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Метою статті є розроблення та наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад управління вибором перспективних напрямів випе-
реджаючого інноваційного зростання промислових підприємств. У статті розроблено: концептуальну схему управління вибором, яка відображає 
взаємодію інформаційних потоків у процесі управління; послідовність і зміст процедур управління вибором, для кожної з яких визначено методи 
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на вибір перспективних напрямів випереджаючого інноваційного розвитку. Запропоновано критерій вибору, який відображає можливості під-
приємства розвиватися відповідно до світових і галузевих тенденцій інноваційного розвитку, а також тенденцій розвитку його цільових ринків. 
Отримані результати дозволяють сформувати методичні засади управління траєкторій випереджаючого інноваційного зростання промисло-
вих підприємств.
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определения опережающих траекторий инновационного ускорения 

промышленных предприятий
Целью статьи является разработка и научное обоснование теорети-
ко-методологических основ управления выбором перспективных на-
правлений опережающего инновационного развития промышленных 
предприятий. В статье разработаны: концептуальная схема управ-
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методы управления, информационное обеспечение, характер резуль-
татов. Уточнен состав, систематизация и схема взаимодействия 
механизмов, влияющих на выбор перспективных направлений опере-
жающего инновационного развития. Предложен критерий выбора, 
который отражает возможности предприятия развиваться в соот-
ветствии с мировыми и отраслевыми тенденциями инновационного 
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управления траекториями опережающего инновационного развития 
промышленных предприятий.
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The article is aimed at developing and scientific substantiating of theoretical-
methodological bases of management of choice of perspective directions of 
the advanced innovative development of industrial enterprises. The article 
elaborates: a conceptual scheme of management of the choice, reflecting 
interaction of information flows in the process of management; sequence 
and content of the choice management procedures, for each of which the 
management methods, information provision and the nature of results are 
defined. The composition, systematization and scheme of interaction of 
mechanisms influencing the choice of perspective directions of the advanced 
innovative development are clarified. The criterion of choice is proposed, 
which reflects the enterprise’s possibilities to develop in accordance with both 
the global and the sectoral tendencies of innovative development, as well as 
tendencies of its target markets development. The obtained results allow to 
form methodical bases of the trajectory management of the advanced inno-
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На процеси розвитку світової економіки в 
останні десятиліття істотно впливає пере-
хід до спадної хвилі V технологічного укладу,  

а також початок IV промислової революції [1]. Саме 
вони спричиняють кардинальні зміни у світовій еко-
номіці, які призводять до фактичної ліквідації тра-
диційних і виникнення нових галузей людської ді-
яльності, ініціюють техніко-технологічне оновлення 
у виробництві, побуті, методах організації людської 
діяльності тощо. Ці зміни можуть привести (і вже 
приводять) до соціально-економічних потрясінь у ба-
гатьох регіонах світу, проте вони і надають нові мож-
ливості для стрімкого економічного зростання. На-
самперед, у тих країнах, регіонах і галузях, які змогли 
правильно визначити пріоритети розвитку, перспек-
тивні з огляду на зовнішні та внутрішні умови, зуміли 
сформувати, розвивати і реалізовувати свої відносні 
конкурентні переваги. Як свідчить світовий досвід, 
саме в період зміни технологічних укладів, промис-
лових революцій тощо відкриваються можливості 
випереджаючого інноваційного зростання, що надає 
шанси для завоювання міцних ринкових позицій як 
окремим підприємствам, так і національним еконо-
мікам у цілому. З огляду на викладене актуалізується 
проблема визначення перспективних напрямів ви-
переджаючого інноваційного зростання для господа-
рюючих суб’єктів різних рівнів: держави, галузі, під-
приємства чи установи. 

