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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування інноваційних стратегій промислових під-
приємств у сучасних умовах. Узагальнено підходи до визначення сутності інноваційної стратегії. Системати-
зовано та адаптовано види інноваційних стратегій підприємств. Визначено етапи формування інноваційної 
стратегії (формування цілей і завдань, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища; аналіз інноваційного 
потенціалу; формування інноваційної стратегії; довгострокове інноваційне прогнозування; визначення необ-
хідного обсягу ресурсів; вибір інноваційної стратегії, доцільної до впровадження; контроль; визначення впливу 
інноваційної стратегії на економічний розвиток підприємства), які забезпечать ефективне функціонування під-
приємств та сприятимуть економічному зростанню. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання промисловим підприємствам для досяг-
нення економічного зростання та належного рівня кон-
курентоспроможності досить важливо впроваджувати 
інновації, які передбачають формування інновацій-
ної стратегії. Важливість стратегічного управління в 
сучасних умовах підкреслює і вплив світової пандемії 
COVID-19 на фінансово-економічну діяльність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефек-
тивність стратегічного управління є об’єктом досліджень 
І. Ансоффа [1], М. Портера [2], Р. Каплана, Д. Нортона 
[3–4]. Питаннями, пов’язаними із стратегічним управлін-
ням інноваційною діяльністю, займаються такі вітчизняні 
вчені, як: М.П. Войнаренко, А.В. Череп [5], С. Ілляшенко 
[6], К. Ковтуненко [7], В. Стадник [8] та інші.

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-
методичних основ формування інноваційних стратегій 
промислових підприємств та визначенні етапів форму-
вання інноваційної стратегії, які би сприяли економіч-
ному зростанню вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Ефективне здій-
снення інноваційної діяльності передбачає впровад-
ження стратегічного управління, яке, на думку низки 
вчених, є діяльністю з досягнення важливих довгостро-
кових цілей системи в умовах зовнішнього середовища, 
яке постійно змінюється, шляхом зміни стану самої сис-
теми [1]. Основними елементами стратегічного управ-
ління є підприємство та зовнішнє середовище. Під-
приємство, яке є складником зовнішнього середовища, 
для забезпечення ефективної діяльності повинне вміти 
адаптуватись до наявних та можливих змін зовнішнього 
середовища. Зовнішньому середовищу, яке є динаміч-
ною системою, властиві постійні зміни. Підприємство 
як складник цієї системи повинне завжди оперативно 
реагувати на такі зміни. Саме тому успіху можуть досяг-
нути не ті підприємства, які здатні сформувати вдалу 
стратегію, а такі, які здатні вчасно адаптувати її згідно із 
змінами. У зв’язку із цим питання стратегічного управ-
ління інноваційною діяльністю є досить актуальними 
для вітчизняних підприємств.

Класичний підхід щодо вибору стратегій можна 
знайти у роботах І. Ансоффа, який визначає стратегію 
як набір правил для ухвалення рішень, якими організа-
ція керується у своїй діяльності [1].

На думку М. Портера, стратегія – це створення уні-
кальної й вигідної позиції, що передбачає певний набір 
видів діяльності. Якби була тільки одна ідеальна пози-
ція, не було б ніякої потреби в стратегії [2]. Цей набір 
передбачає детальний аналіз умов господарювання 
підприємства із врахуванням зовнішнього середовища. 
К.В. Ковтуненко, Д.В. Скоморохін зазначають, що фор-
мування стратегії підприємства має здійснюватися від-
повідно до таких принципів, як динамічний зворотний 
зв'язок, альтернативність, специфічність [7].

Р. Каплан та Д. Нортон зазначають, що 70% підпри-
ємств отримують проблеми, які пов’язані не із пога-
ною стратегією, а із невдалою її реалізацією [4]. Саме 
тому досить важливим є не лише процес формування, 
а й управління реалізацією стратегії.

