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ВОВЕД 
 

Современиот деловен свет е доста динамичен, турбулентен и секојдневно 

подложен на промени. Промените кои настануваат во окружувањето бараат од 

менаџерите постојано да ги проценуваат и анализираат своите стратегии за успех. 

Деловните субјекти во едно такво екстерно окружување опстануваат само со примена на 

рационално стратегиско планирање и креирање на соодветни иновативни стратегии.  

Процесот на планирање и концепирање иновативни стратегии и нивна 

имплементација се употребува со цел да се зголемат работните перформанси во 

деловното работење и да се одговори на промените во окружувањето. Како резултат на  

динамичното окружување секој деловен субјект се обидува да иновира, но правилата по 

кои се ориентира или изборот на техниките кои ги избира се разликуваат, оттука и 

иновациските резултати кај секој од нив се различни.  

Исто така клучно за успешено спроведување на иновативната стратегија е 

формирањето соодветен тим. Успешното управување  на иновациите и спроведување на 

стратегијата зависи од правилното водење, комуницирање, како и мотивацијата и 

придонесот на секој член во тимот. 

Главната цел на ова истражување е насочена кон тоа да се потенцира потребата 

од креирање стратегија за иновативност на деловните субјекти во Република Северна 

Македонија и да се испита поврзаноста на иновативните активности со перформансите 

на деловните субјекти. Во рамките на овој труд ќе се даде теоретско знаење и практични 

препораки за креирање на иновативни стратагии на менаџерите со цел одговор на 

факторите од окружувањето и успешен настап на пазарот. 

Денес, сите деловни субјекти треба да се стремат кон иновативна бизнис средина 

со примена на стратегиски пристап и подготвеност за флексибилност и промени. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

 

Денес, кога пазарите стануваат се подинамични, поотворени, а потрошувачите се 

повеќе пребирливи, практично е невозможно една деловна организација да се 

натпреварува и да просперира на пазарот без обемна, темелна и одржлива анализа на 

пазарот и без иновативна енергија и прилагодување кон средината. 

Како одговор на промените, непредвидливите околности, промените во 

побарувачката се зголемува и обемот на работа на деловните субејкти и истите се 

обидуваат да користат методи на иновации со цел постигнување конкурентски 

предности. Денес, повеќето од деловните субејкти имаат оддел за истражување и развој 

за да комбинираат модели на трендови на пазарот со социјални и културни набљудувања 

на дневна основа и да даваат иновативни идеи и анализи со цел поголема успешност на 

пазарот и компанијата (Sinfield, 2008). 

Со цел да се води успешен бизнис најпрво што треба да се познава е пазарот во 

целост. Темелното истражување на пазарот носи голем број на информации за 

потрошувачите, индустријата и конкурентите. Во почетната фаза на дејствување на 



4 
 

деловниот субјект може да помогне за да се одреди со колкав потенцијал е идеjата 

остварлива. Како што се проширува деловниот субјект, може да се искористи 

истражувањето за да се состави стратегискиот план, да се одреди таргет групата и да се 

диференцираат производите или услугите и да се бараат нови можности за проширување 

(Ansoff, 2007). 

Повеќе од 80% од лидерите во глобалната економија и деловните субјекти 

веруваат дека иновациите се клучни за растот на бизнисите. Технологијата и 

дигиталната ера напредуваат со огромна брзина, водејќи ги сите индустрии во иднината 

каде што деловната агилност е од неопходно значење. Иновацијата има за цел да создаде 

оригинална вредност, како што се нови решенија за прилагодување на променливите 

индустрии или решавање на попречувачките социјални, здравствени или економски 

предизвици. Стратегијата е план кој прецизно детализира како ќе се реализира визијата. 

Вообичаено, најефективните деловни модели, пазари и производи следат сличен циклус 

на раст, често визуелизиран како S-крива, каде што се намалуваат приносите некаде по 

почетната траекторија на раст (Richards, 2021). 

