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THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF STRATEGIES FOR ADVANCING 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
У статті розроблено методологічні засади організаційно-економічного механізму 
управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового 
підприємства. Визначено принципи його формування і функціонування, окреслено склад 
підсистем механізму і їх елементів, розроблено методи і інструменти реалізації його 
функцій. Визначено порядок процедур реалізації функцій зазначеного механізму який 
відповідає розробленій автором системній карті стратегічного управління підприємством. 
Він передбачає послідовне застосування виділених у системній карті підходів до 
стратегічного управління, що доводить наукову обґрунтованість засадничих аспектів 
розробленого організаційно-економічного механізму. Окреслено основні складові успіху 
промислового підприємства-інноватора, обґрунтовано, що результативність впливу на них 
визначає ефективність управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку. 
Розроблено концептуальну модель управління стратегіями випереджаючого науково-
технологічного розвитку промислових підприємств. ЇЇ практична реалізація надасть 
принципову можливість цілеспрямовано управляти формуванням і впровадженням 
стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств, що орієнтовані на 
«технологічний прорив» і виведення на ринок «підривних» інноваційних продуктів (виробів чи 
послуг).   
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The methodological foundations of organizational and economic mechanism for managing the 
strategies of leading innovative development of an industrial enterprise are developed in the article. 
The principles of its formation and functioning are determined. Top-level principles include those 
that are fundamental to leading the way: orientation to innovative development; the radical nature 
of innovative developments; continuity (cyclicality) of creation and introduction of innovations and 
struggle for leadership / its retention; prediction / formation of tendencies of scientific and 
technological development of the branch of the enterprise and related industries; knowledge 
orientation as a source of innovative developments; orientation to the quality of staff. The 
composition of the subsystems of the mechanism and their elements is outlined, methods and tools 
of its functions realization are developed. The procedure for implementing the functions of the 
specified mechanism, which corresponds to the system map developed by the author of strategic 
enterprise management, has been determined. It envisages the consistent application of strategic 
management approaches highlighted in the system map, which proves the scientific validity of the 
fundamental aspects of the developed organizational and economic mechanism. The author 
substantiates that the efficiency of functioning of organizational and economic mechanism of 
management of strategies of leading innovative development of industrial enterprises is determined 
by the effectiveness of managerial influences on the main components of success of innovative 
activity of a particular industrial enterprise. The author defines their composition as follows: 
management system, knowledge of the enterprise, staff, innovative culture, research and 
development, marketing of innovations, production, material resources. The conceptual model of 
management of the strategies of leading scientific and technological development of industrial 
enterprises is developed. Its practical implementation will give a principled opportunity to 
purposefully manage the formation and implementation of strategies for innovative development of 
industrial enterprises, focused on "technological breakthrough" and the launch of "disruptive" 
innovative products (products or services). 
 
Ключові слова: механізм; стратегії; випереджаючий розвиток; управління стратегіями; 
інновації. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. У вітчизняній економіці загострюється проблема 
пошуку шляхів забезпечення інноваційного зростання підприємств промисловості, як галузі, яка визначає 
темпи розвитку НТП інших галузей національної економіки. Прогресуюче відставання вітчизняних 
промислових товаровиробників від іноземних конкурентів вже загрожує системним відривом, подолати який 
буде практично неможливо. В цих умовах актуалізується проблема розроблення і наукового обґрунтування 
стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств України, які б дозволили випередити конкурентів 
не повторюючи їх шлях на якому вони зайняли міцні ринкові позиції, а відшукувати, посилювати і 
реалізовувати відносні конкурентні переваги, радикально трансформуючи існуючі і формуючи нові ринки. 
Досвід підприємств які є лідерами інноваційного зростання свідчить, що основу таких стратегій покладено 
найсучасніші науково-технологічні досягнення. Відповідно, потребує розв’язання проблема формування 
механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових 
підприємств.        

