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МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Не дивлячись на чималу кількість публікацій та наукових 

доробок в сфері формування стратегій інноваційного розвитку, на 

сьогодні досі не існує єдиної думки стосовно її визначення, 

сутності та змісту. Окрім того, різні автори по різному 

формулюють цю дефініцію. Так, найбільш поширеним 

поєднанням категорій «стратегія» та «інноваційний розвиток» є 

визначення «інноваційна стратегія». Окрім того досить часто в 

науковій літературі зустрічаються і категорії «стратегія 

інноваційного розвитку» та «інноваційна політика». Та варто 

зазначити, що всі ці визначення вживаються саме в контексті 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. 

Тому розглянемо найбільш поширені з них (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Аналіз поєднання категорій «стратегія» та 

«інноваційний розвиток» 
Джерело Сутність визначення 

1 2 

Інноваційна стратегія 

8, 12, 15, 

28, 29, 37, 

56 

 

це один із засобів досягнення цілей організації, який 

відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім 

для даної організації, для галузі ринку, споживачів, країни 

в цілому 

43 [С. 88] передбачає формування системи довгострокових цілей 

інноваційної діяльності суб'єкта економіки і вибір 

найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення 

45 [C. 49] це система довгострокових концептуальних установок 

розподілу ресурсів між траєкторіями інноваційного 

розвитку системи, а також їхнього перерозподілу при зміні 

внутрішніх і зовнішніх умов її функціонування, що 

включає науково-технічний, організаційний, мотиваційний 

і матеріально-фінансовий механізми забезпечення  

17 це механізм розподілу ресурсів підприємства, спрямований  

на досягнення конкурентних переваг у довгостроковій 

перспективі за рахунок ефективного здійснення 

інноваційної діяльності 
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1 2 

64 [C. 

169] 

це будь-який новітній засіб досягнення стратегічної мети 

підприємства 

58 [C. 

109]  

це система дій підприємства, що спрямована на досягнення 

довгострокових цілей його функціонування, подальший 

розвиток, посилення конкурентних позицій, задоволення потреб 

споживача, забезпечення стійкого попиту на продукцію, 

шляхом використання науково-технічних досягнень, визначення 

стратегічних інноваційних цілей і індикаторів розвитку з 

урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на 

основі яких формується система напрямів інноваційного 

розвитку, тип стратегічної поведінки на ринку, розподіл 

ресурсів на підприємстві 

41 [C. 49] як ефективний засіб управління розвитком підприємства дає 

змогу підприємству враховувати зміни в оточуючому 

середовищі, також сприяє генеруванню змін (технологічного, 

організаційного та управлінського характеру) всередині 

підприємства та забезпечує управління цими змінами з метою 

підвищення рівня кінцевих результатів його діяльності 

14, 16 [С. 

58] 

це генеральна лінія поведінки підприємства з приводу 

використання інновацій в його діяльності  

11 [С. 17] це комплексний план, орієнтований на досягнення майбутніх 

результатів безпосередньо через інноваційний процес (стадія 

досліджень, уведення нововведень у виробниче використання, 

уведення нового продукту в ринкове середовище) і є 

інноваційною стратегією підприємства  

50 [С .35] це детальний комплексний план виходу на ринок з 

нововведенням і забезпечення за допомогою його 

довгострокових конкурентних переваг  

36 [C. 66] це план нововведень, починаючи від пошуку нових науково-

технічних рішень через виробництво і збут до використання 

нової техніки, проведення маркетингових досліджень, що задає 

темпи оновлення виробництва та способи знаходження 

необхідних для цього продуктів інтелектуальної праці 

40 [C. 47]  це генеральний план дій у сфері інноваційної діяльності 

підприємства, який визначає пріоритети її напрямів і форм, 

характер формування інвестиційно-інноваційних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довготермінових інноваційних 

цілей 
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31 [C. 

