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Проведено аналіз основних визначень вітчизняних і зарубіжних трактувань терміну «інноваційна діяльність». Показано їх різ-
номаніття, відмінність підходів до визначення залежно від розуміння досліджуваного явища з різних точок зору, рівнів діяльності 
та інших факторів. Уточнено поняття інноваційної діяльності та її сутність як результат господарської діяльності, що підвищує її 
ефективність і вимагає розробки методики формування механізму управління витратами інноваційної діяльності з урахуванням 
характерних особливостей.
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Проведен анализ основных определений отечественных и зарубежных трактовок термина «инновационная деятельность». 
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точек зрения, уровней деятельности и других факторов. Уточнено понятие инновационной деятельности и ее сущность как 
результат хозяйственной деятельности, повышающий ее эффективность и требующий разработки методики формирования 
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Постановка проблеми. У зв’язку із зростаючою 
роллю інноваційної діяльності в досягненні довго-
строкових конкурентних переваг господарюючих 
суб’єктів очевидна актуальність докладного розгляду 
терміну «інноваційна діяльність» для виявлення та 
уточнення її сутності. Відсутність єдиного підходу до 
трактування інноваційної діяльності свідчить про її 
багатогранність та вносить суперечність у їх розумін-
ня. Саме тому актуальним є дослідження й узагаль-
нення основних підходів до тлумачення та розуміння 
поняття «інноваційна діяльність».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зрос-
тання ролі науково-технічного прогресу у суспільно-
му розвитку та виробництві зумовило появу великої 
кількості наукових праць у цьому напрямі. Основні 
теоретичні та прикладні засади інноваційної діяль-
ності відображені у роботах таких зарубіжних учених, 
як П. Друкер, І. Шумпетер, Б. Санто, Р.А. Фатхут-
дінов, В.Б. Агронович, М.Ю. Буртовой, Д.І. Кокур-
кін та ін. Вітчизняні науковці, які вивчають різні 
аспекти інноваційної діяльності, теж розглядають 
цю проблему: Н.В. Краснокутська, М.П. Денисенко, 
Я.В. Риженко, О.О. Лапко, Т.О. Скрипко, С.В. Мо-
черний та ін.

Постановка завдання. Враховуючи відсутність єд-
ності поглядів щодо поняття інноваційної діяльнос-
ті, необхідно провести огляд напрацювань учених та 
узагальнити основні підходи до визначення іннова-
ційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виді-
лити інноваційну діяльність як предметну неможли-

во, так як будь-яку діяльність у будь-якій області 
можна прийняти за інноваційну, якщо привнести в 
неї нововведення, яке відрізняється високим рівнем 
затребуваності, з метою отримання результату. Інно-
ваційна діяльність є складним і широким поняттям 
і являє собою комплекс науково-технічної, фінансо-
вої, організаційної та комерційної діяльності.

Поняття «інноваційна діяльність» еволюціонува-
ло відповідно до етапів розвитку сучасної теорії ін-
новацій – від класичної до соціально-психологічної 
концепції. В еволюції теорії інновацій виділяють 
низку етапів розвитку: класична теорія інновацій; 
теорія великих циклів; неокласична теорія; теорія 
прискорення або теорія інноваційного підприємни-
цтва; теорія технологічних укладів; соціально-психо-
логічна теорія. В рамках кожної теорії уточнюється 
зміст інноваційної діяльності (табл. 1).

Інноваційна діяльність являє собою складну кате-
горіальну структуру. Можна виділити такі категорії 
інноваційної діяльності, як: історична, економічна, 
інструментальна, філософська, юридична.

Теоретичні підстави дослідження інноваційної ді-
яльності як історичної категорії пов’язані у першу 
чергу з економічною історією, яка постачає дослід-
нику факти для їх належного опанування, дає мож-
ливість зрозуміти економічні явища в урахуванням 
принципу історизму. Інноваційна діяльність – насам-
перед це історична категорія, оскільки вона є власти-
вою людині і суспільству момент їх життєдіяльності, 
що включає в себе соціально-політичні, економічні, 
науково-технічні та інші фактори суспільного розви-
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тку. І в силу цього інноваційна діяльність виступає 
як загальноісторичний процес.