У підсумку стратегія підприємства має відповісти 
на низку питань, серед яких найголовнішими є [9]:

– у яких напрямах господарської діяльності вигід-
ніше розвиватися;

– в чому саме діяльність підприємства має бути уні-
кальною;

– які ресурси (фінансові, трудові, матеріальні) 
будуть необхідні;

– як прибуток буде отримано внаслідок розвитку 
цих напрямів. 

Особливе значення стратегічне управління має для 
інноваційної діяльності, що зумовлює формування 
інноваційної стратегії, яка є частиною загальної стра-
тегії суб’єкта господарювання. 

Існують різні підходи до визначення сутності інно-
ваційної стратегії (таблиця 1). Загалом інноваційною 
стратегією є певна взаємопов’язана послідовність дій 
щодо забезпечення ефективної інноваційної діяльності 
підприємства з урахуванням загальної стратегії за 
умов обмеженості ресурсів та перманентного впливу 
зовнішнього середовища.
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Окремими вченими зазначається, що на практиці 
виникає дві інтерпретації стратегії: проголошена і 
реальна [10]. Реальна стратегія, на їхню думку, – це 
стратегія, яка складається з потоку нових товарів, 
послуг, процесів, у які інвестуються ресурси.

У разі, коли цінності або критерії, на яких ґрунту-
ються рішення про інвестиційні пріоритети, не збіга-
ються з проголошеною (спланованою) стратегією, то 
проголошена підприємством стратегія і його реальна 
стратегія є суттєво різними [10]. Стратегій підприєм-
ства може бути безліч, але всі вони ґрунтуються на 
стратегічних альтернативах [230]: обмежене зростання 
підприємства; зростання; скорочення. 

На практиці підприємства застосовують так звані 
базисні або еталонні стратегії розвитку бізнесу [14; 16; 17]:

– стратегії концентрованого зростання, що пов’язані 
зі зміною продукту і (чи) ринку;

– стратегії інтегрованого зростання;
– стратегії диверсифікованого зростання;
– стратегії скорочення.
Зрозуміло, що стратегія інноваційної діяльності 

може ґрунтуватися лише на перших двох альтернативах. 
Загалом інноваційна стратегія є досить схожою із 

загальною стратегією підприємства і передбачає або 
посилення становища підприємства в обраному сег-
менті ринку певної галузі, або ж активну диверсифіка-
цію діяльності. Принциповою різницею між загальною 
та інноваційною стратегіями є те, що інноваційна стра-
тегія обов’язковим елементом має елемент новизни.

У літературі виділяють різну кількість інновацій-
них стратегій (рис. 1). Класично інноваційні стратегії 
підприємства поділяють на: активну (наступальну, екс-
пансивну) та пасивну (захисну, оборонну) [2; 17]. 

Окремі автори за рівнями управління виділяють 
пасивну, наступальну та стагнаційну інноваційну 
стратегії [18]. На думку Т.М. Янковець, доцільно виді-
ляти шість видів інноваційних стратегій, таких як 
традиційна, опортуністська (стратегія «ніші»), іміта-
ційна, захисна (оборонна), залежна, наступальна [11]. 
В.В. Стадник виділяє такі види інноваційних страте-
гій, як: стратегія наступу, стратегія захисту, імітаційна, 
залежна і стратегія «за нагодою» (стратегія «ніші») [8]. 
Б. Санто класифікує інноваційні стратегії за рівнями 

управління в межах інституціональних інноваційних 
стратегій, виділяючи пасивну, наступальну та стагна-
ційну стратегії [18].

Отже, автори розділяють стратегії залежно від 
життєвого циклу продукції та стану підприємства. 
Це пов’язане із тим, що на різних етапах розвитку та 
за різних станів фінансової діяльності підприємства 
переслідують різні стратегічні цілі. Загалом більшість 
класичних інноваційних стратегій є схожими, проте 
мають різні назви у різних авторів. 

