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Висока динаміка суспільних потреб, науково-технічного прогресу, інтенсивність конкуренції та інші чинники середовища вимагають від усіх учасників ринку активізації інноваційної діяльності, формування і реалізації ефективних інноваційних стратегій.
Проблеми, пов’язані з розробленням і реалізацією інноваційних
стратегій досліджувалися вітчизняними і зарубіжними вченимиекономістами, однак і на сьогоднішній день питання доцільності
стратегічної спрямованості підприємств, формування та запровадження інноваційної стратегії залишається об’єктом дискусій.
Огляд літературних джерел свідчить про різноманітність підходів до класифікації інноваційних стратегій [1], зокрема широко
використовується класифікація за Х.Фріменом: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, «за нагодою» [2]. Визначивши вказані типи стратегій як загальну інноваційну стратегію,
важливим завданням є виявлення взаємозв’язку останньої із
стратегіями НДДКР і стратегіями впровадження і адаптації нововведень, які входять до системи інноваційних стратегій.
У системі інноваційних стратегій мають бути враховані різні
варіанти інноваційної діяльності підприємства та сукупність
чинників, що впливають на її вибір. До них відносять: науково23

технічний потенціал, рівень розвитку дослідно-експериментальної бази; стан нематеріальних активів і наявність результатів вже
виконаних НДДКР; структура продукції із врахуванням частки
ринку, стадій життєвого її циклу; наявність фінансових ресурсів
тощо. Враховуючи це, до системи інноваційних стратегій входять
такі дві групи стратегій [3]:
• стратегії проведення НДДКР, до яких відносять ліцензійну,
дослідницького лідерства, наслідування життєвого циклу, випередження наукомісткості;
• стратегії впровадження і адаптації нововведень, серед яких
визначають стратегії підтримки продуктового ряду, збереження
технологічних позицій, стадійності подолання, технологічного
трансферу, слідування за ринком тощо.
Система інноваційних стратегій формується на основі даних
стратегічного аналізу щодо життєвого циклу продукту, ринкової
позиції підприємства, стану його інноваційного потенціалу. Вона
має відповідати загальній стратегії розвитку, бути прийнятною
для підприємства за рівнем ризику, базуватися на даних маркетингових досліджень щодо готовності ринку сприйняти інновацію. Інноваційні стратегії розробляють, дотримуючись певного
алгоритму процесу розроблення, що здійснюють у такій послідовності: формування інноваційних цілей, що відповідають головній стратегії розвитку організації; оцінювання стану інноваційного клімату і рівня інноваційного потенціалу; визначення
стратегічної інноваційної позиції і вибір стратегії; деталізації інноваційної стратегії в інноваційних проектах і програмах; реалізація стратегії з обов’язковим контролем. Під час розроблення
інноваційної стратегії використовують широкий спектр методів і
інструментів менеджменту: метод SWOT-аналізу, типових матриць, експертний, розрахунково-аналітичний тощо.
Суттєвий вплив на вибір системи інноваційних стратегій здійснює стан інноваційного потенціалу. Сприятливі умови зовнішнього середовища та сильний інноваційний потенціал дають можливість використати наступальну інноваційну стратегію, а в
стратегічному наборі скористатися такими стратегіями НДДКР
як дослідницького лідерства, випередження наукомісткості.
За несприятливих умов і наявності сильного інноваційного
потенціалу підприємство може застосовувати інноваційні стратегії — захисну, «за нагодою» або «ніші», а щодо НДДКР — ліцензійну, підтримки продуктового ряду.
За сприятливих умови і слабкого інноваційного потенціалу
рекомендовано використовувати стратегію зростання за рахунок
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інтеграції, інноваційні стратегії — це імітаційна, «за нагодою»
або «ніші», а щодо НДДКР — ліцензійну, наслідування життєвому циклу, ретро нововведень, підтримки продуктового ряду, продуктової і процесної імітації.
Вибір інноваційної стратегії є складним аналітичним процесом прийняття рішень, що передбачає використання таких методів як: порівняння, типових матриць, розрахунково-конструктивних тощо. Після обрання стратегій (для великих багато профільних підприємств) здійснюють стратегічне, тактичне та оперативне планування впровадження нововведень.
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Процесс развития организации включает, как правило, реализацию ряда проектов различной природы. Динамика анализируемой проблемной ситуации и высокий уровень риска и неопределенности вызывают необходимость применения технологий
имитационного моделирования. При этом может проводиться обработка данных экспертного анализа каждого этапа развития с
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