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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах перманентних економічних 

трансформацій, пов'язаних зі зміною технологічних укладів і початком четвертої 

промислової революції, ведеться активний пошук стратегічних напрямів 

інноваційного зростання як окремих підприємств, так і національних економік у 

цілому, які б дозволили сформувати, посилити і реалізувати їх конкурентні переваги, 

зайняти міцні позиції на вітчизняному і міжнародних ринках. Для економіки України 

ці напрями повинні забезпечувати можливість реалізації стратегій інноваційного 

випередження, оскільки техніко-технологічне відставання від країн-лідерів є таким, 

що загрожує складним для подолання системним відривом. Особливо це стосується 

підприємств промисловості, розвиток якої, як свідчить світовий досвід, визначає 

напрямки і темпи НТП, а разом з тим і економічного зростання практично всіх сфер 

національної економіки.  

В цих умовах актуалізується проблема забезпечення ефективного управління 

розробленням і реалізацією стратегій випереджаючого інноваційного розвитку 

промислових підприємств.  

Фундаментальні засади інноваційного розвитку досліджувалися у працях 

багатьох науковців, зокрема: І. Ансоффа, Л. Антонюк, М. Альберта, О. Амоші, 

П. Дойла, П. Друкера, В. Дюжева, Ю. Бажала, О. Біловодської, І. Булєєва, 

Б. Букинського, В. Василенко, О. Витвицької, І. Галиці, А. Гальчинського, В. Геєця, 

С. Глазьєва, Д. Горового, Л. Гохберга, Б. Данілішина, М. Денисенка, В. Дубницького, 

В. Дюжева, В. Заруби, С. Ілляшенка, С. Ільєнкової, К. Ковтуненко, М. Кондратьєва, 

Н. Краснокутської, К. Крістенсена, О. Кузьміна, С. Меховича, Г. Мінтцберга, 

Л. Оголєвої, П. Перерви, М. Погорєлова, А. Поручника, І. Посохова, Д. Райко, 

М. Рейнора, І. Решетнікової, Е. Роджерса, В. Савчука, Б. Санто, Л. Соколової, 

Б. Твісса, М. Мескона, Р. Фатхутдінова, Н. Чухрай, Ю. Шипуліної, В. Шматко, 

Й. Шумпетера, С. Ягудіна, А. Яковлєва та інших. 

Концептуальні засади стратегій інноваційного випередження досліджені у 

роботах: Р. Аднера, Д. Белла, М. Богерса, В. Божкової, А. Бузгаліна, Т. Бурми, 

Дж. Бьюкенена, Дж. Валентіні, А. Ван де Вена, В. Ванхавербек, К. Вергала, 

С. Глазьєва, Дж. Гросмана, М. Даулінга, Д. Догерті, В. Захарова, С. Каплан, 

Б. Касімана, Ф. Кленера, А. Колганова, Т. Крейгома, К. Крістенсен, А. Ламіз, 

М. Лизун, Є. Маказан, О. Москаленко, С. Подрєзи, О. Полінкевич, А. Рамдорая, 

Дж. Рауха, М. Рейнора, М. Рогози, Е. Рота, Е. Скотта, Я. Тінбергена, Р. Фостера, 

С. Харта, Г. Чесбро, Й. Шумпетера, К. Ягельської, О. Ястремської та інших. 

Проте, незважаючи на значні напрацювання, аналіз та узагальнення наявних 

досліджень свідчить про практичну відсутність робіт фундаментального 

комплексного характеру з проблематики управління стратегіями випереджаючого 

інноваційного розвитку промислових підприємств в перманентно нестабільних 

умовах трансформації технологічних укладів, які стосуються: розроблення 

теоретико-методологічних засад управління стратегіями випереджаючого науково-

технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств; удосконалення 

теоретико-методичних підходів до визначення перспективних напрямів науково-

технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств; розроблення 
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організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого 

науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства.   

Таким чином, розроблення та наукове обґрунтування теоретичних, 

методологічних та методичних підходів до управління стратегіями випереджаючого 

науково-технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств є 

актуальною науково-прикладною проблемою, яка потребує вирішення, що і 

визначило напрям дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематики держбюджетних та ініціативних тем кафедри 

маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного 

університету: «Розробка наукових основ маркетингу інновацій» 

(ДР № 0109U001384), в якій здобувачем удосконалено методичні підходи до 

визначення напрямків інноваційного розвитку ринкових можливостей 

машинобудівних підприємств та обґрунтування відповідних інноваційних проектів; 

визначено особливості взаємодії трендвотчингу, як напряму прогнозування тенденцій 

розвитку, та процесу створення інновацій; «Розроблення механізму впровадження 

екологічних інновацій» (ДР № 0112U001378), в межах якої здобувачем обґрунтовано 

роль провайдингу екологічних інновацій як передумови виходу підприємств України 

на світовий ринок інновацій; «Фундаментальні основи управління розвитком 

інноваційної культури промислових підприємств» (ДР № 0115U000687), де 

здобувачем виконано аналіз та узагальнення підходів до стратегічного управління 

розвитком підприємства, проведено порівняльний аналіз теоретико-методологічних 

підходів до визначення поняття «стратегія інноваційного розвитку промислового 

підприємства», розроблено підхід до формування засад організаційно-економічного 

механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку 

промислового підприємства; «Механізм управління знаннями в системі 

інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів» (ДР № 0117U002255), в межах 

якої здобувачем досліджено особливості організаційної поведінки у процесі 

прийняття управлінських рішень на вітчизняних промислових підприємствах, а також 

мотиваційні аспекти організації їх інноваційної діяльності, обґрунтовано провідну 

роль знань у процесі визначення перспективних напрямів випереджаючого 

інноваційного розвитку підприємств; «Механізм управління формуванням стратегій 

випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств» 

(ДР № 0117U003928), у якій здобувачем розроблено концептуальні засади механізму 

формування стратегій випереджаючого інноваційного прискорення промислових 

підприємств, поглиблено практичні аспекти його функціонування, запропоновано 

рекомендації щодо вибору стратегічних напрямків науково-технологічного розвитку 

вітчизняних промислових підприємств на основі аналізу досвіду країн «Азійських 

тигрів»; «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного 

прориву» (ДР № 0112U008148), де здобувачем обґрунтовано провідну роль науки та 

технологічних інновацій як основи інноваційного розвитку сучасної економіки, 

поглиблено теоретичні засади випереджаючого інноваційного розвитку підприємств, 

удосконалено підхід до визначення пріоритетних напрямів сталого інноваційного 

розвитку промисловості України, за його допомогою визначено ряд перспективних 

напрямів екологічно-орієнтованого інноваційного розвитку промислових 
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підприємств Сумської області; «Формування механізму просування продукції на 

ринку» (ДР № 0112U008147), у якій здобувачем систематизовано інноваційні 

технології та інструменти малобюджетних комунікацій, які запропоновано 

застосовувати для формування конкурентних переваг малих підприємств, розроблена 

методика їх обґрунтованого вибору; «Дослідження проблем та перспектив 

інноваційного зростання вітчизняної економіки» (ДР № 0116U006360) де здобувачем 

поглиблено методологічні засади формування механізму стимулювання екологізації 

споживання в контексті концепції сталого інноваційного розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення, наукове 

обґрунтування теоретико-методологічних та методичних засад управління 

стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислових підприємств.  

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено завдання: 

- дослідити теоретичні засади існуючих типів розвитку економічних систем 

різних рівнів, визначити особливості, уточнити поняття та характеристики 

випереджаючого розвитку; 

- виконати порівняльний аналіз та систематизувати підходи до стратегічного 

управління промисловим підприємством; 

- уточнити понятійний апарат теорії інноваційного менеджменту в частині 

стратегічного управління інноваційним розвитком; 

- удосконалити класифікацію стратегій інноваційного розвитку промислових 

підприємств; дослідити за різними класифікаційними ознаками взаємозалежності 

стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства;  

- здійснити аналіз особливостей розвитку; визначити, систематизувати та 

структурувати перспективні стратегічні напрями випереджаючого науково-

технологічного розвитку провідних інноваційних компаній; 

- сформувати систему показників та критеріальну базу для вибору стратегічних 

напрямів і відповідних їм стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислового підприємства в умовах неповної визначеності;  

- розробити методичний підхід до обґрунтованого визначення перспективних 

напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства; 

- дослідити теоретико-методологічні засади визначення пріоритетних напрямів 

використання знань промислових підприємств; 

- розробити методологічний підхід до вибору стратегічних напрямів 

орієнтованого на знання випереджаючого науково-технологічного інноваційного 

розвитку промислового підприємства в умовах зміни технологічних укладів; 

- удосконалити теоретико-методичний підхід до оцінки відповідності напрямів 

інноваційного розвитку сфері функціонування промислового підприємства;  

- удосконалити методичний підхід до формування орієнтованої на знання 

стратегії випереджаючого розвитку промислового підприємства; 

- розробити теоретико-методологічні засади організаційно-економічного 

механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного 

інноваційного розвитку промислового підприємства; 



4 

- удосконалити організаційні засади функціонування організаційно-економічного 

механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку 

промислового підприємства; 

- розробити методичний підхід до оптимізації вибору інноваційних проектів в 

межах реалізації відповідних стратегій випереджаючого розвитку промислового 

підприємства.  

Об’єкт дослідження – процеси організаційно-економічного управління 

стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислових підприємств в умовах зміни технологічних укладів.  

Предмет дослідження – методологічні засади, теоретико-методичні підходи, 

принципи, організаційно-економічні методи і інструменти управління розробленням 

і реалізацією стратегій випереджаючого науково-технологічного інноваційного 

розвитку промислових підприємств.  