Одговор на промените и времето треба да се случува навремено и брзо, со цел да 

не дојде до пропаѓање на бизнисите. Така на пример до 2010 година, продавницата за 

изнајмување ДВД прогласи банкрот, подлегнувајќи на нескротливиот подем на 

Нетфликс и ерата на стриминг телевизија. Исто така и големата корпорација Кодак 

прогласи банкрот поради ерата на смартфоните, во која од 2012 година корпорацијата 

Кодак неможеше да се натпреварува на пазарот за фотографија. Овие примери 

докажуваат дека иновацијата во секој деловен субјект или секој бизнис треба да 

претставува континуиран процес, затоа што во спротивно доаѓа до пад на бизнисите. За 

многумина, најпривлечната придобивка од стратегијата за бизнис иновации е нејзиниот 

капацитет да генерира целосно нови идеи. Иновацијата може да донесе нови производи 

и услуги кои ќе ги се додадат во постоечки линии, или може да се отворат вратите за 

таргетирање на нови пазари или да се решат растечките општествени проблеми. Со 

анализа на желбите и потребите на клиентите на различни типови потрошувачи, може 

да се развие подобро разбирање за однесувањето на потрошувачите. Таквото 

истражување им помага на деловните организации да ги идентификуваат клучните 

фактори кои ги мотивираат луѓето да купуваат и да откриваат нови можности преку 

пронаоѓање пазари или производи на кои им е потребно подобрување (Richards et al., 

2021). 

Иновациите придонесуваат на повеќе начини, како што многу истражувања 

укажуваат на силна корелација меѓу перформансите на пазарот и новите производи. 

Спротивно на тоа, иновацијата се однесува на различни нови идеи и користење на 

креативноста како еден од елементите на иновативниот процес преку кој новите идеи 

доведуваат до нови производи, процедури или услуги. Одличните перформанси на 

организацијата може да укажат на целокупното работење на организацијата. 

Иновативноста на новите производи може да помогне во зафаќање и задржување на 

уделите на пазарот и зголемување на профитабилноста во однос на конкуренцијата. 

Иновациите не само што вклучуваат генерирање нови идеи и примена во системот за 

производство или управување, тие вклучуваат и отворање нов пазар, нови производи, 

нови методи, нов систем на управување и друго (Christensen, 1997). 

Mendoca и Faria во нивното истражувањето докажуваат дека деловните субјекти 

во Португалија доведуваат до позитивни резултати со реализирањето на иновативните 
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стратегии. Главниот резултат што се извлекува од табелата е дека позитивното влијание 

на иновациските активности врз перформансите на организациите се забележува кај 

малите, средните, но и големите деловни субјекти. Исто така според истражувањето 

докажано е дека помалите организации имаат повисока стапка за раст на иновациите. 

Фактот дека иновациските активности се позитивни детерминанти на еволуцијата на 

обемот на продажба само кај помалите организации може да се објасни со фактот дека 

малите организации имаат поголема зависност од технолошките промени отколку 

средните и големите фирми. Друг карактеристичен резултат се однесува на тоа што 

возраста на деловните организации довела до негативен коефициент. Таквите  резултати 

откриваат дека иновациските активности ќе имаат посилно влијание врз растот на 

помладите фирми и дека помладите фирми повеќе се потпираат на иновациите за да го 

одржат својот раст. Според истражувањето, малите организации се оние кои имаат 

поголема корист од иновативните стратегии за раст и развој на бизнисот (Mendoca & 

Faria, 2011). 

Табела. 1 Поврзаност на иновациските активности со работните перформанси 

 Сите фирми Мали фирми 
Средни и големи 

фирми 

променлива 
Средна 

вредност 

Стандардно 

отстапување 

Средна 

вредност 

Стандардно 

отстапување 

Средна 

вредност 

Стандардно 

отстапување 

Разлика во 

продажната 

вредност 

2000-2003 г. 

(дневник) 

0.07 0.81 0.05 0.66 0.09 0.94 

Акционерски 

капитал 

(дневник) 

12.64 2.35 11.63 1.85 14.16 1.99 

Ангажирање 

во 

иновативни 

активности 

0.45 0.50 0.34 0.47 0.56 0.50 

Ангажирање 

во 

активности за 

иновација на 

производи 

0.35 0.48 0.24 0.43 0.41 0.49 

Ангажирање 

во 

иновативни 

активности 

во процесот 

0.31 0.46 0.20 0.40 0.45 0.50 

Дел од група 0.30 0.46 0.15 0.35 0.45 0.50 

Број на 

вработени 
4.02 1.26 2.96 0.65 4.90 1.02 
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Вработени со 

високо 

образование 

(во %) 

