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Метою статті є дослідження теоретико-методологічних аспектів інноваційного розвитку в економіці та визначення місця суміжних понять 
у системі інноваційного розвитку. Проведено теоретичний огляд підходів учених щодо розуміння поняття «інноваційна стратегія», наведено 
класифікацію типів інноваційних стратегій та їх взаємозв’язок, а також характерині риси стратегії. Запропоновано авторське бачення щодо 
ототожнення данного поняття з іншими категоріями. Досліджено зміни, що активізували інноваційну діяльність. Розглянуто напрямки розви-
тку інноваційної стратегії в структурі стратегічного управління підприємством. На основі узагальнення наукових підходів провідних вчених в 
економічній галузі висунуто авторську позицію щодо розуміння категорії «інноваційна стратегія». 
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В умовах стратегічної спрямованості України на ін-
новаційний шлях розвитку вітчизняне виробни-
цтво потребує інноваційного втручання як однієї з 

рушійних сил стабільного економічного зростання. До-
сягнення конкурентних переваг на ринку можливе при 
реалізації правильно обраної стратегії, яка втілює цілі 
підприємства та дозволяє максимально використовува-
ти його потенціал. Найбільш перспективним з позицій 
інтенсивного розвитку підприємства є інноваційний 
розвиток. Домогтися значної переваги на ринку та по-
силити і надовго закріпити свої конкурентні позиції до-
зволяє саме реалізація стратегії інноваційного розвитку.

З огляду на наукові дослідження можна зробити 
висновок, що як будь-яка наукова категорія «іннова-
ційна стратегія» базується на основних положеннях 
теорії, на наукових підходах. Аналіз теорій інновацій-
ного розвитку виявив об’єктивну основу глобальних 
радикальних змін, що відбулися на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
у всіх сферах суспільного життя, а саме, пришвидшення 
науково-технологічного прогресу (НТП) та активізація 
інноваційної діяльності. НТП як чинник економічного 
розвитку розглядався практично всіма економічними 
школами, що наприкінці 80-х років ХХ століття дозво-
лило сформувати сучасний науковий напрямок – інно-
ватика. Цей науковий напрямок розглядає в сукупності 
всі поєднані між собою поняття, що стосуються іннова-
ції з позиції теоретико-методологічного та прикладного 
підходів [7; 8].

Питанням теоретичних і практичних аспектів стра-
тегічного управління інноваційним розвитком присвя-
чені дослідження відомих українських і зарубіжних уче-
них, таких як: Л. Водачек, О. Волков, А. Гриньов, М. Де - 
нисенко, И. Мухарь, Г. П’ятницька, І. Павленко, Л. Під-
дубна, Б. Санто, В. Ткаченко, Р. Фатхтудинов, В. Чубай, 
А. Юданов, К. Янковський, Т. Шталь.

В умовах постійного ризику стратегічний погляд 
на інноваційну діяльність дозволяє «вчасно зреагува-
ти на зміни, запустити саме ту технологію, яка надасть 
серйозну перевагу та принесе першість на ринку. Саме 
стратегічний підхід до підприємництва перетворює сьо-
годні інновацію в діяльність і суспільний фактор особ-
ливої важливості» [1].

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в 
Україні все більшого значення набуває впровадження ін-
новацій підприємствами, що вимагає від них активного 
застосовування різноманітних інструментів управління 
інноваційною діяльністю. Серед усіх функцій менедж-
менту інноваційної діяльності центральне місце посідає 
її планування, оскільки воно є відправним пунктом роз-
витку інновацій підприємства. До найважливіших ін-
струментів планування відносять інноваційні стратегії, 
які націлені на отримання економічних результатів від 
цієї діяльності найоптимальнішим шляхом. 

Правильно обрана й ретельно продумана іннова-
ційна стратегія – «запорука успішного розвитку підпри-
ємства. Вона забезпечує розширення збуту продукції на 
внутрішньому й зовнішньому ринках, посилює конку-
рентні позиції підприємства, його здатність протисто-
яти фінансовим та економічним викликам сьогодення» 
[2, c. 83; 3].

