість постійної ренти = 𝐶 ×
1

𝑟
 

Поточна вартість витрат і доходів також використовується для обрахунку 

дисконтованого періоду окупності (тобто, скільки часу потрібно щоб досягти 

беззбитковості проекту при врахуванні приведеної вартості). Припустимо, що 

початкові інвестиції становлять 2 000 дол. Дисконтовані сумарні потоки доходу 

становлять: 

Рік касовий дохід (дисконтований, 

акумульований) 

1 943,4 

2 1 833,4 

3 2 673,02 

4 3 465,11 

 

 

Внутрішня норма рентабельності. 

Внутрішня норма рентабельності проект – це дисконтна ставка, за якої чиста 

приведена вартість дорівнює нулю.  

 

Реальні опціони. 

Кол-опціон (опціон на покупку) на біржі дозволяє інвестору купити право придбати 

щось (цінні папери, товари, валюту, фінансові інструменти) за визначеною ціною 

(ціною реалізації опціону) у майбутньому.  

У випадку «реального опціону», актив, який визначає його ціну – це не фінансові 

ресурси. Інвестор, який робить початкову інвестицію у НДДКР чи у нову технологію, 

купує право потім скористатись цією технологією, якщо вона виявиться цінною.  

З точки зору НДДКР: 

- Вартість програми НДДКР – це ціна колл-опціону 

- Вартість майбутніх інвестицій, необхідних, щоб скористатись результатами 

НДДКР (наприклад, відкриття заводу на основі відкритої технології) – це ціна 

реалізації опціону 



- Прибуток від інвестицій у НДДКР – це ціна товару, який ви купуєте за 

допомогою колл-опціону. 

Таблиця 6 – Приклад реального колл-опціону 

Інвестиція, що 

забезпечує 

опціон 

Природа опціону Вигода від 

реалізації опціону 

Ціна реалізації 

опціону 

Чинники, які 

впливають на 

термін дії 

Купівля ліцензії 

на використання 

технології 

Право отримати 

прибуток від 

технології 

- Дохід від 

використання 

технології 

- Досвід 

виробництва 

- Досвід 

маркетингу і 

дистрибуції 

Витрати на 

виробництво, 

маркетинг і 

дистрибуцію 

- Тривалість дії 

патенту 

- Доступність 

замінників 

Частка акцій 

компанії-

партнера 

Право купити 

партнера 

- Дохід 

- Виробничі 

можливості 

партнера 

Вартість 

придбання 

партнера 

Пропозиція про 

купівлю з боку 

третього учасника 

Інвестиція у 

засоби для 

НДДКР 

Право розробляти і 
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Рис. 7 – Цінність колл-опціону на момент закінчення терміну дії. 



 

Опціони дуже цінні, якщо існує великий ступінь невизначеності, а оскільки криві 

технологій є дуже непередбачуваними, то підхід з використанням опціону може 

виявитись корисним.  

 

Якісні методи вибору інноваційних проектів. 

Види якісних методів: скринінгові питання, карта проектів  

Скринінгові питання. 

На початку команда менеджерів може створити список скринінгових (відбіркових) 

питань. Ці питання можуть бути поділені на категорії. Ось приклад такого списку 

питань: 

Категорія 1. Роль споживача: 

Ринок. 

- Хто найбільш ймовірно буде споживачем продукту? 

- Наскільки великим є ринок? Чи є інші схожі ринки для цього продукту? 

- Який тип маркетингу потрібен, щоб ознайомити потенційних споживачів з 

новим продуктом? 

Використання: 

- Як будуть споживачі використовувати продукт 

- Які переваги надасть продукт споживачам 

- Які інші продукти споживачі можуть вважати замінниками нашого? 

Сумісність і зручність у користуванні 

- Чи продукт сумісний з існуючими доповнюючими товарами? 

- Чи продукт вимагає, щоб споживач додатково вчився ним користуватись? 

- Чи вважатиме споживач цей продукт зручним у користуванні? 

- Чи продукт примусить споживача нести додаткові витрати? 

Дистрибуція і ціна 

- Де споживач зможе купити продукт? 

- Чи продукт треба збирати, встановлювати, налаштовувати? 

- Скільки споживач захоче заплатити за продукт? 

Категорія 2. Роль виробничих можливостей. 

Існуючі виробничі потужності 

- Чи продукт посилює ключові компетенції фірми або її сталі конкурентні 

переваги? 

- Чи проект зробить якісь з існуючих компетенцій фірми непотрібною? Чи він не 

витіснить якийсь існуючий продукт? Якщо так, то чи є у фірми стратегія переходу, 

щоб справитись з можливими коливаннями доходів? 