7.76 12.76 8.54 15.15 10.66 14.70 

Постоење на 

фирмата до 

2000 година 

24.79 18.25 23.69 14.49 31.54 20.90 

 

Минимална 

ефикасна 

скала на 

секторот 

шест цифри 

 

 

0.54 

 

 

1.78 

 

 

0.32 

 

 

1.00 

 

 

0.74 

 

 

0.24 

 

Набљудувања 

 

1533 

 

748 

 

775 

 

Извор: Faria и Mendoca, 2011 

 

Cefis и Marsili открија дека деловните субјекти навистина можат да имаат корист од 

практикувањето на иновативни активности и дека иновациите ќе ги зголемат шансите за 

опстанок на деловните субјекти, независно од другите фактори како што се возраста и 

големината на фирмите. Според нивните резултати, иновацијата во процесот има 

изразен ефект врз опстанокот. Тие, исто така, ги забележуваат разликите меѓу секторите 

и заклучуваат дека секторите со висок интензитет на технологија се најповолни средини 

за опстанокот на деловните субјекти. Дополнително, тие откриваат дека малите деловни 

субјекти, кои работат под минималната ефикасна скала се повеќе изложени на ризикот 

од излез (Cefis & Marsili, 2006). 

Според авторите Audretsch и Mahmood,  ја потенцираат изложеноста на ризикот со кој 

се соочуваат новите деловни субјекти кој е поголем во индустриите каде што актуелните 

организации имаат тенденција да имаат иновативна предност, што значи дека 

иновативните сектори обезбедуваат поголема средина за деловните субјекти (Audretsch 

& Mahmood, 1994). Следствено, стапките на преживување на деловните субјекти се 

поврзани со фазата на развој на производите и секторите, и иновативните услови на 

секторите, како и со индивидуалните атрибути на деловните субјекти (Agarwal & Gort, 

1996). Audretsch (1995) открива дека стапката на преживување за малите фирми варира 

обратно со нивото на иновативност во нивната индустрија: поиновативните индустрии 

имаат повисоки стапки на неонатална смрт отколку помалку иновативните индустрии, 

ceteris paribus. Сепак, за оние кои преживуваат по првите неколку години, опстанокот е 

позитивно поврзан со иновативниот интензитет на индустријата (Audretsch, 1995). На 

динамични пазари, со високи нивоа на влез и излез, производите и технолошките 

иновации го обезбедуваат патот низ кој фирмите се натпреваруваат. Високите стапки на 

влез обично се поврзани со високи нивоа на иновации и зголемување на ефикасноста; 

новите учесници често носат нови иновации на пазарот и на тој начин претставуваат 

закана за актуелните фирми (Burke et al., 2005).  
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Според научниците во деловната економска литература кои анализирале 

податоци докажале дека процесот на иновирање развојот и дифузијата на нови 

технологии се од клучно значење за раст на продуктивноста и производството на 

деловните организации. Исто така и според првата верзија на Прирачникот OSLO, 

издадена во 1992 година, и анкетите направени со негова употреба, особено Анкетата за 

иновации во заедницата (ЗНД) организирана од ЕК, покажа дека е можно да се развиваат 

и да се собираат податоци за сложениот и диференциран процес на иновација. Според 

Прирачникот OSLO, иновациите се делат на: иновации на нови производи, процесни 

иновации, маркетинг-иновации и организациски иновации (Filipovski & Bogoeska, 2020). 

Во литературата и практиката денес се поголемо внимание им се посветува на 

иновациите и иновативните стратегии. Повеќето од деловните субјекти и бизниси се 

соочуваат со брзо темпо на технологија и надворешни промени кои ги поттикнуваат 

организациите на економски раст. Според Jacob, постојат четири основни типови на 

иновации и тоа: иновација на производи, иновација во парадигмата, иновации во 

процесите и иновација за позиција (Jacobs, 2017). За да се одговори на промените во 

окружувањето, неопходно е деловните субјекти да пристапуваат долгорочно, односно 

стратегиски. Денес, како имепратив се јавува креирањето на стратегија за иновации како 

сотавен дел на генералната стратегија. Имено, позитивните резутлатите од работењето 

често се поврзани со иновациските активности на деловните субјекти. 