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети і вирішення завдань 

дослідження у роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: 

абстрактно-логічний та порівняльний аналіз – при дослідженні ролі і значення науки 

та техніко-технологічних інновацій у інноваційному розвитку; сутності і 

ефективності функціонування інноваційних систем; сутності, змісту і ролі 

випереджаючого інноваційного прискорення у забезпеченні розвитку промислових 

підприємств; факторний аналіз – при визначенні передумов успіху випереджаючого 

інноваційного прискорення та дослідженні перспектив і проблем розроблення і 

реалізації стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових 

підприємств; порівняльний аналіз, логічне узагальнення – при класифікації підходів 

до стратегічного управління розвитком промислових підприємств, класифікації 

стратегічних напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку, 

а також стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств; системний 

аналіз та метод синтезу – при формуванні критеріальної бази, системи показників та 

методичних засад управління вибором напрямів та стратегій науково-технологічного 

інноваційного розвитку підприємства, управління знаннями промислового 

підприємства, управління розробленням орієнтованої на знання стратегії 

інноваційного розвитку підприємства; структурний аналіз та узагальнення – при 

дослідженні теоретико-методологічних засад вибору траєкторій випереджаючого 

інноваційного прискорення промислових підприємств; економіко-математичного 

моделювання – при розробленні моделей оптимізації вибору стратегій 

випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства; системний 

підхід, метод декомпозиції – при розробленні організаційно-економічного механізму 

управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку 

промислового підприємства та організаційних засад його функціонування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 

вперше: 

- визначено, систематизовано і структуровано напрями науково-технологічного 

розвитку інноваційних компаній, обґрунтовано їх відповідність типам інноваційного 

розвитку виокремленим відносно позиції лідера випереджаючого інноваційного 

зростання, що надає принципову можливість промисловим підприємствам 
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цілеспрямовано обирати перспективні напрями інноваційного розвитку певного типу, 

спираючись на існуючий успішний досвід; 

- запропоновано методологічний підхід до вибору стратегічних напрямів 

орієнтованого на знання випереджаючого науково-технологічного інноваційного 

розвитку промислового підприємства в умовах зміни технологічних укладів, які 

ідентифікуються у залежності від співвідношення потреб (існуючих чи нових) 

основних груп споживачів, а також засобів їх задоволення (інноваційних продуктів 

чи технологій), що дозволяє визначати підходи до формування порівняльних 

конкурентних переваг підприємства-інноватора у межах кожного з напрямів; 

- розроблено систему показників і критеріальну базу формалізованого управління 

вибором напрямів і стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, що 

дозволяє встановити рівень достатності зовнішніх і внутрішніх передумов 

визначеному типу розвитку та оцінити відповідність напрямів і стратегії існуючим 

тенденціями розвитку науки і техніки з метою вибору кращих з альтернатив; 

- розроблено теоретико-методологічні засади організаційно-економічного 

механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного 

інноваційного розвитку промислового підприємства – сформовано сутність і зміст 

складових механізму, що надає можливість цілеспрямовано управляти 

впровадженням стратегій технологічного прориву і виведенням на ринок 

«підривних» інновацій для забезпечення конкурентних переваг в довгостроковій 

перспективі; 

удосконалено:  

- класифікацію стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, яка 

на відміну від існуючих базується на принципах виокремлення конкурентних 

стратегій з урахуванням типів інноваційного розвитку, є узагальнюючою та такою, 

що об’єднує в єдину систему існуючі класифікації, сприяє розширенню теоретичного 

підґрунтя інноваційного менеджменту в частині стратегічного управління 

інноваційним розвитком; 

- класифікацію підходів до стратегічного управління промисловим 

підприємством шляхом поділу їх на два рівні – базові підходи, які виділені у 

відповідності з загальними елементами системи управління (об’єктом, цілями, 

концепцією), підходи, які забезпечують управління і розглядають його процес з 

позицій джерела формування конкурентних переваг (зовнішнього чи внутрішнього), 

що дозволяє визначити роль і місце кожного з підходів, а також порядок їх взаємодії 

у загальній системі стратегічного управління підприємством; 

- теоретико-методичний підхід до оцінки відповідності напрямів інноваційного 

розвитку промислового підприємства тенденціям техніко-технологічного розвитку 

сфери функціонування за показниками, які характеризують нові технології, продукти 

та методи маркетингу, що дає змогу отримувати більш аргументовану оцінку 

управлінських рішень при різних комбінаціях вхідних даних та обирати більш 

ефективні для підприємства-інноватора стратегії; 

- методичний підхід до визначення стратегій інноваційного науково-

технологічного розвитку промислового підприємства, який на відміну від існуючих, 

передбачає застосування таблиць рішень – для вибору типів стратегій у залежності 

від рівня складових його потенціалу інноваційного розвитку, а також їх різновидів – 
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у залежності від обраного типу інноваційного бізнесу і варіантів інноваційного циклу 

нової продукції, що дозволяє підвищити ефективність та зменшити ризики 

інноваційних рішень; 

- методичний підхід до оптимізації вибору інноваційних проектів на основі 

трьохкомпонентної системи критеріїв: «рівень передумов розвитку/витрати» з 

урахуванням ризику, «відповідність параметрів інноваційної діяльності його 

учасникам/витрати», порівняння за допомогою показників інвестиційної 

привабливості проекту – що дозволяє кількісно оцінювати інтереси суб’єктів 

інноваційного процесу, формувати комплекс заходів з підвищення ефективності 

інноваційної діяльності та приймати обґрунтовані рішення в умовах неповної 

визначеності; 

- організаційні засади функціонування організаційно-економічного механізму 

управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку підприємства, у 

контексті формування чотирьох проектних груп для реалізації комплексів однорідних 

функцій механізму, визначення і систематизації внутрішньоорганізаційних і 

міжорганізаційних конфліктів суб’єктів інноваційного процесу та шляхів їх 

розв’язання, що підвищує ефективність функціонування механізму управління 

стратегіями випереджаючого розвитку; 

набули подальшого розвитку:  

- визначення сутності поняття «випереджаючий розвиток підприємства» в частині 

уточнення його базових характеристик та передумов реалізації, що поглиблює 

теоретичне підґрунтя механізму управління випереджаючим інноваційним розвитком 

на мікрорівні; 

- уточнення дефініції «стратегія інноваційного розвитку», яке доповнює та 

уточнює існуючі трактування в частині урахування головних структурних елементів 

процесу стратегічного управління інноваційним розвитком, що поглиблює підґрунтя 

теорії інноваційного менеджменту; 

- методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів використання системи 

знань підприємства як основи інноваційного розвитку, який на відміну від існуючих, 

передбачає можливість вибору розширеного спектру напрямів – від комерціалізації 

продукції, що створена на основі системи знань, до внесення коректив в механізм 

управління підприємством та напрями отримання знань, що підвищує якість 

управління орієнтованими на знання стратегіями інноваційного розвитку; 

- комплексний методичний підхід до формування орієнтованої на знання стратегії 

випереджаючого розвитку промислового підприємства, який на відміну від існуючих 

передбачає орієнтацію на розв’язання проблем споживачів, а не на задоволення їх 

потреб, що дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості інноваційних рішень, а 

відповідно, – шанси інноватора на успіх.   

Практичне значення одержаних результатів для управління підприємствами 

полягає в розробці та розвитку теоретичних, методологічних та методичних 

положень, висновків і рекомендацій. Результати дисертаційної роботи доведені до 

рівня практичних розробок та впроваджені в діяльність промислових підприємств 

Сумської та Харківської областей: ТОВ «Технохім» (акт № 11 від 12.12.2019 р.),  

ПП «Променергомаш» (довідка № 236 від 21.12.2019 р.), ПФ «Спецобладнання»  

(акт № 017 від 12.12.2019 р.), ТОВ «Варіант-Гермотехніка» (довідка № 26-9 від 



7 

06.02.2020 р.), ТОВ «Технолог» (акт № 23 від 15.12.2019 р.), ТОВ «НВП «Техно» 

(довідка № 12 від 21.12.2019 р.), ТОВ «Сумський машинобудівний завод» (довідка  

№ 34 від 11.01.2020р.), ТОВ «НВП «Техносінтез»  (довідка № 7 від 26.12.2019 р.),  

ТОВ «НТЦ «Екомаш» (акт № 15 від 21.01.2020 р.), ТОВ «НВП «Машинобудівник» 

(довідка № 6 від 26.12.2019 р.). Результати дослідження використані в навчальному 

процесі Сумського державного університету при викладанні дисциплін «Маркетинг 

послуг», «Інноваційна культура», «Маркетинг інновацій», «Маркетинг», «Управління 

інноваційним процесом», «Товарна інноваційна політика» студентам спеціальностей 

073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» (акт від 21.06.2019 р.), а також в навчальному 

процесі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» при викладанні дисциплін «Стратегічне управління», «Маркетингова 

товарна політика» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» (акт  

від 23.04.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі положення та результати дисертаційного 

дослідження одержані здобувачем особисто. Серед них: уточнення понять 

«випереджаючий розвиток підприємства» та «стратегія інноваційного розвитку», 

удосконалення класифікацій підходів до стратегічного управління та стратегій 

інноваційного розвитку, визначення та систематизація напрямів науково-

технологічного розвитку інноваційних компаній, розробка системи показників та 

критеріальної бази вибору напрямів і стратегій інноваційного розвитку промислових 

підприємств, удосконалення підходу до визначення пріоритетних напрямів 

використання системи знань підприємства та підходу до визначення стратегій 

інноваційного науково-технологічного розвитку промислових підприємств, розробка 

підходу до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання випереджаючого 

розвитку підприємства, вдосконалення підходу до оцінки відповідності напрямів 

інноваційного розвитку промислового підприємства тенденціям техніко-

технологічного розвитку, розробка методологічних засад організаційно-

економічного механізму управління стратегіями випереджаючого науково-

технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства та 

удосконалення організаційних засад його функціонування, розробка підходу до 

оптимізації вибору інноваційних проектів. 

Матеріали і висновки кандидатської дисертації не використовувались.   

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні 

результати дисертаційного дослідження доповідалися на Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (Суми, 

2011, 2016), «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» 

(Львів, 2011), «Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг : глобальні 

аспекти» (Донецьк, 2012), «Соціально-економічні проблеми адаптації реального 

сектора в сучасних умовах» (Донецьк, 2013-2014), «Економіка та менеджмент: 

перспективи розвитку» (Суми, 2013), «Економіка та управління господарським 

комплексом: теорія і практика сучасності» (Донецьк, 2014), «Dny vědy – 2016» (Czech 

Republic, Praha, 2016); «Science without borders» (Great Britain, Sheffield, 2016), 

«Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (Харків, 2018), 

«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеса, 2018); 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Управління знаннями в системі 
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випереджаючого інноваційного розвитку підприємства» (Дніпро, 2018), «Сучасні 

проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: 

теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (Дніпро, 2019); Науково-технічних 

конференціях «Економічні проблеми сталого розвитку» (Суми,  2012, 2013, 2015, 

2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 59 наукових працях, з них: 

1 одноосібній монографії (22,42 друк. арк.), 25 – у наукових фахових виданнях 

України (з них 5 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

Scopus / Web of Science), 3 –  у періодичних наукових виданнях інших держав (з них 

1 у виданні, що включено до міжнародної наукометричної бази Scopus), 12 

колективних монографіях (у т.ч. 3 зарубіжних), 18 – у матеріалах конференцій. 

Загальний обсяг публікацій становить 46,77 друк. арк., з них особисто здобувачу 

належить 38,91 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації двома мовами, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 526 сторінки (21,9 авт. арк.); з них 47 рисунків по тексту; 1 

рисунок на 1 окремій сторінці; 75 таблиць по тексту; 13 таблиць на окремих 22 

сторінках; список використаних джерел з 420 найменувань на 40 сторінках; 4 додатки 

на 68 сторінках. Основний обсяг дисертації становить 378 сторінки (15,75 авт. арк.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його мету 

і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, викладено наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, подано відомості про їх апробацію.  

У першому розділі «Теоретичні засади випереджаючого інноваційного 

розвитку промислових підприємств» досліджено специфіку національних 

інноваційних систем України та країн лідерів економічного зростання, визначено 

особливості, уточнено понятійній апарат та характеристики випереджаючого 

розвитку, окреслено головні передумови успіху стратегій випереджаючого 

інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності різних рівнів.  

На основі аналізу промислових революцій та змін технологічних укладів доведено 

провідну роль науки і технологічних інновацій у забезпеченні успіху інноваційного 

розвитку, насамперед, у галузі промисловості.  