76] 

це комплекс інноваційних заходів щодо визначення 

найважливіших напрямів, вибору пріоритетів ефективного 

розвитку підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності 

65 

 

це цілеспрямована діяльність з визначення найважливіших 

напрямків розвитку підприємства, вибору пріоритетів 

перспективного розвитку, виробленню вимог до нього і до 

комплексу  заходів для досягнення перерахованих цілей 

19 

 

поняття «інноваційна стратегія» відносять до «суто 

теоретичних, віртуальних, яке у практичній діяльності 

підприємства потрібно співвідносити зі стратегію науково-

дослідних та дослідницько-конструкторських робіт (НДДКР), 

відповідні заходи стратегічних планів виробництва, марке-

тингу, фінансів, з управління персоналом, матеріально-

технічного забезпечення» 

34 близька за суттю до поняття експлерентної стратегії 

2, 9 

[C. 10] 

розглядається як елемент корпоративної стратегії розвитку 

підприємства або як частина загальної соціально-економічної 

стратегії 

10, 12 доповнює інші типи функціональних стратегій, особливо 

стратегії збуту, виробничу, кадрову та фінансову 

5 [C. 

215], 

48 [C. 

970] 

можна визначити інноваційну стратегію як складову загальної 

стратегії підприємства, орієнтовану на визначення та 

досягнення перспективних цілей, безпосередньо через 

інноваційний процес 

24 [С. 

46] 

це суперстратегія (надстратегія), яка визначає зміст усіх 

інших стратегій підприємства. Вона має орієнтуватися на 

передбачення глобальних змін в економічній ситуації на 

підприємстві та навколо нього, а також стосуватися прийняття 

рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і 

стабільний розвиток підприємства за рахунок інновацій 

59 [C. 

348]  

це система планових дій, що спрямовані на успішне виконання 

місії підприємства та досягнення його довгострокових цілей і 

дають змогу забезпечити високу ефективність здійснення 

підприємством різних видів інновацій, шляхом створення 

сприятливих умов його зовнішнього та внутрішнього 

середовища або вигідного пристосування до реальних їх умов, 

базуючись на ефективному акумулюванні, поділі і 

використанні ресурсів підприємства та оптимізації всіх інших 

процесів, пов’язаних з його діяльністю 
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1 це взаємопов’язаний комплекс дій, які спрямовані на 

зміцнення життєздатності і конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання 

51 [C. 78] це стратегія, спрямована на передбачення істотних змін на 

ринку товарів і послуг та пошук масштабних рішень, 

спрямованих на зміцнення ринкових позицій і стабільний 

розвиток підприємства 

7  визначена як спосіб досягнення цілей інноваційного 

розвитку підприємства, як сукупність певних дій, 

спрямованих на ефективне використання наявного 

інноваційного потенціалу підприємства з метою 

створення та впровадження нових продуктів, технологій, 

заходів організаційно-управлінського характеру, що 

сприяють розвиткові підприємства і суспільства в цілому 

32 розглядається як розрахована на перспективу система дій 

суб’єкта економіки, що забезпечує реалізацію мети, 

завдань і пріоритетів моделі його інноваційного розвитку 

з урахуванням ендогенних і екзогенних факторів для 

досягнення ринкового успіху і набуття 

конкурентноспроможності 

Стратегія інноваційного розвитку 

26 [C. 49] 

 

це визначення певної місії та цілей підприємств, які 

передбачають активізацію інноваційної діяльності, 

відрізняються новизною, передусім для цих підприємств, 

і, можливо, для галузі, ринку, споживач 

61 

 