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Підходи до формування засад організаційно-економічного 
механізму управління випереджаючим інноваційним розвитком підприємств досліджувалися у працях 
вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: Бойко О. Б. [1], Бугайова М. В. [2], Воронкова В. Г. [3], 
Дерманська Л. В. [4], Захарченко В. І. [5], Корсікова Н. М. [6], Микитюк П. П. [7], Мусаєв Е. К. [8], Онищук І. 
Г. [9], Розум Г. М. [10], Сенів Б. Г. [11], Шевлюга О. Г. [12], Шипуліна Ю. С. [13]. Проте існуючі розробки 
відзначаються фрагментарністю, вони розкривають лише окремі аспекти зазначеного механізму. Вони не 
дозволяють розв’язати цілісний комплекс завдань щодо управління стратегіями інноваційного розвитку 
промислового підприємства в руслі концепції інноваційного випередження. А це не дозволяє цілеспрямовано 
управляти процесами визначення, посилення і реалізації порівняльних конкурентних переваг конкретних 
підприємств, формувати на їх основі стратегії випереджаючого інноваційного розвитку, забезпечувати умови 
тривалого і стійкого інноваційного зростання на національних і зарубіжних ринках.  

Метою статті є  формування методологічних засад організаційно-економічного механізму управління 
стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. 



Основний матеріал.  
У загальному вигляді організаційно-економічний механізм управління стратегіями випереджаючого 

інноваційного розвитку промислового підприємства (ОЕМУСВІР) повинен включати наступні складові: 
1. Функції, які він реалізує. 
2. Принципи формування і функціонування. 
3. Об’єкт управління – стратегії випереджаючого інноваційного розвитку. 
4. Методи, інструменти, критеріальну база управління стратегіями. 
5. Суб’єкт управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового 

підприємства. 
6. Підсистеми і елементи механізму управління, порядок їх взаємодії. 
Розглянемо детальніше зазначені складові.  
1. Розглянемо підходи до виокремлення функції в розрізі управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві та формування відповідного механізму.  Загалом до основних функцій інноваційного 
менеджменту відносяться: аналіз, планування, реалізація і контроль інноваційної діяльності. До основних 
функцій управління інноваційним розвитком на мікрорівні (рівні окремого суб’єкта господарювання) належать 
[14]: 

1. Аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку.  
2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. 
3. Виділення і вибір напрямків, а в їхніх межах варіантів інноваційного розвитку ринкових 

можливостей на основі зіставлення можливостей і загроз, що виходять із зовнішнього середовища, а також 
сили і слабкості підприємства, наприклад, методом SWOT-аналізу. 

4. Вибір цільових ділянок ринку (сегментів чи ніш) для реалізації відібраних варіантів інноваційного 
розвитку суб'єктів господарювання, розроблення підходів до формування цільового ринку на базі виділених 
ділянок. 

5. Аналіз і кількісна оцінка ризику на етапах інноваційного розвитку і всього процесу в цілому, 
коригування робіт етапів за результатами аналізу (за необхідності). 

6. Виділення пріоритетних напрямків діяльності. 
7. Формування організаційної структури управління інноваційним розвитком. 
8. Планування виробничо-збутової і фінансової діяльності за обраними пріоритетними напрямами. 
9. Контроль за виконанням заходів спрямованих на реалізацію потенціалу інноваційного розвитку. 
10. Підготовка рішень про своєчасну зміну пріоритетів і пошук нових напрямів інноваційної діяльності. 
 Аналізуючи даний перелік зазначимо, що вони притаманні будь-якому типу інноваційного розвитку: 

наздоганяючому, на рівні лідера, випереджаючому. 
Нами було розглянуто і інші підходи. Від так в роботі [6] зазначаються функції, що повинен 

виконувати організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства. Аналізуючи дані 
функції слід зауважити, що вони обмежуються в більшій мірі засадами наздоганяючого розвитку, адже 
передбачають в якості головної мети – вихід з кризи на шлях зростання. Крім того, хоча автор і говорить про 
механізм на рівні підприємства, однак по суті частина функцій передбачає саме макрорівень (наприклад, 
остання в переліку функція). 

В роботі [3] розглядаються функції управління інноваційним розвитком як сукупність функції 
управління інноваціями. Аналізуючи даний перелік, можна зауважити, що ці функції дублюють традиційні 
функції управління підприємством і більше стосуються наздоганяючого типу розвитку. 

В роботі [13] запропоновано функції для реалізації механізму управління інноваційною культурою на 
підприємстві. Дані функції пропонується взяти в якості основи для механізму управління знаннями на 
підприємстві. 