Таблиця 1
Зміст інноваційної діяльності відповідно до етапів 

розвитку теорії інновацій

Теорія 
інновацій Зміст інноваційної діяльності

Класична теорія 
інновацій

Інноваційна діяльність представляється 
як стрибкоподібні якісні перетворення 
виробничого процесу [1].

Теорія великих 
циклів

Інноваційну діяльність слід розглядати 
тільки за умов циклічності і динамічно-
го змагання старих товарів і технологій 
з новими, які приходять їм на зміну, і 
визначає руйнування, що постійно по-
вторюється, процесом творчого руй-
нування, шляхом від застарілого до 
сучасного [2].

Неокласична 
теорія

Інноваційна діяльність розглядається 
як фактор економічного зростання або 
підвищення ефективності використання 
основних факторів виробництва, при 
цьому параметри науково-технічного 
прогресу розглядаються як екзогенні 
(задані поза системою), в той же час 
не аналізуються причини виникнення 
передумов, що забезпечують розробку 
і впровадження нововведень як основи 
економічного зростання [1].

Теорія 
прискорення 
або теорія 
інноваційного 
підприємництва

Розглядається зв’язок інноваційної 
діяльності та підприємництва, висока 
віддача інвестицій в інноваційну сферу 
необхідність державного сприяння ін-
новаційному розвитку підприємств та 
суспільства [3, c. 63].

Теорія 
технологічних 
укладів

Розглядається як автономний ланцю-
жок однорідних технологічних проце-
сів виготовлення будь-якої продукції, 
об’єднаний із суміжними технологічни-
ми процесами в галузях-постачальни-
ках і галузях-споживачах. Інноваційна 
діяльність на всьому своєму протязі по-
винна передбачати як науково-дослідні 
і дослідницько-конструкторські роботи, 
так і їхній маркетинговий супровід, у 
їх логічному взаємозв’язку [4].

Соціально-
психологічна 
теорія

Пов’язана з пріоритетом людських 
відносин в управління інноваційної 
діяльністю. Основне місце посідають 
проблеми ролі особистості, поведінки, 
мотивації, рівень освіти, аналіз соціаль-
но-психологічних і організаційно-соціо-
логічних чинників [3, c. 64].

Інноваційна діяльність з позицій економічної на-
уки є економічною діяльністю людей, у ході якої за-
безпечується новий урівень взаємодії факторів ви-
робництва, або, по I. Шумпетеру, втілення в життя 
нової комбінації виробничих факторів, яка дозволяє 
задовольнити нові потреби [2, c. 6].

Якщо оцінювати інновації як результат задово-
лення безперервно виникаючих потреб щодо онов-
лення, перетворення і заміщення колишніх еконо-
мічних благ у результаті економічної діяльності, 
здійснюваної економічними суб’єктами, то це дає 
можливість досліджувати інноваційну діяльність, 
використовуючи методологію економічної науки.

Викликає певний інтерес підхід до інноваційної 
діяльності як до інструментальної категорії, пред-
ставлений П. Друкер. Він підкреслив, що іннова-
ційна діяльність – це особливий інструмент, що 
дозволяє підприємцю використовувати зміни і пе-
ретворювати їх на нові можливості для, наприклад, 
відкриття нового бізнесу або надання нової послуг. 
Підприємець повинен перебувати у цілеспрямовано-
му пошуку джерел інновацій, змін і ознак, що вказу-

ють на можливості застосування на практиці прин-
ципів успішної інноваційної діяльності [5, c. 39].

Інноваційна діяльність виступає і як юридична 
категорія. У цьому випадку правове осмислення про-
блем та змісту даної діяльності регулюється норма-
тивними правовими актами чинного законодавства. 
При тлумаченні терміну «інноваційна діяльність» 
особливу увагу акцентують на організаційної скла-
дових, критеріях ефективності, розглядають дане по-
няття як підприємницьку, комерційну або господар-
ську діяльність.

