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Анотація. У статті розглянуто основні дефініції 
«інновація», «інноваційний розвиток» та «інноваційна 
стратегія». Доведено, що інновації на підприємстві 
зумовлюються економічною необхідністю, оскільки 
підтримка належного рівня конкурентоспроможності в 
сучасних умовах неможлива без інвестицій. Обґрунтовано та 
змістовно наповнена дефініція «інноваційна стратегія». 
Впровадження інноваційної стратегії обов’язково принесе 
підприємству економічний ефект у вигляді: розвитку 
інфраструктури підприємства, збільшення прибутку, 
зниження витрат на одиницю продукції, використання 
ресурсозберігаючих технологій, збільшення частки 
технологічних процесів, збільшення обсягів виробництва і як 
результат повне завантаження виробничих потужностей, 
поліпшення умов праці, ріст конкурентоспроможності 
підприємства, вдосконалення асортименту продукції або 
його ріст за рахунок нової продукції, приріст доходу 
персоналу, підтримка держави та дослідницьких 
інститутів, збільшення рівня екологічної грамотності і як 
результат зменшення шкідливих викидів у атмосферу, 
впровадження енергозберігаючих та безвідходних технологій 
тощо. 

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, 
інноваційна стратегія, економічний ефект. 
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1. Постановка проблеми. 
 

На сьогодні, вагомість ролі інновацій як чинника стратегічного розвитку 
підприємств зумовлює необхідність безперервного залучення інновацій у їх діяльність, 
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що неможливо без інноваційних стратегій, які обґрунтовують розвиток тих напрямів 
діяльності підприємства, від реалізації яких можна очікувати на майбутнє ефективного 
(перспективного) результату. 

У сучасних умовах основним способом підвищення конкурентоспроможності 
підприємств стає розробка та впровадження інновацій. Вони, за умови активного й 
ефективного їх використання є значним джерелом економічного розвитку 
підприємства. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Питаннями дослідження, а також розробки теоретичних і методологічних 
підходів щодо формування інноваційної стратегії займалися українські та іноземні 
вчені серед яких можна виділити роботи: Л. Антонюк, І. Ансоффа, В. Александрової, 
О. Амоша, В. М. Аньшіна, І. Н. Герчікової, А. Гриньова, В. Гейця, В. М. Головія, В. Н. Гуніна, 
Н. Ю. Круглової, Н. В. Краснокутскої, А. Портера, І. М. Петровіча, Б. Санто, А. Тітова, 
Л. Трофімової, Б. Твісса та ін. Питаннями стимулювання інноваційної активності 
підприємств присвячені роботи: А. В. Бірюковой, В. П. Вішневского, З. С. Варналія, 
С. В. Захаріна, Ю. Б. Іванова, А. В. Крутскіх, В. Н. Мельніка, Д. Н. Серебрянскої, А. Шегди та 
ін. Кожен дослідник розглядав інноваційну стратегію через призму власних 
досліджень, що не давало можливості застосовувати результати їх досліджень як 
універсальні. Хоча, прослідковуючи єдину аксіому тверджень: вдало розроблена 
інноваційна стратегія забезпечує стабілізацію розвитку підприємства на 
довгострокову перспективу в умовах змінних ринкових факторів та сприяє 
підвищенню його конкурентоспроможності. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
 

Немає єдиного універсального визначення дефініції «інноваційна стратегія», 
недостатньо розглянуті питання щодо особливостей використання інноваційної 
стратегії та її складових на підприємстві, що негативно впливає як на розвиток 
підприємства так і на його конкурентні переваги. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Авторами поставлено завдання розкрити сутність інноваційної стратегії, 
донести важливість використання інноваційної стратегії у діяльності підприємства, 
через вдосконалення свого інноваційний потенціалу, формування інноваційної 
інфраструктури, інноваційної культури, уміння швидко адаптуватися до умов 
інноваційного клімату щоб бути лідером на інноваційному ринку, а також успішно 
конкурувати з провідними світовими та вітчизняними підприємствами. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

У наш час, особливого значення набуває стратегічне управління інноваційним 
розвитком підприємства, яке орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, 
дозволяє більш гнучко реагувати і здійснювати своєчасні зміни, досягти, при чому, 
конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 