В роботі [1] запропоновано функції для реалізації механізму управління чинниками інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств. Зазначені функції не передбачають виконання конкретних дій, 
направлених на реалізацію напрямів інноваційного розвитку, використання наявного інноваційного потенціалу 
чи взагалі організацію діяльності підприємства. Вони лише обмежуються попередніми (аналіз та планування) 
або кінцевими (моніторинг) етапами загальних функцій управління. 

В роботі [71] розглядаються основні функції інноваційного механізму управління підприємством. На 
нашу думку, ці функції не враховують особливість інноваційного типу розвитку.  

 В роботах [7, 15] пропонується використовувати для реалізації механізму управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві традиційні функції менеджменту. Однак, на нашу думку, вони повинні бути все 
одно трансформовані до особливостей інноваційної діяльності підприємства. Тому такий підхід може мати 
місце та все ж викликає ряд сумнівів.  

Аналогічним чином в роботі [12] пропонується застосовувати традиційні функції менеджменту для 
реалізації організаційно-економічного механізму управління техніко-технологічним розвитком підприємства, 
однак з певною їх конкретизацію. 

Таким чином, за результатами аналізу існуючих напрацювань в сфері виокремлення функцій для 
реалізації різного роду організаційно-економічних механізмів, а також виходячи з сутності і змісту управління 
випереджаючим інноваційним розвитком виділено основні функції ОЕМУСВІР промислового підприємства. Їх 
групи подано на рис. 1, детальний опис наведено нижче.  



 

Функції ОЕМУСВІР промислового підприємства 
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Рисунок 1. Групи функцій ОЕМУСВІР промислового підприємства 
(авторська розробка) 

 
Функції аналізу зовнішніх умов (особливої уваги потребує аналіз передумов випереджаючого типу 

розвитку): 
- зовнішнього макросередовища (національного і міжнародного) і тенденцій його розвитку – 

визначення та аналіз рівня макроекономічної стабільності, наявності добре функціонуючих організацій 
приватного та державного сектору, рівня розвитку інфраструктури, ринків праці, збуту та фінансового, аналіз 
рівня державних замовлень передових технологічних продуктів, стану регуляторної політики та підтримки 
інноваційно-активних підприємств, аналіз стану венчурного ринку; 

- зовнішнього мікросередовища (національного і міжнародного) і тенденцій його розвитку – аналіз 
наявності численної кількості та якості місцевих постачальників, посередників та інших контрагентів, аналіз 
рівня кластеризації та визначення тенденцій подальшого розвитку всіх складових мікросередовища; 

- інноваційної культури держави (національний рівень) – аналіз рівня всіх складових інноваційної 
культури держави та виявлення тенденцій до його підвищення;  

- світових тенденцій розвитку науки і техніки;  
- тенденцій розвитку науки і техніки у галузі підприємства і суміжних галузей; 
- тенденцій розвитку науки і техніки на фактичних і потенційних цільових ринках підприємства 

(галузях споживачів – фактичних чи потенційних);  
- тенденцій зміни споживчого попиту на фактичних і потенційних цільових ринках підприємства – 

аналіз готовності споживачів до інновацій, рівня їх досвідченості. 
Функції аналіз внутрішнього середовища підприємства: 
- потенціалу інноваційного розвитку підприємства: у цілому і за окремими його складовими – аналіз 

рівня технологічної спроможності, рівня комплексності інноваційної діяльності, рівня витрат підприємства на 
інноваційну діяльність, рівня децентралізації управління, аналіз ситуації в сфері інтелектуальної власності; 

- інноваційної культури підприємства – аналіз здатності людського капіталу до інновацій, їх 
психологічної готовності та наявної системи стимулювання. 

Функції продукування (отримання) і використання знань для формування конкурентних переваг 
підприємства для забезпечення його випереджаючого інноваційного розвитку. Ця функція є особлива важлива в 
теперішніх умовах господарювання. Адже новий технологічний уклад та Індустрія 4.0 передбачають активний 
розвиток саме знаннєорієнтованої економіки.  

