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Дорошкевич К. О., Івасюк В. В., Іськів О. В. Стратегія і тактика інноваційного розвитку підприємств:  
cутність і взаємозв’язок понять

У статті розглянуто стратегію і тактику інноваційного розвитку підприємств: уточнено визначення понять та їх взаємозв’язок, що полягає в 
такому. Тактика є логічним продовженням стратегії та розробляється на короткострокові періоди часу. Вона є засобом реалізації стратегії, що 
використовує методи менеджменту, різноманітні способи управлінського впливу, які забезпечують реалізацію стратегічних цілей на засадах ви-
користання ресурсів підприємства, знань, умінь, інформації. У межах обраної стратегії інноваційного розвитку підприємства можна сформува-
ти та реалізувати низку тактичних підходів та забезпечити зворотний вплив на стратегію. Зважаючи на визначений характер взаємозв’язків, 
з метою розробки тактики інноваційного розвитку підприємств у статті рекомендовано використання елементів методу суфіксного дерева, 
що передбачає певний порядок: визначення атрибутів (характерних рис) обраної стратегії підприємства в умовах інноваційного розвитку та 
формування на їх основі масиву T; виявлення суфіксів (Т[i.., n]) масиву даних довжиною n, сутність якого визначає стратегію підприємства в умо-
вах інноваційного розвитку, тобто масив Т; побудова суфіксного дерева (збереження масиву даних у формі дерева, що дозволяє здійснити пошук 
необхідних повідомлень (інформації), які входять у масив); вибір тактики підприємства в умовах інноваційного розвитку, рухаючись від кореня 
суфіксного дерева до будь-якого із його листів. У результаті його використання сформовано суфіксне дерево стратегії диференціації підприєм-
ства в умовах інноваційного розвитку.
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Дорошкевич Е. О., Ивасюк В. В., Иськив О. В. Стратегия и тактика инновационного развития предприятий: суть и взаимосвязь понятий
В статье рассмотрены стратегия и тактика инновационного развития предприятий: уточнено определение понятий и их взаимосвязь, кото-
рая заключается в следующем. Тактика является логическим продолжением стратегии и разрабатывается на краткосрочные периоды вре-
мени. Она является средством реализации стратегии, которая использует методы менеджмента, различные способы управленческого воз-
действия, обеспечивающие реализацию стратегических целей на основе использования ресурсов предприятия, знаний, умений, информации. В 
рамках выбранной стратегии инновационного развития предприятия можно сформировать и реализовать ряд тактических подходов и обеспе-
чить обратное влияние на стратегию. В соответствии с изложенным выше характером взаимосвязей, с целью разработки тактики иннова-
ционного развития предприятий в статье рекомендуется использование элементов метода суффиксного дерева, предполагающего следующий 
порядок: определение атрибутов (характерных черт) выбранной стратегии предприятия в условиях инновационного развития и формирование 
на их основе массива T; выявление суффиксов (Т [i ..., n]) массива данных длиной n, сущность которого определяет стратегию предприятия в ус-
ловиях инновационного развития, то есть массив Т; построение суффиксного дерева (сохранение массива данных в форме дерева, что позволяет 
осуществить поиск необходимых сообщений (информации), которые входят в массив); выбор тактики предприятия в условиях инновационного 
развития, двигаясь от корня суффиксного дерева к любому из его листьев. В результате использования этого порядка сформировано суффикс-
ное дерево стратегии дифференциации предприятия в условиях инновационного развития.
Ключевые слова: стратегия, тактика, инновационное развитие, управление, суффиксное дерево, планирование.
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Doroshkevych K. O., Ivasyuk V. V., Iskiv O. V. Strategy and Tactics of Innovative Development of Enterprises: The Essence and Relationship of Concepts
The article examines the strategy and tactics of innovative development of enterprises: the definition of concepts and their relationship are define more exactly, 
which is presented as follows. Tactics are a logical continuation of the strategy and are developed for short periods of time. It is a means of implementing the 
strategy that uses management methods, different ways of managerial influence, ensuring the implementation of strategic goals based on the use of enterprise 
resources, knowledge, skills, and information. As part of the chosen strategy of innovative development of enterprise, it is possible to form and implement a 
number of tactical approaches and provide the feedback effect on the strategy. In accordance with the above characterized nature of relationships, in order to 
develop the tactics of innovative development of enterprises, the article recommends the use of elements of the suffix tree method, which involves the following 
order: definition of attributes (characteristic features) of the enterprise’s chosen strategy in the conditions of innovative development and formation on their 
basis of the T array; identification of suffixes (Т [i ..., n]) of the n-length data array, the essence of which determines the enterprise’s strategy in the context of 
innovation development, i.e. the T array; building a suffix tree (saving the array of data in the shape of a tree, allowing to search for the necessary messages 
(information) that are part of the array); choosing the enterprise’s tactics in the context of innovative development, moving from the root of the suffix tree 
to any of its leaves. As a result of the use of this order, a suffix tree of enterprise differentiation strategy is formed in the context of innovative development.
Keywords: strategy, tactics, innovative development, management, suffix tree, planning.
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Як відомо, інноваційний тип розвитку, що по-
лягає у впровадженні інноваційних техноло-
гічних розробок, новітніх процесів та прогре-