Со растот и развојот на деловниот субјект, се појавуваат нови предизвици и 

задачи на управување. Не само во однос на донесувањето одлуки, туку и во врска со 

начините на нивно реализирање. Со цел да се обезбеди виталност во денешното 

динамично окружување, компанијата т.е. раководството на компанијата мора да реагира 

навремено, но истовремено да влијае на промените во окружувањето со своите постапки. 

Таквиот процес бара стратегиско размислување, стратегиско менаџирање за 

долгорочните цели на деловниот субјект и начините на нејзино реализирање, односно 

бара стратешка визија за развојот на деловниот субјект и процесот на управување со 

промените за ефикасно и ефективно реализирање на целите на деловниот субјект (Hitt, 

2016). 

“Стратегијата” претставува главен концепт на современата ера (Carter, 2013). 

Стратегискиот менаџмент е тековен процес кој ги оценува и контролира бизнисот и 

индустриите во кои деловните субјекти се вклучени; ги оценува нивните конкуренти и 

поставува цели и стратегии за да се сретнат сите постоечки и потенцијални конкуренти; 

и потоа секоја стратегија се преиспитува годишно или еднаш во три месеци [и.е. 

редовно] за да се утврди како се спроведува и дали успеал или треба да се замени со нова 

стратегија за да се исполнат променетите околности, нови технологии, нови конкуренти, 

нова економска средина., или нов социјален, финансиски или политичка средина 

(Amason, 2011). Стратегискиот менаџмент претставува тековен процес кои ги оценува и 

контролира деловните субјекти и опкружувањето во кои деловниот субјект е вклучен, 

исто така ги оценува конкурентите и поставува цели и стратегии за да се сретнат сите 

постоечки и потенцијални конкуренти; и потоа секоја стратегија се преиспитува 

годишно или еднаш во три месеци [редовно] за да се утврди како се спроведува и дали 

успеал или треба да се замени со нова стратегија за да се исполнат променетите 

околности, нови технологии, нови конкуренти, нова економска средина., или нов 

социјален, финансиски или политичка средина (Charles W. L. Hill, 2016).  
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Преку стратегијата, компанијата ги дефинира и реализира своите цели, тоа 

претставува начин на кој компанијата реагира на окружувањето со текот на времето. 

Преку стратегијата се одредува (Uncategorized, 2021): 

– Односот кон опкружувањето; 

– Структура на деловна компетентност; 

– Методи и брзина на реализација на избраните насоки на дејствување; 

– Пожелно ниво и вид на деловна флексибилност. 

Креирањето на иновативна стратегија е витален чекор што дава на тимот 

разбирање и увид во насока на тоа како индивидуалните и организциските цели се 

спојуваат за да се остварат и реализираат целите. Се идентификуваат девет основни 

столбови за иновативните стратегии и тоа (Richards, 2021): 

1. Модели – може да се реализира стратегија за иновации со користење на 

еден од двата модели – иновација на бизнис модел или искористување на постоечки 

бизнис модел. Иновацијата на деловниот модел претставува процес што организацијата 

го користи за да го прилагоди својот деловен модел за да испорача повеќе вредност на 

своите клиенти. Исто така, со правење промени во понудата за вредност и основниот 

бизнис модел, компанијата може да стекне конкурентна предност. Со употребата на 

постоечки бизнис модел се дава фокус на постојано подобрување на основната дејност, 

наместо да бара градење нови деловни модели. 

2. Интрапретприемништво – интрапретприемништвото е практика со која им 

се овозможува на вработените да дејствуваат како претприемачи додека работат во една 

компанија. Со овластување на поединците да размислуваат, дејствуваат и да создаваат 

свои идеи, деловниот субјект има корист од широко распространетата внатрешна 

култура на тековни иновации. Една организација може да обезбеди ресурси и поддршка 

на интрапретприемачите, помагајќи им да започнат стартапи во рамките на 

организацијата. 

3. Корпоративен акцелератор – корпоративниот акцелератор е иновативен 

настан или програма финансирана од големо претпријатие, што обично им нуди на 

претприемачите аспиранти шанса да стекнат главен капитал, менторство и важни врски. 