У наш час інновації стали незаперечним факто-
ром розвитку економіки як для країни в цілому, так і 
для окремих підприємств. За допомогою новітніх рі-
шень уряди країн здатні «ефективно виконувати свої 
функції, пов‘язані із захистом національної безпеки та 
навколишнього середовища, охороною здоров‘я та під-
вищенням продуктивності праці» [2]. Підприємствам 
інновації створюють стратегічні переваги в найбільш 
конкурентних областях, пересічним громадянам – під-
вищують рівень та якість життя. Нині більшість укра-
їнських підприємств усвідомила, що «необхідні іннова-
ційні, принципово нові методи управління персоналом 
та організацією в цілому, впровадження інноваційних 
проектів у виробництво; інновації необхідні в організа-
ційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскіль-
ки саме в комплексі вони приносять найефективніший 
результат» [2, c. 83].

Поняття «інноваційна стратегія» складається не 
тільки з різних за змістом тлумачень, але й із 
розуміння сутності категорії «інноваційна стра-

тегія», яке ми знаходимо в різних інтерпретаціях: «стра-
тегія інновацій», «інвестиційно-інноваційна страте-
гія», «інвестиційна стратегія інноваційного розвитку», 
«стратегія науково-технічного розвитку», «стратегічне 
інноваційне управління», «стратегія розвитку підпри-
ємства» [4].

Так, провідні науковці О. Волков і М. Денисенко 
відносять поняття «інноваційна стратегія» до «суто 
теоретичних, віртуальних, яке у практичній діяльно-
сті підприємства потрібно співвідносити зі стратегією 
науково-дослідних та дослідницько-конструкторських 
робіт (НДДКР), відповідні заходи стратегічних пла-
нів виробництва, маркетингу, фінансів, з управління 
персоналом, матеріально-технічного забезпечення» 
[2]. Однак, на нашу думку, ототожнення таких понять, 
як інноваційна стратегія, зі стратегією НДДКР, як і зі 
стратегією науково-технічного розвитку, призводить 
до звуження розуміння її функцій, скорочуючи їх тільки 
до пошуку напрямів науково-дослідницьких і дослідно-
кон структорських робіт з реалізації нововведень. По-
зиція авторів полягає в тому, що інноваційна стратегія, 
безперечно, містить у собі процеси прийняття рішень 
відносно спрямованості наукових досліджень та кон-
структорських розробок, проте це лише одиничний її 
прояв із загальної суми різних взаємозалежностей, які 
пов’язують стратегічні цілі підприємства, НДДКР, ново-
введення та потенціал підприємства.

Стратегію нововведень відомі вчені І. Павленко, 
Н. Гончарова ототожнюють з поняттям «інноваційна по-
літика», що свідчить про об’єднання цілей політики ка-
піталовкладень і технічної політики та підкреслює спря-
мованість на впровадження новітніх технологій і видів 
продукції. Таким чином, інноваційна політика фірми 
орієнтується на досягнення майбутніх результатів через 
інноваційний процес (стадія досліджень, запроваджен-
ня нововведень у виробниче використання та нового 
продукту в ринкове середовище). Але в даному випад-
ку, поняття «політика організації» по відношенню до 
поняття «стратегія» використовується лише у значенні 
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місії, тобто головної загальної мети, яка деталізує статус 
фірми, забезпечує її напрямок і орієнтири у визначенні 
цілей, стратегії, тактики. Тому інноваційна політика є 
тільки формою стратегічного управління, яка спрямова-
на на забезпечення її конкурентоспроможності та опти-
мального використання наявного виробничого та інте-
лектуального потенціалу, а також визначає цілі та умови 
здійснення інноваційної діяльності організації [4; 5].

Цікавою є позиція Л. Фаєй та Р. Ренделл, які ото-
тожнюють поняття «інноваційна стратегія» та «експле-
рентна стратегія», яка визначається як конкурентна, орі-
єнтована на радикальні нововведення. Але таке порів-
няння значно звужує розуміння інноваційної стратегії, 
обмежуючись лише розробкою абсолютного нового для 
підприємства продукту, не враховуючи доопрацювання, 
незначні модифікації, удосконалення, які впливають на 
підприємства у глобальному економічному просторі.

Інноваційний тип обраної стратегії за своєю спрямо-
ваністю належить до таких стратегічних типів аль-
тернатив, як: обмеження зростання фірми, а тому 

найчастіше науковці, досліджуючи альтернативні шляхи 
інноваційної стратегії на підприємстві, розподіляють її 
різновиди, створюючи при цьому нові класифікації ти-
пів інноваційних стратегії.