сивного типу управління у діяльність підприємств, 
є пріоритетним для сучасної економічної системи. 
Завдяки йому створюється платформа для соціаль-
но-економічного розвитку національної економіки 
загалом та її регіонів зокрема, підвищуються її конку-
рентоспроможність і рівень безпеки та результатив-
ності економічної системи. Незважаючи на проголо-
шений напрямок інноваційного розвитку та створен-
ня відповідної законодавчої бази [1–3], інноваційна 
активність вітчизняних підприємств залишається 
низькою. У 2018 р. інноваційно активними в Україні 
були лише 16,4% від загальної кількості промислових 
підприємств (рис. 1), спостерігаються скорочення ви-
трат на інновації до 12180,1 млн грн (лише 0,6% об-
сягу реалізованої промислової продукції) та низький 
відсоток реалізованої інноваційної продукції (0,8%)  
у загальному обсязі продажу товарів і послуг тощо. 

У згаданих умовах слід приділити увагу проце-
су управління інноваційною діяльністю підприємств, 
який можна представити як послідовну реалізацію 
функцій менеджменту (планування, організування, 
мотивування, контролювання, регулювання), фор-
муванню методів менеджменту як способів впливу 
керівної системи на керовану, їх трансформації на 
альтернативній основі в управлінські рішення, реа-
лізація яких забезпечується завдяки управлінському 
впливу на засадах керівництва. Особливої уваги при 
управлінні інноваційною діяльністю підприємств 
вимагають процеси планування, адже на їх основі 
формуються перспективи інноваційної діяльності та 

визначається майбутній стан підприємства, а також 
способи його досягнення [5]. Важливими категорія-
ми при реалізації функції планування інноваційного 
розвитку підприємств є поняття стратегії і тактики. 
Розглянемо їх докладно. 

Стратегія і тактика діяльності підприємств до-
сліджені у працях таких учених-економістів: Мінцберг 
Г., Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Фоломкіна І. С., Усачо-
ва І. Д., Дунська А. Р., Тимофеєв В. М., Мардус Н. Ю.,  
Рубан В. М., Савіцька Н. В., Коломієць О. Л., Голо-
вень О. В., Клопова І. О., Горєлов Д. О., Большен- 
ко С. Ф., Левченко М. О., Кальницька М. А., Гангур О. Ю.  
тощо [5–15]. Так, Усачова І. Д. і Дунська А. Р. при до-
слідженні процесів планування зовнішньоекономіч-
ної діяльності спираються на те, що «тактика являє 
собою постановку тактичних короткострокових ці-
лей і розробку короткострокових планів, які, своєю 
чергою, визначають сукупність практичних спосо-
бів, необхідних для здійснення намічених цілей» [6]. 
Водночас сутність стратегії авторами не уточняється, 
проте процес її формування розглядається як багато-
вимірне поняття. 