Функції управління  вибором і реалізацією напрямів і стратегій інноваційного розвитку: 
- перспективних напрямів інноваційного розвитку галузі у які працює підприємство (суміжних 

галузей); 
- перспективних напрямів інноваційного розвитку підприємства; 
- типу перспективної стратегії інноваційного розвитку. 
- конкретних варіантів перспективної стратегії інноваційного розвитку. 
2. Для формування більш обґрунтованого переліку принципів в межах ОЕМУСВІР пропонується 

розглянути існуючі підходи до виокремлення принципів управління, які притаманні інноваційному розвитку. 
В роботі [15] пропонується враховувати при формуванні інноваційного механізму розвитку 

підприємства базові складові принципу системності, а саме: цілісність, ієрархічність, структуризація, 
множинність, системність. Крім того автор пропонує наступні принципи: цілеспрямованість, динамічність, 
адаптивність, обмеженість ресурсів, комплексність, альтернативність, самоорганізація, саморозвиток, 
ефективність. 

В роботах [2, 16] зазначається, що підприємства, які обрали інноваційний тип розвитку мають на 
додачу до базових принципів керуватись також наступними: адаптивність, динамічність, самоорганізація, 
саморегуляція, саморозвиток. 



В роботі [17] пропонуються наступні принципи, які допоможуть підприємствам перейти до нових 
етапів розвитку: принципи системності, комплексності, керованості, цілеспрямованості, безперервності, 
своєчасності, оптимальності, наступності, послідовності, незворотності, принцип виправданого ризику, 
принцип максимального врахування інтересів суб’єктів інноваційного процесу.  

В роботі [18] до традиційних принципів управління підприємством додається перелік наступних, які 
притаманні підприємствам, що обрали інноваційний тип розвитку: створення умов та стимулювання пошуку і 
впровадженню інновацій, задоволення попиту, націленість задач та цілей на розвиток нових технологій, 
принцип централізованого керування інноваційних процесів, принцип максимального залучення ресурсів 
підприємства до інноваційної діяльності. 

В роботі [12] для реалізації організаційно-економічного механізму управління техніко-технологічним 
розвитком підприємства пропонується керуватись наступними принципами: принцип постійного техніко-
технологічного розвитку, принцип забезпечення безпеки процесу виробництва, принцип прогресивності 
техніки і технологій, принцип розумної орієнтації на задоволення потреб і запитів споживачів, принцип 
наукової обґрунтованості системи управління, принцип орієнтації підприємства на інноваційний шлях 
розвитку, принцип гнучкого реагування, принцип збереження та розвитку конкурентних переваг, принцип 
максимізації прибутку, принцип комплексності, принцип системності. 

В роботі [6] зазначається, що для інноваційного розвитку підприємства мають керуватись наступними 
принципами: динамічність, невизначеність ,адаптивність, інтеграція, надмірність.  

В роботі [13] всі принципи організаційно-економічного механізму управління інноваційною культурою 
підприємства пропонується всі принципи розподілити в три блоки: блок цілепокладання, блок організаційно-
управлінських принципів, блок принципів інноваційної спрямованості та творчості. 

Досить широкий перелік принципів управління інноваційною діяльністю підприємства пропонується в 
роботі [1], які виокремлені у руслі закономірностей процесу управління інноваційною діяльністю. 

В роботі [7] пропонуються наступні принципи: принцип самоокупності та самофінансування, принцип 
соціальної захищеності та мотивації персоналу, принцип відповідності обраної господарчої стратегії, принцип 
досягнення відповідності між самоокупними та дотаційними об’єктами, принцип ефективності взаємодії з 
державою та профспілками. 

Системний критичний аналіз і узагальнення літературних джерел  і практики господарювання дозволив 
сформувати систему принципів формування і функціонування ОЕМУСВІР промислових підприємств.  