 О. В. Василенко інноваційну стратегію поділяє 
на види «в залежності від умов зовнішнього середови-
ща і внутрішнього стану підприємства на наступальну, 
оборону, авангардну, імітаційну» [6]. У Р. А. Фатхутди-
нова своя класифікація, де він поділяє «інноваційну 
стратегію на віолентну (силову), патієнтну (нішову), 
комутантну (стратегію пристосування) та експлерентну 
(піонерську), пропонуючи для кожної з них ті види інно-
вацій, які за спрямуванням і кардинальністю найкраще 
впроваджувати підприємствам, що обрали вищеперелі-
ченні стратегії» [6]. П’ятницька Г. Т. у сучасних умовах 
господарювання виділяє такі основні групи стратегій: 
традиційна, опортуністична, імітаційна, оборонна або 
захисна, поглинальна, наступальна, авангардна, уперед-
жуючого маневру [6].

Продовжуючи даний напрям досліджень, К. П. Ян - 
ковський та І. Ф. Мухарь наступальні стратегії, своєю 
чергою, поділяють на відносять агресивні та поміркова-

ні інноваційні стратегії, а залишкову та адаптивну від-
носять до стратегій оборонного типу.

Л. Водачек і О. Водачкова виділяють чотири основ-
них типи інноваційної стратегії: активно наступальну, 
помірно наступальну, захисну і залишкову [4].

Значно більше деталізує досліджувану наукову 
категорію провідний вчений Б. Твіст, який інноваційну 
стратегію поділяє на наступальну, захисну, ліцензійну, 
проміжну, створення нового ринку, розбійничу. За кла-
сифікацією Х. Фрімана існує шість типів інноваційної 
стратегії підприємства: наступальна, захисна, імітацій-
на, залежна, традиційна та за нагодою. 

А Б. Санто пропонує інноваційну стратегію поді-
ляти за рівнями управління в межах інституціональних 
інноваційних стратегій, виокремлює пасивну, насту-
пальну та стагнаційну [4]. 

Проведений теоретичний огляд дозволив нам 
узагальнити погляди та дійти висновку, що по-
перше, найчастіше виокремленим авторами 

типам інноваційних стратегій притаманні однакові ха-
рактеристики, умови вибору, вони мають схожі назви. 
По-друге, наукові погляди щодо формування інновацій-
ної стратегії підприємства пройшли кілька етапів змін: 
від обліку матеріальних ресурсів підприємства до ви-
явлення потенціалу стратегії. Таким чином, враховуючи 
сучасну складову розуміння стратегії, в цілому, її можна 
розглядати як перспективу в процесі визначення ключо-
вих стратегічних питань і чинників успіху, які сприяють 
досягненню мети підприємства.

У зв’язку з цим цікавою є точка зору В. Герасимчука, 
який виокремлює такі характерні риси стратегії (рис. 1) 
і дає загальну класифікацію стратегічних альтернатив 
розвитку підприємства на основі найбільш характер-
них рис [6].

Оскільки до трактування поняття «інноваційна 
стратегія» існує значна кількість підходів та, відповід-
но, протиріч між ними, на основі узагальнення підходів 
провідних учених щодо змісту досліджуваної категорії, 
запропоновано авторське бачення щодо розуміння її 
сутності. Зокрема, можна стверджувати про доцільність 
виділення декількох різноспрямованих за ключовими 
рисами підходів до трактування вченими поняття «ін-
новаційна стратегія підприємства» (табл. 1).

таблиця 1

піходи до визначення поняття «інноваційна стратегія» за основними характеристиками [7; 8]

Основні характеристики Автори

1 2

Інноваційна стратегія як механізм розподілу ресурсів для  
досягнення цілей інноваційного розвитку Єгоркін С. С., Коваль А. А., Подрєза С. М., Кам’янецька О. В.

Інноваційна стратегія як комплексний план дій у сфері 
інноваційної діяльності

Матвєєва Т. В., Машкова Н. В., Байраншін А. Ю., Новицький В. І., 
Скібіцький О. М., Гриньов А. В., Дорофєєв В. Д.