А.Ю. Юданов у своїй роботі запропонував поділ 
конкурентних стратегій залежно від змін ринку та при-
стосування на ринку на віолентну (силову), патієнтну 
(нішову), комутантну (стратегію пристосування) та 
експлерентну (піонерську) [19]. Зважаючи на те, що ці 
стратегії класифікуються в тому числі й залежно від 
виду інновацій, їх можна розглядати як інноваційні. 

Віолентна стратегія – стратегія конкурентної 
боротьби, яка полягає у ставці на зниження витрат 
виробництва, що досягається за рахунок організації 
масового випуску порівняно недорогих, але цілком 
доброякісних продуктів. Патієнтна стратегія полягає 
у випуску обмеженої кількості вузькоспеціалізованої 
продукції високої якості. Комутантна стратегія при-
пускає максимально гнучке задоволення невеликих 
за обсягом (локальних) потреб ринку, а експлерентна 
стратегія – орієнтована на радикальні нововведення. 

З метою ефективного управління інноваційною 
діяльністю підприємства в літературі пропонується 
застосовувати поетапний підхід. При цьому залежно 
від виробничих умов і специфіки конкретної господар-
ської ситуації етапи автори пропонують використову-
вати як окремо, так і в різних поєднаннях. Системати-
зуючи існуючі підходи до етапів реалізації інноваційної 
стратегії на основі [1–18], можна виділити такі (рис. 2):

– формування цілей і завдань інноваційної діяльності;
– аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;
– аналіз інноваційного потенціалу підприємства;
– формування інноваційної стратегії підприємства;
– довгострокове інноваційне прогнозування на 

основі стратегічних карт інноваційної діяльності;
– визначення необхідного обсягу ресурсів на інно-

ваційну діяльність підприємства;

Таблиця 1 – Визначення сутності інноваційної стратегії в літературі
Автор Інноваційна стратегія – це

Ансофф І. [1] один із засобів досягнення цілей організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною, 
передусім для цієї організації, для галузі ринку, споживачів, країни загалом

Янковець Т.М. [11] будь-який новітній засіб досягнення стратегічної мети підприємства
Ілляшенко С.М. 

[6]
взаємозв'язаний комплекс дій задля забезпечення умов тривалого виживання й розвитку підприємства 
на ринку на основі створення і впровадження інновацій

Ковтун О.І. [12]

суперстратегія (надстратегія), яка визначає зміст усіх інших стратегій підприємства та 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

Федулова І.В. [13]

системна концепція, що пов’язує і спрямовує розвиток інноваційної діяльності суб’єкта економіки із 
системою довгострокових цілей інноваційної діяльності, а також спосіб (вибір найбільш ефективних 
шляхів) досягнення і реалізації цільового інноваційного рівня розвитку, який включає характер 
розподілу ресурсів між альтернативними траєкторіями інноваційного розвитку і тип поведінки

В.В. Македон, 
Д.С. Рубець [14], 
Вергал К.Ю. [15]

набір правил, методів і засобів пошуку найкращих перспективних для організації напрямів розвитку 
науково-технічних досліджень, ресурсної політики 
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– вибір інноваційної стратегії, доцільної до впро-
вадження;

– контроль за реалізацією інноваційної стратегії та 
коригування за необхідності;

– визначення впливу інноваційної стратегії на еко-
номічний розвиток підприємства. 

Першочерговим етапом є визначення цілей та 
завдань інноваційної діяльності. Для кожного підпри-
ємства необхідним є формування індивідуальної стра-

тегії. Вибір стратегії насамперед залежатиме від рівня 
інноваційності продукції, від виду інновації, який 
впроваджує підприємство. 