Взагалі, в українському законодавстві інноваціями називають новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери [1]. 
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Для того, що визначити сутність та особливості використання інноваційної 
стратегії на підприємстві, необхідно розглянути такі основні дефініції, такі як 
«інновація» - основа, «інноваційний розвиток» - результат, «інноваційна стратегія» - 
плацдарм: 

Інновація: 
 це зміна з ціллю впровадження та використання нових видів споживчих 

товарів, нових виробничих, транспортних засобів, ринків та форм організації в 
промисловості [2]; 

 це кінцевий результат створення та освоєння принципово нового або 
модифікованого засобу, який задовольняє конкретні суспільні потреби та дає низку 
ефектів [3]; 

 це  прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів 
продукції та послуг, організаційно-технічних та соціально-економічних рішеннях 
виробничого, фінансового, комерційного адміністративного чи іншого характеру [4]; 

 це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5]; 

 це новостворені або вдосконалені технології, продукція чи послуга, які 
підприємці використовують в процесі виробництва, отримуючи при цьому більш 
високі показники прибутку та є конкурентоспроможними на ринку, а також для 
вирішення питань адміністративного, соціального та іншого характеру [6]. 

Інноваційний розвиток: 
– це складний та довготривалий процес інноваційних перетворень на 

підприємстві, що включає набір цілей, заходів, які плануються, систему мотивації та 
способи фінансування [7]; 

– це процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до 
збалансованого інноваційного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що визначають стійкість організаційно - функціональної системи 
підприємства в умовах ринкової економіки, який характеризується результатом якості, 
досягнутим залежно від інтенсивності та швидкості інноваційних процесів на 
підприємстві [8]; 

– це такий розвиток підприємства, де джерелом розвитку є інновації [9]; 
– це діяльність підприємства, що спирається на постійний пошук нових 

методів та засобів задоволення споживацьких потреб та підвищення ефективності 
господарювання; розвиток, що передбачає розширення меж інноваційної діяльності та 
впровадження інновацій в усі сфери діяльності підприємства [10]. 

Інноваційна стратегія: 
– це стратегія, орієнтована для стимулювання попиту на науково-технічні 

розробки з боку споживачів інноваційної продукції, насамперед підприємницького 
сектора [11; 12 с.311]; 

– це важливий інструмент розвитку продукції, який може навіть у скрутні часи 
забезпечити підприємству зростання Інструмент розвитку продукції [13, с. 34]; 

– це підхід підприємства до узгодження своїх ресурсів та здатностей з 
інтелектуальними вимогами стратегії, що може бути описаний у двох вимірах залежно 
від ступеня його агресивності: ступеня, якого організація потребує для зростання своїх 
знань та розміщення первинного джерела знань поза або всередині організації [14]; 

– це комплекс дій щодо переходу підприємства в новий стан за новими 
характеристиками шляхом впровадження інновацій різного спрямування 
(технологічних, продуктових, управлінських, організаційних тощо), що стає основою 
формування їх конкурентних переваг та позиціонування на конкурентних товарних 
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ринках [15, с. 82]. 
– це один із засобів досягнення цілей підприємства, який відрізняється від 

інших інструментів своєю новизною, для галузі ринку, споживачів, країни в цілому; 
взаємопов’язаний комплекс дій, спрямований на зміцнення життєздатності та 
конкурентоспроможності суб’єктів [16, с. 123]; 

– це стратегія, що враховує основні базисні процеси в організації та в її 
зовнішньому середовищі, можливості зростання інноваційного потенціалу організації, 
та в якої мають бути стратегічні управлінські рішення, такі як орієнтовані на майбутнє, 
на постійні зміни середовища та пов’язані із залученням значних матеріальних 
ресурсів, широким використанням інтелектуального потенціалу [17, с. 27]; 

– це стратегія націлена на передбачення глобальних змін в економічній 
ситуації і пошук масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і 
стабільний розвиток підприємств [18]. 

Таким чином, інноваційну стратегію розвитку підприємства можна визначити, 
як сукупність дій і методів ведення інноваційної діяльності, що забезпечує конкурентні 
переваги за рахунок розробки і впровадження інновацій у діяльність підприємства, а 
також  як зовнішньо так і внутрішньо, на основі постійного пошуку нових методів та 
засобів задоволення потреб та підвищення ефективності господарювання. 