Спираючись на результати порівняльного аналізу типів розвитку економічних 

систем різних рівнів визначено основні складові випереджаючого розвитку: інновації, 

радикальність, спиралевидність. Запропоновано спрощений механізм 

випереджаючого розвитку. В якості класифікаційної ознаки, за якою випереджаючий 

розвиток виділяється з альтернативних йому типів, запропоновано «за відношенням 

до лідера». Відповідно до цього виділено три типи інноваційного розвитку 

(наздоганяючий, на рівні лідера, випереджаючий), розкрито їх сутність, визначено 

основні характеристики, а також фактори, що сприяють їх реалізації.  

Запропоновано визначення поняття «випереджаючий розвиток підприємства» як 

безперервного циклічного процесу досягнення та утримання лідерства за рахунок 

використання інтелекту та творчих здібностей працівників, що спрямовані на 
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«технологічний прорив» і виведення на ринок інноваційних товарів, які формують 

нові потреби споживачів. 

Здійснено систематизацію передумов успіху випереджаючого інноваційного 

розвитку (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Передумови випереджаючого інноваційного розвитку підприємства 

У другому розділі «Методологічні засади управління стратегіями 

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислових 

підприємств» виконано порівняльний аналіз та систематизацію підходів до 

стратегічного управління промисловим підприємством, удосконалено понятійний 

апарат теорії стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств та 

класифікацію стратегій інноваційного розвитку, визначено перспективи і основні 

проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку. 

На основі аналізу та узагальнення існуючих досліджень удосконалено 

класифікацію підходів до стратегічного управління промисловим підприємством. 

Згідно авторської класифікації підходи поділено на дві групи. До першої групи 

віднесено підходи, що виокремлені у відповідності з загальними базовими 

елементами системи управління (базові): об’єктом управління (системний, 

процесний, функціональний); цільовими настановами (вартісно-орієнтований, 

прибутково-орієнтований); концепцією управління (проектний або мікростратегій, 

плановий). До другої – виокремлені у залежності від джерела формування 

+ 

Забезпечуючі вхідні передумови зовнішнього середовища: 

Забезпечуючі вхідні передумови внутрішнього середовища: 

Здатність людського капіталу до інновацій  

= психологічна готовність + спроможність 

комплексність інноваційної діяльності; технологічна 
спроможність; децентралізація управління; витрати підприємства 

як в сферу наукової та науково-технічної, так і інноваційної 

діяльності 

 

Мікро: 

- велика кількість та висока якість місцевих постачальників; 

- широко розповсюджена кластерізація в багатьох сферах; 
Макро: 

- державні замовлення передових технологічних продуктів; 

- регулятивна політика та підтримка інноваційно-активних підприємств на 
всіх стадіях інноваційного та життєвого циклу; 

- венчурний капітал 

Вихідні передумови: об’єкти 
інтелектуальної власності;  

знання та досвід 

 

Забезпечуючі вихідні передумови: 
досвідченість споживачів; 

готовність споживачів 
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конкурентних переваг (забезпечуючі): внутрішнє середовище (ресурсний, 

інтелектуальний); зовнішнє середовище (ситуаційний маркетинговий). 

На основі врахування удосконаленої класифікації підходів і послідовності та 

сутності етапів стратегічного управління розроблена системна карта, яка показує 

місце кожного з підходів у системі управління. 

На основі аналізу і узагальнення поглядів на сутність і зміст категорій «стратегія» 

та «інноваційний розвиток» на рівні підприємства, а також їх поєднання, 

обґрунтовано доцільність застосування поняття «стратегія інноваційного розвитку» 

підприємства. Запропоновано її розглядати як комплексну програму дій досягнення 

обраного підприємством перспективного напряму/ів інноваційного розвитку на 

основі оптимального використання та збільшення рівня потенціалу інноваційного 

розвитку через реалізацію інноваційного процесу на підприємстві, що дозволяє 

приводити внутрішнє середовище підприємства у відповідність до зовнішніх умов 

господарювання в довгостроковій перспективі.  

Сформовано класифікацію та визначено характеристики стратегій інноваційного 

розвитку підприємства. Виділено групи стратегій: залежно від рівня новизни 

стратегічних заходів: захисні та наступальні, які, в свою чергу поділяються на 

агресивно-наступальні і помірковано-наступальні (у т.ч. імітаційна, «швидкий 

другий»); залежно від структури суб’єкта реалізації заходів: залежні, незалежні; 

залежно від рівня реалізації: корпоративні; бізнес-одиниць; функціональні; залежно 

від стадії інноваційного процесу: інноваційного циклу; життєвого циклу; повного 

циклу; залежно від об’єкту реалізації: продуктові; ресурсні; організаційно-

управлінські; розвитку технологій; розвитку науки.  

Обґрунтовано, що стратегії, які виділені за рівнем новизни стратегічних заходів є 

стратегіями інноваційного розвитку (табл. 1).  

Виконано аналіз проблем та перспектив формування стратегій випереджаючого 

інноваційного розвитку промислових підприємств на основі врахування передумов 

успіху. 

У третьому розділі «Теоретико-методичні підходи до визначення 

перспективних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислового підприємства» проведено аналіз особливостей розвитку провідних 

інноваційних компаній, систематизовано перспективні стратегічні напрями їх 

науково-технологічного інноваційного розвитку, сформовано критеріальну базу, 

систему показників та методичний підхід до вибору напрямів і стратегій науково-

технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства. 

На основі аналізу діяльності найбільш успішних підприємств, які обрали 

випереджаючий тип розвитку, або розвиток на рівні лідера ринку структуровано 

стратегічні напрями науково-технологічного інноваційного розвитку підприємств та 

виконана їх класифікація: 

- за сферою реалізації напряму: акцент на маркетингові інновації; акцент на 

інновації в основній операційній діяльності, у т.ч. проведення інноваційної діяльності 

в галузі, що відповідає останньому технологічному укладу та «різкий поворот» 

традиційної галузі; 
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- за місцем появи ідеї інновації: всередині підприємства (створення та продаж 

патентів); зовні підприємства (придбання зовнішніх старт-апів для власного розвитку 

та копіювання і адаптація). 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика стратегій інноваційного розвитку 

Характеристика 
Наступальні стратегії 

Захисна стратегія 
Агресивно наступальна Помірковано наступальна 

Сутність 

Використання випереджаючих 

розробок для зайняття 
лідируючих позицій 

Постійне слідування та 

конкуренція з лідером 
 

Намагання вижити та 

розвиватись за рахунок 

незначного вдосконалення 
існуючих інноваційних 

розробок 

Головна ціль Бути лідером Втримати зайняті позиції 

Основні завдання в 

межах аналізу ринку 

Аналіз ринку з метою 

встановлення трендів, що будуть 

актуальними в майбутньому 

(трендвотчинг) та налагодження 

наукової та творчої діяльності 
для генерування власних ідей 

інновацій 

Вичікування лідера та аналіз 

його діяльності, копіювання 

наробок лідера та 

конкуренція за рахунок 

супутніх послуг, витрат, 
незначних удосконалень 

тощо 

Аналіз ринку з метою 

виявлення пробілів ринку 

(покинутих, не достатньо 

цікавих для лідера) та 

виробництво вже існуючих 
інновацій 

Потреби, які 

задовольняються 

Нові (передбачається 

формування нових ніш, 

сегментів, ринків у цілому) 

Приховані потреби, 

задоволення іншим чином 
Існуючі потреби 

Концепція реалізації  

інноваційного 

процесу 

"supply-push" "demand-pull" "demand-pull" 

Типи інновацій, що 

з’являються 
Радикальні Модернізуючі 

Псевдоінновації, вже відомі 

новинки 

Рівень ризику 

управлінських 

рішень 

Високий Поміркований Нижче середнього 

Головний акцент в 

потенціалі 

інноваційного 
розвитку 

Високий рівень інноваційного 

потенціалу 

Високий рівень виробничо-

збутового потенціалу 

Значний рівень ринкового 

потенціалу 

Тип інноваційного 

розвитку 
Випереджаючий На рівні лідера Наздоганяючий 

Стратегічні напрями 

науково-

технологічного 

розвитку 

Створення та продаж патентів; 

реалізація діяльності в галузі, що 

відповідає останньому 

технологічному укладу; різкий 

«переворот» традиційної галузі 

Для стратегії «швидкий 

другий»: копіювання та 

адаптація; придбання 

зовнішніх старт-апів. Для 

імітаційної стратегії – акцент 

на маркетингові та 

організаційні інновації 

Не передбачено 

 

Доведено взаємозалежність стратегій інноваційного розвитку виділених «по 

відношенню до лідера» (захисної – 7, 11; на рівні лідера – 2, 4, 5, 6, 8, 9; 

випереджальної – 1, 3, 10) і «залежно від типу інноваційного бізнесу і варіантів 

інноваційного циклу» продукції (табл. 3).   

Сформовано систему показників і критеріальну базу формалізованого управління 

вибором напрямів і стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, 

яка передбачає послідовні оцінки достатності передумов для наздоганяючого 

розвитку і при їх задовільних значеннях – оцінку достатності передумов розвитку на 

рівні лідера та випереджаючого розвитку (рис. 2); оцінку відповідності напрямів і 

стратегій тенденціям розвитку науки та техніки. 
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Таблиця 3 – Варіанти інноваційного процесу та інноваційних стратегій 
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Венчурний 

1. Ліцензування        

 2. Імітаційна     

3. Ліцензування     

Експлерент     4. Імітаційна    

Патієнт      5. Нішера   

Віолент 
      6. Традиційна 

7. Захисна 

 

Комутант        8.Нішера 

Комбінований 

 9. Імітаційна    

10. Наступальна    

     11. Захисна 

 

Для розрахунку показників Мс, Інфр, О, Рпр, Рзб, Рф запропоновано врахування 

рейтингу глобального індексу конкурентоспроможності, до складу якого вони 

входять. Для показника Дз використовуються дані Євростату за всіма країнами 

членами Європейського союзу. Значення показників, що характеризують рейтингові 

позиції України, запропоновано шкалу нормування (від 0 до 1) за формулою: 

𝑍У = (𝑋У − 𝑋𝑚𝑖𝑛)/(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛),                                (1) 

де ZУ – унормоване значення показника України; XУ – фактичне значення показника 

України; Xmin – мінімальне значення показника серед всіх країн, що увійшли до 

рейтингу; Xmax – максимальне значення показника серед всіх країн, що увійшли до 

рейтингу. 

Показник Кпост визначається за сформованим рейтингом регіонів України, 

показник Ррег – рейтингом Світового економічного форуму. Унормування 

здійснюється за формулою: 

𝑍У = 1 − (
𝑋У−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
)                                                  (2) 

Інтегральні показники рівня передумов кожного типу розвитку визначаються як 

середньоарифметичне їх складових. Значення показників достатності передумов 

типів розвитку, визначено з застосуванням вербально-числової шкали Харрінгтона 

(табл. 4).  