Тимофеєв В. М. і Мардус Н. Ю. наводять низ-
ку відмінностей між поняттям стратегії і тактики, які 
можна узагальнити у твердженні стосовно того, що 
стратегія має системний характер, який виявляється 
в дії на міжсистемних рівнях, а тактика – ситуаційний 
характер дії всередині кожного окремого елементу 
системи [7]. Автори також вказують на різні часові 
відрізки, для яких розробляються стратегія і такти-
ка діяльності підприємства. Стратегія спрямована на 
періоди часу понад рік, а тактика формується з метою 
досягнення конкретної цілі й отримання вигоди в ко-
роткостроковому періоді [7]. 
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Рис. 1. Динаміка інноваційної активності підприємств у 2010–2018 рр. [4]

Рубан В. М. вказує на те, що тактика являє со-
бою конкретні короткострокові стратегії [8]. Таким 
чином, автор ототожнює сутнісний зміст поняття 
стратегії і тактики та відрізняє їх лише залежно від 
фактора часу. Подібним чином пояснюють відмін-
ність стратегії і тактики підприємства автори Са-
віцька Н. В., Коломієць О. Л., зазначаючи, що тактика 
охоплює короткострокові цілі підприємства та шля-
хи їх досягнення. Проте авторами вказано також на 
те, що у процесі тактичного управління відбувається 
реалізація тактичних цілей підприємства, які слід 
формувати таким чином, щоб у процесі їх досягнен-
ня забезпечити реалізацію обраної стратегії підпри-
ємства [9]. Концепція тактичного управління також 
розвинута в роботі Головень О. В., Клопова І. О., які 
вбачають взаємозв’язок стратегії і тактики підприєм-
ства в такому: в межах стратегії розвитку підприєм-
ства формується тактика управління, яка передбачає 
розв’язання окремих середньострокових проблем, 
що необхідно для досягнення стратегічних цілей під-
приємства [10].

Основними компонентами планування та ре-
алізації стратегії підприємства, на думку Го-
рєлова Д. О. та Большенко С. Ф., є тактика, 

політика, процедури та правила [11]. Сутність так-
тики автори вбачають у процесі розробки коротко-
строкових планів, які узгоджуються зі стратегією під-
приємства. На нашу думку, тактику не слід уважати 
сукупністю дій, які ведуть до отримання бажаного 
результату, адже при плануванні діяльності підпри-
ємства слід також забезпечити формування та вибір 
інших адміністративних важелів. 

Справедливою є думка Левченка М. О. стосовно 
того, що для реалізації стратегічного курсу управлін-
ня на підприємстві повинна розроблятися тактика 
[12]. Кальницька М. А. та Гангур О. Ю. розглядають 
стратегію управління як напрями розвитку підпри-
ємств для досягнення місії її функціонування, а так-

тику – як шляхи й етапи руху в межах цього напряму 
(стратегії) [13].

Більшість авторів також стверджують, що стра-
тегічне планування належить до повноважень ме-
неджерів вищого рівня управління підприємством,  
а розробка тактики є прерогативою менеджерів се-
редньої та нижчої управлінських ланок [6; 13; 14]. 
Така ж думка висловлена Г. Мінцбергом, який вказу-
вав на те, що деякі дії з позиції вищого керівництва 
підприємством можуть розглядатись як тактика, вод-
ночас для керівника відділу маркетингу вони будуть 
вважатися стратегією, оскільки від їх успішної реалі-
зації залежить успіх його відділу [15]. 

Найбільш ретельну характеристику спільних 
рис і відмінностей стратегії й тактики здій-
снила Фоломкіна І. С., розглянувши сутність 

тактики, її особливості та взаємозв’язок зі стратегі-
єю. На думку автора, між стратегією і тактикою існує 
низка істотних відмінностей: 
 тактика містить дії із реалізації стратегії під-

приємства, що вказує на її організаційний (по-
точний) характер;

 складовими тактики є практичні методи та 
прийоми менеджменту, які є свідченням того, 
що тактика спрямована на використання ре-
сурсів для реалізації стратегічних цілей;

 тактичні рішення є деталізованими, а страте-
гія носить концептуальних характер [14].

Отже, незважаючи на необхідність результатив-
ної реалізації розробленої стратегії, тактика іннова-
ційної діяльності та інноваційного розвитку підпри-
ємств залишається недостатньо дослідженою. Зокре-
ма, додаткового вивчення потребують взаємозв’язки 
між стратегію і тактикою інноваційного розвитку 
підприємств, які дозволять забезпечити вибір остан-
ньої, що втілюється в способах реалізації стратегії 
(практичних діях, методах менеджменту тощо).
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Мета статті – відповідно до поставленої про-
блеми дослідити стратегію і тактику інноваційного 
розвитку підприємств, сутність та взаємозв’язок між 
поняттями, що дозволить рекомендувати порядок 
розроблення тактичних підходів, які забезпечать ре-
алізацію обраної стратегії інноваційного розвитку 
підприємств. 