Від так до принципів вищої ланки відносяться ті, які є базовими для здійснення випередження: 
- орієнтація на інноваційний розвиток – чітке усвідомлення, що інновації є джерелом стійких 

конкурентних переваг підприємства;  
- радикальність інноваційних розробок, вони повинні радикально змінювати існуючи потреби і запити 

споживачів та інших суб’єктів інноваційного процесу, або ж формувати нові; 
- безперервність (циклічність) створення і впровадження інновацій та боротьби за лідерство/його 

утримання; 
- прогнозування/формування тенденцій науково-технологічного розвитку галузі підприємства і 

суміжних галузей – націленість на здійснення випередження; 
- орієнтація на знання як джерело інноваційних розробок – орієнтація на якість персоналу (рівень 

кваліфікації, постійного її підвищення, навчання протягом всього життя, стимулювання праці і т.п.).  
До принципів середнього рівня належать ті, що притаманні будь-якому інноваційно-активному 

підприємству, яке бажає довгострокового розвитку: 
- максимізації прибутку (темпів його зростання) при одночасній максимізації добробуту кожного 

працівника – головним ресурсом в теперішніх умовах функціонування є люди, їх знання та досвід. І тому 
керівництво підприємства повинно чітко усвідомлювати, що розвиток та максимізація прибутку можлива лише 
за умови задоволення персоналу у відповідному рівні оплати праці. Аналогічно тому як зростає ВНП на душу 
населення при переході від одного до іншого типів розвитку економіки, повинен зростати дохід на одного 
працюючого і, відповідно, заробітна плата працівників задіяних в інноваційному процесі;  

- децентралізації управління – свобода творчості та в цілому праці є невід’ємною умовою розвитку 
здібностей персоналу та його здатності до інноваційних зрушень; 

- націленості на постійне підвищення рівня технологічної спроможності – як вже зазначалось в 
другому розділі на сьогодні головними факторами випереджаючих зрушень є знання та технології, тому 
постійне впровадження та продукування новітніх технологій є запорукою довгострокового успіху. 

- максимального врахування інтересів суб’єктів інноваційного процесу; 
- приведення у відповідність внутрішніх можливостей інноваційного розвитку (потенціалу 

інноваційного розвитку) підприємства зовнішнім, що генеруються факторами зовнішнього макро- і 
мікросередовища;  

- розумної орієнтації на задоволення потреб і запитів споживачів – повністю керуватись поточними 
вимогами споживачів наразі не є вірним, адже досить часто самі споживачі не усвідомлюють своїх потреб; 
варто виявляти приховані потреби та направляти зусилля на їх задоволення.    

До принципів нижнього рівня відносяться базові принципи сучасного підприємства:  
- системності; 
- наукового підґрунтя (співпраця науки та виробництва); 



- альтернативності (при виборі варіантів стратегій, типів розвитку, напрямів розвитку і т.п.). 
3. Об’єктом управління є стратегії випереджаючого інноваційного розвитку промислового 

підприємства.  
Авторські класифікації і детальний опис стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, 

у тому числі випереджаючих, подані у [19]. Автор розглядає стратегії як комплекси планових заходів щодо 
проведення інноваційної діяльності промислового підприємства в руслі перспективних (з огляду на зовнішні і 
внутрішні умови) напрямків його інноваційного розвитку. Враховуючи це авторська класифікація і детальний 
аналіз напрямів інноваційного розвитку підприємства подано в [20].  

Автором обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку світової економіки (зміна технологічних 
укладів, початок четвертої промислової революції тощо) основою ринковою успіху як окремих підприємств, 
так і національних економік у цілому є здатність продукувати і використовувати нові актуальні знання. Саме 
нові знання є основою інновацій і інноваційної діяльності, стратегій інноваційного розвитку підприємств, які є 
світовими лідерами інноваційного зростання.  

4. Методи та інструменти управління стратегіями, включаючи критеріальну базу прийняття рішень 
подано в роботі [21]. Оскільки, як свідчить практика, в основу перспективних напрямів інноваційного 
(особливо – випереджаючого) розвитку покладено нові знання, то необхідним є аналіз наявних знань 
підприємства і оцінка можливості їх втілення в інноваційні розробки, які дозволять сформувати і реалізувати 
відновні конкурентні переваги. Тому в роботі [22] розроблено блок-схему алгоритму, а також таблицю рішень 
для вибору напрямів (а в їх межах - варіантів) комерціалізації знань (безпосередньої у вигляді патентів, 
ліцензій, ноу-хау тощо) чи втілених у інноваційні розробки підприємства.  

 5. Суб’єкт управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового 
підприємства. В якості суб’єкта управління виступає вище керівництво підприємства-інноватора та керівництво 
його структурних підрозділів.  