Здійснене дослідження рівня передумов типів розвитку промислових підприємств 

Сумської та Харківської областей (табл. 5) показало, що всі підприємства мають 

достатні передумови для здійснення наздоганяючого інноваційного розвитку (Пнр  ≥ 

0,63 при мінімальному ризику). ТОВ ДВП «Варіант-Гермотехніка», ПП 

«Променергомаш», ТОВ «Технохім» та ТОВ «Сумський машинобудівний завод» 

мають певні шанси (при підвищеному ризику) на реалізацію інноваційного розвитку 

на рівні лідера (Плр > 0,37), з них перші три – випереджаючого розвитку (Пвр > 0,37). 
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Рисунок 2 – Система показників визначення рівня передумов розвитку різних 

типів 

Рівень передумов розвитку (П) 

Зовнішні передумови (ЗП) Внутрішні передумови (ВП) 

ЗПнр = f (Мс, Інфр), 

 

де Мс – рівень макроекономічної 

стабільності, Інфр – рівень розвинутості 

інфраструктури 

ВПнр= f(Pmin) = f(Лmin,,Чmin,,Фmin), 
 

де Рmin – мінімально необхідний рівень 
ресурсів, Лmin– мінімально необхідний 
рівень людських ресурсів, Чmin– 
мінімально необхідний рівень часових 
ресурсів, Фmin – мінімально необхідний 
рівень фінансових ресурсів. 
Визначаються показники за допомогою 
програми Microsoft Project. Унормування 
відбувається за шкалою: 1 – достатній 
рівень; 0 – ні. Внутрішні передумови є 
достатніми коли ВПнр = (1, 1, 1) 

ЗПлр = f (О, Рпр, Рзб, Рф), 

 

де О – наявність добре функціонуючих 

організацій приватного та державного 

сектору, Рпр, Рзб, Рф– розвинуті ринки 

праці, збуту, фінансів відповідно 

ВПлр = f (КвР, СпТ), 
 

де КвР – кваліфікована робоча сила 
(частка працівників високої кваліфікації 
у загальній їх кількості); СпТ – 
спроможність використовувати наявні 
технології (частка новітніх технологій, 
які впровадило підприємство, у загальній 
кількості, що з’явились і можуть бути 
впроваджені на аналізованому 
підприємстві) 

ЗПвр = f (Кпост, Класт, Дз, Ррег, ВК, Спож), 
 

де Кпост– кількість та висока якість 
місцевих постачальників, Класт – рівень 
кластерізації, Дз – державні замовлення 
інновацій (визначають експертним 
методом за шкалою від 0 – 
кластерізація практично відсутня до 1 – 
кластеризація є широко 
розповсюдженою), Ррег – рівень 
регуляторної політики та підтримки 
інноваційно-активних підприємств 
(частка вартості дотримання 
регуляторних вимог в Україні в обсязі 
валового національного доходу на 
душу населення), ВК  
– венчурний капітал (визначають 
методом експертних оцінок за шкалою, 
що відображає стадії розвитку 
венчурного ринку), Спож – 
досвідченість та готовність споживачів 
до інновацій (враховується частка 
цільових споживачів новаторів: якщо 
вона 2,5% і більше, то 1, якщо менше – 
визначається як частка від ділення 
фактичного відсотку на 2,5) 

ВПвр = f (ЗПін, Ркомп, РТспр, Рду, Рвитр, Рів), 
 

де ЗПін– здатність людського капіталу до 
інновацій (враховує психологічну 
готовність персоналу та спроможність до 
реалізації інноваційного присорення), 
Ркомп– комплексність інноваційної 
діяльності (співвідношення 
технологічних і нетехнологічних 
інновацій), РТспр – технологічна 
спроможність (частка в підприємства 
технологій Індустрії 4.0 серед всіх 
можливих), Рду – децентралізація 
управління (експертна оцінка за шкалою 
від 0 до 1), Рвитр– рівень витрат на 
наукову та інноваційну діяльність (частка 
витрат підприємств на інноваційну 
діяльність поділена в максимальному 
значенні по Європейському Союзі), Рів– 
рівень об’єктів інтелектуальної власності 
(визначається за допомогою 
співвідношення кількості виданих, 
заявлених та реалізованих патентів на 
винаходи, промислові зразки та корисні 
моделі) 
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Таблиця 4 – Рівні достатності передумов типів розвитку та відповідні зони ризику 
Рівень передумов 

розвитку 

Граничні межі  

Пнр, Плр, Пвр 

Сутнісний опис градацій зон 

ризиків 

Граничні межі 

зон ризиків 

Дуже високий рівень 0,8< Пі ≤1,0 Умовно безризикова зона 0 

Високий рівень 0,63 < Пі ≤0,8 Мінімального ризику 0-0,25 

Середній рівень 0,37< Пі ≤0,63 Підвищеного ризику 0,25-0,5 

Низький рівень 0,2< Пі ≤0,37 Критичного ризику 0,5-0,75 

Дужа низький рівень 0< Пі ≤0,2 Катастрофічного ризику 0,75-1,0 

 

Таблиця 5 – Узагальнені результати оцінки наявності передумов інноваційного 

розвитку на промислових підприємствах Сумської та Харківської областей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н
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д
о
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ч
и
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р
о

зв
и
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к
 ВПнр 

Лmin 

Оскільки {Лmin,Чmin, Фmin} = {1,1,1}, то ВПнр = 1 Чmin 

Фmin 

ЗПнр 
Мс (3,52-1,86)/(6,64-1,86)=0,35 

Інфр (3,95-1,79)/(6,7-1,79)=0,44 

Пнр ВПнр, ЗПнр (1+((0,35+0,44)/2))/2=0,69 

Р
о

зв
и

то
к
 н

а 
р

ів
н

і 

л
ід

ер
а 

ВПлр 
КвР 0,67 0,72 0,78 0,83 0,9 0,7 0,69 0,67 0,71 0,67 

СпТ 0,1 0,05 0,11 0,19 0,29 0,11 0,15 0,12 0,06 0,1 

ЗПлр 

О (3,21-2,18)/(6,16-2,18)=0,26 

Рпр (4,01-2,72)/(5,94-2,72)=0,4 

Рзб (4,04-2,76)/(5,76-2,76)=0,43 

Рф (3,11-2,13)/(5,81-2,13)=0,27 

Плр ВПлр, ЗПлр 0,36 0,36 0,39 0,42 0,47 0,37 0,38 0,37 0,36 0,36 

В
и

п
ер

ед
ж

аю
ч
и

й
 і

н
н

о
в
ац

ій
н

и
й

 

р
о
зв

и
то

к
 

ВПвр 

ЗПін 0,35 0,37 0,43 0,51 0,43 0,37 0,42 0,33 0,34 0,38 

Ркомп 0,6 0,5 0,7 0,55 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,65 

РТспр 0 0,05 0,1 0,05 0,1 0 0,12 0 0,13 0,07 

Рду 0,7 0,5 0,63 0,7 0,8 0,6 0,76 0,55 0,5 0,65 

Рвитр 0,14 0,07 0,12 0,57 0,4 0,18 0,08 0,36 0,07 0,18 

Рів 0,03 0 0 0 0,03 0 0 0,01 0,01 0 

ЗПвр 

Кпост КпостСум=0,7 

Класт Класт=0,15 

Дз Дз=(0,47-0,44)/(3,25-0,44)=0,01 

Ррег Ррег=27,4/86,3=0,85 

ВК ВК=0,25 

Спож Спож=1,6/2,5=0,64 

Пвр ВПвр, ЗПвр 0,37 0,34 0,38 0,40 0,43 0,36 0,35 0,36 0,35 0,32 

 

Розроблено методичний підхід до управління вибором стратегій науково-

технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства (табл. 6).  

Обґрунтовано, що ефективність управління продукуванням і реалізацією знань на 

підприємстві значною мірою визначає успішність його інноваційної діяльності. 
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Таблиця 6 – Методичний підхід до управління вибором стратегій науково-

технологічного інноваційного розвитку підприємства 
Етап Сутність робіт етапу 

Вибір типу 

інноваційного 

розвитку для 

кожного з 

напрямів 

Розрахунок рівня передумов для кожного з типів розвитку (рис. 2) для попереднього вибору та 

визначення можливостей їх покращення; оцінка ступеня відповідності напрямів існуючим та 

прогнозним тенденціям розвитку науки та техніки 

Тип інноваційного розвитку 

Наздоганяючий 

розвиток 
Випереджаючий розвиток 

Традиційний (на рівні лідера) 

розвиток 

Вибір типу 

стратегії 
Захисна Агресивно наступальна Помірковано наступальна 

Складові 

потенціалу 
підприємства 

високого 

рівня 

Виробничо-збутова 
Науково-

дослідна 

Лабораторно 

випробувальна 

Виробничо-

збутова 

Лабораторно-

випробувальна 

Виробничо-

збутова 

Вибір виду 

стратегії за 

табл.3 

7, 11 – для усіх типів 

підприємств 

10 – для середніх і великих підприємств 
2 – для малих 

підприємств 
 

3 – для малих підприємств  9 –для малих підприємств 

1 – для малих 

підприємств 
   

4, 5, 6, 8 – для 

середніх і 

великих 

підприємств 

Визначення 

типу 
інноваційного 

зрушення /  

випередження 

Типи інноваційного випередження 

- переважно технологічний (нові ефективні технології виготовлення продукту); 
- переважно конструктивний (нові більш ефективні у виготовленні, експлуатації, утилізації тощо 

конструкції виробів); 

- комбінація зазначених вище варіантів 

Деталізація 

стратегій 

(усіх типів)  

Види стратегій 

- в залежності від рівня реалізації: бізнес стратегія; функціональні стратегії; 

- в залежності від структури суб’єкта реалізації: залежна; незалежна; 

- в залежності від об’єкта реалізації: продуктові; ресурсні; організаційно-управлінські; технологічні; 

наукові;  

- комбіновані варіанти 

 

Розроблено підхід до управління знаннями підприємства, в основу якого 

покладено: аналіз їх достатності для реалізації визначених напрямів інноваційного 

розвитку і (за необхідності) внесення коректив у напрями їх отримання; оцінку рівня 

складових потенціалу підприємства і прийняття управлінських рішень за її 

результатами: удосконалення системи управління підприємством – при низькому 

рівні, вибір напрямів комерціалізації знань – при високому рівні, коригування 

напрямів використання знань – при складнощах реалізації відібраних напрямів 

комерціалізації.   

У четвертому розділі «Методичні засади розроблення стратегій 

випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства» 

досліджено теоретико-методологічні засади визначення напрямів випереджаючого 

інноваційного прискорення промислових підприємств, розроблено методологічний 

підхід до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання випереджаючого 

науково-технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах 

зміни технологічних укладів, розроблено підхід до оцінки відповідності напрямів 

інноваційного розвитку промислового підприємства тенденціям техніко-

технологічного розвитку сфери його функціонування, удосконалено методичний 
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підхід до формування орієнтованої на знання стратегії випереджаючого науково-

технологічного інноваційного розвитку. 