Інноваційна діяльність може бути осмислена як 
філософська категорія в силу того, що вона відобра-
жає динаміку сучасного життя у всьому різноманітті 
її взаємозв’язків; пронизує всі сфери життя суспіль-
ства, допомагає розкрити логіку його розвитку; спри-
яє виділенню і синтезу методологічних моментів; є 
невід’ємною частиною осмислення людиною свого 
досвіду життя і, отже, набуває онтологічне значення. 
Крім цього інноваційна діяльність набула характе-
ру філософської категорії, яка описана економістом 
Б. Санто, який припустив, що усвідомлений само-
розвиток шляхом форсованої інновації у суспільстві, 
яке, як правило, противиться змінам, є не що інше, 
як суспільно-технічна еволюція цього суспільства, 
еволюція людського інтелекту [6, c. 7].

Здійснені дослідження показали, що як у світо-
вій, так і у вітчизняній практиці не існує єдності 
щодо визначення сутності поняття «інноваційна ді-
яльність». Вона являє взаємопов’язану сукупність 
складних явищ і процесів. Відмінність розглянутого 
терміну полягає в різному обсязі розуміння досліджу-
ваного явища. У зв’язку з цим виникає множинність 
позицій авторів, яка пояснюється не пропрацьован-
ністю понятійного апарату у вітчизняному законо-
давстві, а також складністю і багатогранністю інно-
ваційної діяльності. Тому з теоретичної точки зору 
важливо чітко сформулювати дане поняття.

Деякі вчені роблять акцент на творчої складової 
даного виду діяльності, а інші – на виробничої скла-
дової інноваційної діяльності, треті орієнтуються на 
її спрямованість з урахуванням переваг і смаків кін-
цевого споживача.

Одні експерти вважають правильним визначення 
інноваційної діяльності, що базується на підставі по-
няття інновацій, проте інші з інноваційної діяльнос-
ті поняття інновацій виводять, пояснюючи це тим, 
що інновації виступають в якості кінцевого продукту 
інноваційної діяльності.

Б. Санто глобально асоціює інноваційну та інте-
лектуальну діяльність, розглядаючи в якості рушій-
ної сили і первинного джерела інноваційної діяльності 
інтелект людей і творчу людську активність [6, c. 7].

В.В. Іванов розглядає інноваційну діяльність на 
семи економічних рівнях: індивідуальний – на рівні 
конкретної людини, тут відбувається основний етап 
отримання знань; мікрорівень – інноваційною діяль-
ністю зайнято одне підприємство, що здійснює роз-
робку або випуск наукомісткої продукції, а також 
надає послуги по забезпеченню інноваційного проце-
су; локальний – інноваційна діяльність здійснюєть-
ся групою підприємств на рівні одного або декількох 
муніципальних утворень; мезорівень – інноваційна 
діяльність здійснюється групою підприємств на рів-
ні мережевих або корпоративних структур в межах 
державно-регіональних утворень; макро-рівень – ін-
новаційна діяльність здійснюється в межах однієї 
держави або державно-регіональних утворень, інсти-
туційну основу якої складає національна інноваційна 
система; гіпер-рівень – інноваційна діяльність здій-
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снюється об’єднаними національними інноваційни-
ми системами, транснаціональними корпораціями; 
глобальний – отримання і поширення нових знань 
на рівні глобальних формалізованих і неформалізо-
ваних мереж [7].

Інноваційну діяльність розглядають як сукуп-
ність ланок «наука – техніка – виробництво – спо-
живання». При цьому серед учених немає єдиної 
думки з даного питання. Так, замість стадії «наука» 
виділяють стадію «генерування нової ідеї». Ряд уче-
них виключають стадію «техніка», так як дослідний 
зразок, на їхню думку, є результатом прикладних 
досліджень. Замість стадії «техніка» виділяється 

етап «розробки», тобто проектування або конструю-
вання. Стадія «виробництво» також трактується нео-
днозначно. Б. Санто розділяє їх на три самостійних 
стадії: дослідне виробництво, підготовка до виробни-
цтва, саме виробництво [6].

Одні вчені виділяють підготовку виробництва та 
освоєння, віднісши до виробничої стадії тільки масо-
ве виробництво продукції, інші вводять стадію пер-
винного стану нововведення. Подібні розбіжності ви-

Таблиця 2
Підхід до визначення поняття  

«інноваційна діяльність» як процес

Автор Сутність визначення

Т.О. Скрипко 

Процес, спрямований на реалізацію 
результатів завершення наукових 
досліджень і розробок або інших на-
уково-технічних досягнень у новий 
або вдосконалений продукт, що реа-
лізується на ринку, у новий або вдо-
сконалений технологічний процес, 
що використовується у практичної 
діяльності, а також супутні наукові 
дослідження і розробки [8].

