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Визначено підстави поєднання концепцій інноваційного та стратегічного розвит-

ку підприємства. Обґрунтовано доцільність впровадження методології інтегрування 
стратегічного управління, маркетингу та інноваційної діяльності для забезпечення стій-
кого розвитку підприємств.  

Determined the combination of base concepts of innovation and strategic development. 
The necessity of implementing the methodology of integrating strategic management, marketing 
and innovation for sustainable development of enterprises. 

 
Постановка проблеми. Керівники вітчизняних підприємств лише не-

щодавно почали усвідомлювати, що стратегічний менеджмент є невід’ємною 
складовою успішної діяльності. Підприємство сьогодні не може існувати на 
ринку без ефективних стратегій реагування на зміни зовнішнього середовища 
й потреби його цільових груп споживачів та ринків. За таких умов значення 
пошуку ефективних стратегій та інновацій постійно зростає. Споживачі схва-
люють зміни, технологічні нововведення та інновації, а виробники шукають 
нові способи збільшення цінності пропонованих товарів для покупців. Під-
приємства, які не приділяють належної уваги цим змінам і не здатні операти-
вно реагувати на них, приречені бути витісненими з ринку потоком нових то-
варів, послуг, більш ефективних стратегій конкурентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звернемося до використання у 
науковому обігу поняття «інноваційний розвиток підприємства». У цілому по-
няття «інноваційний розвиток підприємства» є досить поширеним у вітчизня-
них наукових працях у галузі економіки та управління. Слід зазначити, що в 
іноземній літературі поняття «innovation development» майже не використову-
ється. Замість цього в схожих за змістом дослідженнях використовується спо-
лучення «innovation for development» – дослівно з англійської мови «інновації 
для розвитку». При цьому, по суті, у таких дослідженнях виконують кореляцію 
показників інноваційної діяльності з рівнем розвитку, оцінюють вплив іннова-
цій на довгостроковий розвиток соціально-економічних систем [8] та дослі-
джують інноваційну політику як складову стратегій розвитку [7].  

У цілому погодимося з думкою Ю.С. Погорелова, який стверджує, що 
«з одного боку, велика кількість публікацій з інноваційного розвитку нібито 
забезпечує його легітимність. А з іншого, – майже в жодній публікації не на-
водиться власне тлумачення інноваційного розвитку, зокрема підприємства; 
найчастіше його тлумачення не відрізняється від визначення поняття розвит-
ку. Найбільш поширеним аргументом на користь використання поняття інно-
ваційного розвитку є такий: інноваційний розвиток відбувається за рахунок 
інновацій» [5]. Проте не погоджуємося з думкою Ю.С. Погорелова, який ви-
значає, що «скоріше за все це поняття не може мати самостійного застосу-
вання через його невизначеність та похідний характер від основного поняття 
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– розвитку підприємства» [5]. У вітчизняних наукових публікаціях поняття 
«інноваційний розвиток» є дуже поширеним. Дійсно, багато авторів викорис-
товують це сполучення апріорно, не звертаючи увагу на необхідність науко-
вого обґрунтування цього поняття на основі відповідних методів (онтологіч-
ного аналізу, аналізу понятійних тріад та ін.), навіть не звертаючись до його 
сутності та не визначаючи його наукового статусу. Це, звісно, призводить до 
великої кількості «спекуляцій» цим поняттям. Проте на нашу думку, це не 
означає, що поняття «інноваційний розвиток підприємства» не повинно існу-
вати. Це лише підтверджує необхідність та своєчасність дослідження мето-
дології інноваційного розвитку та управління інноваційним розвитком.  

Спроби обґрунтувати визначення поняття «інноваційний розвиток під-
приємства» можна простежити в працях багатьох учених. Наприклад 
А.С. Гальчинський та В.М. Геєць зазначають, що «на практиці інноваційний 
розвиток не став однією з головних характеристик зростання національної 
економіки України, оскільки позитивні тенденції мають переважно тимчасо-
вий характер» [2, 4]. Можна побачити, що в цьому випадку «інноваційний 
розвиток» використано як характеристику деякого процесу зростання еконо-
міки. Провідний фахівець у галузі інноваційного розвитку С.М. Ілляшенко 
інноваційний розвиток визначає як «процес господарювання, що спирається 
на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенці-
алу підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обра-
ної місії та прийнятної мотивації діяльності та пов’язаний із модифікацією 
існуючих і формуванням нових ринків збуту» [3].  