Встановлено, що у період зміни технологічних укладів та промислових революцій 

відкриваються можливості випереджаючого інноваційного зростання. У цьому 

контексті виділено (за параметрами: потреби – існуючі чи нові; засоби їх задоволення 

– нові технології чи продукти) стратегічні підходи до визначення напрямів 

інноваційного розвитку, які дозволяють забезпечити високу конкурентоспроможність 

промислового підприємства в умовах зміни технологічних укладів. Окреслено 

характеристики виділених напрямів та розроблено авторський підхід до їх вибору 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання 

випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства 

 

Обґрунтовано, що вибір типу стратегії інноваційного розвитку промислового 

підприємства повинен здійснюватися з урахуванням відповідності обраних 

стратегічних напрямів тенденціям інноваційного розвитку сфери функціонування 

підприємства за показниками, що характеризують: технології (Т); продукти (П); 

маркетинг (Мр). Запропоновано структурну формулу для оцінки відповідності 

можливого напряму інноваційного розвитку промислового підприємства 

перспективним напрямам інноваційного розвитку сфери діяльності в якій воно 

працює чи планує працювати (М): 

М = f (Т, П, Мр),                          (3) 

 

Величини Т, П, Мр приймають значення: 0 – якщо ступінь інноваційності 

технологій, продуктів, маркетингу на підприємстві поступається рівню сфери його 

функціонування; 1 – якщо відповідає рівню; 2 – якщо перевищує рівень. Відповідно 

формуються ситуації прийняття управлінських рішень: М = (0, 0, 0) – обрати 

наздоганяючий тип інноваційного розвитку; М = (1, 1, 1) – обрати тип інноваційного 

розвитку на рівні лідера; М = (2, 2, 2) – обрати випереджаючий інноваційний розвиток. 

Запропоновано управлінські рішення, які варто приймати у випадку проміжних 

варіантів оцінки.  

4 2 
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Технологічні 

Продуктові 
Технологічні 
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нові технології 
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існуючих галузей 

Кардинальна трансформація 

існуючих галузей і 

виникнення нових 

 
Технологічні і продуктові 

інновації існуючих галузей 

Технологічні і продуктові 

інновації в нових галузях 

Існуючі потреби – 

нові продукти 

 

Нові потреби – 

нові технології 

 

Нові потреби – 

нові продукти 
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У загальному випадку оцінки величин Т, П, Мр передбачають урахування значної 

кількості факторів вплив яких важко однозначно оцінити, внаслідок наявності 

неповної, неточної і неоднозначної інформації. При оцінці дії факторів впливу, з  

метою урахування неповної визначеності, запропоновано застосування елементів 

нечіткої логіки, а також відомих правил логіки формування та обґрунтування 

висновків в умовах нечіткої оцінки зазначених факторів. Запропоновано формули для 

оцінки величини Т, П, Мр: 

Т = f (ФТ1, …, ФТі, …, ФТn),                       (4) 

П = f (ФП1, …, ФПі, …, ФПm),                     (5) 

Мр = f (ФМ1, …, ФМі, …, ФМk),               (6) 

 

де ФТі, ФПі, ФМі – оцінка впливу і-го фактору на величини Т, П, Мр відповідно; n, m, k 

– кількість факторів, що впливають на величини Т, П, Мр відповідно.  

Визначено послідовність і зміст процедур процесу формування орієнтованої на 

знання стратегії інноваційного розвитку підприємства: 

1. Визначення тенденцій розвитку НТП, а також напрямів продукування нових 

знань за допомогою запропонованих методів і інструментів.  

2. Аналіз проблем споживачів продукції галузі підприємства. Запропоновано 

підхід до аналізу проблем споживачів у контексті ситуацій споживання/використання 

продукції галузі сфери господарювання.  

3. Визначення тенденцій розвитку НТП сфери діяльності підприємства (суміжних 

сфер) за допомогою запропонованих методичних інструментів. 

4. Діагностика потенціалу і визначення напрямів інноваційного розвитку 

підприємства за допомогою розроблених методичних інструментів. Запропоновано 

рекомендації щодо вибору напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку 

підприємства залежно від результатів діагностики його потенціалу (табл. 7). 

Запропоновано напрямки орієнтації системи продукування знань підприємства на 

основі визначення доцільності реалізації перспектив інноваційного розвитку.  

5. Розроблення стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, які 

дозволяють сформувати, посилити і реалізувати його порівняльні конкурентні 

переваги. У цьому контексті побудована матриця (табл. 8), що відображає 

взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку, стратегій, які їх реалізують, а також 

типу інновацій, що покладено в їх основу: технологічні, продуктові. 

 

Таблиця 7 – Рекомендації щодо вибору напрямів науково-технологічного 

інноваційного розвитку промислового підприємства 

Напрями науково-технологічного інноваційного 

розвитку 

Рівень потенціалів підсистем 

Науково- 

дослідний 

Лабораторно- 

випробувальний 

Виробничо- 

збутовий 

1. У межах існуючих тенденцій розвитку галузі Середній Високий/Середній Високий 

2. Радикальні зміни галузі чи формування нової Високий Високий Високий 

3. Придбання зовнішніх старт-апів 
Низький/ 

Середній 
Середній Високий 

4. Копіювання та адаптація існуючих розробок  Низький Високий Високий 

5. Ліцензування (продаж власних патентів) Високий Низький/Середній Низький 

6. Маркетингові інновації Низький Низький Високий 
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Таблиця 8 – Матриця визначення типу наступальної стратегії інноваційного 

розвитку промислового підприємства 

Напрямок Стратегія 
Тип інновацій 

Технологічні Продуктові 

У межах існуючих 

тенденцій розвитку 

галузі 
Агресивно-

наступальна 

(випереджаючого 

розвитку) 

Нові технології 

виготовлення 

модифікацій відомих 

продуктів, що 

трансформують існуючі 

або формують нові 

потреби 

Нові продукти, що 

формують нові 

потреби  

Радикальні зміни галузі 

чи формування нової 

Ліцензування (продаж 

власних патентів) 

Придбання зовнішніх 

стартапів Помірковано 

наступальна 

(слідування за 

лідером) 

Нові технології 

виготовлення відомих  

продуктів, що 

задовольняють існуючі 

потреби 

Нові продукти, що 

задовольняють існуючі 

потреби 

Копіювання та 

адаптація існуючих 

розробок 

Маркетингові інновації 

 

Практична апробація зазначених підходів проведена на підприємствах, які за 

результатами попереднього аналізу (табл. 5) обрали випереджаючий тип розвитку. 

Тип інноваційної стратегії може обиратись як для всього підприємства, так і для 

окремої стратегічної бізнес-одиниці (СБО) (табл. 9).  

 

Таблиця 9 – Рекомендації для промислових підприємств відповідно вибору типу, 

напряму та стратегії інноваційного розвитку 

№ з/п 

СБО 

(СЗГ) 

Значення 

показник

а М 

Тип інноваційної 

стратегії 

Вид 

стратегії 

(табл. 3) 

Напрям 

науково-

технологічного 

розвитку 

Тип 

інновації 

ТОВ «Технохім» 

1 (0,1,0) захисна 7 - - 

2 (1,2,1) агресивно наступальна 10 
розвиток  

галузі 
продуктова 

3 (1,2,0) 
помірковано-

наступальна 
6 

копіювання та 

адаптація 
технологічна 

4 (2,0,1) 
помірковано-

наступальна 
6 

маркетингові 

інновації 
технологічна 

ТОВ ДВП «Варіантгермотехніка» 

1 (1,2,2) агресивно наступальна 3 ліцензування технологічна 

2 (0,2,2) 
помірковано-

наступальна 
9 

маркетингові 

інновації 
технологічна 

3 (0,0,1) захисна 7 -  

4 (1,1,2) 
помірковано-

наступальна 
9 

маркетингові 

інновації 
технологічна 

ПП «Променергомаш» 

1 (2,1,1) агресивно наступальна 10 розвиток галузі продуктова 

2 (0,0,0) захисна 11 -  
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У п’ятому розділі  «Формування механізму управління стратегіями 

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства» розроблено теоретико-методологічні та методичні засади та 

організаційні аспекти організаційно-економічного механізму управління стратегіями 

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку (ОЕМУСВІР) 

промислового підприємства, розроблено методичний підхід до оптимізації вибору 

інноваційних проектів промислового підприємства.  

Концептуальну схему ОЕМУСВІР подано на рис. 4.  

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Концептуальна схема ОЕМУСВІР промислового підприємства 

 

Запропоновано і обґрунтовано ієрархічну систему принципів формування і 

функціонування ОЕМУСВІР, яка включає: принципи, що є базовими для здійснення 

випередження; принципи, що притаманні будь-якому інноваційно-активному 

підприємству; принципи, які є базовими принципами сучасного підприємства.  
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Основні складові успіху інноваційної діяльності підприємства: Система 

управління, Знання, Персонал, Інноваційна культура, НДДКР, Маркетинг 
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Зважаючи на світовий досвід, який свідчить про провідну постійно зростаючу  

роль організації серед функцій управління, досліджено організаційні аспекти 

функціонування ОЕМУСВІР.  Виділено чотири групи функцій ОЕМУСВІР: аналіз 

умов зовнішнього середовища; аналіз потенціалу і діяльності підприємства-

інноватора; управління продукуванням (отриманням) і використанням знань; 

управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку. 

Групи функцій запропоновано закріпити за чотирма проектними групами. 

Організаційну структуру реалізації функцій ОЕМУСВІР визначено як проектно-

матричну. Систематизовано основні управлінські та виконавчі дії фахівців 

підрозділів підприємства (які входять до проектних груп) щодо виконання виділених 

функцій.  

Виконано узагальнення та запропоновано способи вирішення можливих 

конфліктів інноваційного процесу: внутрішньоорганізаційні, що проявляються у 

межах підприємства-інноватора, а також ті, що проявляються у процесі взаємодії 

суб’єктів інноваційного процесу: економічних контрагентів та контактних аудиторій 

підприємства-інноватора. 

Розроблено методичний підхід до оптимізації вибору інноваційних проектів в 

межах реалізації стратегії випереджаючого розвитку. Система критеріїв оптимізації 

складається з трьох груп показників: «рівень передумов розвитку/витрати» з 

урахуванням ризику; «відповідність параметрів інноваційної діяльності його 

учасникам/витрати»; порівняння за допомогою показників інвестиційної 

привабливості проекту (NPV, PI, IRR, PP). 

Моделі оптимізації за першою групою показників залежать від розміру 

підприємства і рівня ризику його діяльності (рис. 5). 

Оптимізаційна модель за другою групою показників має вигляд: 

 

{
 
 

 
 
∑ ∑ Свідп𝑖𝑘

𝑛
𝑘

𝐼
𝑖=1

𝐾𝑖
→ max(𝑖 = (1, 𝐼̅̅ ̅̅ )(𝑘 = (1, 𝑛̅̅ ̅̅̅)

Свідп𝑚𝑖𝑛 < Свідп𝑖𝑘 ≤ Свідп𝑚𝑎𝑥
К𝑖 > 0

∑ ∑ 𝐵𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

𝐼
𝑖=1 ≤ 𝐵𝑚𝑎𝑥

,                     (7) 

 

де Свідпik – ступінь відповідності і-го параметру інноваційної діяльності k-му 

суб’єкту інноваційного процесу; Кi  – кількість суб’єктів інноваційного процесу, які 

зацікавлені в i-му параметрі для прийняття відповідного управлінського рішення (за 

умови того, що їх вагомість є однаковою); Свідпmin – мінімальне значення ступеня 

відповідності; Свідпmax– максимальне значення ступеня відповідності; Вik – витрати 

на підвищення ступеня відповідності і-го параметру інноваційної діяльності k-му 

суб’єкту інноваційного процесу; Bmax – максимальний бюджет виділений на 

приведення параметрів інноваційної діяльності у відповідність інтересам її суб’єктів. 