О.В. Хмельницька 

Процес зі стратегічного маркетингу, 
НДДКР, організаційно-технічної під-
готовки виробництва, виробництва й 
оформлення нововведень, їх впрова-
дження та комерційної реалізації на 
ринку з метою отримання прибутку, 
поширення в інші сфери [9].

Г.О. Трифілова 

Процес, спрямований на втілення ре-
зультатів наукових досліджень та роз-
робок або інших науково-технічних 
досягнень у новий чи удосконалений 
продукт, якій реалізується на ринку, 
у новий або удосконалений техноло-
гічний процес, який використовуєть-
ся у практичної діяльності [10].

О.А. Мизрова 

Сукупність науково-дослідних, при-
кладних, експериментальних робіт, 
необхідних для створення інновацій; 
робіт, пов’язаних із створенням до-
слідних та серійних зразків нової 
продукції та технологій, з сертифі-
кацією і стандартизацією іннова-
ційних продуктів, з проведенням 
маркетингових досліджень і органі-
зацією ринків збуту інноваційних 
продуктів; всі види посередницької 
діяльності і інші види робіт, що 
взаємопов’язані в єдиний процес з 
метою створення і поширення інно-
вацій [11].

Р.А. Фатхутдинов 

Процес стратегічного маркетингу, 
НДДКР, організаційно-технічної 
підготовки виробництва, виробни-
цтва й оформлення нововведень, їх 
впровадження (або перетворення) і 
поширення в інші сфери [12].

К. В. Ковтуненко 

Інноваційною діяльністю може бути 
як інноваційний процес, так і його 
окремі етапи або їх певна комбіна-
ція [13].

Г. Менш 

Процес, спрямований на розробку і 
реалізацію результатів закінчених 
наукових досліджень або інших на-
уково-технічних досягнень у новий 
чи удосконалений продукт, реалі-
зований на ринку, у новий чи удо-
сконалений технологічний процес, 
використовуваний у практичній 
діяльності, а також пов’язані з цим 
додаткові наукові дослідження і роз-
робки [14].

Таблиця 3
Підхід до визначення поняття  

«інноваційна діяльність» як вид діяльності

Автор Сутність визначення

С.В. Мочерний 

Вид діяльності, пов’язаний із 
трансформацією наукових дослі-
джень і розробок, інших науково-
технологічних досягнень у новий 
чи покращений продукт, введений 
на ринок, у новий чи покращений 
технологічний процес, що викорис-
товується у практичній діяльності, 
чи новий підхід до соціальних по-
слуг [9].

І.В. Войтов 

Діяльність, що спрямована на ство-
рення і практичне використання 
(доведення до споживача) нових 
або вдосконалених видів продукції, 
технологій, послуг або організа-
ційних рішень адміністративного, 
виробничого, комерційного або 
іншого характеру, що економіч-
ний (соціальний, екологічний чи 
інший) ефект [9].

П.М. Завлін,
А.К. Казанцев,
А.Е. Миндели

Діяльність, що пов’язана із транс-
формацією результатів наукових 
досліджень та конструкторських 
розроблень у новий продукт, удо-
сконалений технологічний процес 
чи новий підхід до соціальних по-
слуг, спрямована на використання 
і комерціалізацію цих результатів, 
випуск на ринок нових конкуренто-
спроможних товарів та послуг [15].

Т.В. Майорова 

Діяльність, що спрямована на ви-
користання та комерціалізацію 
результатів наукових досліджень 
та розробок і зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних 
товарів та послуг [16].

О.В. Васильєв 

Діяльність, що спрямована на ви-
користання та комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та 
розробок, випуск нових конкурен-
тоспроможних товарів та послуг [9].

Б. Язлюк,
А. Бутов, 
В. Костецький 

Діяльність, що спрямована на ви-
користання результатів наукових 
досліджень і розроблень для роз-
ширення й оновлення номенклату-
ри та поліпшення якості продук-
ції, удосконалення технології її 
виробництва з подальшим упрова-
дженням і ефективною реалізацією 
на внутрішньому та зовнішньому 
ринках [17].