У практиці підприємництва інновації можуть вплинути на стратегічну 
спрямованість політики підприємства, як на малих так і на середніх підприємствах 
часто трапляється так, що єдина інновація надовго визначає розвиток усього 
підприємства. Саме тому, загальна (передбачає вироблення мети, призначення, сфер 
діяльності підприємства, стратегічну діагностику його середовища; визначення 
основних планових показників – стратегічних цілей; поглиблений аналіз ринку 
(сегментація ринку, оцінка привабливості сегментів і т.п.)) та функціональна 
(маркетингова, виробнича, фінансова, кадрова та інноваційна стратегії повинні 
забезпечити виконання завдань, сформульованих на корпоративному рівні з 
максимальною ефективністю) інноваційна стратегії, які взаємопов’язані і існують в 
залежності між основними цілями підприємства і напрямками його інноваційної 
діяльності. 

Управління інноваційним розвитком підприємств повинне базуватись на таких 
принципах, які забезпечать нарощення та максимальне використання його 
внутрішнього та зовнішнього потенціалу з метою реалізації інноваційних можливостей 
підприємства. 

Отже, інновації на підприємстві зумовлюються економічною необхідністю, 
оскільки підтримка належного рівня конкурентоспроможності в сучасних умовах 
неможлива без інвестицій у науково-дослідну розробку або придбання нових 
технологій, освоєння випуску нових продуктів, розвиток каналів збуту, підтримку 
позитивного іміджу торгової марки тощо. Крім того, в умовах обмеження ресурсів для 
відшкодування витрат, які постійно зростають, підприємства опиняються перед 
проблемою пошуку різних шляхів і можливостей збільшення обсягів продажу та 
зростання прибутку. 

Відповідно, конкуренція на їх основі викликає потребу розробки стратегії 
інновацій, яка стосується всіх підсистем підприємства і зводиться до певного 
стратегічного набору (портфеля) інноваційного змісту. 

Обґрунтовано обрана та відповідно змістовно наповнена стратегія інновацій – як 
певний стратегічний набір (портфель) рішень із забезпечення інноваційного процесу 
на підприємстві на всіх його рівнях та для всіх складових бізнес-процесів – є запорукою 
тривалого успіху будь-якого підприємства і засобом забезпечення його конкурентної 
стійкості. Цьому мають слугувати чітка типологізація та детальна декомпозиція 
інноваційної стратегії за різними її складовими, які демонструють її місце у структурі 
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стратегічного набору (портфеля) підприємства та в системі забезпечення його 
конкурентоспроможності [19, c. 55-56; 20]. 

Слід зазначити, що реалізація стратегій інноваційного розвитку пов’язана зі 
значним ризиком для підприємства, найчастіше спровокованим недостатнім досвідом 
щодо впровадження інновацій. До того ж вплив невизначеності зовнішнього 
середовища спричиняє проблеми щодо відсутності гарантій можливості впровадження 
технологічної ідеї в кінцевий продукт, невизначеності його комерційної реалізації, що 
викликає необхідність детального прорахунку всіх можливостей інноваційного 
розвитку. 

Зважаючи на сучасні виклики конкурентного середовища та світової глобалізації 
для забезпечення розвитку вітчизняних підприємств нагальним стає впровадження 
інновацій. Тільки досягнення світового рівня інноваційної активності стане для 
підприємства підґрунтям його конкурентоспроможності і подальшого існування. Отже, 
розробка програми інноваційного розвитку і, як наслідок, відповідної стратегії є базою 
формування конкурентних переваг і стійкого фінансового стану вітчизняних 
підприємств [21]. 

Інноваційна стратегія обов’язково повинна мати економічний ефект у вигляді 
розвитку інфраструктури підприємства, збільшення прибутку, зниження витрат на 
одиницю продукції, використання ресурсозберігаючих технологій, збільшення частки 
технологічних процесів, збільшення обсягів виробництва і як результат повне 
завантаження виробничих потужностей, поліпшення умов праці, ріст 
конкурентоспроможності підприємства, вдосконалення асортименту продукції або 
його ріст за рахунок нової продукції, приріст доходу персоналу, підтримка держави та 
дослідницьких інститутів, збільшення рівня екологічної грамотності і як результат 
зменшення шкідливих викидів у атмосферу, впровадження енергозберігаючих та 
безвідходних технологій тощо. 