- Чи у фірми є достатньо виробничих потужностей, а якщо ні, чи ці потужності 

можна створити самостійно або набути ззовні (аутсорсинг)? 

- Чи фірмі доведеться наймати нових працівників з новими навиками? 

Виробничі потужності конкурентів. 



- Чи у конкурентів є достатньо виробничих потужностей, щоб реалізувати такий 

проект? 

- Якщо компанія не стане розробляти цю інновацію, чи захочуть це зробити 

конкуренти? 

- Чи компанія зможе захистити свою інтелектуальну власність через патенти, 

копірайт, торгові марки чи комерційну таємницю? 

- Чи варто спробувати налагодити співпрацю з потенційним конкурентом? 

Майбутні виробничі потужності 

- Чи проект допоможе фірмі розвинути нові потужності, що допоможе у 

досягненні стратегічної мети? 

- Які інші продукти/ринки можна буде охопити з цими новими потужностями? 

- Чи цей проект стане платформою для розробки нового сімейства продуктів? 

Категорія 3. Час та витрати 

Час 

- Як довго триватиме проект? 

- Чи фірма зможе вийти на ринок першою? Чи це бажано? 

- Чи ринок готовий до інновації? (наприклад, чи є опорні та доповнюючі товари, 

чи споживачі оцінять вартість новинки?) 

- Якщо фірма не вкладеться в термін завершення проекту, який вплив це матиме 

на потенційну цінність проекту? 

- Чи готові необхідні канали постачання і дистрибуції? 

Витрати 

- Скільки коштуватиме проект? 

- Які витрати потрібні для виробництва? Як ці витрати знижуватимуться з 

набуттям досвіду? 

- Чи фірмі доведеться витратити додаткові кошти на адаптацію продукту до 

споживачів (тобто на виробництво запчастин, встановлення, технічну підтримку 

тощо)? 

 

Після створення такого списку питань, менеджер може використати їх для того, щоб 

дебати з приводу проекту мали якусь структуру, або може створити бальну оцінку 

(наприклад, оцініть по шкалі від 1 до 5, наскільки проект забезпечений виробничими 

потужностями), що потім може бути використане у подальшому аналізу. 

 

Загальна структура планування проектів (карта проекту) 

На карту проекту наносять 4 типи інноваційних проектів: передові НДДКР, 

прориви, платформи і похідні.  

Проривні проекти – це розробки, що включають революційний продукт і цілком 

нові вирбничі процеси.  

Платформний проект – пропонує фундаментальні удосконалення щодо витрат, 

якості, результативності існуючої технології.  



Похідні проекти розробляють незначні удосконалення продуктів чи процесів.  

Компанії, що використовують карти проектів, ділять усі свої проекти – чинні і 

потенційні – за ресурсами, яких вони потребують (тобто, спеціалісти, час, капітал і 

т.д) і за тим, скільки вони додадуть до продуктової лінії компанії. Після цього типи 

проектів наносяться на карту – і тоді можна виявити проміжки у технологічній 

стратегії. 

 
Рис. 8 – Карта проектів 

 

Поєднання кількісних та якісних методів 

Декомбінаційний аналіз – це група технік (включаючи дискретний вибір, 

моделювання вибору, ієрархічний вибір, матриці компромісу, попарне порівняння), які 

використовуються, щоб визначити, яку цінність особа надає тому чи іншому аспекту – 

наприклад, відносна цінність різних характеристик продукту, чи відносна важливість 

різних результатів інноваційних розробок.  

  

Аналіз середовища функціонування (DEA) – це метод оцінки потенційного 

проекту (чи іншого рішення), з використанням множинних критеріїв, які мжуть мати 

різні одиниці виміру.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7 – Рейтинг DEA 10-ти найбільш привабливих проектів від Advanced 

Technologies Group 

рейтинг інтелектуальна 

власність 

ринок інвестиції  потоки 

готівки 

(найбільш 

ймовірний 

сценарій) 

потоки готівки 

(оптимістичний 

сценарій) 

потоки готівки 

(песимістичний 

сценарій) 

1 2.25 1,5 4322 1296700 1353924 1184192 

2 1,5 1,5 850 525844 551538 493912 

3 1,5 1,5 1 4 4 3 

4 2.25 2,25 478 545594 822164 411082 

5 1,5 1,5 2 15 15 11 

6 1,5 2,25 65 89144 178289 0 

7 1,5 1,5 1068 685166 1027386 342558 

8 1,5 1,5 4 3766 4707 2824 

9 1,5 1,5 20 4800 4800 -96 

10 1,5 2,25 2 23 27 18 
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