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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Перспективи розвитку країни у світовому господарстві 

зумовлені її конкурентоспроможністю. Сталий розвиток у довготерміновому 

періоді насамперед залежить від впровадження зарубіжного досвіду управління 

інноваційним розвитком передових країн, дією чинників, що спрямовані на 

підтримку освоєння передових досягнень вітчизняної техніки і науки, технології. 

Інноваційні чинники є визначальними для підвищення конкурентоспроможності 

економіки країни і слугують прискоренню інноваційного процесу та розвитку, 

ефективності функціонування інноваційної системи.  

Прояв негативних тенденцій розвитку економіки України свідчить про 

відсутність системного підходу до управління інноваційним розвитком. Така 

ситуація ініціює питання формування інноваційної стратегії на всіх рівнях 

господарювання, що стане ефективним інструментом розроблення та втілення 

системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни для 

стимулювання її інноваційного та соціально-економічного розвитку. Інноваційний 

розвиток є рушійною силою, яка спроможна забезпечити економічну незалежність 

України, подолати разючий розрив із розвиненими конкурентоспроможними 

державами. Це обгрунтовує актуальність розроблення теоретико-методологічних 

основ формування інноваційних стратегій, врахування чинників, важелів та 

інструментів підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Серед зарубіжних учених, які аналізували та вивчали проблеми підвищення 

конкурентоспроможності окремих країн, назвемо Д. Еванса, П. Кругмана,            

Б.-А. Ландвела, М. Портера, К. Прахалада, Дж. Робінсона, Г. Хамела, К. Фрімена 

та ін. Вітчизняна економічна наука збагатилась низкою нових вагомих досліджень 

щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки. На особливу 

увагу заслуговують наукові праці українських мислителів Л. Балабанової,             

Я. Базилюка, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Гринів, І. Мойсеєнко,      

В. Павлова, О. Стефанишин, О. Чернеги, А. Чухно, Н. Чухрай та низка ін.  

Проблеми теорії інновацій, вплив інноваційного розвитку та стан економіки 

держави перебували в полі зору таких видатних зарубіжних професійних 

економістів: Ф. Агійона, М. Кондратьєва, Я. Кука, Р. Купера, П. Майєрса,             

X. Менша, П. Ромера, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісса, Й. Шумпетера.  

Питанням стратегічного інноваційного розвитку, формування інноваційних 

стратегій присвячені праці С. Валдайцева, Л. Водочека, П. Друкера,  Г. Менша,    

Р. Фостера, Ф. Хайека та ін. З українських науковців, які досліджували проблеми 

інноваційного розвитку та розроблення інноваційних стратегій, назвемо                  

І. Алєксєєва, О. Амошу, Ю. Бажала, Б. Буркинського, А. Гречан, М. Денисенка,   

Я. Жаліло, В. Захарченка, С. Ілляшенка, М. Крупку, О. Лапко, Б. Малицького,     

О. Макару, І. Маркіну, Ж. Поплавську, В. Семиноженка, Л. Федулову,                   

А. Яковлєва, О. Шкіня та ін. Теоретичні та практичні основи державного 

регулювання інноваційного розвитку національної економіки стали підвалиною 

досліджень плеяди вітчизняних науковців, таких як Т. Бова, В. Бондарчук,            

А. Дєгтяр, І. Луциків, І. Михасюк,  М. Скиба, І. Юхновський та ін. 

Сьогодні створено вагому теоретичну базу для аналізу інструментів 
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підвищення конкурентоспроможності національних економік та місця і ролі 

інноваційних стратегій. Водночас багато аспектів цієї проблеми розроблено 

недостатньо. Зокрема, дискусійним і таким, що потребує дослідження, є 

тлумачення системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни, не 

створено теоретико-методологічних основ взаємоузгодження формування 

інноваційних стратегій на різних рівнях національної економіки в системі 

підвищення конкурентоспроможності економіки. Актуальність, теоретична і 

практична значущість цих проблем, недостатній рівень їхнього вивчення й 

теоретико-методологічної розробленості зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи, її мету, завдання, логіку та послідовність наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до основних напрямів наукових досліджень Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Східноєвропейського 

університету імені Лесі Українки, наукового журналу “Економіка і Фінанси”. 

Зокрема, здобувач є співвиконавцем таких науково-дослідних тем: “Управління 

структурно-інноваційними процесами в регіоні” (номер держ. реєстрації 

0112U005141), у межах якої обґрунтовано теоретичні положення необхідності 

формування системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни як 

фундаментальної бази інноваційної економіки, досліджено зарубіжний досвід 

розроблення інноваційної моделі економічного розвитку країни, виявлено вплив 

чинників конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на рівень ВВП 

України, удосконалено процес діагностики перешкод інноваційному розвитку; 

“Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною 

діяльністю підприємств” (номер держ. реєстрації 0113U007514), у межах якої 

досліджено індикатори продуктивності капіталу України та їхній вплив на 

впровадження інноваційних процесів, вироблено бачення щодо формування й 

реалізації стратегічних напрямів інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання України; “Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в 

умовах обмежених фінансових ресурсів” (номер держ. реєстрації 0111U002145), у 

межах якої розроблено теоретико-методичний підхід до формування інноваційної 

стратегії суб’єктів господарювання з урахуванням системи індикаторів. 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є формування 

теоретичних і методологічних основ створення інноваційних стратегій у системі 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах 

та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо стратегічного управління 

інноваційним розвитком на всіх рівнях господарювання.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

- з’ясувати соціально-економічну сутність інноваційного розвитку й 

інноваційних стратегій;  

- виявити теоретичні основи формування системи підвищення 

конкурентоспроможності як фундаментальної бази інноваційної економіки; 

- розкрити науково-методологічне підґрунтя стратегічного управління 

інноваційним розвитком на всіх рівнях національної економіки;      
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- уточнити й доповнити класифікацію інноваційних стратегій, 

систематизувати інструментарій методології аналізу; 

- розробити теоретичні основи щодо встановлення взаємозв’язку чинників 

підвищення конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на різних 

рівнях управління; 

- обґрунтувати класифікацію умов функціонування національного 

середовища й інноваційного розвитку економічних суб’єктів; 

- дослідити зарубіжний досвід підвищення конкурентоспроможності 

економіки країни та впровадження методів регулювання інноваційної розвитку 

з метою його адаптації в Україні; 

- удосконалити математичний інструментарій дослідження впливу чинників 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на економічне зростання 

країни; 

- провести ідентифікацію та діагностику перешкод інноваційному розвитку 

суб’єктів господарювання, явищ, подій і ситуацій, що уможливлюють появу 

перешкод в інноваційній діяльності; 

- окреслити процес створення підсистеми управління усуненням перешкод 

інноваційному розвитку суб’єктами господарювання; 

- визначити наукові-методологічні основи формування та вибору 

інноваційної стратегії суб’єктів господарювання; 

- розробити економіко-математичні засоби ухвалення управлінських 

рішень щодо вибору оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції 

суб’єктами господарювання; 

- побудувати модель оцінювання результатів державної політики в напрямі 

формування інноваційної стратегії національної економіки на підставі 

нейромережевого моделювання; 

- запропонувати стратегічні орієнтири державної підтримки інноваційного 

розвитку як компоненти системи підвищення конкурентоспроможності економіки 

України; 

- обґрунтувати домінанти підвищення конкурентоспроможності економіки 

на основі формування системи інформаційно-аналітичного середовища 

інноваційної діяльності. 

Об’єктом дослідження є процеси інноваційного розвитку економіки 

України. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та організаційно-практичні 

проблеми формування інноваційних стратегій у системі підвищення конкуренто-

спроможності національної економіки.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

праці класиків теорії конкурентоспроможності, стратегічного управління 

інноваційним розвитком, державного регулювання інноваційної діяльності.   

З метою вирішення завдань наукового дослідження в дисертації застосовано 

загальнонаукові теоретичні методи: узагальнення, пояснення, групування, 

класифікації – для аналізу поглядів учених-економістів щодо об’єкта дослідження 

та формулювання висновків проведеного контент-аналізу першоджерел; аналізу та 
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синтезу – для уточнення основних наукових категорій дослідження, 

обґрунтування нових понять і категорій, законів, принципів у разі вирішення 

завдань дослідження; схематичного та графічного зображення – для наочного 

подання отриманих результатів дослідження й аналітичних даних; 

нейромережевого моделювання та прогнозування – для розроблення моделей і 

побудови прогнозу інноваційного розвитку економіки України у стратегічній 

перспективі. У процесі вирішення завдань дослідження використано також 

спеціальні методи наукового пізнання: формально-логічний – для розроблення 

методики вибору інноваційної стратегії суб’єктів господарювання, визначення 

чинників впливу на конкурентоспроможність економіки; порівняння, 

порівняльного аналізу, статистичний – для комплексного економічного 

оцінювання стану інноваційної діяльності та рівня конкурентоспроможної 

економіки України; економіко-математичного моделювання – для розроблення 

оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції суб’єктами 

господарювання;  кореляційно-регресійного аналізу – для розроблення 

економетричної моделі впливу чинників конкурентоспроможності за 

інноваційною компонентою на ВВП України; анкетування та експертної оцінки – 

для з’ясування проблем і визначення чинників та перешкод інноваційному 

розвитку суб’єктів господарювання, вагомості критеріїв оцінювання і вибору 

інноваційної стратегії суб’єктів господарювання. Опрацювання отриманих даних 

виконано із застосуванням сучасних інформаційних технологій.  