На підставі аналізування літературних джерел 
і дослідження практики управління іннова-
ційною діяльністю вітчизняних підприємств 

можемо стверджувати таке. Тактика інноваційного 
розвитку підприємства є логічним продовженням 
його стратегії. Вона розробляється на короткостро-
кові періоди часу до року з метою реалізації страте-
гії підприємства. Отже, тактика є засобом реалізації 
стратегії, що використовує методи менеджменту, 
різноманітні способи управлінського впливу, які за-
безпечують реалізацію стратегічних цілей на засадах 
застосування ресурсів підприємства, знань, умінь, 
інформації тощо. У межах обраної стратегії іннова-
ційного розвитку підприємства можна сформувати 
та реалізувати низку тактичних підходів, вибір яких 
покладається на менеджерів усіх рівнів управління. 
Водночас у процесі здійснення тактики каналами зво-
ротного зв’язку може відбутися уточнення стратегії. 

Для вибору тактики інноваційного розвитку 
підприємства на підставі уже сформованої стратегії 
рекомендуємо використати елементи методу суфік-
сного дерева, що володіє відповідною структурою да-
них, яка передбачає збереження масиву із ключовими 
рядками [16]. 

Суфіксне дерево – це метод збереження масиву 
даних у формі дерева, що дозволяє здійснити пошук 
необхідних повідомлень (інформації), які входять у 
масив. Зручність алгоритму виявляється тоді, коли 
вхідними даними для пошуку входження слів у ма-
сив є текстовий документ (речення) [16; 17]. У літе-
ратурних джерелах суфіксне дерево запропоновано 
використовувати для прогнозування автомобільної 
завантаженості комерційних шляхопроводів, моде-
лювання надійності програмного забезпечення (ви-
користовується для побудови шаблона графа потоку 
керування) тощо [18; 19].

Використаємо елементи методу суфіксного де-
рева з метою вибору тактичних підходів підприєм-
ства в умовах інноваційного розвитку. З цією метою 
виявимо істотні складові стратегії диференціації під-
приємства в умовах інноваційного розвитку (атри-
бути). Їх умовно вважатимемо суфіксами, що будуть 
основою суфіксного дерева стратегії підприємства в 
умовах інноваційного розвитку. Для прикладу обере-
мо стратегію диференціації в умовах інноваційного 
розвитку підприємства.

Як відомо, стратегія диференціації полягає у 
формуванні відмінних рис підприємства, його уні-
кальних навичок чи набутих знань, до яких не мож-

ливо легко знайти доступ з боку конкурентів [20]. 
Таким чином, на підставі наведеного визначення мо-
жемо виділити такі атрибути стратегії диференціації: 
відмінність, внутрішні навички, набутті знання, недо-
ступність, конкурентні переваги, економічна ефек-
тивність. Їх приймемо за масив даних довжиною n  
(n = 6), сутність якого визначає стратегію диференціа-
ції (Т). Далі здійснимо поділ отриманого масиву на 
суфікси, сумарна кількість яких рівна 6. Таким чином, 
стратегія диференціації підприємства в умовах інно-
ваційного розвитку (Т = стратегія диференціації) ма-
тиме такі суфікси:

T [1..] = відмінність, внутрішні навички, набуті 
знання, недоступність, конкурентні переваги, еконо-
мічна ефективність;

Т[2..] = внутрішні навички, набуті знання, недо-
ступність, конкурентні переваги, економічна ефек-
тивність;

Т[3..] = набуті знання, недоступність, конку-
рентні переваги, економічна ефективність;

Т[4..] = недоступність, конкурентні переваги, 
економічна ефективність;

Т[5..] = конкурентні переваги, економічна ефек-
тивність;

Т[6..] = економічна ефективність.
На підставі визначених суфіксів стратегії дивер-