При цьому, незалежно від рівня інноваційності про-
дукції, підприємства повинні прагнути до подальшого 
розвитку, оскільки «компанія досягає конкурентних 
переваг завдяки нововведенням, вона може утримати 
їх тільки за допомогою постійних удосконалень. Кон-
куренти відразу ж і обов’язково обійдуть будь-яку ком-

Залежно від життєвого циклу продукції 

Залежно від стану та життєвого циклу підприємства 

Залежно від рівня управління 

Залежно від рівня планування 

Залежно від організаційної структури та цілей керівництва 

Залежно від виду інновацій 

Імітаційна Захисна Наступальна Комбінована 

Здійснення 
НДДКР 

Впровадження 
нововведень 

Масове виробництво 
раніше створеної 

інноваційної продукції 

Пасивна Наступальна Стагнаційна

Корпоративна Бізнес-
стратегія 

Функціональна Операційна 

Лінійна Адаптивна Інтерпретуюча 

Віолентна Патієнтна Комутантна Експлерентна 

Рисунок 1 – Види інноваційних стратегій підприємств 
Джерело: систематизовано та адаптовано за даними [5–18]
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панію, яка припинить удосконалення та впровадження 
інновацій» [2].

Обов’язковим є врахування також такого чинника, як 
положення підприємства відносно підприємств-лідерів 
у певній галузі. Саме ці параметри визначатимуть цілі та 
завдання інноваційної діяльності підприємства.

Важливим завданням у процесі формування іннова-
ційної стратегії є проведення аналізу факторів впливу 
зовнішнього середовища та аналіз внутрішнього потен-
ціалу та загроз, які впливають на реалізацію інновацій-
ної стратегії та діяльність підприємства загалом. 

Цей етап є досить важливим, оскільки від повноти 
та достовірності результатів аналізу впливу зовнішнього 
середовища і правильного оцінювання внутрішнього 
потенціалу залежатиме успіх інноваційної діяльності.

Основним критерієм аналізу в процесі вибору стра-
тегій розвитку підприємств нині є матриці Ансоффа, 
Бостонської консалтингової групи, Мак Кінсі Джене-
рал Електрик, SWOT-аналіз, система збалансованих 
показників. Зважаючи на результати проведеного ана-
лізу, важливо оцінити рівень інноваційного потенціалу 
підприємства, який характеризує спроможність під-
приємства до впровадження інновацій.

Загалом вибір інноваційних стратегій здійснюється із 
урахуванням різних методів, які в загальному мають вигляд 
матриць, індексів, діаграм, багатокутників. Компанії США 
на сучасному етапі розвитку активно використовують такий 
метод планування та прогнозування діяльності, як страте-
гічні карти. Етапи побудови стратегічної карти збігаються 
із відповідними етапами стратегії і тісно переплетені, саме 
тому їх доцільно інтегрувати в етапи формування іннова-
ційної стратегії для уникнення дублювання дій. Введення 
стратегічної карти до процесу формування інноваційної 
стратегії сприятиме підвищенню рівня її гнучкості та здат-
ності більш оперативно реагувати на зміни у зовнішньому 
та внутрішньому середовищі підприємства.

На наступному етапі досить важливим є вибір тієї 
інноваційної стратегії, яка є доцільною до впровад-

ження, зважаючи на можливі обсяги фінансового забез-
печення інноваційної діяльності. Для цього важливим 
є врахування таких критеріїв, які впливають на вибір 
інноваційної стратегії, доцільної до впровадження, як: 
джерела фінансових ресурсів, зовнішні та внутрішні 
чинники, як впливають на формування фінансових 
ресурсів, інтегральна ефективність.

Не менш важливим є процес контролю за реалізацією 
інноваційної стратегії та коригування за необхідності.

На заключному етапі важливо оцінити вплив інно-
ваційної діяльності на ефективність діяльності під-
приємства для визначення подальших перспектив роз-
витку й підвищення рівня конкурентоспроможності.

Висновки. На основі систематизації сучасних підхо-
дів до сутності інноваційної стратегії визначено, що нею 
є певна взаємопов’язана послідовність дій щодо забез-
печення ефективної інноваційної діяльності підприєм-
ства з урахуванням загальної стратегії в умовах обмеже-
ності ресурсів та впливу зовнішнього середовища. 