Інформаційною базою дисертації стали законодавчі акти Верховної Ради 

України, програмні документи Кабінету Міністрів України, Європейського 

Союзу, постанови органів виконавчої влади України; дані Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, Державної служби статистики 

України, аналітичні матеріали міжнародних організацій; дані обліку й звітності 

підприємств України, результати проведених експертних оцінок та анкетних 

опитувань; матеріали періодичних видань, інтернет-ресурсів тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формуванні теоретико-

методологічних положень до комплексного вирішення проблем створення 

інноваційних стратегій у системі підвищення конкурентоспроможності економіки 

України у сучасних умовах, зокрема: 

уперше:   

– запропоновано наукову гіпотезу, відповідно до якої основою для 

економічного зростання національної економіки має стати впровадження системи 

підвищення конкурентоспроможності економіки та формування інноваційних 

стратегій за системною методологією, яка враховує внутрішню будову 

економічних систем і рівні стратегічного управління інноваційним розвитком, що 

дає змогу доповнити концепції конкурентоспроможності завдяки застосуванню 

багаторівневого комплексу економічних важелів впливу на всіх структурних 

рівнях, інструментів стратегічного управління інноваційним розвитком, системи 

чинників конкурентоспроможності за інноваційною компонентою, створення 

умов функціонування національного середовища, інноваційного розвитку 

економічних суб’єктів; 
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– застосовано метод моделювання інноваційних процесів на основі 

інструментарію нейронних мереж для інформаційно-аналітичного забезпечення 

формування інноваційних стратегій, що полягає в уточненні параметрів змін в 

інноваційній політиці держави, зокрема частки видатків державного бюджету на 

освіту, фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

(НДДКР) та інноваційної діяльності, обсягу інвестицій в основний капітал і 

державних інвестицій у відсотках до валового внутрішнього продукту (ВВП) з 

позиції відповідності інноваційній економіці; обґрунтовано послідовність етапів 

процесу формування інноваційної стратегії та втілення напрямів інноваційного 

розвитку країни на підставі побудови системи прогнозів, що дає змогу підвищити 

якість ухвалення управлінських рішень; 

– розроблено науково-методичні положення щодо формування оптимальної 

стратегії виробництва інноваційної продукції суб’єктів господарювання на засадах 

економіко-математичного моделювання за умов невизначеності ринкового 

середовища, де враховано витрати, яких зазнають суб’єкти господарювання 

внаслідок виготовлення, зберігання, транспортування базової продукції, додаткові 

витрати в разі розроблення і виготовлення інноваційної продукції та додаткові 

кошти для зменшення очікуваних збитків від зазначених причин, що має 

практичне значення в контексті стратегічного управління інноваційним розвитком 

суб’єктів господарювання;  

удосконалено: 

– процес ідентифікації та вибору чинників конкурентоспроможності за 

інноваційною компонентою для виявлення їхнього впливу на ВВП України, що, 

на відміну від наявних, ґрунтується на застосуванні методу виробничих функцій і 

кореляційно-регресійного аналізу та дає змогу проаналізувати різні варіанти 

пошуку й оцінювання управлінських рішень для підвищення ефективності 

економічного розвитку та охарактеризувати інтенсивність переходу вітчизняної 

економіки на інноваційний шлях розвитку; 

– класифікацію умов функціонування національного середовища й 

інноваційного розвитку економічних суб’єктів з виділенням таких ознак, як 

підготовленість до інновацій, генезис інновацій, підґрунтя генезису інновацій і 

впливу чинників підвищення конкурентоспроможності, модель та система 

управління, регулювання національною економікою й інноваційна політика, 

рівень змін, новизни й інтенсивності, імпульсу до інновацій та систематизацію 

розвитку економіки країни. Наведені класифікації, на відміну від поширених, 

орієнтовані на вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності та 

формування інноваційних стратегій на всіх рівнях управління; 

–  теоретичні основи щодо встановлення взаємозв’язку чинників підвищення 

конкурентоспроможності на різних рівнях управління за інноваційною 

компонентою, структуризації основних чинників, що визначають 

конкурентоспроможність на мезо- та макрорівні у часових координатах, 

систематизації чинників підвищення конкурентоспроможності; виявлено, що ці 

чинники, утворюючи систему, впливають на взаємозалежність наявних 

конкурентних переваг і формування нових, а завдяки системному створенню та 
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застосуванню інновацій у всіх сферах життєдіяльності отримані переваги 

зумовлюють синергетичний ефект; 

–   класифікацію центральних та інституціональних інноваційних стратегій, 

яка, на відміну від поширених, дає змогу визначити їхню роль у вирішенні 

проблем стратегічного управління інноваційним розвитком країни, суб’єктів 

господарювання, окреслити напрями інноваційної діяльності та політики; 

запропоновано й аргументовано методологічне підґрунтя формування 

інноваційних стратегій, яке може бути корисним для втілення головних 

напрацювань дослідження суб’єктами управлінського впливу на всіх рівнях 

національної економіки; 

– організаційно-методологічний підхід щодо формування та вибору 

інноваційної стратегії суб’єктів господарювання, у якому, на відміну від наявних, 

запропоновано 1) процес розроблення інноваційної стратегії суб’єктів 

господарювання за заданих умов, масштабу чинників впливу на їх інноваційну 

діяльність; 2) інструментарій для комплексного дослідження зовнішнього та 

внутрішнього середовищ суб’єктів господарювання на основі сформованої 

системи показників (стратегічного інноваційного потенціалу, інноваційної 

інтенсивності, ризиків інноваційної діяльності, технічного капіталу), що 

забезпечує вирішення практичних проблем у разі втілення різних видів інновацій;  

– систему інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності, 

яка, на відміну від наявних, орієнтована на поєднання різних видів електронного 

бізнесу в інноваційній сфері в єдиний інноваційно-інформаційний простір, 

спрямований на підтримку інноваційного розвитку всіх видів підприємництва, 

удосконалення організації інноваційного процесу та засобів комерціалізації 

результатів інтелектуальної праці, поліпшення інформаційної взаємодії, що дає 

змогу забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку середовища інноваційної 

діяльності та консолідацію інформаційних ресурсів для всіх суб’єктів 

інноваційного процесу; 

– теоретико-методологічне підгрунтя формування підсистеми управління 

усуненням перешкод інноваційному розвитку суб’єктів господарювання, у яких, 

обґрунтовано мету, властивості та структуру підсистеми, її головні завдання та 

підзавдання, принципи, функції та систему забезпечення, що дає змогу поліпшити 

процес розроблення інноваційної стратегії суб’єктів господарювання з метою 

досягнення їхнього стійкого положення на ринку та стабільно стійких результатів 

діяльності за будь-яких економічних, політичних і соціальних змін у країні; 

– систематизацію перешкод інноваційному розвитку суб’єктів 

господарювання, які доцільно розрізняти за причинами, суттю та в деталізованому 

ракурсі, через призму явищ, подій і ситуацій, часової та просторової структури, 

що дало змогу розробити класифікацію явищ, подій і ситуацій, які уможливлюють 

перешкоди інноваційному розвитку суб’єктами господарювання, процес 

подолання труднощів, які становлять загрозу інноваційному розвитку суб’єктами 

господарювання та сприяє вдосконаленню процесу ухвалення рішень щодо 

формування інноваційної стратегії суб’єктів господарювання; 
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набули подальшого розвитку: 

– уточнення понятійно-категорійного апарату дослідження та розглянуто 

таке: “інноваційну стратегію” як головну стратегію якісного зростання соціально-

економічної системи, довільний новий інструмент чи метод досягнення 

сформульованих стратегічних інноваційних цілей діяльності (інноваційного 

розвитку в перспективі, зростання попиту, конкурентоспроможності), яка 

зорієнтована у бік безперервного розвитку економічного суб’єкта, впровадження 

інновацій у різних формах і сферах його діяльності; “інноваційний розвиток” як 

системний процес структурного вдосконалення національної економіки, який 

отримують зазвичай завдяки практичній реалізації нових знань для збільшення 

обсягів суспільного виробництва товарів і послуг, поліпшення якості суспільного 

продукту, підвищення конкурентоспроможності країни, прискорення науково-

технічного та соціального прогресу в суспільстві; 