Ваквите програми обично кулминираат со демонстративен ден, каде што стартапите ги 

пренесуваат своите идеи до корпорацијата домаќин за шанса да обезбедат инвестиции 

или партнерство. Со вклучување на корпоративен акцелератор во стратегијата за 

иновации, се добива шанса да се изгради мрежата со ветувачки нови таленти во 

индустријата. Покрај тоа, исто така постои и одлична шанса да бидат откриени стартапи 

и концепти кои се усогласуваат со сопствените деловни потреби и цели на деловните 

субјекти. 

4. Лаборатории за иновации – лабораторија за иновации претставува деловен 

оддел кој обезбедува база и ресурси за поддршка за стартапи или тимови за истражување 

и развој да работат на нови идеи кои би можеле да го нарушат тековниот пазар. Иако 

овие лаборатории може да работат независно од матичната компанија, исто така е можно 

да се смести лабораторија за иновации во главната зграда на деловниот субјект и да се 

екипира со постојните вработени. 
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5. Отворена програма за иновации – традиционалниот модел на 

истражување и развој се потпира на внатрешни ресурси и експертиза. Постојните 

вработени работат заедно за да генерираат, управуваат и одржуваат нови деловни идеи 

и ги задржуваат сите информации во рамките на компанијата, обично во рамките на 

одделот за истражување и развој. Отворените иновации заземаат нов пристап со 

отворање на вратите на компанијата за надворешен придонес, добредојде на експерти, 

истражувачи и светли умови надвор од деловниот субјект да дојдат и да ги споделат 

своите идеи. 

6. Надворешни акцелератори – надворешниот акцелератор е малку различен 

од корпоративниот акцелератор во деловниот субјект, бидејќи деловниот субјект нема 

да ги покрие целосните трошоци за извршување на програмата. Како таква, ова е тактика 

со низок ризик во стратегијата за иновации, со потенцијал да испорача фантастични 

награди. Како корпоративен акцелератор, се прикажуваат можности за нови стартапи и 

концепти кои се усогласени со деловните потреби и цели, но дополнително има корист 

од отворањето на очите кон поволните пристапи кои првично не биле одвоени од вашите 

цели. Со вклучување, можете активно да учествувате во унапредувањето на стартапите 

и да се фокусирате на одредени решенија кои се привлечни за бизнисот, правејќи го овој 

тип на акцелератори вреден потфат. 

7. Соработка – идеите се само почеток, но само преку интеракција и 

дискусија со експерти, истражувачи и други иноватори може успешно да оживеат 

идеите. Имајќи повеќе дискусии околу идејата со различни надворешни извори, полесно 

е да се идентификуваат потенцијалните проблеми и да се повторува основната идеја 

додека не биде нешто што навистина вреди да се произведе. Во оваа фаза потребно е да 

се бараат пофалби и критики со цел да се оспори концептот и длабински да се дебатира 

за позитивните и негативните страни. 

8. Идеациа – пронаоѓањето идеи не е предизвик туку собирањето, 

анализирањето и спроведувањето на најдобрите идеи претставува борба за многу 

компании. Многу деловни субјекти не успеваат затоа што им недостига ефективен 

систем да преземат едноставна идеја и да ја претворат во практичен процес кој ќе донесе 

резултати. Со други зборови, тие немаат стратегија за иновации. Во оваа фаза Важно е 

да се објаснат процесите на замислување на сите вработени за да бидат свесни за тоа 

како компанијата ги доловува идеите. Кога тоа е воспоставено овој систем и ги 

охрабрувате луѓето да придонесат, полесно е да се соберат и организираат нови идеи. 

9. Мерење – неможе да се управува со она што не се мери. Тоа е еден од 

најважните столбови на иновативните стратегии и план за тоа како ќе се мери успехот. 

Со секоја нова идеја, потребно е да се следи нејзиниот напредок и притоа да се измерат 

перформансите со периодични мерења на клучните метрики. Не е секогаш лесно да се 

измери иновативноста, но тоа од самиот почеток овозможува да се одреди дали напорите 

на деловните субјекти се успешни. 

Како што претходно наведовме примената на иновациски активности станува 

императив во работењето на деловните субјекти, така што актуелноста на проблемот на 

истражување на иновациските активности и иновациките стратегии на деловните 

субјекти станува позначајна. 
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ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Денес, брзо менувачкото конкурентно окружување стана сила која мотивира нови 

идеи додека делумно ја намалува вредноста на традиционалните стратегиски концепти. 