6. Підсистеми і елементи механізму управління, порядок їх взаємодії. Узагальнення викладеного у пп. 
1-5 дозволило запропонувати концептуальну схему ОЕМУСВІР промислового підприємства (рис. 2). 

Розглянемо основні підсистеми поданого на рис. 2 механізму. 
 



 
Рисунок 2. Концептуальна схема ОЕМУСВІР промислового підприємства 

(авторська розробка) 
 
Підсистема забезпечення інформацією і знаннями включає сукупність методів і інструментів 

моніторингу стану зовнішнього макро- і мікросередовища, складових і елементів потенціалу інноваційного 
розвитку підприємства, а також його інноваційної культури. За їх допомогою формується база знань 
підприємства, які є основою формування і реалізації стратегій інноваційного розвитку. У табл. 1 подано основні 
з зазначених інструментів і методів, а також види знань, які продукують (отримують) з їх допомогою.   

Підсистема аналізу стану складових потенціалу інноваційного розвитку. Включає сукупність методик 
діагностики стану складових потенціалу інноваційного розвитку підприємства. В роботі [27] викладено 
методичні засади діагностики потенціалу інноваційного розвитку підприємства за складовими підсистемами-
потенціалами: ринковим, інноваційним, виробничо-збутовим. Проте, автор вважає, що для вибору типу 
стратегії інноваційного розвитку (наздоганяючого, помірковано-наступального, агресивно-наступального), а 
також їх різновидів, необхідним є діагностика стану складових потенціалу інноваційного розвитку: науково-
дослідного, лабораторно-випробувального, виробничо-збутового (виробництво + маркетинг). При цьому при 
виборі орієнтованих на знання стратегій інноваційного розвитку (їх можливих різновидів) необхідним є 
окремий аналіз виробничої і маркетингової складових. У цьому контексті науково-дослідна і лабораторно-
випробувальна складові розглядаються як частини інноваційного потенціалу-підсистеми потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства.   

 



Таблиця 1. 
Характеристики підсистеми отримання інформації і знань 

Інструменти і методи (джерела) Види знань 

Експертні оцінки Тенденції розвитку науки, техніки і технологій: 
світових, у галузі підприємства (суміжних галузях)  

Маркетинг знань 
Напрями появи нових і розвитку існуючих знань. 
Потреби у знаннях.  Види знань, що користуються 
(будуть користуватися) попитом 

Маркетинг інновацій Тенденції зміни потреб і запитів споживачів. Коло 
цільових споживачів. Оцінка конкурентоспроможності 

Трендвотчінг, форсайт, трендспоттінг, трендхантинг, 
трендсеттінг тощо 

Існуючі тенденції, зокрема: змін потреб і запитів 
споживачів, мотивації їх поведінки відповідно до 
трансформаційних процесів в економіці України тощо 

Підсистема аналізу стану складових потенціалу 
інноваційного розвитку 

Стан підсистем потенціалу інноваційного розвитку 
підприємства 

(розроблено автором на основі [23-26]) 
 
Зазначені методики дозволяють діагностувати достатність чи недостатність рівня зазначених складових 

для реалізації конкретних типів, а їх межах – різновидів, стратегій інноваційного розвитку аналізованого 
промислового підприємства. 

Підсистема управління стратегіями інноваційного розвитку включає сукупність методик, що 
забезпечують виконання усіх функцій управління: аналізу і планування, організації, мотивації, контролю. 
Зазначена система методик подана у табл. 2. 

 
Таблиця 2. 

Комплекс методик управління стратегіями інноваційного розвитку промислового підприємства 
Методичний апарат Результат застосування 

1 2 
Методика оцінки відповідності перспективних напрямів 
інноваційного розвитку підприємства прогнозним 
тенденціям розвитку науки і техніки галузі 

Вибір перспективного напряму інноваційного 
науково-технологічного розвитку промислового 
підприємства 

Методика визначення рівня передумов наздоганяючого, 
випереджаючого та розвитку на рівні лідера 

Попередній вибір типу інноваційного розвитку 

Методика оцінки можливостей реалізації 
підприємством стратегій інноваційного розвитку 
виділених за відношенням до лідера  

Вибір одного з трьох типів інноваційних стратегій 
захисної, помірковано наступальної, агресивно-
наступальної 