– наукові основи підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки, що, на відміну від наявних, передбачають розроблення рекомендацій 

щодо досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності економіки з 

урахуванням взаємовідношення та співзалежності інноваційних стратегій і 

моделей формування інноваційної економіки, напрямів державної інноваційної 

політики, особливостей розроблення національної та регіональних 

інноваційних стратегій, економічних засобів впровадження державної 

інноваційної політики для налагодження функціонування національної та 

регіональних інноваційних систем, основних спрямувань державного 

регулювання інноваційної діяльності;  

– теоретико-методологічні положення стратегічного управління 

інноваційним розвитком, яке, на відміну від поширених, грунтується на 

визначенні інноваційного розвитку як ключового напряму підвищення 

ефективності й конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та враховує 

завдання, принципи й цілі стратегічного управління інноваційним розвитком; 

передбачає виокремлення системи стратегоутворювальних чинників формування 

інноваційної стратегії, напрямів підвищення конкурентоспроможності; окреслює 

функціональні стратегії з урахуванням інноваційної компоненти, види, ознаки, 

комплекс заходів щодо формування і реалізації інноваційної стратегії у системі 

стратегічного управління інноваційним розвитком; 

–  аргументація можливостей адаптивного застосування зарубіжних  

інструментів формування інноваційної стратегії й інноваційної політики, 

регулювання інноваційної діяльності, що сприяє структуризації чинників, які 

впливають на конкурентоспроможність провідних країн і розвиток інноваційної 

діяльності, на сприятливі та стримувальні; виділення особливостей 

функціонування окремих країн під час переходу до інноваційної моделі розвитку; 

використання зарубіжних методів на основі впровадження форм стимулювання 

інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-

методологічні положення та науково-практичні рекомендації дають змогу 

підвищити конкурентоспроможність економіки України на підставі сформованих 
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інноваційних стратегій, їх використовують у своїй діяльності органи виконавчої та 

законодавчої влади на державному і регіональному рівнях національної 

економіки, а також керівники виробничих підприємств, учені та викладачі в 

навчальному процесі – на локальному рівні. 

Основні науково-прикладні розробки та рекомендації впроваджено на 

державному рівні в діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції – методичні підходи до процесу формування інноваційної 

стратегії та втілення напрямів інноваційного розвитку країни на основі 

нейромережевої моделі, рекомендації щодо ефективного скерування бюджетних 

коштів на науково-технічну й інноваційну діяльність з метою стимулювання 

економічного зростання країни (довідка про впровадження № 04-17/16-489 

(89350) від 13.04.2016 р.); Міністерства фінансів України – науково-методичні 

рекомендації щодо способів підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів у науково-технічній та інноваційній діяльності, отримані внаслідок 

модельного оцінювання результативності вітчизняної державної науково-

технічної й інноваційної політики (довідка про впровадження № 451-03/1038 від 

03.03.2016 р.); Львівської обласної державної адміністрації – науково-методичні 

рекомендації щодо формування інформаційно-аналітичного середовища 

інноваційної діяльності (довідка про впровадження № 1-21-607 від 14.03.2016 р.); 

Волинської обласної ради – удосконалення організації процесу підтримки 

інноваційної діяльності в регіоні та економічні засоби втілення інноваційної 

політики для налагодження функціонування національної та регіональної 

інноваційної систем з метою підвищення конкурентоспроможності економіки 

(довідка про впровадження № 205/33/2-16 від 18.04.2016 р.). 

Науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення напрямів 

оптимального вибору інноваційної стратегії, зумовлюючи виробництво й 

реалізацію конкурентоспроможної продукції, процесу інноваційного розвитку 

суб’єктів господарювання через послідовність усунення перешкод інноваційному 

розвитку, формування політики управління усуненням перешкод використано у 

діяльності ТОВ “Завод Електронпобутприлад” (довідка про впровадження 

№ 59/55 від 17.02.2016 р.), ПАТ “Іскра” (довідка про впровадження № 11/34 від 

05.02.2016 р.). 

Теоретико-методологічні положення дослідження використовують у 

навчальному процесі Львівського національного університету імені Івана Франка 

в ході викладання дисциплін “Управління інноваціями”, “Стратегічне управління” 

(довідка № 54-4 від 06.01.2015 р.); факультету економіки, менеджменту та 

міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка в ході 

викладання дисципліни “Інноваційний менеджмент” (довідка № 43 від 

30.03.2016 р.). 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею 

здобувача, у якій викладено авторські підходи щодо формування інноваційних 
стратегій у системі підвищення конкурентоспроможності економіки країни та 
науково-практичні рекомендації щодо стратегічного управління інноваційним 
розвитком. У дисертації використано лише ті положення наукових праць, 
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опублікованих у співавторстві, які отримано автором особисто.  
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

результати прикладних досліджень, викладені в дисертації апробовано на 
13 науково-практичних конференціях, у тому числі: одній міжвузівській: 
“Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації 
економіки” (м. Рівне, 2006 р.); однієї всеукраїнської: “Наукова спадщина 
професора Злубка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної 
науки в Україні” (м. Львів, 2011 р.); 11 міжнародних: “Економічна система 
України: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Львів, 2005 р.); “Економічна організація 
та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” (м. Київ, 2007 р.); 
“Образованието и науката на XXI век” (м. Софія, 2012 р.); “Модернізація та 
суспільний розвиток економіки країни” (м. Сімферополь, 2013 р.); “Актуальные 
проблемы экономики в XXІ веке: причины и решения” (м. Санкт-Петербург, 2013 
р.); “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, 
ефективність” (м. Київ, 2014 р.); “Стратегічні імперативи сучасного менеджменту” 
(м. Київ, 2014 р.); “Veda a technologie: krok do budoucnjsti – 2014” (м. Прага, 2014 
р.); “Економіка і управління в умовах глобалізації” (м. Донецьк, 2014 р.); 
“Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, 
суспільство” (м. Львів, 2015 р.); “Створення сильної економіки країни: проблеми 
та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 2016 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 52 наукових праць 
загальним обсягом 133,74 д. а., з яких 52,42 д. а. належать особисто автору: 
авторська монографія, 5 колективних монографій, навчальний посібник, 
32 наукові статті: 26 у наукових фахових виданнях України, 6 у зарубіжних 
виданнях, у тому числі 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз; 13 публікацій за матеріалами конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел (505 найменувань на 47 сторінках) та 18 
додатків (на 65 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 519 сторінок, 
основний зміст викладений на 400 сторінках і містить 68 таблиць та 67 рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету 

та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, наведено 

відомості про апробацію, публікації за темою наукової праці, її структуру та обсяг.   

Перший розділ – “Теоретико-методологічні основи формування 

інноваційних стратегій у системі підвищення конкурентоспроможності 

економіки України” – присвячений дослідженню теоретико-методологічних 

проблем формування інноваційних стратегій, системи підвищення 

конкурентоспроможності економіки й інноваційної політики держави. 

На підставі аналізу наукової літератури простежено еволюцію поглядів на 

зміст таких дефініцій: “інноваційна стратегія”, “інноваційний розвиток”, 

“стратегічне управління інноваційним розвитком”, “конкурентоспроможність 

економіки країни”, “система підвищення конкурентоспроможності економіки 
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країни”, “інноваційна економіка”. Контент-аналіз понятійно-категорійного 

апарату свідчить про наявність розбіжностей у трактуванні цих понять. Це дало 

змогу розширити термінологічну базу для практичного застосування.  

За результатами структурно-логічного аналізу визначено та сформульовано 

наукову гіпотезу, відповідно до якої основою для економічного зростання 

національної економіки має стати впровадження системи підвищення 

конкурентоспроможності економіки та формування інноваційних стратегій за 

комплексною методологією, яка враховує внутрішню будову економічних систем 

і рівні стратегічного управління інноваційним розвитком. Головна ідея гіпотези 

полягає в доповненні концепції конкурентоспроможності багаторівневого 

комплексу економічних важелів впливу на всіх структурних рівнях, інструментів 

стратегічного управління інноваційним розвитком, системи чинників 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою, створення умов 

функціонування національного середовища, інноваційного розвитку економічних 

суб’єктів. Елементами цієї системи є цільова, керована, керівна та забезпечувальна 

підсистеми (рис. 1). Економіці України притаманна складна організаційна 

структура стратегічного управління інноваційним розвитком (рис. 2), яка містить 

значну кількість міністерств, агентств, служб, проте жодна з цих структур не є 

відповідальною за інноваційну політику як єдиний представник уряду. 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок компонентів системи підвищення  

конкурентоспроможності економіки країни  
Джерело: розробка автора  

 

У цьому розділі на підставі порівняльного, морфологічного та системного 

аналізу наукових джерел систематизовано, виконано порівняльну змістову 

характеристику, визначено недоліки і переваги категорій, принципів, методів, 

інструментів стратегічного управління інноваційним розвитком, їхні особливості 

застосування на різних рівнях національної економіки. 