сифікації підприємства в умовах інноваційного розви-
тку сформуємо суфіксне дерево, яке містить n (n = 6)  
листків, кожна із внутрішніх вершин якого містить 
щонайменше другий ступінь (рис. 2). Кожне ребро 
сформованого суфіксного дерева стратегії диферен-
ціації підприємства в умовах інноваційного розвитку 
містить суфікси – складові стратегії диверсифікації, 
які можна вважати тактикою його діяльності. Залеж-
но від обраного листка суфіксного дерева (n = 1, 2…6) 
на підприємстві можна здійснити один або низку так-
тичних заходів задля реалізації стратегії диференціа-
ції. Наприклад, слідуючи за третім листом і обравши 
суфікс Т[3..], тактичними заходами із реалізації стра-
тегії диференціації будуть: набуття знань, створення 
бар’єрів для конкурентів щодо їх копіювання, дотри-
мання принципу економічної ефективності. Обравши 
листок 5 (суфікс Т[5..]), тактичні заходи підприємства 
полягатимуть у створенні конкурентних переваг лише 
за рахунок економічної ефективності діяльності, коли 
додаткові витрати підприємства будуть повністю по-
криті внаслідок збільшення обсягів реалізації іннова-
ційної продукції. Знак «$» поряд із суфіксами на кож-
ному із листків дерева вказує на скінченний перелік 
тактичних заходів із реа лізації стратегії диференціації 
в умовах інноваційного розвитку. 

Узагальнюючи наведений матеріал, можемо ви-
ділити порядок розробки тактичних підходів 
підприємств в умовах інноваційного розвитку 

на підставі використання елементів методу суфіксно-
го дерева: визначення атрибутів (характерних рис) 
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відмінність, внутрішні навички, набутті знання, недоступність,
конкурентні переваги, економічна ефективність $

    
   

 
 

 
 

набуті знання, недоступність,

конкурентні переваги, економічна ефективність $ 

 

конкурентні переваги,
економічна ефективність $

економічна ефективність
  

 

недоступність, конкурентні 

переваги, економічна ефективність $

  
внутрішні навички, 

набутті знання, 

недоступність, конкурентні 

переваги, економічна ефективність $ 

 

T [5..]$

T [1..]$

T [6..]$

T [4..]$
T [2..]$

T [3..]$

Рис. 2. Суфіксне дерево стратегії диференціації підприємства в умовах інноваційного розвитку

обраної стратегії підприємства в умовах інноваційно-
го розвитку та формування на їх основі масиву T; ви-
явлення суфіксів (Т[i..,n]) масиву даних довжиною n, 
сутність якого визначає стратегію підприємства в 
умовах інноваційного розвитку, тобто масив Т; побу-
дова суфіксного дерева (див. рис. 2); вибір тактичних 
підходів підприємства в умовах інноваційного розви-
тку, рухаючись від кореня суфіксного дерева до будь-
якого із його листів, які завершуються знаком $. 

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток підприємств серед ін-

шого передбачає впровадження прогресивного типу 
управління, що реалізується за допомогою процесів 
стратегічного планування інноваційного розвитку, 
складовими якого є стратегія і тактика. Тактика ін-
новаційного розвитку підприємства є недостатньо 
дослідженою в літературних джерелах та в багатьох 
випадках прирівнюється до короткострокової стра-
тегії. Проте тактика є логічним продовженням стра-
тегії підприємства та засобом її реалізації, що розро-
бляється на короткострокові періоди часу до одного 
року. Методи менеджменту, різноманітні способи 
управлінського впливу, які використовуються як так-
тичні підходи, забезпечують реалізацію стратегічних 
цілей на засадах використання ресурсів підприєм-
ства, його знань, умінь, інформації. У межах обраної 

стратегії інноваційного розвитку підприємства мож-
на сформувати та реалізувати низку тактичних під-
ходів та забезпечити зворотний вплив на стратегію.

З метою розробки тактики інноваційного розви-
тку підприємств у статті рекомендовано вико-
ристання елементів методу суфіксного дерева, 

що передбачає певний порядок: визначення атрибу-
тів (характерних рис) обраної стратегії підприємства 
в умовах інноваційного розвитку та формування на їх 
основі масиву T; виявлення суфіксів (Т[i.., n]) масиву 
даних довжиною n, сутність якого визначає стратегію 
підприємства в умовах інноваційного розвитку, тоб-
то масив Т; побудова суфіксного дерева (див. рис. 2); 
вибір тактики підприємства в умовах інноваційного 
розвитку, рухаючись від кореня суфіксного дерева 
до будь-якого із його листів. У результаті його ви-
користання сформовано суфіксне дерево стратегії 
диференціації підприємства в умовах інноваційного 
розвитку.                    
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