Методика управління вибором варіантів захисної, 
помірковано-наступальної та агресивно-наступальної 
стратегій інноваційного розвитку промислового 
підприємства 

Набір варіантів обраного типу стратегії 
інноваційного розвитку 

Методика управління вибором перспективних напрямів 
використання знань на промисловому підприємстві 

Обґрунтування напрямів застосування знань 
підприємства як основи його інноваційного розвитку 

Методика управління вибором найбільш прийнятного 
для конкретного промислового підприємства одного з 
чотирьох можливих стратегічних напрямів його 
випереджаючого інноваційного розвитку 

Обґрунтування вибору напрямів випереджаючого 
інноваційного розвитку 

Методика діагностики рівня підсистем потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства 

Оцінка достатності рівня підсистем потенціалу 
інноваційного розвитку підприємства для реалізації 
конкретних напрямів і стратегій випереджаючого 
інноваційного розвитку 

Методика управління знаннями як основою формування 
конкурентних переваг промислового підприємства для 
реалізації стратегії його випереджаючого інноваційного 
розвитку 

Визначення раціональних напрямів продукування і 
використання знань на підприємстві для 
забезпечення його випереджаючого інноваційного 
розвитку  

Методичний підхід до моделювання процесу вибору 
стратегій інноваційного розвитку промислового 
підприємства 

Економіко-математична модель для управління за 
формалізованими процедурами вибором стратегій 
інноваційного розвитку 

Методика урахування неповних, неточних, 
суперечливих оцінок векторів впливу факторів 
зовнішнього макро- і мікросередовища на вибір 
стратегій інноваційного розвитку промислового 
підприємства 

Прийняття обґрунтованих інноваційних рішень в 
умовах  неповної визначеності 



Методика кількісного аналізу різноспрямованих 
інтересів суб’єктів інноваційної діяльності організації в 
умовах імовірнісної оцінки впливу факторів 
зовнішнього макро- і мікросередовища 

Вибір стратегій випереджаючого інноваційного 
розвитку, які більшою мірою відповідають інтересам 
суб’єктів інноваційного процесу 

(авторська розробка) 
 
Автором обґрунтовано, що ефективність функціонування ОЕМУСВІР визначається результативністю 

управлінських впливів на основні складові успіху інноваційної діяльності конкретного промислового 
підприємства. 

Їх склад автором визначено наступним чином:  
- система управління (раціональна організаційна структура, динамічність, гнучкість, адаптивність, 

управління змінами, управління ризиками, прямі і зворотні зв’язки, мотивація, ефективність контролю тощо); 
- знання підприємства (актуальність, релевантність, повнота, ефективність продукування і 

використання тощо); 
- персонал (знання, кваліфікація, креативність, раціональна вікова і гендерна структура, психологічна 

сумісність тощо); 
- інноваційна культура (ступінь сприятливості окремих працівників, груп працівників (підрозділів) і 

організації у цілому до нововведень, готовність втілити їх у нові продукти, технології, управлінські рішення 
тощо [28]); 

- НДДКР (дослідно-випробувальна база, методики, патентна активність, науково-дослідні підрозділи, 
практична спрямованість, результативність тощо); 

- маркетинг інновацій (кадри, організаційна структура, зв’язки з економічними контрагентами і 
контактними аудиторіями, методики, досвід, практична спрямованість, результативність); 

- виробництво (техніка, технології, контакти, кадри, традиції, виробничі площі, результативність 
тощо); 

- матеріальні ресурси (фінанси, сировина і комплектуючі, техніко-технологічна база тощо).  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи викладене слід зазначити, що 

автором розроблено концептуальну модель управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного 
розвитку промислових підприємств. ЇЇ практична реалізація надасть принципову можливість цілеспрямовано 
управляти формуванням і впровадженням стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств, що 
орієнтовані на «технологічний прорив» і виведення на ринок «підривних» інноваційних продуктів (виробів чи 
послуг).  Це, у свою чергу, дозволить підвищити ефективність і знизити ризик інноваційної діяльності, 
обґрунтовано розробляти стратегії випереджаючого інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, 
забезпечити високу конкурентоспроможність промислових підприємств на національному і зарубіжному 
ринках, що сприятиме економічному зростанню України у цілому. 
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