С.М. Ілляшенко та О.А. Біловодська при аналізі процесу управління ін-
новаційним розвитком підприємства звертаються до парадигми стратегічного 
управління, для опису якого явно використовують поняття системного під-
ходу: «стратегічне управління інноваційним процесом здійснюється відпові-
дно до вимог системного підходу – від загального до окремого. При цьому 
через зворотні зв’язки відбувається уточнення (коригування) стратегій більш 
високих рівнів. Тобто процес є ієрархічним та циклічним, може охоплювати 
кілька ітерацій, кількість яких визначається на основі розрахунків економіч-
ної доцільності» [3]. Управління інноваційним розвитком згідно з С.М. Ілля-
шенком та О.А. Біловодською «орієнтоване на досягнення поставлених цілей 
в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших суб’єктів господарю-
вання можуть з ними не збігатися і, як правило, не збігаються. Це протиріччя 
цілей слід ураховувати, узгоджуючи окреслені цілі з можливостями їх досяг-
нення» [3]. У той самий час С.М. Ілляшенко та О.А. Біловодська зазначають, 
що «процес інноваційного розвитку необхідно розглядати з позицій конкрет-
ного суб’єкта господарської діяльності в конкретних економічних, політич-
них, екологічних, правових та інших умовах» [3, с. 141].  

Л.І. Федулова визначає інноваційний розвиток економіки в цілому як 
«зростання її показників, забезпечених за рахунок реалізації інноваційних 
проектів і впровадження нововведень» [5, с. 35]. Автор визначає, що меха-
нізм реалізації науково-технічного прогресу на макрорівні забезпечується ре-
алізацією інноваційних процесів на мікрорівні. 
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Постановка завдання. Метою статті є визначення взаємозв’язку осно-
вних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства та визначення 
підстав поєднання концепцій інноваційного та стратегічного розвитку під-
приємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато вчених звертають 
увагу на поєднання цілей і завдань інноваційних та стратегічних процесів. 
Дослідження тенденцій розвитку господарської діяльності, з одного боку, і 
джерел економічного зростання, – з іншого, свідчить про істотне посилення 
ролі інновацій у стратегічному управлінні підприємством. У сучасних умовах 
стратегічне положення підприємств на ринку багато в чому визначає їхню зда-
тність здійснювати інноваційну діяльність, здійснювати перспективні науково-
дослідні розробки й реалізовувати ефективні інноваційні програми. Але, не-
зважаючи на цілком очевидний взаємозв’язок ефективності стратегічного роз-
витку та інновацій, методи їхньої інтеграції до цього часу залишаються недо-
статньо вивченими. Незважаючи на значний внесок дослідників у теорію 
управління інноваціями, у їхніх працях не ставилися цільові завдання форму-
вання методологічної бази управління інтеграцією інноваційної діяльності та 
стратегічного розвитку підприємства. Тому в дослідженнях не сформульовані 
концептуальні підходи, форми й способи стратегічного розвитку підприємства 
на основі інновацій. Сьогодні в теоретичній систематизації мають потребу 
принципи й джерела ефективного інноваційного розвитку. Разом із цим потре-
бують структурування взаємозв’язки стратегічних та інноваційних процесів та 
механізм їхньої інтеграції, що обґрунтовує оцінку, відбір та аналіз напрямів 
розвитку підприємства на основі інновацій. Наукове опрацювання та практич-
ні рекомендації потрібні й для визначення шляхів формування ефективної ін-
новаційної політики. Огляд формування інноваційного розвитку як методоло-
гічного напрямку в економічній науці показує, що в процесі виникнення і ста-
новлення він зазнає змін. Зміст інноваційного розвитку, що осмислюється в 
системі картини світу, розглядається не тільки з науково-технічних, але й 
стратегічних позицій, що у даний час набуває вирішального значення.  

Недостатнє залучення інноваційних розробок до господарської діяль-
ності підсилює технологічне відставання вітчизняних підприємств, уповіль-
нює просування на ринок прогресивної наукоємкої продукції, стримує еко-
номічне зростання, підвищення конкурентоспроможності виробництва і, як 
наслідок, не забезпечує ефективних шляхів для стратегічного розвитку під-
приємств. Дослідження інтеграційних моментів дає підставу висунути гіпо-
тезу про можливість зближення і взаємопроникнення стратегічного та інно-
ваційного розвитку. Актуальність їхньої єдності обумовлюється необхідніс-
тю формування ефективної методологічної бази, яка б забезпечувала ураху-
вання інноваційних розробок при формуванні стратегічних напрямків розви-
тку підприємств. Вирішення цих проблем можливе на основі дослідження 
сутності, основних принципів, джерел і методів інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання. Вивчення сутнісних характеристик інтеграції ін-
новаційних перетворень і стратегічного розвитку, у свою чергу, дозволить 
сформувати необхідну науково-методичну базу та виробити ефективні прак-
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тичні рекомендації із забезпечення економічного зростання підприємств і 
підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції на основі інновацій.  

Вивчення сутності й необхідності інноваційного розвитку, а також його 
інтеграції зі стратегічними процесами на підприємстві доцільно розглядати з 
позиції трансформації економічних відносин. Розрив між змістом зовнішніх 
змін у господарському середовищі й характером виробничих відносин у внут-
рішньому середовищі підприємств приводить до виникнення економічних про-
тиріч, що вимагають методологічного вирішення. Дослідження виникнення вза-
ємозв’язків і зміцнення взаємодії між науково-дослідними перетвореннями у 
використовуваних технологіях, з одного боку, і загальної ринкової стратегії 
підприємства – з іншого, дасть можливість не лише описати сучасне економічне 
розуміння інноваційного розвитку, але й дасть змогу визначити його місце в си-
стемі господарських відносин. Цікавим з погляду практичного використання та 
подальшого розроблення є підхід, запропонований у праці А.Б. Вишнякової [1] 
щодо розроблення стратегії стійкого розвитку промислового підприємства.  