Зазначено, що для підвищення конкурентоспроможності економіки  

потрібно формалізувати процес теоретико-методологічних основ стратегічного 

управління інноваційним розвитком. 

Цільова підсистема 

(глобальна і локальні цілі) 

Керована  
підсистема – національне  
середовище, інноваційна  

діяльність і 
 розвиток  

Керівна  
підсистема –  

суб’єкти  
 інноваційної  

діяльності  

Важелі, інструменти  Умови, чинники 

 

Забезпечувальна підсистема   

Макрорівень 

Мезорівень 

Мікрорівень 
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Автором з’ясовано, що в Україні відсутній системний підхід до стратегічного 

управління інноваційним розвитком на всіх рівнях національної економіки. 

Формування інноваційної стратегії – це системний процес, що дає змогу на 

підставі стратегічного мислення проаналізувати зміст умов, у яких працюють 

суб’єкти господарювання, галузі, регіони тощо, визначити місію, стратегічні 

інноваційні цілі та завдання, виявити основні напрями та превентивні заходи 

інноваційного розвитку за максимального використання всіх можливих ресурсів.  

 
Рис. 2. Система підвищення конкурентоспроможності економіки в контексті 

рівнів стратегічного управління інноваційним розвитком   
Джерело: розробка автора  

 

Доведено, що в процесі розроблення інноваційних стратегій необхідно 

враховувати цілі, завдання, методи, притаманні кожному рівню системи, а 

сукупність важелів та інструментів державного управління інноваційним 

розвитком за збалансованого підходу сприятимуть підвищенню конкурентоспро-

можності економіки країни загалом. 

Обов’язковою умовою ефективного формування інноваційних стратегій є 

виокремлення етапів, методології, відповідних положень. Здійснено розкриття 

характеристик, видів інноваційних стратегій. Дисертантом запропоновано 

узагальнену схему формування інноваційних стратегій у системі підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни на підставі синхронізованих 

(горизонтально-вертикальних) блоків, базовим положенням якої є те, що 

інноваційні стратегії утворюють ієрархічну систему з взаємопов’язаними 

елементами і ця система має відповідати системі національної економіки, 

Рівень системи 

Макрорівень 
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(регіональний/ 
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освіти. Департамент економіки та фінансування. 
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об’єднуючи макро-, мезо- та мікроекономічні рівні, зі специфічними цілями, 

завданнями, принципами та методами їхнього розроблення для кожного рівня і 

компонентів системи (рис. 3).  

Аргументовано та запропоновано типологію інноваційних стратегій з 

урахуванням рівня ухвалення управлінських рішень щодо створення і втілення 

інновацій, напрямів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, цілей і 

чинників інноваційного розвитку, способів впровадження інновацій, характеру 

поведінки на ринку, вирішення екологічних проблем і розвитку ринку. 

    

Рис. 3. Узагальнена схема формування інноваційних стратегій у системі 

підвищення конкурентоспроможності  економіки країни  
Джерело: розробка автора  

  

На підставі виконаних фундаментальних досліджень, з урахуванням  

емпіричних питань інноваційного розвитку України, в дисертації вперше 

розроблено класифікацію умов, за яких формується національне середовище та 

відбувається інноваційний розвиток суб’єктів господарювання: залежно від 

підготовленості до інновацій, генезису інновацій, підґрунтя генезису інновацій і 

впливу чинників конкурентоспроможності, моделі та системи управління і 

регулювання національною економікою й інноваційної політики, рівня змін, 

новизни та інтенсивності, імпульсу до інновацій.  

                          Система  підвищення                        конкурентоспроможності 
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У дисертаційній роботі запропоновано класифікацію та надано 

характеристику чинників підвищення конкурентоспроможності економіки країни, 

відображено їх взаємозв’язок на різних рівнях управління. Виявлено, що ці 

чинники, утворюючи систему, впливають на взаємозв’язок наявних конкурентних 

переваг і формування нових, а завдяки системному створенню та застосуванню 

інновацій у всіх сферах життєдіяльності отримані переваги зумовлюють 

синергетичний ефект. Вагомість цих чинників та їхнє співвідношення на різних 

етапах розвитку змінюються. Їхній вплив на економічний об’єкт потрібно вивчати 

комплексно, оскільки всі чинники поєднанні між собою та взаємозалежні. 

На підґрунті проведених теоретичних досліджень та з урахуванням 

практичних проблем соціально-економічного й інноваційного розвитку 

удосконалено структуризацію інноваційної економіки та наведено класифікацію 

розвитку економіки країн за такими ознаками: вид зростання, тип і моделі 

науково-інноваційного розвитку, напрям і результат, джерело та засоби розвитку. 

Зазначені види розвитку економіки не потрібно відбирати як єдині для всієї 

економіки, а вони мають бути взаємно доповнені. Поряд із наздоганяльним та 

випереджувальним типами поступу держав виділено лідерний тип, який 

притаманний країнам, що вийшли на передові щодо інших держав позиції. 

Підґрунтям усіх форм розвитку постають інноваційна стратегія й інноваційний 

розвиток, без яких неможливе економічне зростання, сталий чи інший розвиток. 

З’ясовано, що погляди Уряду України щодо створення та втілення 

концептуальних положень інноваційного розвитку економіки держави є 

декларативними та не дають очікуваного результату. Для вирішення науково-

практичних проблем у дисертації виокремлено різні варіанти державної 

інноваційної політики, наведено стратегічні напрями й орієнтири інноваційної 

політики України, що спрямовані на розвиток інноваційної діяльності в 

підприємницькому секторі, запропоновано процес узгодження державної 

інноваційної стратегії та політики. Для успішного управління та регулювання 

інноваційної діяльності важливим є ефективне застосування методів прямого та 

непрямого державного стимулювання інноваційного процесу. 

У другому розділі – “Економічна оцінка інноваційного розвитку та 

конкурентоспроможності економіки України” – проаналізовано досвід  

зарубіжних країн, який можна адаптувати в Україні з метою стимулювання 

інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки, 

проведено оцінку конкурентоспроможності економіки України, аналіз сучасного 

стану інноваційної діяльності та впливу чинників конкурентоспроможності за 

інноваційною компонентою на ВВП країни. 

Доведено, що для інноваційного розвитку економіки України та формування 

ефективних інноваційних стратегії корисним є досвід передових країн світу, які 

забезпечують високий рівень стратегічного управління інноваційним розвитком. З 

метою вирішення цієї наукової проблеми наведено й обґрунтовано послідовність 

втілення й адаптації зарубіжного досвіду формування, реалізації інноваційної 

стратегії та державної інноваційної політики в Україні. Адаптація зарубіжного 

досвіду в національному середовищі має відбуватись через аналізування й 

оцінювання конкурентоспроможності національної економіки, виявлення слабких 
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сторін формування конкурентоспроможності та розвитку інноваційного процесу в 

країні, оцінювання та врахування інноваційного потенціалу, умов розвитку, 

реалізації інноваційної стратегії держави, досягнення соціально-економічних, 

інноваційних цілей з розробленням висновку щодо раціональності та доцільності 

застосування рішень. 

