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АНОТАЦІЯ 

 

Ілляшенко Н.С. Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного 

розвитку промислових підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних  наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» (08 – Економічні науки). – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2020.  

Інтегральним  результатом дисертаційного дослідження є розроблення, наукове 

обґрунтування та практична апробація теоретико-методологічних та методичних 

засад управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного 

розвитку промислових підприємств. 

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено завдання щодо: 

дослідження теоретичних засад існуючих типів розвитку економічних систем різних 

рівнів, визначення особливостей, уточнення поняття та характеристик 

випереджаючого розвитку; виконання порівняльного аналізу та систематизації 

підходів до стратегічного управління промисловим підприємством; уточнення 

понятійного апарату теорії інноваційного менеджменту в частині стратегічного 

управління інноваційним розвитком; удосконалення класифікації стратегій 

інноваційного розвитку промислових підприємств; дослідження за різними 

класифікаційними ознаками взаємозалежності стратегій інноваційного розвитку 

промислового підприємства; здійснення аналізу особливостей розвитку; визначення, 

систематизації та структуризації перспективних стратегічних напрямів 

випереджаючого науково-технологічного розвитку провідних інноваційних 

компаній; формування системи показників та критеріальної бази для вибору 

стратегічних напрямів і відповідних їм стратегій науково-технологічного 

інноваційного розвитку промислового підприємства в умовах неповної визначеності; 

розроблення методичного підходу до обґрунтованого визначення перспективних 

напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 
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підприємства; дослідження теоретико-методологічних засад визначення 

пріоритетних напрямів використання знань промислових підприємств; розроблення 

методологічного підходу до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання 

випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового 

підприємства в умовах зміни технологічних укладів; удосконалення теоретико-

методичного підходу до оцінки відповідності напрямів інноваційного розвитку сфері 

функціонування промислового підприємства; удосконалення методичного підходу до 

формування орієнтованої на знання стратегії випереджаючого розвитку 

промислового підприємства; розроблення теоретико-методологічних засад 

організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого 

науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства; 

удосконалення організаційних засад функціонування організаційно-економічного 

механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку 

промислового підприємства; розроблення методичного підходу до оптимізації 

вибору інноваційних проектів в межах реалізації відповідних стратегій 

випереджаючого розвитку промислового підприємства. 

При вирішенні завдань наукового дослідження було застосовано наступні 

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 
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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. 

Основні  положення наукової новизни дисертації полягають 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 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; 
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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 – у 

залежності від обраного типу інноваційного бізнесу і варіантів інноваційного циклу 
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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 
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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 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 
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Ключові слова: випереджаючий інноваційний розвиток; промислове 

підприємство; науково-технологічні інновації; управління стратегіями інноваційного 
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«Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 18–33. 

32. Ильяшенко Н.C. Инновационный прорыв как концепция устойчивого 

развития: перспективы Украины / Н.С. Ильяшенко, С.Н. Ильяшенко // Устойчивое 

развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : 

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., 
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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. 

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. 
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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 
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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 

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 /  
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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 напрямів 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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SUMMARY 

 

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

development of industrial enterprises. – Qualifying scientific paper. 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 integral result of the dissertation research is the development, scientific 

substantiation and practical approbation of theoretical-methodological and methodical bases 

of management of strategies of advanced scientific-technological innovative development 

of industrial enterprises. 

Following tasks are solved: research of theoretical bases of existing types of 

development of economic systems of different levels, definition of features, specification of 

concept and characteristics of advanced development; performing comparative analysis and 

systematization of approaches to strategic management of an industrial enterprise; 

clarification of the conceptual apparatus of the theory of innovation management in terms 

of strategic management of innovative development; improving the classification of 

strategies for innovative development of industrial enterprises; research of interdependence 

of innovative development strategies of the industrial enterprise; analysis of development 

features; identification, systematization and structuring of promising strategic areas of 

advanced scientific and technological development of leading innovative companies; 

formation of a system of indicators and criteria base for the choice of strategic directions 

and corresponding strategies of scientific and technological innovative development of an 

industrial enterprise in conditions of incomplete certainty; development of a methodical 

approach to the reasonable definition of perspective directions and strategies of scientific 