Інноваційна стратегія як засіб досягнення цілей, що відріз-
няється своєю новизною Фатхутдинов Р. А., Кравець І. В., Янковець Т. М.

Інноваційна стратегія як комплекс заходів для підвищення 
конкурентоспроможності підприємства

Кулаєць М. М., Куцеконь Л. О., Антонюк Л. Л., Поручник А. М., 
Савчук В. С., Щепкіна Н. М.

Інноваційна стратегія як цілеспрямована діяльність  
з визначення перспективних напрямів розвитку Янковський К. П., Мухарь І. Ф., Ковтун О. І., Павленко І. А.
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 Характерні риси стратегії  

Стратегія як спосіб досягнення мети та орієнтири, які організація
бажає досягти, можуть змінюватися в окремі моменти і на різних
рівнях ієрархії

 
 

 
Стратегія повинна узгоджуватися з місією та орієнтирами, які визначила
для себе організація  

У процесі формулювання стратегії доводиться користуватися
узагальненою, неповною і неточною інформацією щодо
альтернатив розвитку  

 
Успішне використання стратегії неможливе без використання
зворотного зв’язку  

 
Необхідність в даній стратегії зникає, як тільки реальний процес
розвитку починає виводити організацію на рівень очікування  

Сформульована стратегія використовується для розробки подальших
стратегічних проектів з використанням пошукових методів

Процес розробки стратегії не завершується впровадженням негайних
заходів, здійснюється з орієнтацією на певний напрям розвитку

Рис. 1. характерні риси стратегії [6]

1 2

Інноваційна стратегія як система дій, спрямована на досяг-
нення довгострокових цілей інноваційним шляхом з ураху-
ванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

Федулова І. В., Вергал К. Ю., Чубай В. М., Кравченко О. О., 
Князєва О. А.

Інноваційна стратегія як стратегія, спрямована на пошук 
істотних змін підприємства та управління ними Стадник В. В., Йохна М. А., Очередько О. О., Шегда А. В.

Джерело: узагальнено авторами.

Закінчення табл. 1

Важливо відмітити, що на практиці підприємство 
рідко дотримується незмінно однієї, найчастіше вико-
ристаної та спробуваної стратегії, як і стратегії в «чи-
стому вигляді», використовуючи велику кількість моди-
фікацій інноваційних стратегій, комбіновані інноваційні 
стратегії як найбільш ефективні у випадках закріплення 
позицій та переходу із захисної до інноваційної стратегії 
наступального типу.

ВИСНОВКИ
Аналіз сучасного стану розвитку підприємств під-

твердив гіпотезу прямої залежності ефективності стра-
тегії інноваційного розвитку від результатів інновацій-
ної діяльності підприємства як такої. Тільки стратегія 
безупинного інноваційного просування вперед забезпе-
чує перспективи не тільки утримання підприємства «на 
плаву», але і створює фундаментальну основу стратегіч-
ного розвитку підприємства.

Оскільки інноваційна стратегія – це бачення май - 
бутнього організації, яке базується, в першу чергу, на 

стратегічному підході, потрібно враховувати особ-
ливості інноваційних процесів на підприємстві, які і 
формують досягнення цілей організації. Стратегічне 
управління інноваційним розвитком за своїм змістом є 
певною мірою унікальним для кожного підприємства та 
характеризується своєю особливою формою. 

Отже, з проведеного аналізу робіт науковців можна 
визначити, що існує багато підходів до розуміння понят-
тя «стратегія» але в частина з них не враховує інновацій-
ну складову. Водночас, сутність стратегії інноваційного 
розвитку підприємства найчастіше визначають як: комп-
лексний план дій, цілеспрямована діяльність з визначен-
ня перспективних напрямів розвитку, засіб досягнення 
цілей і т. ін. Однак, незважаючи на значну розбіжність 
поглядів науковців з дослідженого питання, більшість 
учених визначає її через систему планових дій.

Оскільки зміст стратегічного управління інновацій-
ним розвитком є певною мірою унікальним для кожного 
підприємства процесом, то можна стверджувати про те, 
що на сьогоднішній день в науковому полі ще не сфор-
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моване чітке розуміння поняття «інноваційна стратегія», 
яка до того ж могла б бути використана будь-яким під-
приємством, через специфіку його функціонування.      
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