це зосередження зусиль підприємства на пошук 

принципово нових, ефективних технологій, проектуванні 

необхідних, але невідомих дотепер видів продукції, 

методів організації виробництва, способів стимулювання 

персоналу тощо 

21 [С. 61] це прoект (мoдель) прoведення гoлoвних іннoвaційних дій 

неoбхідних для реaлізaції кoрпoрaтивних цілей, 

спрямовані нa певне oнoвлення oкремих кoмпoнентів 

вирoбництвa, реaлізaції тa спoживaння прoдукції 

39, 44, 53 ототожнення із стратегією НДДКР 

35 [C. 86] ототожнення зі стратегією науково-технічного розвитку 

20 [C. 92] визначається як складова частина інноваційного 

менеджменту та стратегії підприємства, що встановлює, 

на яку товарно-ринкову комбінацію потрібно орієнтувати 

підприємству свою інноваційну діяльність 
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60 розробка системи планових дій, спрямованих на 

досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства, 

шляхом створення сприятливого інноваційного 

середовища або вигідного пристосування до нього, 

базуючись на акумулюванні, використанні та оптимізації 

ресурсів підприємства, результатом чого має стати 

підвищення якості продукції, конкурентоздатності 

підприємства, зниження витрат 

63 це планування та реалізація заходів щодо досягнення 

поставлених цілей, виражених у конкретних числових 

параметрах 

27 стратегію інноваційного розвитку аграрних підприємств 

пропонується розглядати як систему планових і 

прогнозованих дій, спрямованих на використання повного 

інноваційно-технологічного циклу для досягнення певних 

цілей 

22 являє собою науково-обґрунтовану систему розвитку 

суб’єкта підприємницької діяльності, що, 

використовуючи наявний ресурсний потенціал, здатна 

забезпечити стабільний інноваційно-активний розвиток 

суб’єкта в конкурентному середовищі 

11 слід розглядати як систему довгострокових 

концептуальних установок розподілу ресурсів при зміні 

зовнішніх і внутрішніх умов функціонування 

Інші варіанти 

42 [C. 46] стратегію нововведень прирівнюють до поняття 

«інноваційна політика», що передбачає об’єднання цілей 

технічної політики і політики капіталовкладень та 

спрямованість на впровадження нових технологій і видів 

продукції 

18 [C. 

213] 

інноваційна політика є лише формою стратегічного 

управління, яка визначає цілі та умови здійснення 

інноваційної діяльності організації, та спрямована на 

забезпечення її конкурентоспроможності та оптимального 

використання наявного виробничого та інтелектуального 

потенціалу 

23 стратегія управління інноваційною діяльністю – це 

сукупність загальних правил і напрямків діяльності з 

використання ресурсів, якими воно володіє або залучає, 

для досягнення цілей свого інноваційного розвитку 



Аналіз табл.1 дозволяє зробити наступні висновки. Відтак, 

більша частина авторів [8, 12, 15, 28, 29, 37, 42, 43, 56]   

погоджуються з думкою, що інноваційна стратегія – це один із 

засобів досягнення цілей організації, який відрізняється від інших 

засобів своєю новизною, передусім для даної організації, для 

галузі ринку, споживачів, країни в цілому. Дана стратегія 

прирівнюється до поняття «інноваційна політика» і передбачає 

об'єднання цілей технічної політики та політики 

капіталовкладень та спрямована на впровадження нових 

технологій і видів продукції, послуг. 

Погоджуються з тим, що інноваційна стратегія є засобом 

досягнення цілей підприємства і такі автори як [11, 17, 18, 22, 27, 

23, 32, 41, 45, 58, 60, 63, 64]. Однак, вони більш детально 

пояснюють за рахунок чого ці цілі мають бути досягнуті, а саме – 

за рахунок створення або пристосування до сприятливих умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 

оптимального розподілу наявних ресурсів (ефективного 

використання інноваційного потенціалу), що призводить до 

виробництва інноваційної продукції (технологій, послуг, 

організаційно-управлінських дій), яка дозволяє підвищити 

конкурентоспроможність підприємства. Тобто, можна сказати, 

що інноваційна стратегія (або ж стратегія інноваційного 

розвитку) передбачає формування певних планових заходів, в 

основі яких лежить методика управління інноваційним 

потенціалом підприємства та його інноваційним процесом.  