and technological innovative development of the industrial enterprise; exploration of 

theoretical and methodological bases for selecting priority directions of knowledge 

application at industrial enterprises; development of a methodological approach for 

selection of strategic directions focused on the knowledge of the advanced scientific and 

technological innovative development of the industrial enterprise while technological ways 
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rotation; improving the theoretical and methodological approach to assessing the 

compliance of areas of innovative development in the field of an industrial enterprise; 

improving the methodological approach to the formation of knowledge-focused strategy of 

advanced development of industrial enterprises; development of theoretical and 

methodological bases of the organizational and economic mechanism of management of the 

advanced innovative development strategies and of the industrial enterprise; improvement 

of organizational bases of functioning of the organizational and economic mechanism of 

management of strategies of the advanced innovative development of the industrial 

enterprise; development of a methodical approach to selection of innovative projects within 

the implementation of appropriate strategies for industrial enterprises’ advanced 

development. 

The following methods were applied in scientific research: abstract-logical and 

comparative analysis - for the study of the role and importance of science and technical-

technological innovations in the innovative development; essence and efficiency of 

innovative systems functioning; the essence, content and role of advanced innovative 

acceleration in ensuring the development of industrial enterprises; factor analysis - in 

determining the prerequisites for the successful advanced innovative acceleration and the 

study of prospects and problems of development and implementation of strategies for 

advanced innovative development of industrial enterprises; comparative analysis, logical 

generalization - in the classification of approaches to strategic management of industrial 

enterprises, classification of strategic directions and strategies of scientific and technological 

innovative development, as well as strategies for innovative development of industrial 

enterprises; system analysis and synthesis method - for the formation of the criteria base, 

system of indicators and methodological principles of managing the choice of directions and 

strategies of scientific and technological innovative development of the enterprise, 

knowledge management of industrial enterprises, management of knowledge strategy of 

innovative development; structural analysis and generalization - for studying theoretical and 

methodological foundations of the selection of advanced innovative acceleration directions 

of industrial enterprises; economic and mathematical modeling - for development of models 

for optimizing the choice of strategies for advanced innovative development of industrial 
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enterprises; system approach, method of decomposition - in the development of 

organizational and economic mechanism for managing strategies of advanced scientific and 

technological development of industrial enterprises and organizational principles of its 

operation. 

The main provisions of the dissertation scientific novelty: 

first: identified, systematized and structured directions of scientific and technological 

development of innovative companies, their compliance to types of innovative development 

substantiated in relation to the position of leader of advanced innovative growth, providing 

a fundamental opportunity for industrial enterprises to select promising areas of innovative 

development; 

the methodological approach to the choice of strategic directions of knowledge-focused  

advanced scientific and technological innovative development of the industrial enterprise in 

the conditions of different technological ways identified depending on a parity of needs 

(existing or new) of consumers basic groups, and also means of their satisfaction (innovative 

products or technologies), which allows to determine approaches to the formation of 

comparative competitive advantages of the innovative enterprise; 

a system of indicators and criteria basis for selection of directions and strategies of 

industrial enterprises innovative development management was developed, which allows to 

establish the level of sufficiency of external and internal prerequisites for a particular type 

of development and assess the compliance of directions and strategies with existing trends 

in science and technology; 

theoretical and methodological principles of organizational and economic mechanism 

for managing strategies of advanced scientific and technological innovative development of 

industrial enterprises were developed. the essence and content of the mechanism, which 

allows to purposefully manage the implementation of strategies of technological 

breakthrough and market "subversive" innovations to ensure long-term competitive 

perspective was formed; 

