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ВСТУП 
Аналіз процесів соціально-економічного розвитку людської 

цивілізації свідчить, що вони ініційовані інноваціями та інноваційною 

діяльністю. В останні десятиріччя саме інновації стали основними 

факторами, які забезпечують економічне зростання як окремих 

господарюючих суб'єктів, так і національних економік в цілому. 

Провідні у соціально-економічному розвитку країни стали на шлях 

інноваційного розвитку і їх розрив з країнами другого і третього 

ешелону стрімко зростає. Практика свідчить, що близько 15% країн 

здатні створювати і впроваджувати інновації (І ешелон), близько 50 % 

впроваджувати інновації, створені іншими (ІІ ешелон), близько 35% – 

не спроможні навіть впровадити те, що створене іншими. 

Для економіки України (країни І ешелону), яка зберігає все ще 

досить значний потенціал інноваційного розвитку, який проте стрімко 

зменшується, перехід на інноваційний шлях є єдиним прийнятним, 

звичайно, якщо прагнути не залишитися на узбіччі поступу людської 

цивілізації. Найбільш доцільним, як свідчить світовий досвід, перехід 

на інноваційний шлях здійснювати у руслі концепції інноваційного 

прориву. 

Її сутність – не слідувати буквально шляхом країн, які зайняли 

міцні позиції на світовому ринку, а знаходити свої порівняльні 

конкурентні переваги, для реалізації яких є достатній і необхідний 

рівень потенціалу інноваційного розвитку. 

В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження, 

присвячені формуванню механізму управління потенціалом 

інноваційного розвитку промисловості як основній галузі вітчизняної 

економіки. 

У монографії викладено результати досліджень колективу авторів, 

які виконувалися в руслі Гранту Президента України № GP/F32/087 

"Формування механізму управління потенціалом інноваційного 

розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого 

розвитку" 

Авторами охоплено досить широке коло проблем від формування 

концептуальних засад управління потенціалом інноваційного розвитку 
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промислових підприємств до прикладних аспектів управління 

окремими його підсистемами.  

Не залишилися без уваги авторів і проблеми формування 

сприятливого інноваційного середовища, реалізації і розвитку  

інтелектуального капіталу підприємств як однієї з головних передумов 

забезпечення їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено 

ринково орієнтованим методам управління інноваційним розвитком 

підприємства, у тому числі на базі економічних інновацій – екологічно 

ефективних і екологічно безпечних  у створенні  і використанні. 

Отримані результати  істотно поглиблюють концептуальні і 

теоретико-методичні засади формування ринково-орієнтованого 

механізму управління потенціалом інноваційного розвитку 

промислових підприємств в контексті концепції стійкого розвитку. 

У написанні книги приймали участь: 

Шипуліна Ю.С., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу і управління 

інноваційною діяльністю СумДУ (науковий редактор, вступ, 

висновки, п.1.1);  

Божкова В.В., д.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу та управління 

інноваційною діяльністю СумДУ (п.5.2); 

Васильєва Т.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри банківської справи 

УАБС НБУ (п.1.2, п.1.3); 

Денисенко М.П., д.е.н., проф., професор кафедри економіки, обліку і 

аудиту Київського національного університету технологій та 

дизайну (п.3.2); 

Ілляшенко С.М., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу та 

управління інноваційною діяльністю СумДУ (п.1.4); 

Комарницький І.М., д.е.н., проф., проректор, завідувач кафедри 

маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій 

та управління ім. В'ячеслава Чорновола (п.2.3); 

Кузьмін О.Є, д.е.н., проф. кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Національного університету "Львівська 

політехніка" (п.3.4); 
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