Деловните субјекти треба да се обидат да ги институционализираат иновациите преку 

создавање на соодветна култура, структура, системи и процеси кои овозможуваат појава 

на иновации. Исто така деловните субјекти треба да се фокусираат повеќе на 

стратегиските иновации кои ги интегрираат сите димензии на иновациите за да 

обезбедат одржливост, долгорочен профит, конкуретска предност и диверзификација. 

Стратешката перспектива на иновациите ќе ја води деловната организација да го 

погледне целиот систем надвор од производите и процесите, така што ќе обезбеди 

мотивација за генерирање иновации кои ќе поттикнат учество, стратегија и создаваат 

вредност и ќе бидат клучот за одржлива конкурентска предност за деловните субјекти 

(Dogan, 2017). 

MIMIC моделот на Schlegelmilch et.al (Dogan, 2017) ги потенцира клучните 

елементи кои влијаат на стратегиските иновации како и на резултатите од 

спроведувањето. Четирите клучни сили кои ја потхрануваат стратегиската иновација во 

деловните субјекти се следните: култура, процеси, луѓе и ресурси (слика 1). 

 

Слика 1: Стратегиска иновација – MIMIC модел    Извор: Dogan, 2017 

Култура: организациската култура се формира под влијание на визијата на лидерите во 

организацијата и претставува основа за формирање на иновативна стратегија. Денес, 

деловните субјекти можат да ја одржат деловната култура фокусирана на иновации со 

охрабрување проектни тимови со флексибилни организациски резултати како и 

создавање на средина каде што идеите и креативноста се слободно изразени и 

поддржани од менаџментот. Во глобалното истражување на повеќе од 700 трговски 

компании од 17 економии на развиени и земји во развој, утврдено е дека културата е 
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најважниот двигател на иновациите. Различната иновативна култура помага да се 

усогласи иновацискиот пристап на деловниот субјект со деловните стратегии. 

Процеси: процесите претставуваат неопходен дел за реализација на иновацијата. Секој 

лидер во секоја организација умее да ја препознае кризата со која се соочува 

организацијата и исто така им помага на останатите вработени во компанијата да ја 

разберат и да се соочат со неа. Затоа потребно е рационално да се дејствува на промените 

кои настануваат во диманичното опкружување. Лидерите заедно со вработените треба 

да имаат заедничка цел, да дејствуваат заедно и да бидат отворени за општеството, не 

само за компанијата. Иновацијата е составен дел од работењето на деловните субјекти 

така што иновативните процеси засновани на импровизирани методи за создавање 

иновации стануваат рутина. 

Луѓе: иновативните организации се свесни за фактот дека иноваторот не е 

организацијата, туку луѓето се оние кои ја прават една организација иновативна со 

своите мисли, движења и дејствувања. Распространетата критика во литературата е дека 

стратегијата обично е формулирана од високи раководители во една организација. 

Сепак, нивното искуство е вредно само до степен до кој иднината е слична на минатото. 

Во индустријата, теренот се менува толку брзо што искуството станува ирелевантно. 

Еден од факторите силно поврзан со успешната иновација е способноста да се 

воспостават силни врски со внатрешните и надворешните заинтересирани страни со цел 

да се соработува со нив или да се вклучат во процесот на иновации. Во контекст на 

иновативните стратегии, претставниците од истражување и развој, продажба, 

маркетинг, финансии и други основни функции мора да играат активна улога во развојот 

на стратегијата. Дополнително, различните перспективи што младите луѓе, 

новорегрутираните луѓе во бизнисот и засегнатите страни околу бизнисот можат да ги 

донесат за креирање стратегија треба да станат поефективни. Создавањето на заеднички 

дијалог што ги надминува организациските и индустриските граници на стратегијата 

значително ја зголемува веројатноста за појава на нови стратегиски согледувања. 

Ресурси: една од главните задачи на менаџерите е да ги набават, развиваат и соодветно 

да ги распределуваат ресурсите на организацијата. Според традиционалната логика, 

компанијата мора да ги користи своите постоечки ресурси (средства и способности). 

Супериорните деловни перформанси може да се постигнат кога овие ресурси 

специфични за деловните субјекти се ретки, вредни, единствени и немаат еквивалентни 

замени. 