Improved were:  

the classification of innovative development of industrial enterprises strategies was 

improved, and contrasting to existing ones is based on principles of separation of 
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competitive strategies regarding types of innovative development is generalizing and 

combining existing classifications, expands the theoretical basis of innovation management 

of innovative development; 

classification of approaches to strategic management of an industrial enterprise was 

improved  by dividing them into two levels - basic approaches, selected according to general 

elements of the management system (object, goals, concept), management approaches 

considering its process from the standpoint of competitive advantages (external or internal), 

which allows to determine the role and place of each of the approaches, as well as the order 

of their interaction in the overall system of strategic management of the enterprise; 

theoretical and methodological approach to assessing the compliance of innovative 

development of industrial enterprises directions to trends of technical and technological 

development of the field by indicators that characterize new technologies, products and 

marketing methods. This allows to obtain a more reasoned assessment of management 

decisions with different combinations of input data and choose the most effective strategy 

for the enterprise; 

methodical approach to defining strategies of innovative scientific and technological 

development of an industrial enterprise was improved involving the solutions tables for 

selection types of strategies depending on the level of its innovative development potential, 

as well as their varieties - depending on the chosen type of innovative business and options 

for new products the innovation cycle, which increases efficiency and reduces the risks of 

innovative solutions; 

methodical approach to optimizing the choice of innovative projects was improved 

based on a three-component system of criteria: "level of development / cost" taking into 

account risk, "compliance of innovation parameters to its participants / costs", comparison 

with investment attractiveness of the project allowing to quantify demands of the innovation 

process participants, to form a set of activities to increase the efficiency of innovation and 

make decisions in conditions of incomplete certainty; 

organizational principles of functioning of organizational and economic mechanism of 

strategy  management of advanced innovative development of the enterprise, in the context 

of formation of four project groups for realization of complexes of homogeneous functions 
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of the mechanism, definition and systematization of intraorganizational and 

interorganizational conflicts of subjects of innovation process, ways of solving them, which 

enhances the effectiveness of advanced development strategies management; 

Further developed were: 

the essence of the concept of "advanced development of the enterprise" in terms of 

clarifying its basic characteristics and prerequisites for implementation, which deepens the 

theoretical basis of the management mechanism of advanced innovative development at the 

micro level; 

clarification of the definition of "innovation development strategy", which complements 

and clarifies the existing interpretations in terms of taking into account the main structural 

elements of the process of strategic management of innovation development, which deepens 

the foundation of the theory of innovation management; 

methodical approach to determining the priority directions knowledge application 

system of the enterprise as a basis for innovative development, which provides a choice of 

an expanded range of areas - from commercialization of products based on the knowledge 

system to adjustments to the management mechanism , which improves the quality of 

management of knowledge-focused strategies of innovative development; 

a comprehensive methodological approach to the formation of knowledge-oriented 

strategy of advanced development of industrial enterprises, which, in contrast to existing 

ones, focuses on solving consumer problems rather than meeting their needs, which 

increases the validity of innovative solutions and, accordingly, the innovator's chances to 

success. . 

The practical significance of the obtained results for the management of enterprises is 

the development of theoretical and methodological regulations, conclusions and 

recommendations. The results of the dissertation are brought to the level of practical 

developments and applied in the activities of industrial enterprises of Sumy and Kharkiv 

regions: LLC “Technohim” (act № 11 from 12.12.2019), PE “Promenergomash” (reference 

№ 236 from 21.12.2019), PF “Special equipment” (act № 017 from 12.12.2019),  

LLC “Variant-Hermotekhnika” (reference № 26-9 from 06.02.2020), LLC “Technologist” 

(act № 23 from 15.12.2019), LLC “SPE “Techno “ (reference № 12 from 21.12.2019),  
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LLC “Sumy Machine-Building Plant” (reference № 34 dated 11.01.2020), LLC SPE 

“Technosynthesis” (reference № 7 from 26.12.2019), LLC STC “Ekomash” (act № 15 from 

21.01.2020), LLC SPE “Mashinostroitel” (reference № 6 from 26.12.2019). The results of 

the study were used in the educational process of Sumy State University in teaching 

disciplines “Marketing of Services”, “Innovation Culture”, “Innovation Marketing”, 

“Marketing”, “Innovative Process Management”, “Commodity Innovation Policy” for 

students majoring in 073 “Management” and 075 “Marketing” (act of 21.06.2019), as well 

as in the educational process of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic 

Institute” in teaching disciplines “Strategic Management”, “Marketing Commodity Policy” 

for students majoring in 075 “Marketing" (act of 23.04 .2020). 

Keywords: advanced innovative development; industrial enterprise; scientific and 

technological innovations; management of innovative development strategies; 

organizational and economic management mechanism.. 
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