На основі проведеної систематизації та формування комплексу показників, 

що прямо або побічно торкаються сфери інноваційного розвитку країни, виявлено 

головні чинники, які зумовлюють негативні тенденції інноваційного розвитку 

економіки України, сильні та слабкі сторони в напрямі формування 

конкурентоспроможності національної економіки, розвитку інноваційного 

процесу. Виконано порівняльний аналіз основних рис інноваційної економіки та 

економіки України за ознаками (табл. 1).  
Таблиця 1 

Порівняльний аналіз основних рис інноваційної економіки  

й економіки України 
Ознаки  Економіка України Інноваційна економіка 

1 2 3 

Система економічної й управлінської 

підготовки та перепідготовки фахівців 

Гуманітарна, за зразком 

США 80-х років XX ст 

Орієнтована на  

конкурентоспроможність 

Система підвищення кваліфікації 

працівників 

Практично розвалена Подвоєння витрат на 

функціонування системи 

Витрати з державного бюджету на НДДКР, 

% ВВП 

<1,0 % Від 2,0 до 4,0 % 

Мета діяльності суб’єктів  

господарювання  

Максимізація  

прибутку 

Зростання капіталізації, 

підвищення якості життя, 

конкурентоспроможності 

Інноваційна активність підприємств Зниження Підвищення 

Частка високотехнологічних виробництв Близько 5 %  

 

Близько 20 % 

Сумарна частка високотехнологічних і 

середньо високотехнологічних виробництв 

Близько 25 %  

 

Близько 50 % 

Питома вага високотехнологічної 

продукції в загальній вартості продукції 

промисловості 

Значно <10 % >10 % 

Питома вага наукомістких послуг у 

загальному обсязі послуг 

<1,0 % 7 % та підвищується 

Кількість використаних винаходів на 10 

тисяч осіб населення 

У 12 разів відстає від 

середнього рівня 

Підвищення 

Питома вага технологій за укладами, зокрема 

шостий уклад 

п’ятий уклад 

четвертий уклад   

третій уклад 

 

 

 

 

 

Менш ніж 0,1 % 

4,9 % 

38 % 

58 % 

 

5 % 

60 % 

20 % 

15 % 

Система менеджменту  

та маркетингу 

Тактичний менеджмент і 

маркетинг застосовують 

на 50 % фірм 

Стратегічний і тактичний 

менеджмент та маркетинг 

повсюдно 

Якість процесів (інформаційних, 

маркетингових, людських, виробничих тощо) 

 

Не аналізують і 

 не регламентують 

Підвищення якості  

процесів 

Конкурентоспроможність країни 

 

Зниження Підвищення 

 Джерело: розроблено автором  
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З’ясовано, що в Україні поступово погіршується стан інноваційної діяльності 

та відсутні позитивні зрушення в інноваційній сфері. 

Автором запропоновано методичний підхід до оцінювання впливу чинників 

конкурентоспроможності за інноваційною компонентою на економічний процес в 

Україні, а саме – рівень ВВП, та визначення чинників, що мають найбільший 

вплив на економічне зростання держави.   

У дисертації з використанням методу виробничої функції виконано  

моделювання обсягу ВВП з урахуванням комплексу таких показників, що 

характеризують науково-технічну, інноваційну діяльності: кількість 

впроваджених нових технологій і технологічних процесів, загальна сума витрат 

підприємств, що займалися інноваціями, обсяг фінансування наукових і науково-

технічних робіт. Для побудови економетричної моделі проаналізовано 

статистичну інформацію по Україні за період з 2000 по 2014 роки. У підсумку 

проведеного аналізу отримано економетричну залежність, яка загалом має такий 

вигляд: 

   
943 lnln xxbxY  ,  

2
1010109

2
2827

2
161544 xaxaxaxaxaxaax   

718517168 xaxaax      (1) 

1036219 xaxaax   

2
815814

2
6136121110 xaxaxaxaax   

де Y – обсяг ВВП; x1 – інвестиції в основний капітал, млн грн.; x2 – обсяг 

реалізованої інноваційної продукції, млн грн.; x3 – впроваджено нових 

технологій, технологічних процесів, од.; x4 – загальна сума витрат підприємств, 

що займалися інноваціями, млн грн.; x5 – кількість виданих патентів в Україні, 

од.; x6 – обсяг науково-технологічних робіт, млн грн.; x7 – кількість організацій, 

які виконують наукові дослідження й розробки, од.; x8 – кількість використаних 

винаходів, од.; x9 – фінансування наукових і науково-технічних робіт, млн грн.; 

x10 – кількість виконаних наукових і науково-технічних робіт, од. 

Прогнозування основних показників, які характеризують інноваційний 

процес в Україні на короткотерміновий період, виконано методом Бокса- 

Дженкінса (ARIMA). З’ясовано, що збільшення показника інвестиції в основний 

капітал на 1 % приведе до підвищення ВВП на 0,1 %, такий же результат можна 

отримати й за умови зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції. 

Приріст кількості впровадження нових технологій і технологічних процесів до       

1 % зумовить підвищення ВВП на 0,4 %, водночас збільшення обсягу науково-

технологічних робіт приведе до підвищення ВВП на 0,7 %. На підставі 

проведених обчислень доведено, що прогнозні значення обсягу ВВП у 

перспективі поступово знижуватимуться (рис. 4). Виявлено, що зростання рівня 

ВВП України можна отримати завдяки підтримці науково-технічної й 

інноваційної діяльності.  

Найбільш пріоритетними чинниками конкурентоспроможності за 

інноваційною компонентою України є обсяг науково-технологічних робіт, 
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кількість впровадження нових технологій і технологічних процесів, інвестиції в 

основний капітал, обсяг реалізованої інноваційної продукції. Визначено, що від 

цих показників передусім залежить можливість інноваційного розвитку та 

зростання рівня ВВП України.  
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Рис. 4. Динаміка обсягу ВВП України 
Джерело: розроблено автором 

 

Третій розділ – “Перешкоди інноваційному розвитку суб’єктів 

господарювання” – присвячений ідентифікації та діагностиці перешкод 

інноваційному розвитку суб’єктів господарювання, розробленні класифікації 

явищ, подій і ситуацій, що уможливлюють перешкоди в інноваційній діяльності, 

процесу формування підсистеми управління усуненням перешкод інноваційному 

розвитку суб’єктів господарювання.  

Автором проведено експертне опитування 65 респондентів (у першому турі) 

та 60 експертів (у другому) західного регіону анкетуванням для визначення сили 

впливу окремих чинників на інноваційний розвиток суб’єктів господарювання.  

Результати експертного опитування засвідчили, що найвагоміша внутрішня 

перешкода інноваційному розвитку суб’єктів господарювання – відсутність 

власних фінансових ресурсів (вага чинника – 0,16), низька інноваційна 

інтенсивність та активність (0,15), відсутність ринкових можливостей втілення 

інновацій (0,14), відсутність інноваційної стратегії (0,12). Найбільш суттєвими 

зовнішніми перешкодами інноваційному розвитку суб’єктів господарювання є 

високий рівень банківських відсотків за кредитами (0,19), складна та 

малоефективна система оподаткування (0,17), відсутність потрібної бази та 

структур для трансферу технологій і відповідної інформації (0,15), високий 

рівень поточної конкуренції (0,12). Зазначено, що керівництво вітчизняних 

підприємств недостатньо уваги приділяє питанням використання інструментів 

формування інноваційних стратегій.  

На підставі результатів дослідження з’ясовано, що перешкоди доцільно 

розглядати за причинами, суттю та в деталізованому ракурсі, через призму 

явищ, подій і ситуацій, часової та просторової структури з використанням 

специфічних методів і підходів до управління. Запропоновано класифікацію 

явищ, подій і ситуацій, які уможливлюють перешкоди інноваційному розвитку 
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за відповідними ознаками. Виконане на цій основі дослідження дало змогу 

розкрити головні перешкоди інноваційному розвитку суб’єктів господарювання, 

визначити оптимальні напрями для їхнього усунення, окреслити процес 

подолання труднощів, що становлять загрозу інноваційному розвитку суб’єктів 

господарювання, і який потрібно врахувати в разі створення досконалої системи 

стратегічного управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання.    

У дисертації уточнено суть і наведено систематизацію перешкод 

інноваційному розвитку, причини їхнього виникнення, можливих наслідків 

інноваційної діяльності, що визначені характером, ідейним наповненням, 

організацією й управлінням, можуть поліпшувати або погіршувати процес 

одержання результату, залежать від мети, професіоналізму, мистецтва управління, 

характеру мотивації, розуміння причин, відповідальності. На цій підставі 

запропоновано класифікацію явищ, подій і ситуацій, які уможливлюють 

перешкоди інноваційному розвитку.    

Автором запропоновано процес подолання труднощів, що становлять 

загрозу інноваційному розвитку, який охоплює структуризацію етапів на підставі 

взаємопов’язаних блоків (початок труднощів, їхнє зростання, нагромадження, 

катастрофічний стан), що має бути врахований у разі розроблення інноваційної 

стратегії та створення досконалої системи стратегічного управління 

інноваційним розвитком суб’єктів господарювання.  

На основі розкриття змісту понять “управління усуненням перешкод 

інноваційному розвитку”, “стратегія та політика управління усуненням перешкод 

інноваційному розвитку” суб’єктів господарювання обґрунтовано потребу 

введення підсистеми управління усуненням перешкод інноваційному розвитку як 

елемента системи управління, наведено й обґрунтовано мету, властивості та 

структуру підсистеми, її головні завдання та підзавдання, принципи, функції та 

систему забезпечення, що дає змогу посилити процес формування інноваційної 

стратегії суб’єктів господарювання.  

Доведено, що інноваційну стратегію суб’єктів господарювання потрібно 

піддавати певним корективам відповідно до динамічної зміни умов середовища 

й особливостей функціонування в ній суб’єктів господарювання, а в умовах 

організаційних криз можуть відбутися революційні внутрішні зміни, що 

виводять їх на новий рівень розвитку.   