Питання визначення пріоритетних напрямів 
інноваційного зростання в руслі концепції іннова-
ційного випередження досліджено у працях вітчиз-
няних і зарубіжних науковців. За останні роки питан-
ня економічного прориву та випереджального роз-
витку активно досліджується такими вченими, як:  
Р. Кленнер [2], М. Даулінг, А. Рамдорай, А. Ван де Вен 
[3], А. Ламіз, Д. Догерті [4], Л. Гілсон, у роботах яких 
розглядаються альтернативні підходи до управління 
інноваціями на підприємстві. Значний внесок у по-
силення теорії випереджаючого розвитку великих 
підприємств зробили роботи Г. Чесбро [5] та його по-
слідовників – М. Богерса, Б. Кассімана, Дж. Валентіні 
[6], які присвячені теорії відкритих інновацій. Базую-
чись на цій теорії, а також використовуючи приклади 
успішних компаній, Вім Ванхавербек [7] спробував 
розробити практичні рекомендації для малих і серед-
ніх підприємств щодо управління відкритими іннова-
ціями. Важливих результатів для розвитку вітчизня-
ної науки було отримано Москаленко О. М. [8], яка 
обґрунтувала сутність випереджаючого економічно-
го розвитку та його значення для суспільства. Полін-
кевич О. М. [9] проаналізувала чинники формування 
випереджального розвитку для суб’єктів господарю-
вання. Бурма Т. Г., Маказан Є. В. і Маринова К. Г. [10] 
розглянули питання економічної інтеграції України 
на шляху випереджаючого розвитку. Ягельська К. Ю. 
[11] розробила концепцію випереджаючого націо-
нального економічного розвитку.

Проте, незважаючи на чисельні напрацювання 
щодо розроблення концептуальних засад обґрун-
тування вибору пріоритетних напрямів випереджа-
ючого інноваційного зростання переважно на рівні 
національної економіки, недостатньо дослідженими 
залишилися питання управління вибором траєкто-
рій інноваційного розвитку на рівні окремих підпри-
ємств. Особливо це стосується галузі промисловос-
ті, яка значною мірою визначає напрямки розвитку 
НТП у національній економіці в цілому. 

Метою статті є розроблення і наукове обґрун-
тування теоретико-методологічних засад управління 
вибором перспективних напрямів випереджаючого 
інноваційного зростання промислових підприємств. 

Спираючись на результати системного критич-
ного аналізу та узагальнення напрацювань 
вітчизняних [8–11] і зарубіжних [2–7] науков-

ців, а також власних досліджень, автором було запро-
поновано концептуальну схему управління вибором 
перспективних напрямів випереджаючого інновацій-
ного розвитку промислового підприємства (рис. 1). 
Стрілками на схемі показано напрями потоків інфор-
мації, що враховується при прийнятті відповідних 
управлінських рішень.

Розглянемо основні елементи поданої на рис. 1 
схеми. Попередньо сформуємо групи елементів (бло-
ків на рис. 1) виходячи з основних завдань, які дозво-
ляє розв’язати кожна з груп. 

Згідно з [12], поєднання маркетингових прогно-
зів (блок 1) споживацького попиту на фактичних чи 
потенційних цільових ринках підприємств певної га-
лузі (групи суміжних галузей) з експертними оцінка-
ми тенденцій розвитку науки і техніки (блок 2) дозво-
ляє визначити перспективні напрями інноваційного 
розвитку галузі. 

Розглянемо сукупності методів, що застосову-
ються для складання маркетингових прогнозів. Зо-
крема, для прогнозування попиту на продукти (ви-
роби чи послуги), аналоги яких присутні на ринку, 
використовують: 
 суб’єктивні (журі управляючих, прогнозуван-

ня на базі минулих обсягів збуту, оцінки по-
казників); 

 об’єктивні (опитування намірів споживачів, 
аналіз рядів динаміки та історичних анало-
гій, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз 
кінцевого застосування, прогнозування на 
основі частки ринку підприємства, пробний 
маркетинг). 