Про те, що стратегія інноваційного розвитку повинна 

враховувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища 

говорять такі автори [11, 27, 41, 45]. А в роботах [17, 18, 22, 23, 

45] також зауважується про необхідність оптимального 

використання наявних ресурсів підприємства.  

Більшість авторів [11, 14, 16, 21, 36, 40, 50] вважає що 

інноваційна стратегія це в більшій мірі певний генеральний план 

дій підприємства в сфері реалізації інноваційного процесу.  

Також існує підхід [1, 24, 31, 51, 61], що інноваційна 

стратегія передбачає пошук та вибір перспективних напрямів 

розвитку підприємства.  

Окрім того, значна частина науковців [2, 5, 9, 10, 12, 19, 20, 

24, 34, 35, 39, 44, 48, 53] пояснюють сутність стратегії 

інноваційного розвитку через визначення її місця серед інших 



стратегій підприємства. Так в роботах [2, 5, 9, 20, 48] говориться 

про те, що вона є частиною загальної стратегії підприємства, що 

охоплює блок управління інноваційною діяльністю. В робах [19, 

39, 44, 53] її ототожнюють зі стратегією НДДКР, а в роботі [35] – 

зі стратегією науково-технічного розвитку. Існує також погляд, 

що інноваційна стратегія є експлерентною стратегією [34], а в 

роботі [10, 12] її місце визначають як доповнення до інших 

функціональних. Зовсім протилежний підхід зазначено в роботі 

[24], де говориться що інноваційна стратегія є «суперстратегією 

(надстратегією), яка визначає зміст усіх інших стратегій 

підприємства».  

Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити наступні 

висновки: 

1. В контексті стратегічного управління інноваційним 

розвитком більш доцільним є використання словосполучення 

саме «стратегія інноваційного розвитку». Адже термін 

«інноваційна стратегія» може вживатись і в контексті інших 

функціональних стратегій. Так інноваційною може бути, 

наприклад, маркетингова чи фінансова стратегія. До того ж таке 

словосполучення говорить про інноваційний характер самої 

стратегії, а не процесу управління розвитком підприємства. 

Аналогічна ситуація і з терміном «інноваційна політика». До того 

ж цей термін не передбачає стратегічний рівень управлінського 

процесу. 

2. Серед чималої кількості теоретико-методологічних 

підходів до визначення стратегії інноваційного розвитку можна 

виокремити три основі погляди на її сутність: 

- вона є комплексним (генеральним) планом дій 

підприємства; 

- вона передбачає діяльність з пошуку та вибору напряму 

розвитку підприємства, тобто встановлення вектору подальшої 

діяльності; 

- вона є засобом досягнення головних цілей підприємства.  

На нашу, думку ці погляди варто дещо поєднати для 

кращого розуміння суті самої стратегії. Отже, стратегія 

інноваційного розвитку є планом досягнення обраного 

перспективного напряму/ів інноваційного розвитку 

підприємства.  



3. До головних структурних елементів, на які в першу чергу 

слід розставити акцент в процесі стратегічного управління 

інноваційним розвитком відносяться: 

- потенціал інноваційного розвитку підприємства; 

- інноваційний процес на підприємстві; 

- стратегічний аналіз діяльності підприємства. 

Виходячи з отриманих висновків, нами пропонується 

власне визначення стратегії інноваційного розвитку, під якою 

слід розуміти план досягнення обраного підприємством 

перспективного напряму/ів інноваційного розвитку завдяки 

оптимальному використанню та збільшенню рівня 

потенціалу інноваційного розвитку через реалізацію 

інноваційного процесу на підприємстві, що дозволяє 

приводити у відповідність внутрішнє і зовнішнє середовище 

підприємства в довгостроковій перспективі.   