Встановлено, що перспективним напрямом акти-
візації інноваційної стратегії є впровадження стра-
тегічних карт та системи збалансованих показників. 
У зв’язку із цим одним із етапів формування іннова-
ційної стратегії є складання стратегічної карти інно-
ваційної діяльності, яка враховуватиме різні варіанти 
перебігу інноваційної діяльності та може бути базисом 
для формування та коригування наступних інновацій-
них стратегій промислових підприємств. Включення 
цього складника до етапів формування інноваційної 
стратегії підвищить ефективність використання фінан-
сового забезпечення інноваційної діяльності, оскільки 
менеджментом підприємства буде сформовано план 
дій за різних умов перебігу інноваційної діяльності. 

Узагальнено етапи формування інноваційної стра-
тегії, які планується використати під час розроблення 
концептуальної моделі механізму управління фінансо-
вим забезпеченням інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств.
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FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
IN MODERN CONDITIONS

The article investigates the theoretical and methodological aspects of the formation of innovative strategies of 
industrial enterprises in modern conditions. The paper summarizes the theoretical and methodological foundations 
of the formation of innovative strategies of industrial enterprises and identifies the stages of formation of innovative 
strategies that would contribute to the economic growth of domestic enterprises. On the basis of retrospective analysis, 
synthesis and generalization the existing methodological bases of the choice of innovative strategies of enterprises 
are systematized and improved. Approaches to defining the essence of innovation strategy are generalized. System-
atized and adapted types of innovation strategies of enterprises. The stages of formation of innovation strategy, which 
will ensure the efficient functioning of enterprises and promote economic growth is determined (formation of goals 
and objectives, analysis of internal and external environment; analysis of innovation potential; formation of innova-
tion strategy; long-term innovation forecasting; determination of required resources; selection of innovation strat-
egy appropriate for implementation; control; determination of impact of innovation strategy on economic enterprise 
development. It is established that a promising direction of activating the innovation strategy is the introduction of 
strategic maps and a system of balanced scores. In this regard, one of the stages in the formation of innovation strategy 
is to compile a strategic map of innovation, which will take into account the different options for innovation and can be 
the basis for the formation and adjustment of subsequent innovation strategies of industrial enterprises. The practical 
significance of the work is that the inclusion of a strategic map in the stages of formation of the innovation strategy 
will increase the efficiency of the use of financial support for innovation. The proposed approach to the formation of 
innovation strategy allows to integrate it into the system of balanced performance of the enterprise.
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ  
ІМПУЛЬСНИХ ПОКУПОК: ГРУПА «ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»

Статтю присвячено вивченню впливу маркетингових інструментів візуального мерчандайзингу на здійснення 
споживачами імпульсних покупок групи «продовольчі товари». Охарактеризовано зміст і структуру поняття 
«імпульсна покупка». Здійснено ранжування товарів-лідерів імпульсних покупок. За результатами масштаб-
них маркетингових досліджень визначено, що група продовольчих товарів є оптимальною нішею впливу на здій-
снення імпульсних покупок. Емпіричне дослідження, проведене на базі торговельної мережі «СООР Україна», 
забезпечило підтвердження висунутих гіпотез. Встановлено стійку взаємозалежність між впливом візуального 
мерчандайзингу та здійсненням імпульсних покупок у роздрібних торговельних підприємствах. Визначено інстру-
менти візуального мерчандайзингу, пріоритетні для використання у торговельній мережі «СООР Україна». 
Доведено, що застосування інструментів візуального мерчандайзингу є наріжним каменем формування конку-
рентних переваг та забезпечення ефективного попиту, тобто головної умови рентабельності бізнесу з ритейлу 
продуктів харчування; група «продовольчі товари» є оптимальною сферою здійснення імпульсних покупок.

Ключові слова: візуальний мерчандайзинг, імпульсні покупки, поведінка споживача, продовольчі товари.

Постановка проблеми. У сфері роздрібної торгівлі 
нашої держави функціонує більше 14 тис. магазинів 
«СООР Україна», які здійснюють реалізацію широ-

кого асортименту продовольчих товарів і працюють за 
стандартами магазинів-маркетів [1]. Стійка тенденція 
до загострення конкуренції серед підприємств роз-