У роботі запропоновано систему породження перешкод у разі інноваційного 

розвитку суб’єктів господарювання з комплексом управлінських заходів у 

ситуаціях появи перешкод і процес інноваційного розвитку економічних 

суб’єктів залежно від їхнього розміру через послідовність усунення перешкод, 

що ґрунтується на творчості, компетенції керівництва, делегуванні 

управлінських повноважень, координації дій і співпраці, подано основні 

характеристики кожного з етапів для розроблення відповідних програм і 

заходів з їхнього подолання для підвищення рівня результативності 

стратегічного управління інноваційним розвитком. 

У четвертому розділі – “Стратегічне управління інноваційним розвитком 

суб’єктів господарювання” –  наведено структуру та забезпечення стратегічного 
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управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, удосконалено 

процес формування та вибору їхньої інноваційної стратегії й ухвалення 

управлінських рішень щодо розроблення оптимальної стратегії виробництва 

інноваційної продукції. 

З’ясовано, що за сучасних умов розвитку світової економіки суб’єкти 

господарювання повинні в загальній стратегії розвитку вивести інноваційні ознаки 

на головну лінію. Інноваційна стратегія суб’єктів господарювання має стати 

найважливішим стратегічним драйвером, а інноваційний розвиток – 

найголовнішою стратегічною ціллю, а не лише функціональними напрямами чи 

завданнями. Функціональні стратегії мають бути платформою для розроблення 

інноваційної стратегії. 

Стратегічне управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання 

треба розглядати як процес втілення системи управління основними сферами 

діяльності на інноваційних засадах для досягнення цілей стратегічного й 

інноваційного розвитку, підвищення конкурентоспроможності та конкурентних 

позицій, фінансової успішності, побудови інноваційної стратегії з урахуванням 

змін навколишнього середовища. Обґрунтовано головні принципи та завдання 

стратегічного управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання, 

систему стратегоутворювальних чинників, що визначають формування 

інноваційної стратегії, наведено характеристику рівнів стратегічного управління з 

урахуванням інноваційної компоненти та напрямів розвитку інноваційної 

діяльності і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на 

підґрунті стратегічного управління інноваційним розвитком, цілей у розрізі 

кожного об’єкта управління з обґрунтуванням результату реалізації, де 

об’єктом управління є продукція, технічний капітал, людські, інформаційні та 

фінансові ресурси, інвестиційний капітал. 

У сучасних умовах постійної орієнтації на ринок еталонні корпоративні 

стратегії потрібно поєднувати з інноваційними стратегіями для досягнення 

сформульованих цілей суб’єктів господарювання. З огляду на такі умови 

обґрунтовано необхідність виділення дев’яти інноваційних стратегій розвитку 

суб’єктів господарювання, уточнено класифікацію за відповідними ознаками зі 

співвіднесенням їх до базової стратегії, що дало змогу визначити індикатори та 

процес відбору інноваційної стратегії. Наведено характеристики інноваційної 

стратегії з урахуванням видів впроваджених інновацій та умов застосування 

Дослідження змісту чинників інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання обумовило вироблення послідовності формування їхньої 

інноваційної стратегії, що передбачає сім етапів: визначення місії, цілей суб’єктів 

господарювання щодо інноваційного розвитку, аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовищ (із комплексним аналізом та оцінкою інтенсивності й 

ризиків інноваційної діяльності, стратегічного інноваційного потенціалу, 

технічного капіталу, зокрема, нематеріальної компоненти), розроблення 

альтернативних варіантів інноваційної стратегії, вибір і реалізація інноваційної 

стратегії, оцінювання результатів реалізації інноваційної стратегії та внесення 

коректив. 
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Завдяки проведеному контент-аналізу зроблено висновок, що сьогодні не 

існує комплексної методики, на підставі якої можна визначити стан інноваційного 

розвитку та діяльності суб’єкта господарювання і вибрати інноваційну стратегію. 

Для вирішення цієї проблеми запропоновано науково-методичний підхід щодо 

вибору інноваційної стратегії розвитку суб’єктів господарювання, уточнення 

інструментарію для дослідження зовнішнього і внутрішнього середовищ на 

основі системи індикаторів та обчислення інтегральних показників інноваційної 

інтенсивності суб’єктів господарювання, стратегічного інноваційного 

потенціалу, ризиків інноваційної діяльності (табл. 2). Обґрунтовано, що в 

процесі вибору інноваційної стратегії важливо оцінювати вартість  

нематеріальної компоненти технічного капіталу суб’єктів господарювання, що є 

показником якості інноваційного розвитку та досягнення стратегічних 

інноваційних цілей. Вибір інноваційної стратегії виконують відповідно до шкали 

вибору інноваційної стратегії суб’єктів господарювання. 

У методиці розрахунку зазначених інтегральних показників доцільно 

проводити аналіз відповідно до запропонованих індикаторів інноваційної 

діяльності та порівнювати із показниками базового періоду діяльності 

досліджуваних суб’єктів господарювання чи ступенем їхнього відхилення від 

нормативного, або за результатами експертних оцінок у разі відсутності 

кількісної інформації щодо діяльності організацій. Підсумкові оцінки стосовно 

кожної групи одержано завдяки синтезу одиничних оцінок відповідної групи, а 

інтегральний показник отримано через синтез підсумкових оцінок. 

Середньозважені оцінки треба обчислювати так, щоб до уваги брати ваги, а 

саме – ступені впливу кожної групи оцінювання завдяки методу експертного 

оцінювання.   

Запропоновану методику вибору інноваційної стратегії апробовано на ПАТ 

“Іскра”, яке виконує повний цикл виробництва. У ході обчислень отримано такі 

значення інтегральних показників: рівня інтенсивності інноваційної діяльності – 

0,166, стратегічного інноваційного потенціалу – 0,267, ризику інноваційної 

діяльності – 0,0695. Частка нематеріальних активів становить 0,034, водночас 

умова 
ТК

Вф
 <

ТК

Нa
  не виконується (

ТК

Вф
 = 0,00099, 

ТК

Нa
 = -0,02698). 

Отримані сумарні значення відповідно до економічної інтерпретації 

вибору інноваційної стратегії ПАТ “Іскра” свідчать про вибір пасивної стратегії 

імітатора. З огляду на це розроблено систему рекомендацій для підвищення 

інноваційної спрямованості й активності суб’єктів господарювання, посилення 

якості управління стратегічним інноваційним потенціалом, нематеріальними 

активами технічного капіталу, ефективного впровадження комплексу методів, 

засобів впливу на ризики інноваційної діяльності. 

Автором розроблено науково-методичний підхід до формування 

оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції суб’єктами 

господарювання на підґрунті економіко-математичного моделювання за умов 

невизначеності ринкового середовища. 
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Таблиця 2 
Система індикаторів для вибору інноваційної стратегії суб’єктів 

господарювання  
Напрям 

дослідження 
Групи показників Основні показники у підгрупі 

1 2 3 

Інтенсивність  
інноваційної 

діяльності 

Показники оцінювання 
рівня інтенсивності 

інноваційної діяльності 

Питомі витрати на проведення НДДКР, впровадження та 
виробництво, просування і збут інновацій, забезпечення 
правового захисту об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) 

Показники результатів 
інноваційної діяльності 

Питома кількість отриманих розробок нових технологій чи 
продукції, впроваджених, виготовлених і проданих інновацій, 
отриманих форм забезпечення правового захисту ОІВ 

Показники темпу 
здійснення інноваційної 

діяльності 

Середня тривалість процесу НДДКР, впровадження інновацій, 
виробництва, виведення на ринок та середній термін отриманих 
патентних прав 

 
 
 

Стратегічний 
інноваційний 

потенціал 

Виробничо-
технологічний  

потенціал 

Коефіцієнт прогресивності, модернізації устаткування та зношення 
обладнання, кількість інноваційних заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможність 
виробничої бази 

Кадровий потенціал Частка персоналу, задіяного в інноваційних проектах; частка 
науково-технічних спеціалістів у загальній кількості персоналу, 
задіяного в інноваційних проектах; рівень кваліфікації праці; 
конкурентоспроможність кадрів 

Інформаційний 
 потенціал 

Кількість інформації з інноваційної діяльності, науково-
технічної та правової літератури; інноваційні можливості у сфері 
комунікації, комп’ютерні системи; система захисту інформації 

Фінансовий потенціал Витрати на розроблення чи купівлю проекту, витрати на 
реалізацію проекту, виторг від реалізації продукції, коефіцієнт 
поточної ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії, 
рентабельність активів 

Науково-технічний 
потенціал 

Кількість напрямів, за якими здійснюють НДДКР, вага 
інноваційної продукції в загальному обсязі виробництва 