Ці методи достатньо відомі [13], проте для про-
гнозування попиту на принципово нові товари, пря-
мих аналогів яким на ринку немає, вони є неприйнят-
ними. Для цього доцільно застосовувати інші методи. 

Зокрема, це методи, що націлені на опрацюван-
ня існуючих тенденцій (наприклад, змін потреб і за-
питів споживачів, мотивації їх поведінки відповідно 
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1. Маркетингові прогнози 
споживацького попиту на фактичних 

і потенційних цільових ринках

2. Експертні оцінки стану розвитку 
науки і техніки в галузі підприємства 

і суміжних галузях

3. Міжнародне зовнішнє 
макросередовище: 
– політико-правове;
– економічне;
– соціально-демографічне;
– природно-екологічне;
– техніко-технологічне

5. Міжнародне зовнішнє 
мікросередовище, 

його складові 

9. Потенціал інноваційного розвитку підприємства, 
у т. ч. його складові потенціали: ринковий, інноваційний, 

виробничо-збутовий

10. Управління 
вибором напрямів 
випереджаючого

інноваційного 
розвитку 

підприємства

4. Національне зовнішнє 
макросередовище: 
– політико-правове;
– економічне; 
– соціально-демографічне; 
– природно-екологічне; 
– техніко-технологічне

6. Інноваційна культура 
суспільства

7. Національне зовнішнє 
мікросередовище, 

його складові 

8. Інноваційна культура 
підприємства

Рис. 1. Схема управління вибором напрямів випереджаючого інноваційного розвитку підприємства
Джерело: авторська розробка.

до трансформаційних процесів в економіці України 
тощо) та надання рекомендацій стосовно майбут-
нього розвитку подій [14–17]: трендвотчінг, форсайт, 
трендспоттінг, трендхантинг, трендсеттінг. Також ви-
користовують: ситуаційне й імітаційне моделювання 
поведінки споживачів у сьогоденні та майбутньому 
(наприклад, при аналізі можливостей конверсійного 
використання технологій, застосовуваних у військо-
вій сфері); аналіз тенденцій розвитку науково-техніч-
ного прогресу, зміни технологічної, економічної, соці-
альної, політичної, культурної, правовий, екологічної 
й інших складових середовища господарювання [13]. 

Експертні оцінки тенденцій розвитку науки і 
техніки враховують поточний стан і тенденції зміни 
фаз економічних циклів, місце вітчизняної економіки, 
а також галузі підприємства (суміжних галузей) тощо 
всередині них, поточний рівень і тенденції розвитку 
науки і техніки в галузі підприємства (суміжних галу-
зей), можливості їх втілення в нові продукти, техноло-
гії їх виготовлення, методи управління тощо [12]. 

Для урахування неповної, неточної та супер-
ечливої інформації щодо напряму і сили факторів 
впливу доцільно застосовувати математичний апарат 
нечіткої логіки [18; 19]. 

Результати аналізу (блоки 1, 2), виконаного від-
повідно до викладеного вище: перелік можливих на-
прямів інноваційного розвитку в галузі підприємства 
або суміжних галузях. 

Далі їх конкретизують шляхом урахування по-
тенціалу інноваційного розвитку підприємства (бло-
ки 8, 9), а також факторів зовнішнього макро- і мікро-
середовища, що діють на фактичних чи потенційних 
цільових ринках: національних – блоки 4, 6, 7 або ж 
міжнародних – блоки 3, 5. 

На стадіях попереднього укрупненого аналізу 
для цього можна застосувати SWOT-аналіз. 
Його запропоновано проводити для кожного 

з виділених на попередньому етапі напрямів іннова-
ційного розвитку. Таким чином, відсікаються непри-
йнятні варіанти. Для тих, що залишилися, доцільно 
проаналізувати можливість розроблення та реаліза-
ції типу і конкретних варіантів стратегій інновацій-
ного розвитку. Обґрунтовано, що за базу вибору типу 
стратегії інноваційного розвитку запропоновано взя-
ти авторську класифікацію за відношенням до лідера 
інноваційного зростання [20]: захисна (наздоганяю-
чий розвиток); помірковано наступальна (розвиток 
на рівні лідера); агресивно наступальна (випереджа-
ючий розвиток). Для кожної стратегічної бізнес-оди-
ниці (стратегічної зони господарювання) обирають 
свій тип стратегії. 