Підприємство як відкрита система може забезпечити досягнення своєї 
внутрішньої мети (отримання прибутку) за рахунок надання результатам сво-
єї діяльності у вигляді продуктів (товарів) характеристик, які відповідають 
вимогам зовнішнього середовища підприємства як з боку споживачів, так і 
держави (екологічна безпека, соціальна безпека). Необхідно зазначити, що, 
незважаючи на те, що ці цілі є протилежними, необхідно досягати певного 
оптимуму в їхньому поєднанні. Очевидно, що стратегії підприємства, орієн-
товані лише на прибуток або лише на задоволення запитів споживачів, одна-
ково помилкові, оскільки не дозволяють забезпечити виживання і розвиток 
підприємства як системи, тобто без задоволення запитів споживачів немож-
ливо отримати прибуток, у той самий час, попит без можливості отримання 
певного економічного ефекту також не становить інтересу для підприємств. 
Стратегія інтенсивного зростання промислового підприємства має бути оп-
тимальним варіантом досягнення цих суперечних цілей у перспективному 
періоді часу. Саме стратегія інтенсивного зростання повинна пов’язувати во-
єдино ці суперечні цілі.  

Моніторинг динаміки прибутку, отримуваного за рахунок виробництва 
кожного з продуктів, що випускаються підприємством, є свого роду «сигна-
льною» системою, оскільки падіння обсягів прибутку відбувається трохи ра-
ніше, ніж падіння обсягів реалізації продукції. Настання цього моменту за 
тим або іншим продуктом, що випускається й реалізується підприємством, 
свідчить про те, що стадія зрілості (насичення) життєвого циклу даного това-
ру найближчим часом зміниться на стадію спаду, що, у свою чергу, свідчить 
про необхідність активізації інноваційної діяльності підприємства, спрямова-
ної на «заміщення» цього продукту, тобто продукту, що заміщає даний товар 
у номенклатурі підприємства, і про те, що в підприємства ще є час і ресурси 
(за рахунок реалізації «старіючого» товару), необхідні для здійснення відпо-
відних інноваційних перетворень. У випадку, якщо подібний моніторинг не 
ведеться, підприємство не лише може пропустити переломний момент жит-
тєвого циклу товару, але й опинитися перед необхідністю здійснення іннова-
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ційної діяльності на стадії спаду, коли вже виникнуть труднощі як із ресур-
сами, так і з часом, які посилюватимуться з часом.  

Процес появи на ринку нових і поліпшених промислових продуктів 
вимагає проведення сукупності технічних, виробничих і маркетингових захо-
дів. При цьому вирішальне значення набуває взаємозв’язок між інноваційни-
ми й стратегічними відносинами на підприємстві. Актуальність даної про-
блеми обумовлюється тенденціями розвитку виробничих відносин у бік по-
силення їхньої залежності й ефективності від прогресивних науково-
технічних знань, з одного боку, і нерозробленістю підходів щодо інтеграції 
стратегічних та інноваційних процесів – з іншого. Методологія стратегічного 
розвитку підприємства на основі інновацій може стати тим вченням, що до-
зволяє визначати шлях, форми й методи побудови ефективної інноваційної 
політики, що забезпечує економічне зростання і підвищення конкурентосп-
роможності підприємства на основі інтеграції стратегічних перспектив із но-
вими технологіями й поліпшуючими продуктами. 

Висновки. Розвиток виробничих сил і виробничих відносин на основі 
науково-технічних зрушень привело до посилення інтеграційних взаємо-
зв’язків між стратегічними та інноваційними процесами. У сформованих 
умовах інноваційний розвиток перестає бути окремо узятою функціональною 
задачею на підприємстві і стає складовою частиною корпоративної мети його 
стратегічного розвитку. Перспективним напрямом подальших розробок у 
сфері управління інноваційним розвитком підприємства є формування єдиної 
та цілісної методологічної бази, яка б забезпечувала урахування інноваційних 
розробок при формуванні стратегічних напрямків розвитку підприємств. Це 
дозволить координувати стратегічні та інноваційні цілі й завдання, реалізо-
вувати нові технології у рамках корпоративних інтересів, адаптувати іннова-
ції до зовнішніх і внутрішніх стратегічних чинників, оцінювати нововведення 
зі стратегічних позицій, підтримувати напрямки інноваційного розвитку кор-
поративними ресурсами, здійснювати корпоративний контроль за інновацій-
ними перетвореннями, що в сукупності може створити ефективні умови, з 
одного боку, для впровадження нових і поліпшуючих технологій, а з іншого 
– для забезпечення економічного зростання суб’єктів господарювання і під-
вищення конкурентоспроможності їхньої продукції. 
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