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 Світовий історичний досвід незаперечно доводить, що сталий
розвиток підприємств у різних сферах бізнесу досягається за ра-
хунок оперативного використання у своїй господарській діяльно-
сті відкриттів, винаходів та інших інновацій, що забезпечують
стратегічні конкурентні переваги на ринку.

Концептуальний характер інноваційних процесів у бізнесі ви-
магає адаптації наявних у різних сферах методів, методик одер-
жання й обробки інформації щодо специфічних особливостей да-
них процесів на сучасному етапі. Це висуває додаткові вимоги до
застосування міждисциплінарних підходів для досягнення необ-
хідного ступеня узагальнення інформації про результати іннова-
ційної діяльності підприємств.
Методологічним питанням організації інноваційної діяльнос-

ті підприємств, проблемам оцінювання результатів такої діяль-
ності присвячені чисельні публікацій. Серед вітчизняних авторів
виділимо праці Л. І. Федулової, Ю. В. Соболєва, В. А. Василенко,
С. А. Попова та інших авторів.
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Однак, як відзначає Л. І. Федулова [2, с. 57], вибираючи акту-
альну інноваційну стратегію виробництва, багато підприємств
усе ще випробовують проблеми з достовірною оцінкою ризику й
оцінкою можливого синергетичного ефекту, як результату акти-
візації діяльності.
Метою дослідження є систематизація теоретичних положень

щодо стратегічної інноваційної діяльності підприємств, форму-
вання на цій основі методологічного інструментарію для оцінки
ефективності інноваційної діяльності.

Процес стратегічного планування сам по собі пов’язаний з ви-
соким ступенем узагальнення інформації, застосуванням концеп-
туальних моделей. Значну роль у ньому відіграють елементи ін-
туіції, передбачення, оцінки.

Тому конструктивною є побудова дослідження не на критиці
існуючих підходів, а на прагненні до узагальнення досвіду, нако-
пиченого в різних галузях науки, до систематизації знань про
впровадження інновацій і максимальної адаптації процесу до віт-
чизняних умов.

Загальна характеристика стратегій інноваційного розвитку
підприємства базується на дослідженні таких стратегій, як: тра-
диційна (підвищення якості товару); наступальна; імітаційна (по-
купка ліцензії); захисна (не відстати від інших); поглинаюча (по-
купка нововведень); створення ринку.
Успішній реалізації стратегії сприяють знання ринку й мар-

кетингових методів, можливість розподілу ризику, обґрунтова-
ний вибір ефективної інновації, складання планів і проведення
великої організаційної роботи з впровадження нововведення.
Наступальна інноваційна стратегія має кілька різновидів, се-

ред яких можна виділити три основні. Стратегія досягнення пе-
реваг по витратах за рахунок дешевшого виробництва й збуту
продукції. Масове виробництво дозволяє мінімізувати постійні
витрати й установлювати низькі ціни. Стратегія орієнтації на
нові ринки — найбільш ризикована й дорога; припускає розробку
нових товарів і освоєння нових ринків одночасно, що дозволяє
знизити залежність підприємства від одного продукту або асор-
тиментної групи й виявити найефективнішу сферу діяльності.

Інновації — це необхідний елемент ефективного бізнесу. Ін-
новаційний потенціал — ступінь готовності підприємства до реа-
лізації проекту стратегічних змін. На наш погляд, для його оцін-
ки повинні перевірятися в комплексі: стан внутрішніх підсистем
та діагностичні параметри;

вхідні — кількість і якість ресурсів;
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вихідні — результативні показники ефективності виробництва;
структурні — характеристики стану основних засобів, персо-

налу, організаційної побудови й ін.;
функціональні — показники економічної ефективності роботи;
локальні — враховують відхилення від мети і завдань;
комплексні — відображають можливий вплив відхилень на

результати;
залежні — діагностика стану організації по сукупності показ-

ників.
Застосування концепції інноваційної стратегії на практиці до-

зволить суттєво підвищити економічну безпеку підприємства,
тим самим стаючи механізмом прогнозування й запобігання кри-
зових явищ. Крім того, пропонована нами концепція інноваційної
стратегії буде сприяти підвищенню фінансової стійкості й конку-
рентоспроможності підприємства, поліпшенню його ринкових
позицій, що дозволить підприємствам гнучко реагувати на рин-
кові зміни й уникати гострих протиріч.

Концепція інноваційної стратегії підприємства повинна стати
основною стратегією в умовах ринкових відносин, оскільки змо-
же забезпечити підвищення економічної ефективності підпри-
ємств у нестабільних ринкових умовах.
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Діяльність сучасного підприємства в ринковій системі господа-
рювання відбувається у складних умовах, однією з яких є умова за-