Управлінський  
потенціал 

Оптимальна організаційна структура й система менеджменту, 
система стратегічного і тактичного планування 

Організаційний  
потенціал 

Якість внутрішніх і зовнішніх вертикальних та горизонтальних, 
прямих і зворотних зв’язків, конфігурація (елементи, діапазон та 
рівні управління), розподіл прав і відповідальності за 
елементами управління 

Інноваційна  
культура  

Використання системи мотивації, моделі наставництва, 
комунікаційна система,  співпраця та мова спілкування 

Маркетинговий  
потенціал 

Обсяг реалізації продукції у вартісному вираженні, основні 
ринки збуту, аналіз попиту на інновації, маркетингова стратегія  

Чинники прямого  
впливу 

Споживачі інноваційної продукції, основні постачальники 
сировини, державні структури 

Чинники непрямого 
впливу 

Науково-технічні, економічні, міжнародні чинники 

Ризик 
інноваційної 

діяльності 

Помилки відбору й управління інноваційною стратегією; виявлення непередбачених витрат у 
разі втілення інноваційної стратегії; помилки в оцінюванні інноваційного потенціалу, його 
резервів; зниження якості та рівня науково-технічного потенціалу; недостатній рівень 
кадрового та інформаційного забезпечення; зниження якості та рівня виробничого 
потенціалу; невиконання інвестором зобов’язань щодо проекту; недостатній рівень 
фінансування; помилки оцінювання проекту та формування логістичного ланцюга реалізації 
проекту; ризики збуту та просування результатів виконання проекту; помилки побудови 
оргструктур; зростання цін на енергоресурси тощо; митні та інші обмеження; кризові явища в 
економіці; посилення дій конкурентів 

Вартість  
нематеріаль-

ної 
компоненти 
технічного 

капіталу 

Випереджальне зростання вартості нематеріальної компоненти технологічного капіталу є 
показником якості інноваційного розвитку та досягнення стратегічних інноваційних 

цілей за умови 
ТК

Вф
 <

ТК

Нa
 , де 

ТК

Вф
  – частка приросту завдяки активній частині 

основних виробничих фондів, 
ТК

Нa
  – частка приросту завдяки нематеріальним активам   

Джерело: розробка автора 
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У дисертації враховано прибуток, одержаний суб’єктом господарювання в 
разі реалізації одиниці традиційної продукції (

0s ); затрати, яких він зазнає 

внаслідок виготовлення, зберігання, транспортування цієї ж одиниці продукції 
( 0d ); додатковий прибуток, одержаний унаслідок реалізації одиниці і-го 

асортименту інноваційної продукції (
is ) (уважаємо, що nddd  ...21 , ni ,1 , де 

n – загальна кількість типів чи асортиментів інноваційної продукції); додаткові 
затрати внаслідок розроблення і виготовлення одиниці і-го асортименту 
інноваційної продукції ( id ); додаткові кошти для зменшення очікуваних збитків 

від зазначених причин ( it ); вид удосконаленої продукції ( j ).    

Матриця виграшів U , що є теоретико-ігровою моделлю реальних 
конфліктів, матиме такий вигляд: 
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Автором отримано формули для розрахунку компонент стратегії суб’єкта 
господарювання jy , стратегії ринку jx , значення гри v , які матимуть вигляд: 
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Таким чином, у дисертаційній роботі апробовано запропонований науково-

методичний підхід для вибору оптимального варіанта виробництва 
інноваційної продукції на прикладі ТОВ “Матезiс”. Виграш суб’єкта 
господарювання у випадку виробництва і реалізації продукції у 2013 р. 
становив 2 120,79 грн. та у 2015 р.  знизився до 1 989,3 грн. Як засвідчують 
значення вектора jx , ринкова кон’юнктура найбільш сприятливою у 2015 р. 

була для розвитку антени приймання та передавання супутникових сигналів (22 
%) та антени UHF діапазону (27 %). У 2013 та 2015 рр. найкращі можливості 
для отримання оптимального результату суб’єкт господарювання мав від 
створення та реалізації антени HF діапазону (відповідно, 41 та 33 %) та 
демодулятора для обробки сигналів (26 % за два зазначені роки). Споживчий 
попит на антени приймання та передавання супутникових сигналів у цей період 
не був врахований, і, як наслідок, суб’єкт господарювання недоотримав дохід 
від реалізації цього виду продукції. Виробництво демодуляторів для обробки 
сигналів у 2013 та 2015 рр. було приблизно наближене до попиту на ринку. 
Споживчий попит на антени HF діапазону у ці роки не враховували, і суб’єкт 
господарювання виготовляв продукцію в менших обсягах, ніж потребував 
ринок. 

З огляду на таку ситуацію, розкриту суть і необхідність пошуку нових 
підходів до стратегічного управління інноваційним розвитком суб’єктів 
господарювання у дисертації запропоновано низку послідовних етапів процесу 
ухвалення рішення щодо формування оптимальної стратегії виробництва 
інноваційної продукції, що охоплює структуризацію етапів на підставі десяти 
взаємопов’язаних блоків з обґрунтуванням детальних заходів взаємозв’язку й 
узгодженості між ними та дає змогу максимально адаптувати процес ухвалення 
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рішень до інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у невизначених 
ринкових умовах. 

У п’ятому розділі – “Орієнтири і напрями підвищення конкурентоспро-
можності економіки України в контексті інноваційних стратегій” – 
розроблено модель оцінювання результатів державної політики в напрямі 
формування інноваційної стратегії розвитку національної економіки, окреслено 
головні орієнтири державної підтримки інноваційного розвитку в системі 
підвищення конкурентоспроможності економіки України, удосконалено процес 
формування інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності. 

Для вибору методичного забезпечення прогнозування розвитку інноваційних 
процесів у державі, індикаторів та інформаційної бази узагальнено досвід 
міжнародних організацій зарубіжних країн та України.  

З метою визначення орієнтирів державної політики в науково-технічній, 
інноваційній, соціально-економічній сфері, а також комплексу заходів, 
удосконалення прогнозно-аналітичних програм стратегічного інноваційного 
розвитку України автором запропоновано методику моделювання інноваційних 
процесів на підставі інструментарію нейронних мереж, що дасть змогу 
уточнити параметри змін в інноваційній політиці держави. Методологію 
прогнозування та систему прогнозів, що наведені в роботі, можна застосувати для 
оптимізації процесів державного регулювання інноваційної діяльності. 

Сформульоване завдання вирішене за допомогою нейронних мереж типу 
радіальна базисна функція (RBF), багатошаровий персептрон (MLP 5-8-1). 
Вихідний сигнал нейрона ( ju ) запропонованої нейронної мережі запишемо так: 
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зміщення суматора j-го нейрона вихідного шару персептрона mj ,1 ; )2(
ilw  – вага 

міжнейронного зв’язку між i-м нейроном першого шару та l -м нейроном 

другого шару; )3(
ljw – вага міжнейронного зв’язку між l -м нейроном другого 

шару та j-м нейроном третього шару; ix  – i -й вхідний сигнал нейрона.  

Вхідні параметри нейронної моделі – це характеристики науково-технічної, 
інноваційної та соціально-економічної політики держави, вихідний параметр – 
релевантність (ступінь відповідності) державної політики умовам національної 
економіки, орієнтованої на інноваційний спосіб розвитку (експертна оцінка 
перебуває в таких межах: 0 – низький ступінь орієнтації економіки на 
інноваційний спосіб розвитку; 1 – високий ступінь орієнтації економіки на 
інноваційний спосіб розвитку).  

Згідно з отриманими параметрами моделі для формування національної 
економіки, орієнтованої на інноваційний спосіб розвитку, інноваційна політика 
в Україні має бути спрямована на збільшення таких видатків (рис. 5 - 7):  
1) у разі зростання витрат державного бюджету на освіту на 0,4 % ВВП 

зростатиме; 
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2) за умови збільшення фінансування НДДКР на 0,01 % ВВП зростатиме в 
середньому на 0,77 %; 

3) у разі підвищення фінансування інноваційної діяльності на 0,00 1% ВВП 
зростатиме в середньому на 0,003 3%; 

4) у випадку збільшення інвестицій в основний капітал на 0,1 % ВВП 
зростатиме в середньому на 0,7 %; 

5) за умови зростання державних інвестицій на 0,01 % ВВП зростатиме в 
середньому на 0,12 %. 
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Рис. 5. Вплив видатків державного бюджету на освіту (а) та фінансування 

НДДКР з держбюджету (б) на ВВП України 
Джерело: сформовано автором  
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Рис. 6. Вплив фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету 

(а) та інвестицій в основний капітал (б) на ВВП України 
Джерело: сформовано автором  
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Рис. 7. Вплив державних інвестицій на ВВП України 
Джерело: сформовано автором  
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У ході розгляду проблеми з позиції процесного підходу на підставі 
зазначених завдань та отриманих результатів автором визначено головні етапи 
процесу формування інноваційної стратегії і втілення напрямів інноваційного 
розвитку держави на основі нейромережевої моделі (рис. 8), що охоплює 
структуризацію етапів на підставі шести взаємопов’язаних горизонтально-
вертикальних блоків, ідентифікацію вхідних і вихідних елементів процесу 
прогнозування та дає змогу максимально адаптувати процес ухвалення рішень для 
досягнення цілей, регулювання та коригування програм інноваційного, соціально-
економічного розвитку державного й регіонального рівня. 