Для реалізації моделі (7) окреслено коло зацікавлених суб’єктів інноваційного 

процесу та визначено їх основні інтереси відповідно параметрів інноваційного 

процесу. Оцінку ступеня відповідності (О) параметрів і їх показників (наприклад, 

параметр «характеристики інноваційної продукції» може мати декілька показників) 

інтересам суб’єктів інноваційного процесу запропоновано виконувати експертним 



21 

методом за шкалою: О = 0 – точно не відповідає; 0 ≤ О < 5 – мінімальна відповідність; 

5 ≤ О < 8 – задовільна відповідність;8 ≤ О < 10 – висока відповідність; О = 10 – точно 

відповідає. 

 
Моделі оптимізації залежно від розміру підприємства 

Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства 

{
 
 
 

 
 
 

П𝑖
Рп

→ 𝑚𝑎𝑥

П𝑖 =
ЗП𝑖 + ВП𝑖

2
≥ 0,63

ЗП𝑖 ≥ 0
ВП𝑖 ≥ 0

0 < Рп ≤ 0,25
В𝑖 ≤ В𝑚𝑎𝑥

, 

{
 
 
 

 
 
 

П𝑖
Рп

→ 𝑚𝑎𝑥

П𝑖 =
ЗП𝑖 + ВП𝑖

2
≥ 0,37

ЗП𝑖 ≥ 0
ВП𝑖 ≥ 0

0 < Рп ≤ 0,5
В𝑖 ≤ В𝑚𝑎𝑥

, 

{
 
 
 

 
 
 

П𝑖
Рп

→ 𝑚𝑎𝑥

П𝑖 =
ЗП𝑖 + ВП𝑖

2
≥ 0,2

ЗП𝑖 ≥ 0
ВП𝑖 ≥ 0

0 < Рп ≤ 0,75
В𝑖 ≤ В𝑚𝑎𝑥

, 

де Пі – рівень передумов для і-го типу розвитку – на рівні лідера та/або випереджаючого; Рп – 

рівень ризику діяльності підприємства; ВПі – рівень внутрішніх передумов для і-го типу розвитку 

– на рівні лідера та/або випереджаючого; ЗПі – рівень зовнішніх передумов для і-го типу розвитку 

– на рівні лідера та/або випереджаючого; Ві – витрати на підвищення рівня передумов для і-го 

типу розвитку – на рівні лідера та/або випереджаючого; Вmax – максимальний бюджет виділений 

на підвищення рівня передумов 

 

Рисунок 5 – Моделі оптимізації рівня передумов інноваційного розвитку 

 

Наступним кроком визначаються середньозважені за вагомостями параметрів 

оцінки відповідності для кожного суб’єкту інноваційного процесу (Ос.і). Оцінка 

відповідності параметрів інноваційного процесу інтересам усіх його суб’єктів (Осум.с) 

розраховується як середньозважена (за ступенем впливу) оцінок окремих суб’єктів 

(Ос.і). Запропоновано таблицю рішень, що дозволяє обрати варіанти подальших дій за 

результатами оцінки Осум.с.   

Проведено розрахунок показників інвестиційної привабливості відібраних 

проектів та визначено відповідні управлінські рішення  для їх реалізації (табл. 10). 

 

Таблиця 10 – Показники інвестиційної привабливості інноваційних проектів 

промислових підприємств 
Назва підприємства / 

номер проекту 

Розрахункові показники 
Рішення 

NPV, грн PI IRR, % PP, роки 

ТОВ «Технохім» 

1 127068,82  1,39 38 3,2 прийнятий 

2 16681,56 1,01 83 4,9 прийнятий 

3 346307,54  0,29 -4,11 - відхилений 

ПП 

«Променергомаш» 

1 183021,32  2,4 40,2 4,4  прийнятий 

2 -40955,97  0,7 8,64 - відхилений 

ТОВ ДВП «Варіант-

Гермотехніка» 

1 -853866,57 0,4 0,8 - відхилений 

2 2281825,35 2,0 42,4 3,9  прийнятий 

 

Отримані результати підтверджують доцільність розробок дисертаційного 

дослідження щодо управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного 

інноваційного розвиту та забезпечують суттєве підвищення ефективності 

інноваційної діяльності промислових підприємств. 
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У додатках наведено перелік найбільш прибуткових компаній світу та України та 

найбільш інноваційних компаній України за останні десять років з аналізом їх 

конкурентних переваг, розрахунки експертних оцінок відповідності параметрів 

інноваційного процесу вимогам його учасників, довідки та акти про впровадження 

результатів дослідження у діяльність промислових підприємств Сумської та 

Харківської областей та навчальний процес Сумського державного університету і 

НТУ «ХПІ», список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення актуальної проблеми 

розроблення комплексу теоретико-методологічних та методичних засад управління 

стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислових підприємств. Основні висновки та результати, які отримано у процесі 

дослідження, полягають у такому: 

1. Виконано системний аналіз понятійно-категорійної бази існуючих типів 

розвитку економічних систем різних рівнів. За результатами аналізу запропоновано 

визначення поняття «випереджаючий розвиток підприємства», визначено його 

основні характеристики: безперервність і спіралевидність; опора на інтелект і творчі 

здібності персоналу; технологічний прорив; активна інноваційна діяльність 

підприємства; орієнтація на нові потреби. Розроблені положення поглиблюють 

понятійний апарат теорії інноваційного менеджменту та використані для розвитку 

методологічного забезпечення механізму управління випереджаючим науково-

технологічним розвитком промислових підприємств. 

2. За результатами порівняльного аналізу підходів до стратегічного управління 

промисловим підприємством здійснено їх класифікацію, яка передбачає поділ на два 

рівні: базові підходи, що виділені у відповідності з загальними елементами системи 

управління – об’єктом (системний, процесний, функціональний), цілями (вартісно-

орієнтований, прибутково-орієнтований), концепцією (проектний, плановий); 

забезпечуючі підходи, що розглядають процес управління з позицій джерела 

формування конкурентних переваг (внутрішнє середовище, зовнішнє середовище). 

Спираючись на результати аналізу і узагальнення поглядів науковців на 

виокремлення етапів стратегічного управління підприємством, а також авторську 

класифікацію підходів до стратегічного управління, розроблено системну карту 

стратегічного управління розвитком підприємства, яка дозволяє визначати роль і 

місце кожного з підходів та їх взаємодію у загальній системі управління. 

3. За результатами аналізу та узагальнення поглядів науковців на питання 

поєднання категорій «стратегія» та «інноваційний розвиток» обґрунтовано, що в 

контексті управління інноваційним розвитком доцільно використовувати категорію 

«стратегія інноваційного розвитку», яку запропоновано розглядати як комплексну 

програму досягнення підприємством цілей обраного інноваційного напряму через 

приведення у відповідність до зовнішніх його внутрішніх можливостей. Розроблені 

положення дозволяють поглибити понятійний апарат теорії інноваційного 

менеджменту. 
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4. Доведено взаємозалежність типів стратегій інноваційного розвитку 

промислового підприємства виділених по відношенню до лідера (захисної, 

помірковано наступальної, агресивно-наступальної) зі стратегіями, що виділені у 

залежності від типу інноваційного бізнесу і варіантів інноваційного циклу продукції. 

Удосконалено класифікацію стратегій інноваційного розвитку промислового 

підприємства, яка передбачає поділ стратегій залежно від рівня новизни стратегічних 

заходів, структури суб’єкта реалізації заходів, рівня реалізації, стадії інноваційного 

процесу та об’єкту реалізації. В основу поділу стратегій за рівнем новизни 

стратегічних заходів покладено базові принципи виокремлення конкурентних 

стратегій в поєднанні зі співвідношенням з типами інноваційного розвитку, 

виділеними за відношенням до лідера, що дозволяє перевести процес управління 

стратегіями інноваційного розвитку та прогнозування отримання приросту прибутку 

на довгострокову перспективу.. 

5. Проведений аналіз особливостей розвитку провідних інноваційних компаній 

дає змогу визначити стратегічні напрями науково-технологічного розвитку, провести 

їх систематизацію та структурування. Співставлення визначених стратегічних 

напрямів з типам інноваційного розвитку, що виділені за відношенням до лідера, 

дозволило обґрунтувати їх відповідність. Це дозволяє промисловим підприємствам 

використовувати досвід успішних компаній, які є лідерами випереджаючого 

зростання, в процесі управління вибором перспективних напрямів інноваційного 

розвитку. 

6. Сформовано систему показників і критеріальну базу поетапної оцінки і вибору 

стратегічних напрямів інноваційного науково-технологічного розвитку 

промислового підприємства, яка передбачає аналіз достатності передумов 

відповідного типу інноваційного розвитку та порівняння обраного напряму існуючим 

тенденціям розвитку. Виконана систематизація і структуризація зовнішніх (мікро- та 

макро) і внутрішніх (інноватора) передумов, визначено послідовність їх формування 

та схему взаємодії. Розроблено систему показників оцінки наявності зовнішніх і 

внутрішніх передумов для реалізації можливого типу інноваційного розвитку: 

випереджаючого, на рівні лідера, наздоганяючого. Обґрунтовано підходи до 

визначення показників. Остаточний вибір оптимального типу розвитку для 

підприємства запропоновано здійснювати на основі порівняння відповідності 

обраного напряму інноваційного розвитку підприємства існуючим тенденціями 

розвитку науки і техніки у галузі його функціонування чи суміжних галузях, що 

дозволяє підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень в умовах неповної 

визначеності та спричинених нею ризиків. 

7. Розроблено підхід до вибору прийнятного для конкретного промислового 

підприємства одного з можливих стратегічних напрямів випереджаючого науково-

технологічного інноваційного розвитку, який запропоновано здійснювати за 

критерієм наявності певного рівня складових підсистем потенціалу інноваційного 

розвитку підприємства-інноватора: маркетингового, науково-дослідного, 

лабораторно-випробувального, виробничого тощо. Висвітлено особливості оцінки 

рівня потенціалів-підсистем для кожного з чотирьох стратегічних напрямів 

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства. Показано порядок взаємодії видів знань та розкрито сутність 
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управління знаннями (їх продукуванням і використанням) як основи формування 

конкурентних переваг промислового підприємства при визначенні стратегічних 

напрямів і стратегій його випереджаючого інноваційного розвитку. 

8. Визначено, що стратегії інноваційного розвитку, тим більше, випереджаючого, 

базуються на актуальних знаннях щодо тенденцій розвитку науки і техніки, а також 

щодо можливостей їх використання для виготовлення продуктів. Розроблено 

таблицю рішень щодо управління вибором напрямів використання знань: внесення 

коректив у напрями їх отримання; удосконалення системи управління 

підприємством; коригування напрямів використання знань; комерціалізація продукції 

і технологій її виготовлення, які створені на основі знань; безпосередня 

комерціалізації знань. Це дозволяє підвищити якість управління знаннями в процесі 

формування та реалізації стратегії випереджаючого розвитку. 

