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У статті розглянуто умови формування інноваційної стратегії розвитку підприємства. Запропоновано чо-
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В статье рассмотрены условия формирования инновационной стратегии развития предприятия. Предло-
жены четыре вида инновационных стратегий в зависимости от уровня инновационного развития, на котором 
находится предприятие, и представлены методы реализации каждой стратегии. Подчеркнуто, что показа-
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The article considers the conditions for forming an innovation strategy for enterprise development. Four types of 
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located, and the methods of implementation of each strategy are presented. It was emphasized that the innovation 
efficiency of the enterprise is an indicator of the effectiveness of the application of the innovation strategy.
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Постановка проблеми. Роль та значення 
інновацій є беззаперечним фактором сучас-
них умов діяльності та розвитку будьякого 
підприємства чи організації і зумовлюється 
наявністю багатьох складових. В умовах гло-
балізації, високого рівня конкуренції, постій-
них змін, великих обсягів інформації, зрос-
тання складності бізнесу, а також за умови 
скорочення життєвого циклу інноваційних 
товарів, скорочується час для отримання над-
прибутків, що в свою чергу робить актуальним 
в сфері управління підприємства розробку та 

реалізацію інноваційних стратегічних захо-
дів для подолання цих проблем і досягнення 
стратегічних цілей бізнесу. 

Готовність до розробки та впровадження в 
діяльність підприємства інноваційної стратегії 
розвитку є складовою досягнення якісного еко-
номічного зростання, залучення переваг нау-
ковотехнічного прогресу і отримання високого 
рівня конкурентоспроможності організації. Все 
це можливе лише за умов активізації та поси-
лення інноваційної, виробничої та фінансової 
складової підприємства в системі управління. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження в напрямку стратегічного управ-
ління інноваційним розвитком підприємств є 
об’єктом наукових інтересів багатьох вітчиз-
няних вчених. Так, механізм та концепцію 
стратегічного управління описано у працях 
Гаврилко П., Колодійчука А., Лалакулич М., 
Корнаух О., Мельник Ю., Орлова В., Семенюк 
О., Чикуркова А., Бєлко І. та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Розробці інвестиційноінноваційної стратегій 
присвячено праці Некрасової Л., Хаустової К. 
та ін. [7; 8].

Белопольский М.Г. та Кузьміна О.В. розкри-
вають сутність концепції стратегії збалансо-
ваного розвитку підприємства в економічному 
і соціальному аспектах. На їх думку форму-
вання розвитку підприємства має ґрунтува-
тися як на синергетичній гармонії з умовами і 
цілями підприємства в цілому, так і з кожною 
функціональною одиницею окремо [9, с. 23].

Олійник Л.В. аналізує місце і роль інно-
ваційного планування та проектів в системі 
інноваційного розвитку підприємства за 
необхідності розробки інноваційних програм 
[10, с. 51].

Янковець Т.М. пропонує відносити функ-
ціональні та операційні стратегії у стратегіч-
ному наборі підприємства до інноваційних за 
умови здійснення систематичного та постій-
ного пошуку новітніх способів і методів у даних 
сферах діяльності підприємства [11, с. 78].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну увагу 
науковців до даної тематики, хотілося б відмі-
тити, що проблемам підвищення інноваційної 
активності вітчизняних підприємств, як фак-
тору розвитку приділено недостатньо уваги.

Формування цілей статті. Метою дослі-
дження є вивчення умов формування іннова-
ційної стратегії розвитку підприємства, роз-
робка та реалізація різновидів інноваційної 
стратегії в залежності від рівня інноваційного 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інноваційну стратегію розвитку під-
приємства можна охарактеризувати як сис-
тему рішень (організаційних, інноваційних та 
управлінських), які покликані здійснювати реа-
лізацію набору заходів по вирішенню завдань 
і досягненню цілей. Таким чином, інноваційна 
стратегія покликана забезпечити форму-
вання та формалізацію цілого ряду заходів, 
які дозволять у майбутньому структурі управ-
ління змінити своє положення, тобто розро-
бити тактичні заходи, що будуть складовими 
у досягненні стратегічної цілі. 