Для кращого розуміння сутності стратегії інноваційного 

розвитку розглянемо найбільш поширені підходи до їх 

класифікації [1, 3, 4, 6, 13, 20, 24, 25, 28, 30, 33, 38, 46, 47, 49, 52, 

54, 55, 57, 62,  65, 66]. Так, частіш за все в науковій літературі [1, 

3, 4, 6, 13, 28, 46, 47, 49, 52, 55, 65] зустрічається розподіл 

інноваційних стратегій на два типи: активну (наступальна, 

експансивна) та пасивну (захисна, оборонна). При цьому деякі 

автори [3, 6, 13, 65] розмежують активні стратегії на активно 

(гостро) наступальну та помірковано (пасивно) наступальну. 

Окрім цих двох типів стратегій існують підходи [13, 25, 47, 55],  

які передбачають виокремлення наступних різновидів: проміжна, 

розбійнича, ліцензійна, залишкова, опортуністська. Однак всі ці 

підходи розмежовують стратегії інноваційного розвитку залежно 

від рівня новизни тих інноваційних рішень та процесів, які 

дозволяють реалізувати обрану стратегію.  

Та існують і інші класифікаційні ознаки, за якими 

проводять класифікацію стратегій інноваційного розвитку. Так, в 

роботах [24, 38, 54, 62, 66] автори поділяють стратегії у 

відповідності  до рівня реалізації на підприємстві. У всіх цих 

роботах виокремлюють корпоративну та стратегію бізнес-

одиниць. А в роботах [38, 54] автори додають ще й 

функціональну стратегію. Окрім того, в певних джерелах [24, 38, 

54] зустрічається також рівень операційних стратегій.  



Досить поширеним є класифікація стратегій інноваційного 

розвитку в залежності від стадії інноваційного та життєвого 

циклу, на яких вона реалізується. Так, в роботі [13] 

виокремлюються стратегії інноваційного розвитку, які 

передбачають проведення НДДКР та стратегії, які передбачають 

вже впровадження та адаптацію інновацій. Також виділяють 

стратегії, які реалізуються на етапі створення інновації, на етапі 

впровадження і адаптації, стратегії повного життєвого циклу та 

стратегії кінцевих стадій. 

До того ж слід зазначити, що стратегії інноваційного 

розвитку часто розглядаються на рівні державного управління. І 

на цьому рівні виокремлюють стратегії переслідування 

(копіювання), лідерних технологій та інноваційну-проривну 

стратегію [33]. Дещо інший підхід представлено в роботі [30], де 

стратегії інноваційного розвитку поділяють на інерційно-ринкову 

та стратегію інноваційного прориву. 

Підсумовуючи всі розглянуті підходи до класифікації нами 

пропонується авторський погляд на узагальнену класифікацію 

стратегій інноваційного розвитку саме на рівні промислових 

підприємств (рис. 1).  

Розглядаючи рис. 1 більш детально зупинимось на 

класифікації стратегій за ознакою «рівень новизни стратегічних 

заходів». Саме вибір стратегії за цією ознакою свідчить про той 

тип інноваційного розвитку, який обирає та реалізує 

підприємство. Від так в залежності від позиції стосовно лідера 

інноваційний розвиток може бути наздоганяючим, на рівні лідера 

та випереджаючим. Їх детальна характеристика представлена 

нами в роботі [67]. Варто додати, що співставляючи ці типи 

розвитку з різновидами стратегій в залежності від рівня новизни 

стратегічних заходів отримуємо наступні взаємозалежності: 

захисні стратегії підприємство використовує задля реалізації 

наздоганяючого типу розвитку, помірковано наступальні – для 

досягнення розвитку на рівні лідера, агресивно наступальні – для 

реалізації випереджаючого розвитку.  

На додаток слід зазначити, що більш бажаним для суб’єкта 

господарювання є розвиток на рівні лідера, однак досягти цього 

вітчизняним підприємствам можна лише за рахунок швидкого 

«прориву» в своїй діяльності, тобто переходу на засади 



випереджаючого розвитку через реалізацію агресивно 

наступальних стратегій. 

    Рисунок 1 – Узагальнена класифікація стратегій інноваційного 

розвитку (авторська розробка) 
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