Не існує єдиної характеристики дефініцій інновація, інноваційний розвиток та 
інноваційна стратегія, а також не визначено остаточно ефекти від впровадження 
інноваційної стратегії у діяльність підприємства. Найголовнішим ефектом від 
впровадження інноваційної стратегії є соціо-еколого-економічний ефект, оскільки саме 
прагнення до максимізації є головною метою діяльності сучасного підприємства. Для 
того, щоб залишатися конкурентоспроможними підприємства повинні впроваджувати 
інновації у свою практичну діяльність, оскільки тільки постійна зміна у виробництві, 
впровадження нових технологій, дають можливість керівництву отримати високі 
прибутки., Тому існує чіткий взаємозв’язок між поняттям інновація та 
конкурентоспроможністю. 

Розробка інноваційної стратегії включає в себе процес аналізу та визначення 
стратегічних орієнтирів на ринку, які коригуються і знаходять своє відображення у 
формі різних стратегічних програм та проектів. Інноваційна ціль як складова загальних 
стратегічних цілей являє собою бажаний результат діяльності підприємства 
(конкретних виконавців і відповідальних керівників) у вигляді певного (визначеного) 
нововведення, яке реалізується в обмежені строки з обмеженими ресурсами та 
спрямоване на якісний (радикальний) розвиток підприємства [22]. 

А отже, визначення інноваційних цілей, яке дозволяє направити стратегічний 
інноваційний розв’язок на виконання конкретних завдань, пов’язаних з діяльністю 
підприємства, повинне відбуватися з усвідомленням керівництвом внутрішніх 
можливостей, представлених наявним інноваційним потенціалом [23, c. 98-102; 24]. 

 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

Інноваційна стратегія є одним із альтернативних варіантів досягнення 
стратегічних цілей підприємства на основі залучення та спрямування інвестицій в 
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інноваційні напрямки розвитку. У сучасних умовах саме такий шлях дає можливості 
формувати конкурентні переваги та створити умови для ефективної діяльності в 
довгостроковій перспективі. Наведена класифікація може виступати основою для 
визначення інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства у відповідності із його 
цілями, наявними та перспективними можливостями їх реалізації, а також забезпечити 
співвідношення параметрів інноваційної та інвестиційної стратегій з метою 
досягнення синергетичного ефекту від їх впровадження [1]. 

Інноваційно привабливим можна назвати те підприємство, що може вчасно 
реагувати на виклики сьогодення та вдосконалювати свій інноваційний потенціал, 
формувати нову інноваційну інфраструктуру та інноваційну культуру щоб бути 
лідером на інноваційному ринку, а також швидко адаптуватися до умов інноваційного 
клімату, проводити моніторинг інноваційного потенціалу. Саме тому вітчизняним 
підприємствам варто розпочати процес формування власної інноваційної стратегії, 
адже в іншому випадку вони не зможуть успішно конкурувати з провідними світовими 
та вітчизняними інноваційними підприємствами. Без впровадження інновацій, 
підприємство не зможе успішно функціонувати на ринку. 
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Abstract. The main definitions of "innovation", "innovation development" and 
"innovation strategy" are defined in the article. It is proved that innovations at the enterprise 
are conditioned by economic necessity, since maintainance of the proper level of competitiveness 
in modern conditions is impossible without investments. The definition of "innovation strategy" 
is substantiated and substantively filled. Implementation of an innovation strategy will surely 
bring an economic effect to the enterprise in the form of: development of the enterprise 
infrastructure, profit increase, costs reduction per unit of production, resource-saving 
technologies use, share of technological processes increase, production volumes increase and as 
a result - full utilization of production facilities, improvement of working conditions, increase of 
enterprise competitiveness, improvement of the range of products or its growth at the expense of 
new products, increase of personal income, support from the state and research institutes, 
increase of the level of environmental literacy and as a result - reduction of harmful emissions 
into the atmosphere, introduction of energy-saving and waste-free technologies, etc. 

Keywords: innovation, innovative development, innovative strategy, economic effect. 
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