Підтримуємо положення, що інноваційна 
стратегія розвитку – це є узагальнююча 
модель дій, що необхідні для досягнення 
поставлених цілей організації на основі обра-
них критеріїв (показників).

Основу вироблення інноваційної стратегії 
становлять цілі компанії, масштаб і характер 
діяльності, життєвий цикл інновації, рівень 
інноваційного розвитку організації і здійсню-
вана науковотехнічна політика.

Готовність підприємства впроваджувати 
інноваційні стратегії забезпечує появу склад-
них умов для проектного, фірмового і корпо-
ративного управління. Це проявляється в:

1. появі додаткових форм ризиків і невизна-
ченості в діяльності підприємства (додаткові 
роботи в напрямку аналізу функції апарату 
керівництва в сфері управління інновацій-
ними ризиками і розробка заходів щодо їх 
усунення);

2. появі інвестиційних ризиків проектів (за 
умови середньострокових і довгострокових 
проектів виникає необхідність шукати інвес-
торів готових на більший ризик), стає акту-
альним розробка інноваційноінвестиційного 
проекту;

3. посиленні потоку змін в організації через 
інноваційну реструктуризацію (забезпечити 
безперебійні, сталі виробничі процеси за 
умови можливих потоків стратегічних змін). 

Важливим лишається фактор об’єднання з 
боку системи управління на підприємстві всіх 
інтересів і прийняття раціональних та ефек-
тивних рішень щодо виробничого, маркетин-
гового, фінансового, науковотехнічного і, зви-
чайно, стратегічного менеджменту. 

Інноваційна стратегія організації визнача-
ється в залежності від інноваційного рівня, на 
якому знаходиться підприємство. У нашому 
дослідженні пропонуємо чотири можли-
вих варіанта інноваційних рівнів і окреслю-
ємо чотири різних стратегії, які визначають 
напрями подальшого інноваційного розвитку 
підприємства (рис. 1). Реалізація запропоно-
ваних видів стратегій представлена на рис. 2.

Стратегія лідерства відповідає високому 
рівню інноваційного розвитку організації. При 
реалізації цієї стратегії підприємство повинно 
продовжувати рухатися відповідно до постав-
леної мети, оскільки ні інноваційний потен-
ціал, ні інноваційний клімат не викликають 
зараз будьяких побоювань.

Стратегія лідерства є найкращою в ситу-
ації високого рівня інноваційного розвитку, 
оскільки організація може проводити інтен-
сивні НДДКР, зберігати і зміцнювати техноло-
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гічне лідерство, так як у неї існує оптимальна 
кількість фінансових, кадрових, технологіч-
них та інших видів ресурсів. Крім того, сприят-
ливі умови інноваційного клімату допоможуть 
компанії зберегти технологічне лідерство і 
безперервно вдосконалювати рівень іннова-
ційного потенціалу.

Крім того, при виборі стратегії лідерства 
підприємствам доцільно проводити навчання 
персоналу і закупівлю нових основних фон-
дів, поки є фінансова можливість.

Стратегія збереження відповідає серед-
ньому показнику рівня інноваційного розви-
тку. При стратегії збереження слід викорис-
товувати різні заходи збереження високого і 

підвищення середнього рівня інноваційного 
потенціалу. Представлений варіант страте-
гії передбачає реалізацію таких заходів, як 
раціоналізація, пошук вигідних сфер докла-
дання зусиль.

Крім того, цілком доцільним буде органі-
зація ризикового проекту за умови високого 
показника науковотехнічного потенціалу. 
Дані заходи дозволять організації уникнути 
загроз, які виникли з боку зовнішнього серед-
овища, і підтримати інноваційний потенціал 
на колишньому рівні.