Вибір конкретних варіантів стратегій доцільно 
здійснювати, беручи до уваги тип інноваційного біз-
несу, що його реалізує підприємство, а також ступінь 
радикалізації інноваційної діяльності, який, своєю 
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чергою, залежить від стану складових потенціалу ін-
новаційного розвитку (ПІР) аналізованого підприєм-
ства [21; 22]. 

Послідовність етапів управління вибором пер-
спективних напрямів випереджаючого інноваційно-
го зростання промислового підприємства, задіяні  
в цьому процесі методи, а також інформація, на осно-
ві якої приймають управлінські рішення, та їх резуль-
тати подано в табл. 1.

Слід зазначити, що інформація, на основі якої 
приймають зазначені в табл. 1 управлінські рі-
шення, повинна враховувати вплив комплексу 

механізмів, які стимулюють і регулюють інноваційну 
діяльність і інноваційний розвиток: 

1. Ринкових механізмів: економічних циклів  
(М. Кондратьева, С. Кузнеця, К. Жугляра, Д. Кітчина), 
ринкової конкуренції, рівноваги попиту та пропози-
ції, ринкового ціноутворення і т. п.

2. Механізмів державного регулювання і сти-
мулювання інноваційної діяльності: правові; органі-
заційно-економічні; планування; політичні; соціальні 
тощо.

3. Механізму формування і розвитку інновацій-
ної культури суспільства (держави) [23, с. 150–163].

4. Механізмів регулювання і стимулювання ін-
новаційної діяльності на підприємстві [24]: управ-
ління змінами [25]; випереджаючого розвитку [26]; 
організації інноваційної діяльності [27, с. 78–82]; фор-
мування інноваційної культури підприємства [23]; 
мотивації персоналу [28]; фінансування інноваційної 
діяльності [29, с. 197–206]; управління інноваційними 
ризиками [29, с. 144–186]; управління знаннями [30].

Схему впливу зазначених механізмів на вибір 
перспективних напрямів випереджаючого інновацій-
ного зростання промислових підприємств подано на 
рис. 2.

Таблиця 1

Характеристика етапів прийняття управлінських рішень 

Етап Методи Вхідна інформація Вихідна інформація

1. Визначення перспектив-
них напрямів інноваційно-
го розвитку галузі

Маркетингового прогнозу-
вання ринку інновацій різ-
ного ступеня радикалізації 
[13–17] 

– Суб’єктивні думки екс-
пертів;  
– об’єктивні оцінки ринко-
вих процесів;  
– оцінки існуючих тенден-
цій розвитку ринкових про-
цесів та дії факторів впливу

Прогнозні оцінки потреб  
і запитів споживачів + Про-
гнозні оцінки розвитку 
науки і техніки = Можливі 
напрями інноваційного 
розвитку в галузі підприєм-
ства або суміжних галузях

Експертної оцінки тенден-
цій розвитку науки і техніки 
у галузі підприємства  
(суміжних галузях), [12]

стан і тенденції зміни еко-
номічних циклів, місце 
національної економіки, га-
лузі у них, рівень і тенденції 
розвитку науки і техніки у 
галузі, можливості їх втілен-
ня у інноваційні продукти

2. Відбір напрямів іннова-
ційного розвитку, прийнят-
них для підприємства

SWOT-аналіз, окремо для 
національного та міжна-
родних ринків (для кожно-
го з напрямів, відібраних на 
етапі 1)

– Результати етапу 1;  
– характеристики макро-  
і мікросередовища;  
– характеристики ПІР під-
приємства