Н.В. Краснокутська 

Діяльність колективу, спрямована 
на забезпечення доведення науко-
во-технічних ідей, винаходів до 
результату, придатного до практич-
ного застосування та реалізації їх 
на ринку з метою задоволення по-
треб суспільства в конкурентоспро-
можних товарах і послугах [3].

М.П. Денисенко, 
Я.В. Риженко 

Діяльність,що пов’язана з пере-
творенням наукових досліджень 
і розробок, а також винаходів та 
відкриттів у новий продукт, або 
новий технологічний процес, що 
впроваджуються у виробничий про-
цес [18, c. 12].
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никають і по четвертій стадії. Для одних – це стадія 
«споживання», що включає реалізацію нової продук-
ції споживачам і її експлуатацію; для інших – «за-
стосування», тобто освоєння у сфері споживання, 
швидке розповсюдження; для третіх «поширення», 
тобто економічне освоєння у загальнодержавному 
масштабі на всіх підприємствах, де це ефективно.

В цілому здійснений аналіз показав, що більшіс-
тю дослідників розглядаються дві точки зору щодо 
розуміння сутності інноваційної діяльності. Одні ав-
тори наголошують на тому, що це вид діяльності, 
інші – процес (табл. 2, 3).

При аналізі поняття «інноваційна діяльність» 
як поняття інноваційного законодавства слід роз-
різняти широкий та вузький підхід. Широкий під-
хід, який закріплений у законодавстві, не надає 
правових підстав для її визнання як самостійно-
го виду господарської діяльності. Фактично будь-
які дії адміністративного, організаційного, фінан-
сового, маркетингового та іншого характеру, які 
забезпечують здійснення інновацій і зумовлюють 
введення на ринок нових видів продукції та по-
слуг, можна віднести до інноваційної діяльності. 
Це означає, що широкий підхід до визначення ін-
новаційної діяльності надає підставу для визнання 
інноваційної складової при здійсненні будь-якого 
виду господарської діяльності.

Для того, щоб визначити інноваційну діяльність 
як самостійний вид господарської діяльності, вима-
гається застосування вузького підходу, при якому 
потрібно встановити її ознаки як такі. При цьому 
треба визначитися: чи об’єднати всі види господар-
ської діяльності, які опосередковують інноваційний 
процес, в один термін «інноваційна діяльність», чи 
їх відмежувати і визначати інноваційною діяльністю 
тільки один із видів.

Вивчаючи вітчизняне законодавство, приходимо 
до висновку, що у ньому також немає узгодженості 
та єдності у розумінні щодо поняття «інноваційна ді-
яльність» (табл. 4).

Різноманітні підходи щодо визначення сутності ін-
новаційної діяльності можна узагальнити у рисунку 1.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, наведений аналіз вивченої та проаналізованої 
вітчизняної та зарубіжної літератури, законодавства 
з інноваційної діяльності дозволяє зробити деякі ви-
сновки:

- термін «інноваційна діяльність» 
трактується неоднозначно, оскільки 
не існує єдиного підходу до його ви-
значення та змістом;

- саме поняття «інноваційна ді-
яльність» еволюціонувало: у відповід-
ності з даним принципом інноваційна 
діяльність розкривається відповідно 
до етапів розвитку сучасної теорії ін-
новацій – від класичної до соціальної 
концепції;

- інноваційна діяльність пред-
ставляє взаємопов’язану сукупність 
складних явищ і процесів. У зв’язку 
з цим виникає множинність позицій 
авторів, яка пояснюється непропра-
цьованістю понятійного апарату у ві-
тчизняному законодавстві, а також 
багатогранністю інноваційної діяль-
ності;

- інноваційна діяльність є багато-
рівневою категорією, що охоплює всі 
рівні економічної системи. У зв’язку 
з цим державна інноваційна політи-
ка повинна враховувати особливості 
інноваційної діяльності на кожному з 
рівнів;

- категорія «інноваційна діяль-
ність» суперечлива відповідно до 
принципу двополярності, трактую-

Інноваційна діяльність

Відповідно до етапів 
розвитку теорії інновації

Класична теорія інновацій;
теорія великих циклів;