Стратегія посилення відповідає кризо-
вому рівню інноваційного розвитку. Кризо-
вий рівень інноваційного розвитку більш 

Рис. 1. Спосіб вибору інноваційної стратегії підприємства

 

Можливі рівні інноваційного розвитку 

Високий 
рівень 
інноваційного 
розвитку 

Середній 
рівень 
інноваційного 
розвитку 

Кризовий 
рівень 
інноваційного 
розвитку 

Низький 
рівень 
інноваційного 
розвитку 

Визначення інноваційної стратегії розвитку 

Стратегія 
лідерства 
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збереження 

Стратегія 
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Стратегія 
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перетворень 

Методи реалізації стратегії інноваційного розвитку 

- інтенсивні 
НДДКР; 
- технологічне 
лідерство; 
- безперервне 
удосконалення 
інноваційного 
потенціалу. 

- раціоналізація; 
- пошук вигідних 
сфер покладання 
зусиль; 
- організація 
ризикового 
проекту. 

- залучення 
інвестицій; 
- вдосконален- 
ня продукції, 
технології; 
- навчання 
персоналу. 

- злиття з іншою 
організацією; 
- реорганізація; 
- припинення 
діяльності 
організації. 

Підвищення інноваційної активності 
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небезпечний для підприємства, ніж середній, 
оскільки на середньому рівні, як було зазна-
чено вище, фактори внутрішнього середо-
вища підприємства знаходяться на високому 
або середньому рівнях.

Якщо в даний час підприємству не вда-
ється вплинути на інноваційний потенціал з 
метою його зміцнення, то в певний момент 
може виникнути ситуація, коли організація 
переміститься на низький рівень інновацій-
ного розвитку, який вимагає радикальних 
перетворень. 

При стратегії посилення підприємству 
необхідно зміцнювати інноваційний потенціал 

в умовах сприятливого клімату. Посилення 
інноваційного потенціалу може відбуватися за 
рахунок підвищення його складових.

Фінансову складову інноваційного потенці-
алу можна підвищити за рахунок залучення 
додаткових інвестицій, які в умовах сприят-
ливого клімату стануть доступніші. Крім того, 
доцільне вдосконалення політики ціноутво-
рення, підвищення якості продукції, вдоско-
налення технології.

Стратегія радикальних перетворень харак-
теризується низьким рівнем інноваційного 
потенціалу і несприятливим або середнім 
показником інноваційного клімату.

Рис. 2. Реалізація інноваційної стратегії організації
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рівень інноваційного 
потенціалу; 
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клімату. 

- низький або 
середній рівень 
інноваційного 
потенціалу; 
- високий або низь-
кий рівень іннова-
ційного клімату. 

- низький рівень 
інноваційного 
потенціалу; 
- низький або 
середній рівень 
інноваційного 
клімату. 

Методи, які використовують для реалізації інноваційної стратегії 

- технологічне 
лідерство; 
- створення нового 
ринку; 
- придбання 
компаній; 
- безперервне 
вдосконалення. 

- безперервне 
вдосконалення; 
- пошук вигідних 
сфер вкладання; 
- методи 
порівняльних 
переваг. 

- імітація; 
- залежна стратегія; 
- селективна 
стратегія; 
- опортуністська 
стратегія. 

- придбання іншою 
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потенціалу 

Підвищення 
рівня інновацій-
ного потенціалу 

Підвищення рівня інноваційної активності 
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У разі застосування стратегії радикаль-
них перетворень підприємству потрібні вели-
чезні зміни для подальшого функціонування. 
Доцільно запропонувати такі заходи, як при-
дбання іншою організацією або реорганізація 
підприємства. Крайнім заходом цієї стратегії 
буде закриття організації.

Висновки з цього дослідження: Таким 
чином, інноваційна стратегія розвитку підпри-
ємства встановлює оптимальну послідовність 
заходів щодо загальних напрямів виправ-
лення ситуації, створення нової системи 
управління, оновлення виробництва та ін., а 
також контролює і коригує виконання наміче-

них заходів на основі здійснення поточного 
моніторингу.

У статті запропоновано чотири види інно-
ваційних стратегій в залежності від рівня 
інноваційного розвитку, на якому знаходиться 
підприємство чи організація, і представлені 
методи реалізації кожної стратегії.

Показником ефективності застосування 
інноваційної стратегії є інноваційна актив-
ність організації, однак при розробці стра-
тегії не менш важливим елементом є і 
визначення порівняльних характеристик 
інноваційного потенціалу та інноваційного 
клімату організації.
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