9. Розроблено методологічний підхід до виділення стратегічних напрямів 

орієнтованого на знання випереджаючого науково-технологічного розвитку 

промислових підприємств в умовах зміни технологічних укладів. Підхід передбачає 

використання в якості критеріїв прийняття рішення співвідношення існуючих чи 

нових потреб основних груп споживачів та засобів їх задоволення в вигляді продуктів 

чи технологій. В межах кожного з виокремлених стратегічних напрямів визначено 

шляхи формування порівняльних конкурентних переваг підприємства-інноватора, що 

дозволяє йому визначати пріоритетні напрями використання знань як основи його 

інноваційного розвитку.   

10. Удосконалено теоретико-методичний підхід до моделювання процесу вибору 

стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, який передбачає 

проведення комплексної оцінки відповідності відібраних напрямів сучасним 

тенденціям розвитку в сфері новітніх технологій та продуктів, а також методів 

проведення маркетингової діяльності. Для оцінки впливу факторів на показники, що 

характеризують нові технології, продукти та методи маркетингу запропоновано 

використовувати елементи нечіткої логіки (коефіцієнти впевненості) та відомі 

правила логічного виведення обґрунтованих висновків в умовах нечіткої оцінки. 

Подальше уточнення відібраних стратегій запропоновано проводити в залежності від 

масштабу підприємства-інноватора та типу його інноваційного бізнесу, що дає 

можливість враховувати різні комбінації вхідних даних та приймати більш 

обґрунтовані управлінські рішення стосовно вибору відповідної стратегії в межах 

конкретного підприємства. 

11. Розроблено методичний підхід до формування орієнтованої на знання стратегії  

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства. Обґрунтовано, що в умовах економічних трансформацій і 

інноваційного прискорення розробникам інновацій слід орієнтуватися не стільки на 

потреби, як на проблеми споживачів, які виникають під споживання продукції та 

пошук способів їх розв’язання. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості 

інноваційних рішень, а відповідно, – шанси інноватора на успіх. У цьому контексті 

розроблено підхід до аналізу проблем основних груп споживачів продукції 

підприємства-інноватора.   

12. Розроблено методологічні засади організаційно-економічного механізму 

управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного 
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розвитку промислового підприємства. Визначено функції механізму, які згруповано 

в чотири групи функцій: аналізу зовнішніх умов, аналізу внутрішнього середовища, 

продукування (отримання) і використання знань для формування конкурентних 

переваг підприємства та управління вибором і реалізацією напрямів і стратегій 

інноваційного розвитку. Сформовано систему принципів механізму, які представлені 

на трьох рівнях – верхньому, середньому та нижньому – що дозволяє визначити 

ступінь їх вагомості для здійснення випереджаючого зрушення. В якості об’єкта 

механізму виступають стратегії випереджаючого інноваційного розвитку, суб’єкта – 

вище керівництво підприємства-інноватора і керівництво його структурних 

підрозділів. Визначено структуру, методи, інструменти та критерії оцінки 

ефективності управління, що в сукупності дозволить цілеспрямовано управляти 

формуванням стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку 

підприємства для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності на 

національному і зарубіжному ринках. 

13. Запропоновано матричну організаційну структуру управління стратегіями 

випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства, яка передбачає 

формування чотирьох проектних груп, кожна з яких реалізує комплекс однорідних 

функцій запропонованого механізму:  аналізу зовнішніх умов інноваційної 

діяльності, аналізу внутрішніх умов підприємства-інноватора, управління знаннями, 

управління стратегіями. Окреслено склад фахівців функціональних підрозділів 

підприємства, які повинні входити до виділених проектних груп, а також закріплені 

за ними управлінські дії. Визначено і систематизовано можливі конфлікти 

інноваційного процесу, які поділено на дві групи: внутрішні, що виникають у 

взаємодії персоналу підприємства-інноватора; зовнішні, що виникають у взаємодії 

суб’єктів інноваційного процесу: економічних контрагентів та контактних аудиторій 

підприємства-інноватора. Окреслено способи вирішення виділених конфліктів. Це 

дозволяє ефективно функціонувати організаційно-економічному механізму 

управління стратегіями випереджаючого розвитку. 

14. Оптимізацію вибору інноваційних проектів в межах реалізації відповідних 

стратегій випереджаючого науково-технологічного розвитку промислового 

підприємства запропоновано здійснювати за системою критеріїв – наявність 

необхідного рівня передумов відповідного рівня розвитку, комплексна оцінка 

відповідності параметрів його інноваційної діяльності інтересам суб’єктів 

інноваційного процесу та відповідність показників інвестиційної привабливості 

наявних інноваційних проектів. Уточнено інтереси основних суб’єктів інноваційного 

процесу, систематизовано фактори, що впливають на параметри інноваційного 

процесу. Удосконалено методичний підхід до кількісного аналізу різноспрямованих 

інтересів суб’єктів інноваційної діяльності підприємства в умовах нечіткої оцінки 

впливу факторів зовнішнього макро- і мікросередовища, а також розроблено таблицю 

вибору рішень за результатами аналізу. Це дозволяє підвищити рівень формалізації 

та обґрунтованості прийняття управлінських рішень в умовах неповної визначеності. 

15. Основні наукові та прикладні результати дослідження використовуються у 

практичній діяльності ТОВ «Технохім», ТОВ НВП «Техно», ТОВ «Технолог»,  

ТОВ ДВП «Варіант-гермотехніка», ПФ «Спецобладнання», ПП «Променергомаш»; 

ТОВ «Сумський машинобудівний завод», ТОВ «НТЦ «Екомаш», ТОВ «НВП 
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кол. моногр. под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : 

«Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – С. 146–155. 

Здобувачем показано актуальність здійснення інноваційного випередження в 

умовах зміни технологічних укладів. 

33. Ілляшенко Н.С. Порівняльний аналіз теоретико-методологічних підходів до 

визначення стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств /  

Н.С. Ілляшенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і 

перспективи розвитку : кол. моногр. за заг. ред. Л.М. Савчук. – Харків : Вид-во «Діса 

плюс», 2015. – С. 24–39. 

34. Ілляшенко Н.С. Місце стратегії випереджаючого інноваційного розвитку серед 

інноваційних стратегій промислових підприємств / Н.С. Ілляшенко // Ринково-

орієнтоване управління інноваційним розвитком : кол. моногр. за заг. ред. д.е.н., 

професора С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2015.  

– С. 21–25. 

35. Ілляшенко Н.С. Інноваційна діяльність і економічна безпека держави /  

Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, Є.І. Нагорний., Ю.С. Шипуліна // Управління 

інноваційною складовою економічної безпеки : кол. моногр. у 4-х томах / за ред. д.е.н., 

професора О.В. Прокопенко. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІ.. 

 – С. 5–13. 

Здобувачем проведено аналіз існуючих напрацювань, що присвячені дослідженню 

впливу інноваційної діяльності на економічну безпеку держави.  

36. Illiashenko N.S., Specific features of considering and risk management in the 

activity of venture industriak enterprises in Ukraine / N.S. Illiashenko, V.V. Bozhkova,  

O.M. Derykolenko, S.M. Illiashenko // Strategies for Economic Development: The 

experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph. – Poland : 

“Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Vol.1. – P. 94–110. 
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Здобувачем показано актуальність створення високотехнологічних 

інформаційних розробок для промислових підприємств України. 

37. Ілляшенко Н.С. Практичні аспекти діяльності успішних міжнародних компаній 

на прикладі випереджального розвитку країн «азійські тигри» /  

Н.С. Ілляшенко, О.Ф. Грищенко, Є.О. Голишева, Є.В. Макаренко // Випереджаючий 

інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : кол. моногр. за ред. к.е.н., доцента 

Н.С. Ілляшенко. – Суми : Триторія, 2018. – C. 153–162. 

Здобувачем виокремлено основні стратегічні напрями науково-технологічного 

розвитку промислових підприємств. 

38. Ілляшенко Н.С. Знання як основа стратегій інноваційного розвитку 

підприємства / Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, Ю.М. Мельник, Ю.С. Шипуліна // 

Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств : кол. 

моногр. за заг. ред. д. е. н., проф. Л.М. Таранюка. – Суми : Видавець СНАУ, 2018.  

– С. 154–162. 

Здобувачем уточнено послідовність та зміст процедур вибору стратегій 

інноваційного розвитку підприємств з позицій урахування необхідних для їх реалізації 

знань. 

39. Ілляшенко Н.С. Підходи до визначення перспективних напрямів продукування 

нових знань як основи інноваційного розвитку / Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, Є.І. 

Нагорний, Ю.С. Шипуліна // Інформація та знання в системі управління інноваційним 

розвитком : кол. моногр. за ред. д.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2018. 

– С. 94–105. 

Здобувачем проведено аналіз існуючих підходів до визначення перспективних 

напрямів продукування нових знань на підприємствах. 

40. Ілляшенко Н.С. Моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку 

промислового підприємства: маркетингові аспекти / Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко 

// Економічні, соціальні та психологічні аспекти маркетингових технологій : кол. 

моногр. за ред. д.е.н., доц. В. А. Фаловича. – Тернопіль : ФОП Шпак В.Б., 2019.  

– С. 57–66.  

Здобувачем запропоновано підхід до моделювання вибору на засадах маркетингу 

стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства. 

41. Illiashenko N.S. Prerequisites for the success of the strategies of the advancing 

innovation acceleration of industrial enterprises of Ukraine / N.S. Illiashenko, Ye.I. 

Nagornyi, Yu.S. Shipulina // Prognostication and planning of economic development: 

microeconomic and macroeconomic levels : col. monograph / edited by J. Zukovskis, K. 

Shaposhnykov. – Lithuania : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. – Vol. 2.  

– P. 636–651. 

Здобувачем систематизовано перелік передумов випереджаючого інноваційного 

розвитку промислових підприємств України та сформовано комплекс їх оцінки. 

Публікації у матеріалах конференцій 

42. Ілляшенко Н.С. Варіанти розвитку ринкових можливостей залежно від типів 

нововведень / Н.С. Ілляшенко // Матеріали V міжнародної науково-практичної 

конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми :  

ТОВ «Папірус», 2011. – С. 81–82. 
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43. Ілляшенко Н.С. Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної 

інфраструктури України / Н.С. Ілляшенко, О.О. Міцура // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 268–270. 

Здобувачем запропоновано основні елементи механізму державної підтримки та 

розвитку інноваційної інфраструктури України. 

44. Ілляшенко Н.С. Характеристики випереджаючого розвитку / Н.С. Ілляшенко 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю 

наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ «Економічні 

проблеми сталого розвитку». – Суми : СумДУ, 2012. – Т.1. – С. 64–66. 

45. Ілляшенко Н.С. Механізм випереджаючого розвитку – основа подолання 

кризи / Н.С. Ілляшенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

викладачів, аспірантів та студентів «Маркетинг на міжнародних ринках товарів і 

послуг : глобальні аспекти». – Донецьк : Вид-во ДонНУЕТ ім. М. Туган-

Барановського, 2012. – Т.1. – С. 90–92. 

46. Ілляшенко Н.С. Спрощуючі інновації як інструмент екологізації інноваційного 

розвитку / Н.С. Ілляшенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми 

сталого розвитку». – Суми : СумДУ, 2013. – Т. 1. – С. 107–109. 

