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Продовження табл. 1 

1 2 

В залежності від рівня 

реалізації 

1. Бізнес-стратегія 

2. Функціональні стратегії 

В залежності від структури 

суб’єкта реалізації 

1. Залежна 

2. Незалежна 

В залежності від об’єкта 
реалізації 

1. Продуктові стратегії 
2. Ресурсні стратегії 

3. Організаційно-управлінські стратегії 

В залежності від стадії 

інноваційного процесу 

1. Стратегія інноваційного циклу 

2. Стратегія життєвого циклу 
3. Стратегія повного циклу 

 

Слід зазначити, що більш бажаним для суб’єкта господарювання є 

випереджальний розвиток, досягти якого вітчизняним підприємствам можна 

через реалізацію агресивно наступальних стратегій. 
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Сучасний світ розвивається дуже швидко й динамічно. У світі існує безліч 

компаній різного профілю. Але важливою умовою їх успішного 

функціонування і розвитку є орієнтація на інноваційну діяльність. Саме 

створення та випуск інновацій підвищують конкурентоспроможність 

підприємства і дуже часто забезпечують йому лідируючі позиції на ринку. 

Для того, щоб інноваційна діяльність була ефективною потрібно розуміти 
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основні особливості маркетингу інновацій. Адже маркетинг спрямований на 

те, щоб вигідно підкреслити конкурентні переваги виробу, щоб споживачі 

обирали саме товари підприємства з-поміж існуючих товарів-аналогів чи 

товарів-замінників. Знання принципів маркетингу інновацій та управління 

інноваційною діяльністю дозволяє виявити потреби в інноваціях і вивчити 

основні умови впровадження цих інноваціях на ринку для обраного сегменту 

споживачів. При розробленні комплексу маркетингу інновацій потрібно перш 

за все звертати увагу на тип інновації, проаналізувати стан розвитку ринку, а 

також охарактеризувати природу споживання інновації. 

На нашу думку, важливою умовою досягнення комерційного успіху є 

глибоке розуміння закономірностей ринкових процесів. Маркетинг дає змогу 

визначити ринкові потреби в інноваціях, сформувати попит на нові товари, 

дослідити можливі шляхи розвитку підприємства, а головне, 

проаналізувавши ринок, запропонувати інновацію, яка буде користуватися 

попитом на ринку. 

Проте варто пам'ятати, що для кращого результату використання 

інструментів маркетингу інновацій варто застосовувати у поєднанні з новими 

інформаційними технологіями, а також різними рекламними засобами, тому 

що маркетинг відомого товару і маркетинг інновації істотно відрізняється. 

Отже, для досягнення поставлених цілей будь яке підприємство, що 

вийшло на інноваційних шлях розвитку повинне додержуватись певних 

правил поведінки, що диктують споживачі й зовнішнє середовище. Заходи, 

які направлені на реалізацію інновацій, підвищують економічну стабільність 

підприємства, але це можливо лише за умови ефективного ведення 

маркетингової діяльності. 
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В сучасних умовах зміни вектору розвитку економіки України для 

вітчизняних підприємств особливої актуальності набуває уміння своєчасно 

виявити перспективні ринкові можливості інноваційного зростання для 

реалізації яких є необхідні і достатні внутрішні і зовнішні умови, розробити 

ефективну стратегію управління їх реалізацією. Розроблення інноваційної 

стратегії підприємства надасть можливість оперативно реагувати на зміни, 