Стратегијата се однесува на правење избори меѓу повеќе изводливи опции за 

најголеми шанси за „победа“, а иновациите се само едни од средствата за остварување 

на поставените стратегиски цели. Без иновативност, всушност, е мошне тешко да се 

постигне долгорочен успех и да се ориентира деловниот субјект, со цел да се обезбеди 

конкурентска предност. (Brown, 2018) 

Иновациите и иновативните стратегии се сметаат за двигатели во процесот на 

работењето на деловните организации и претставуваат двигател во остварувањето на 

конкурентски предности и поголема профитабилност на деловните организации, како и 

проширување на организациите на глобален пазар. Иновациите се значајни за деловните 

субјекти затоа што самиот процес резултира со многу предности, нови производи, нови 

услуги, нови пазари, поголема профитабилност и сл. 
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Имајќи го предвид  горе наведеното, предметот на истражување ќе биде насочен 

кон идентификување на тековниот иновациски пристап на деловните субјекти кон 

промените во окружувањето и резулататите од истото.  

 

ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Примарната цел на трудот е да се истражи поврзаноста на  стратегијата за иновативност 

со резултатите на работењето на деловните субјекти, а како подцели се поставуваат: 

❖ Да се укаже од потребата за иновациска стратегија во променливото деловно 

окружување 

❖ Да се потенцираат клучните елементи на иновациската стратегија 

❖ Да се понудат различни иновативни стратегии за конкурентска предност на 

пазарот во кој дејствуваат деловните субјекти. 

❖ Да се увиди позитивното влијание на иновациските активности врз работните 

перформанси 

❖ Да се поттикне поголема креативност и иновативност кај деловните субјекти. 

❖ Да се подобри профитабилноста со примена на стратегиска иновативност кај 

деловните субјекти. 

. 

ХИПОТЕТИЧКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Главна хипотеза  на истражувањето е стратегијата за иновативност има позитивно 

влијание во дејствувањето на пазарот на деловните субјекти.  

 

ПЛАН И МЕТОДИ НА РАБОТА  

 

Во текот на истражувањето ќе се применат повеќе етаблирани квантитативни и 

квалитативни методи на истражување.  

Истражувањето ќе инкорпорира како секунадарно, така и примарно истражување. 

Секундарното истражување ќе се базира на научни истражувања, публикации, книги,  

статистички информации од релевантни институции, извештаи и сл. 

Примарното истражување ќе се спроведе на деловни субјекти преку однапред 

структуриран анкетен прашалник, кој ќе инкорпорира елементи на соодветни теоретски 

модели, со цел да се испитаат емпириски истите елементи во практичното работење на 

деловните субјекти во Република Северна Македонија. 

Примена ќе најде методот на анализа на содржина, методот на компарација, методот на 

синтеза, генерализација и спецификација, статистичкиот метод, така што добиените 
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резултатите од примарното истражување дескриптивно и квантитативно преку графички 

приказ ќе биддат елаборирани. Податоците во истражувањето ќе бидат обработени со 

содветни статистички програмски системи за на анализа на податоците. 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Зголемената конкуренција на пазарот, децентрализацијата и глобализацијата на 

работните процеси и напредокот во информациските и комуникациските технологии, од 

деловните субјекти бараат флексибилност и агилност во нивната испорака на производи 

и услуги. Иновативните стратегии и иновациите се сметаат за клучен елемент во 

одредувањето на опстанокот на организациите и нивното прилагодување кон промените, 

бидејќи оние организации кои се способни успешно да иновираат се способни да се 

прилагодат, да воспостават и одржуваат конкурентска предност на пазарот.  

Од резултатите на овој труд се очекува да се добијат насоки за стратегиско 

иновирање и потенцирање на клучни чекори за развој на иновативни стратегии на 

деловните субјекти во Република Северна Македонија. Од анализите за поврзаноста на 

иновациите со работните перформански се очекува да се идентификуваат клучните 

индикатори и елементи на иновациските стратегии на кој деловните субјкети треба да 

посветат повеќе внимание, време, труд и сл. 

Очекуваните резултати што ќе произлезат од истражувањето ќе претставуваат 

идни препораки за подобрување и зајакнување во процесот на работењето на деловните 

субјекти односно малите, средни и големи деловни субјекти. Препораките што ќе бидат 

објаснети во иднина ќе се однесуваат на  менаџментот на деловните субјекти.  
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