Прийнятні для підприєм-
ства напрями інноваційно-
го розвитку

3. Вибір типу стратегії інно-
ваційного розвитку

Порівняння з лідером інно-
ваційного зростання [20]

Результати етапу 2;  
– оцінки ступеня іннова-
ційності підприємства та 
лідера ринку 

Стратегії певних типів для 
кожної СБО (СЗГ)

4. Вибір конкретних варіан-
тів стратегій інноваційного 
розвитку

Методичній підхід до вибо-
ру варіанту інноваційного 
процесу [21; 22] 

Результати етапу 3;  
– тип інноваційного бізнесу 
підприємства;  
– ступінь радикалізації ін-
новаційної діяльності

Варіанти стратегій для кож-
ної СБО (СЗГ)

Урахування неповної,  
неточної та суперечливої 
інформації щодо напряму і 
сили факторів впливу  
(на усіх етапах)

Математичний апарат  
нечіткої логіки [18; 19]

Об’єктивні чи суб’єктивні 
кількісні оцінки факторів 
впливу 

Кількісні оцінки варіантів 
рішень

Джерело: авторська розробка.
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Автором зроблено висновок, що управління ви-
бором напрямів випереджаючого інноваційного роз-
витку промислового підприємства базується на про-
гнозах: 

1. Світових тенденцій розвитку науки і техніки, 
а також інших складових зовнішнього макросередо-
вища.

2. Тенденцій розвитку науки і техніки, а також 
інших складових зовнішнього макросередовища на 
ринках підприємств конкретної галузі промисловості 
(суміжних галузей).

3. Тенденцій зміни параметрів зовнішнього 
мікросередовища на цільових ринках аналізованого 
підприємства – національних чи зарубіжних. 

Фактично, основним критерієм вибору є сту-
пінь відповідності можливостей підприємства (його 
потенціалу інноваційного розвитку) розвиватися у 
відповідності до тенденцій 2 і 3, при цьому можли-
вості розвитку галузі повинні відповідати або ж ви-
переджати тенденцію 1. 

Відповідно до цього і слід формувати критері-
альну базу і систему показників управління вибором 
перспективних напрямів випереджаючого інновацій-
ного розвитку промислового підприємства.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи викладене, автором:
1. Розроблено концептуальну схему управління 

вибором перспективних напрямів випереджаючого 
інноваційного розвитку промислового підприємства, 
яка відображає взаємодію інформаційних потоків  
у процесі управління.

2. Розроблено методологічний підхід до визна-
чення послідовності та змісту процедур управління 
вибором перспективних напрямів випереджаючо-
го інноваційного зростання промислового підпри-

ємства. Для кожної з процедур окреслено задіяні  
в цьому процесі методи, визначено види інформації, 
на основі якої приймають відповідні управлінські рі-
шення, а також види результуючих даних.

3. Уточнено склад і систематизацію, а також ви-
значено схему взаємодії механізмів, що впливають 
на вибір перспективних напрямів випереджаючого 
інноваційного розвитку промислового підприємства.

4. Показано, що вибір напрямів випереджаю-
чого інноваційного розвитку базується на прогнозах 
трьох видів: світових тенденцій інноваційного роз-
витку; галузевих тенденцій інноваційного розвитку; 
тенденціях розвитку ринкових процесів на цільових 
ринках (національних і міжнародних) промислового 
підприємства. На цій основі запропоновано осно-
вний критерій вибору перспективних напрямів.

Отримані результати розвивають теорію інно-
ваційного менеджменту організацій у частині погли-
блення теоретико-методологічних засад управління 
інноваційним розвитком промислових підприємств 
в руслі концепції інноваційного випередження. 

Подальші дослідження мають бути спрямова-
ними на розроблення методичних засад управління 
вибором випереджаючих траєкторій інноваційного 
прискорення промислових підприємств.                 
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