неокласична теорія;
теорія прискорення або теорія інноваційного 

підприємництва;
теорія технологічних укладів;
соціально-психологічна теорія

Як процес,
як діяльність

Відповідно принципу 
двополярності

Історична,
економічна,

інструментальна,
філософська,

юридична

Як категорія

Відповідно до 
економічних рівнів

Індивідуальний; мікрорівень;
локальний; мезорівень;

макрорівень; гіперрівень;
глобальний

Відповідно чинному 
законодавству

Закон України «Про інноваційну діяльність»,
Закон України «Про інвестиційну діяльність»,

Господарський кодекс України

Таблиця 4
Законодавче регулювання  

інноваційної діяльності в Україні

Закони та 
нормативні акти Зміст інноваційної діяльності

Закон України 
«Про інноваційну 
діяльність» 

Діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію резуль-
татів наукових досліджень та роз-
робок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і 
послуг [19].

Закон України 
«Про інвестиційну 
діяльність» 

Одна із форм інвестиційної діяль-
ності, яка здійснюється з метою 
впровадження досягнень науково-
технічного прогресу у виробництво 
і соціальну сферу, що включає: ви-
пуск і розповсюдження принципово 
нових видів техніки і технології; 
прогресивні міжгалузеві структурні 
зрушення; реалізацію довгостро-
кових науково-технічних програм 
з великими строками окупності 
витрат; фінансування фундамен-
тальних досліджень для здійснення 
якісних змін у стані продуктивних 
сил; розробку і впровадження нової, 
ресурсозберігаючої технології, при-
значеної для поліпшення соціального 
і екологічного становища [20].

Господарський 
кодекс України 

Діяльність учасників господарських 
відносин, що здійснюється на основі 
реалізації інвестицій з метою вико-
нання довгострокових науково-тех-
нічних програм з тривалими строка-
ми окупності витрат і впровадження 
нових науково-технічних досягнень у 
виробництво та інші сфери суспіль-
ного життя [21].

Рис. 1. Підходи до визначення сутності «інноваційна діяльність
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щим інноваційну діяльність як процес і як діяль-
ність. Основним протиріччям наведених точок зору є 
те, що одні автори включають у поняття «інновацій-
на діяльність» не тільки створення, але також реалі-
зацію інновацій, а інші – лише створення.

Інноваційна діяльність є рушійної силою форму-
вання інтелектуального капіталу підприємства. Тому 
з точки зору формування інтелектуального капіталу 
пропонується таке формулювання даного поняття: 
інноваційна діяльність підприємства це послідовний 
ланцюг етапів, який починається з пошуку нових 
ідей та закінчується їх втіленням у конкретні інно-
ваційні продукти, технології або послуги з подаль-
шим ефективним використанням і комерціалізацією 
на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Дане визначення акцентує увагу на результатах 
інноваційної діяльності підприємства як засобах під-
вищення ефективності господарської діяльності під-
приємства. А це у свою чергу вимагає розробки мето-
дики формування механізму управління витратами 
інноваційної діяльності підприємств з урахуванням 
властивих їй особливостей.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  
«ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Стаття присвячена розгляду сутності поняття «тактичне планування», встановленню відмінностей між стратегічним і тактич-
ним плануванням діяльності підприємства. Узагальнено поняття тактичного планування, сформульовані різними авторами. На 
їх основі запропоновано більш повне визначення поняття тактичного планування.

Ключові слова: тактичне планування, стратегічне планування, поточне планування, тактика, політика.

Шишмарева Е.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

Статья посвящена рассмотрению сущности понятия «тактическое планирование», установлению различий между страте-
гическим и тактическим планированием деятельности предприятия. Обобщены понятия тактического планирования, сформу-
лированные различными авторами. На их основе предложено более полное определение понятия тактического планирования.

Ключевые слова: тактическое планирование, стратегическое планирование, текущее планирование, тактика, политика.

Shishmarova K.V. DEFINITION OF THE CONCEPT OF ESSENCE «TACTICAL PLANNING OF AN ENTERPRISE ACTIVITY»
The article considers the essence of tactical planning, the distinction between strategic and tactical planning of an enterprise activity. 

The basic concepts of tactical planning formulated by different authors are summarized. On their basis are proposed more comprehensive 
definition of tactical planning.

Keywords: tactical planning, strategic planning, current planning, tactics, politics.