47. Ілляшенко Н.С. Маркетинговий супровід науково-технічного прогресу як 

необхідна умова його комерційного успіху / Н.С Ілляшенко // Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми 

адаптації реального сектора в сучасних умовах». – Донецьк : Цифрова типографія, 

2013. – С. 246–248. 

48. Ілляшенко Н.С. Етапи створення спрощуючих інновацій / Н.С. Ілляшенко // 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та 

менеджмент: перспективи розвитку». – Суми : СумДУ, 2013. – С. 73–74. 

49. Ілляшенко Н.С. Наука та технологічні інновації – ядро розвитку сучасної 

економіки / Н.С. Ілляшенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика 

сучасності». – Донецьк : НГУ, 2014. – С. 116–117. 

50. Ілляшенко Н.С. Порівняльний аналіз типів розвитку в залежності від 

відношення до лідера / Н.С. Ілляшенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Соціально-економічні проблеми адаптації реального 

сектора в сучасних умовах». – Донецьк : Цифрова типографія, 2014. – С. 94–96. 

51. Ілляшенко Н.С. SWOT-аналіз України з позицій інноваційного розвитку /  

Н.С. Ілляшенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» 

– Суми : СумДУ, 2015. – С. 245–246. 

52. Ілляшенко Н.С. Формування категорійного апарату стратегії інноваційного 

розвитку / Н.С. Ілляшенко // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference  

«Dny vědy – 2016». Díl 3. Ekonomické vědy. – Praha : Publishing House  «Education and 

Science» s.r.o, 2016. – С. 28–31. 

53. lliashenko N.S. Simplified mechanism of state support of innovative activity /  

N.S. Illiashenko, Yu.N. Riazantseva // Materials of the XII International scientific and 
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practical conference, «Science without borders». – Sheffield : Science and education LTD, 

2016. – Р. 55–57. 

Здобувачем сформовано перелік основних завдань в межах механізму державної 

підтримки інноваційної діяльності в Україні. 

54. Ілляшенко Н.С. Узагальнена класифікація стратегій інноваційного розвитку / 

Н.С. Ілляшенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені 

проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми : СумДУ, 

2016. – Т.2. – С. 59–60. 

55. Ілляшенко Н.С. Узагальнення підходів до стратегічного управління розвитком 

підприємства / Н.С. Ілляшенко // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної 

конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». – Суми : ФОП Ткачов 

О.О., 2016. – С. 98–99. 

56. Ілляшенко Н.С. Засади розроблення механізму управління стратегіями 

випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств /  

Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та 

практика». – Харків : Видавництво «НТМТ», 2018. – С.102–103.  

Здобувачем сформовано і обґрунтовано комплекс задач щодо формування 

концептуальних засад організаційно-економічного механізму управління 

стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств. 

57. Ілляшенко Н.С. Управління знаннями в системі випереджаючого 

інноваційного розвитку підприємства / Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро : Національна 

металургійна академія України, 2018. – Т. 2. – С. 22–24. 

Здобувачем сформовано базові засади в сфері управління знаннями в системі 

випереджаючого інноваційного розвитку підприємства. 

58. Ілляшенко Н.С. Управління знаннями на підприємстві / Н.С. Ілляшенко,  

С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Матеріали VІІ Міжнародної науково–практичної 

конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту». – Одеса : ОНПУ, 

2018. – С. 226–227. 

Здобувачем визначено комплекс завдань, які потребують розв’язання в процесі 

формування організаційно-економічного механізму управління знаннями на 

підприємстві. 

59. Ілляшенко Н.С. Аналітичне забезпечення вибору напрямків комерціалізації 

знань промислового підприємства для його інноваційного розвитку /  

Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти». – Дніпро : НМетАУ, 2019. – Ч. 1. – С. 391–394. 

Здобувачем запропоновано структуру системи аналітичного забезпечення 

напрямів комерціалізації знань промислового підприємства. 
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АНОТАЦІЇ 

Ілляшенко Н.С. Управління стратегіями випереджаючого науково-

технологічного розвитку промислових підприємств. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття науково ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню, науковому обґрунтуванню та 

практичній апробації теоретико-методологічних та методичних засад управління 

стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку 

промислових підприємств.  

Досліджено специфіку національних інноваційних систем України та країн, які є 

лідерами економічного зростання, проведено їх порівняльний аналіз, окреслено 

перспективи інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Досліджено теоретичні 

засади існуючих типів розвитку економічних систем різних рівнів, визначено 

особливості та уточнено поняття і характеристики випереджаючого розвитку 

підприємства. Визначено головні передумови успіху стратегій випереджаючого 

інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності. Виконано порівняльний 

аналіз та систематизовано підходи до стратегічного управління промисловим 

підприємством. Удосконалено понятійний апарат теорії інноваційного менеджменту 

в частині стратегічного управління інноваційним розвитком, удосконалено 

класифікацію стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства. 

Визначено перспективи і окреслено основні проблеми формування і реалізації 

стратегій випереджаючого інноваційного розвитку вітчизняних промислових 

підприємств. Проведено аналіз особливостей розвитку провідних інноваційних 

компаній, визначено, систематизовано та структуровано перспективні стратегічні 

напрями їх науково-технологічного інноваційного розвитку. Сформовано 

критеріальну базу і систему показників для вибору стратегічних напрямів і стратегій 

науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства. 

Досліджено взаємозалежності стратегій інноваційного розвитку промислового 

підприємства, що виділені за різними класифікаційними ознаками. Розроблено 

методичний підхід до обґрунтованого визначення перспективних напрямів та 

стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства. Розроблено методологічний підхід до вибору стратегічних напрямів 

орієнтованого на знання випереджаючого інноваційного розвитку промислового 

підприємства в умовах зміни технологічних укладів, удосконалено методичний підхід 

до визначення пріоритетних напрямів використання знань підприємства як основи 

його інноваційного розвитку. Удосконалено теоретико-методичний підхід дооцінки 

відповідності напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства 

тенденціям техніко-технологічного розвитку сфери його функціонування. 

Удосконалено методичний підхід до управління формуванням орієнтованої на знання 

стратегії  випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. 

Розроблено методологічні засади організаційно-економічного механізму управління 

стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства, 

удосконалено організаційні засади функціонування механізму. Розроблено 
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методичний підхід до оптимізації вибору проектів інноваційного промислового 

підприємства. 

Ключові слова: випереджаючий інноваційний розвиток; промислове 

підприємство; науково-технологічні інновації; управління стратегіями інноваційного 

розвитку; організаційно-економічний механізм управління. 

 

Illiashenko N.S. Management of strategies of advanced scientific and technological 

development of industrial enterprises. The manuscript. 

Thesis for granting the Degree of Doctor of Economical sciences in specialty 08.00.04 

– economics and management of enterprises (by types of economic activity). – National 

Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute», Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development and scientific substantiation of 

conceptual foundations, theoretical principles, methodical approaches and practical 

recommendations for the management of strategies of advanced scientific and 

technological development of industrial enterprises.  

The specifics of national innovative systems of Ukraine and countries occupying 

leading positions in economic growth are investigated, their comparative analysis is carried 

out, and the prospects of innovative development of the domestic economy are outlined. 

The leading role of science and technological innovations for the success of innovative 

development, especially in industry, is proved, based on the analysis of industrial 

revolutions and changes in technological systems. 

Theoretical bases of existing types of development of economic systems of different 

levels are investigated. The essence of the concept of enterprise’s advanced development 

and its features are defined. A simplified mechanism of advanced development is proposed. 

As a classification feature, "in relation to the leader" is proposed distinguishing advanced 

development from alternative types. Thus, there are three types of innovative development:  

overtaking, at the level of the leader, advanced. Their essence is revealed; the main 

characteristics, as well as factors promoting their application are defined. The main 

prerequisites for the success of advanced innovative development strategies are identified.  

The approaches to strategic management of the industrial enterprise are analyzed and 

systematized, their classification is improved. The system map of strategic management is 

developed, based on the improved classification of approaches and the sequence as well as 

the essence of the stages of strategic management. It shows the place of each approach in 

the strategic management system. The expediency of application of the concept "strategy 

of innovative development" of the enterprise is substantiated, based on the analysis and 

generalization of opinions on the content of the category "strategy" and "innovative 

development" at the enterprise level, as well as their association. The classification of an 

industrial enterprise’s strategies of innovative development is improved. Prospects and 

main problems of formation and implementation of strategies of outstripping innovative 

development of domestic industrial enterprises are determined.  

The analysis of features of development of the leading innovative companies is carried 

out, promising strategic directions of their scientific and technological innovative 

development are defined, systematized and structured. The interdependence of strategies of 

innovative development of an industrial enterprise, distinguished by different classification 

features, and their correspondence to the strategic directions of scientific and technological 



36 

development are investigated. The indicators’ system and criteria base of the formalized 

management of choice of directions and strategies of innovative development of industrial 

enterprises are formed. It involves determining the level of prerequisites for overtaking 

development and, if indicators are satisfactory, further assessing the adequacy of 

preconditions for development at the level of the leader and advanced development; 

assessment of compliance of directions and development strategies with the tendencies of 

science and technology. The methodical approach to the grounded definition of perspective 

directions and strategies of scientific and technological innovative development of the 

industrial enterprise is developed. The methodological approach to the choice of strategic 

directions of the industrial enterprises' advanced innovative development focused on 

knowledge in the conditions of change of technological ways is developed. The methodical 

approach to definition of priority directions of application of enterprise' knowledge as a 

basis of its innovative development is improved. The theoretical and methodological 

approach to assessing the compliance of areas of industrial enterprises' innovative 

development to trends in technical and technological development of the sphere of its 

activity is improved. The methodological approach to the management of the formation of 

knowledge-oriented strategy of advanced innovative development of industrial enterprises 

is improved. Recommendations on the choice of directions of enterprise' scientific and 

technological innovative development depending on results of diagnostics of its potential 

are offered.  

Methodological bases of the organizational and economic mechanism of management 

of the industrial enterprise' advanced development strategies are developed. The 

hierarchical system of principles of formation and functioning of the mechanism is offered. 

The organizational bases of the mechanism functioning are improved. Possible conflicts of 

the innovation process are generalized: internal, taking place within the innovative 

enterprise; as well as conflicts in the process of interaction of the subjects of the innovation 

process: economic contractors and contact audiences of the enterprise. Ways to resolve 

conflicts are suggested. 

The methodical approach to optimization of a choice of innovative projects within 

realization of strategies of advanced development is proposed. The system of optimization 

criteria consists of three groups of indicators: “level of preconditions for development / 

costs” taking into account the risk; “compliance of the parameters of innovation activity to 

its participants / costs”; comparison by indicators of investment attractiveness of the 

project. 

The obtained results confirm the expediency of developing a dissertation research on 

the management of strategies of outstripping scientific and technological innovation 

development and provide a significant increase in the efficiency of innovation activities of 

industrial enterprises. 

Keywords: advanced innovative development; industrial enterprise; scientific and 

technological innovations; management of innovative development strategies; 

organizational and economic management mechanism. 
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