У дисертації запропоновано головні напрями державної інноваційної 
політики та створення інноваційної стратегії держави на макро- й 
мезоекономічному рівнях. Організація процесу державної підтримки інноваційної 
діяльності на макрорівні має охоплювати таке: зміну заходів і принципів вибору 
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку держави, розвитку науки і техніки; 
формування національної ідеології та різного виду форм інтеграції освіти, науки 
та промисловості; відродження та розвиток внутрішньофірмової науки; 
модернізацію базових секторів економіки й інфраструктури, збільшення частки 
високотехнологічних і середньо високотехнологічних виробництв; 
трансформування стратегії розроблення та реалізації державних інноваційних 
програм, функцій держави в інноваційній сфері; удосконалення механізму 
державного замовлення; формування та розвиток національної інноваційної 
системи (НІС); підтримка венчурного підприємництва; удосконалення 
нормативно-правового регулювання  інноваційної діяльності; зміщення функцій 
регулювання на регіональний рівень. 

Зазначено, що організація процесу державної підтримки інноваційної 
діяльності на мезоекономічному рівні повинна містити: визначення пріоритетів 
регіонального інноваційного розвитку; вироблення дій щодо інтеграції та 
взаємодії регіональних галузевих програм у НІС; виділення “точок технологічного 
зростання”, центрів зростання; підсилення стратегічного планування й управління 
регіональним  інноваційним розвитком; узгодження державної та регіональної 
інноваційної політики у тісній взаємодії з регіональними інноваційними 
стратегіями; сприяння формуванню інноваційної інфраструктури в регіонах; 
удосконалення фінансового забезпечення для формування та розвитку 
регіональних інноваційних систем (РІС), єдиної бази інноваційних проектів і 
програм, регіональних систем реєстрації результатів науково-технічних 
досягнень, розподіленої горизонтальної підтримки (створення платформи 
співробітництва, розвиток усіх ключових видів економічної діяльності, галузей і 
зниження рівня інвестиційного ризику). 

Автором виділено низку рекомендацій для вдосконалення комплексу прямої 
державної підтримки інноваційної діяльності та системи непрямого фінансового 
стимулювання інноваційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання.  

Доведено, що важливою умовою ефективного стратегічного управління 
інноваційним розвитком на різних рівнях господарювання є активна підтримка 
урядом країни інноваційної діяльності й обґрунтована державна інноваційна 
політика. З’ясовано, що для підвищення конкурентоспроможності економіки 
потрібно налагодити процес співпраці держави, бізнесу та суспільства завдяки 
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гармонізації економіко-соціальних відносин між державою на всіх рівнях 
управління та бізнесом. Зусилля всіх суб’єктів мають бути узгоджені та 
синхронізовані з загальними завданнями та цілями інноваційного, соціально-
економічного розвитку.  

 
 

Рис. 8. Процес формування інноваційної стратегії та втілення напрямів 
інноваційного розвитку країни на основі нейромережевої моделі 
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Дисертантом у роботі запропоновано логіко-структурну модель 

взаємозв’язку й узгодженості стратегічного управління інноваційним розвитком 

на різних рівнях господарювання (рис. 9).  
       

 
 

Рис. 9. Логіко-структурна модель взаємозв’язку й узгодженості стратегічного 

управління інноваційним розвитком на різних рівнях господарювання   
Джерело: розробка автора 
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Додаткову підтримку розвитку інноваційних процесів доцільно надати 

завдяки оптимізації регулювальних функцій держави, спрощенню процедур та 

операцій адміністративного контролю і нагляду, подоланню регуляторних 

бар’єрів для суб’єктів підприємництва. У дисертації запропоновано систему 

взаємовідношення та співзалежності інноваційних стратегій і моделей 

формування інноваційної економіки.  

Обґрунтовано, що процес формування інноваційної стратегії держави 

передбачає вивчення критеріїв вибору і використання моделей інноваційного 

розвитку економіки, форм їхньої реалізації, методів державного регулювання 

інноваційною діяльністю. 

Однак, на підставі проведених досліджень, з’ясовано, що для України 

важливим є перегляд державної політики, вироблення превентивних заходів щодо 

переключення економіки на лідерний тип розвитку, формуючи інноваційну 

стратегію запозичення чи нарощення, враховуючи цілі, стан та умови 

інноваційного розвитку, засоби наздоганяльного чи випереджувального розвитку 

економіки, її структурних компонентів. З’ясовано, що в умовах обмежених 

інвестиційних і бюджетних ресурсів процес формування, поступу НІС і РІС є 

епізодичним і несистемним, оскільки відсутня чітка та ефективна національна 

інноваційна стратегія, довготермінова програма розвитку, а рівень активності 

зазначеного процесу здебільшого залежить від бажання й ініціативи окремих 

інститутів і суб’єктів господарювання, подекуди органів місцевої влади. 

Доведено, що налагодження функціонування НІС, РІС, підвищення 

конкурентоспроможності економіки та створення умов для реалізації інноваційної 

політики повинно відбуватись завдяки оптимальному підбору й ефективному 

впровадженню комплексу економічних засобів реалізації державної інноваційної 

політики. Зазначено, що з цією метою доцільно налагодити  структуру та напрями 

державного регулювання інноваційної діяльності, що передбачає розгляд дій на 

теоретико-методичному, інструментальному й організаційному рівнях, ефективно 

впроваджувати головні методи забезпечення реалізації напрямів інноваційного 

розвитку відповідно до рівнів управління. Вирішення усіх наведених завдань треба 

закласти в інноваційну стратегію держави у вигляді принципів та установок.  

Наголошено, що в Україні існує нагальна потреба формування системи 

інноваційної культури. Для цього потрібне підвищення рівня компетентності 

вітчизняної економічної еліти, створення програм та ініціатив, спрямованих на 

усвідомлення необхідності економічного розвитку винятково на інноваційному 

підґрунті, вироблення цінностей, пов’язаних із імперативом інноваційного 

розвитку, нового формату поведінки, налагодження соціальних взаємодій, 

навчання населення інноваційної культури, визначення структури відносин в 

інноваційному бізнес-середовищі, правил поведінки ведення інноваційного 

підприємництва, визначення відповідальності учасників для інституалізації 

інноваційної культури. Запропоновано низку заходів для підсилення 

компонентів і впровадження в державі інноваційної культури. 

Також окреслено низку послідовних і паралельних етапів процесу 

формування та реалізації національної інноваційної стратегії (перегляд 
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концепцій, обґрунтований вибір пріоритетних напрямів інноваційного розвитку, 

забезпечення впровадження, аналіз та оцінка можливостей інноваційно 

спрямованих змін, створення системи підвищення конкурентоспроможності 

економіки країни, формування та вибір національної і регіональних 

інноваційних стратегій, національної та регіональних державних програм 

інноваційного розвитку, впровадження проектів, програм, оцінювання 

реалізації), що дасть змогу суттєво поліпшити систему стратегічного управління 

інноваційним розвитком на всіх рівнях господарювання відповідно до принципів 

логічності, чіткості та послідовності.   

У дисертаційній роботі обґрунтовано доцільність впровадження розробленої 

автором системи інформаційно-аналітичного середовища інноваційної діяльності 

завдяки застосуванню сучасних інформаційно-пошукових систем (агентно-

орієнтованого підходу, WEB-технологій), яка орієнтована на поєднання різних 

видів електронного бізнесу в інноваційній сфері в єдиний інноваційно-

інформаційний простір як ефективного заходу налагодження успішної системи 

стратегічного управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання 

України. Компонентами такої системи є: нижній рівень (кваліфіковані 

працівники, які забезпечують інформаційно-аналітичну підтримку середовища 

інноваційної діяльності); верхній рівень (відкритий, розширений, доступний 

обсяг інформаційних ресурсів для всіх суб’єктів інноваційного процесу та 

відповідні методи, програмно-технічні засоби повного чи часткового 

автоматизованого опрацювання інформаційних ресурсів). Ця система дає змогу 

суб’єктам господарювання виробити нові можливості та конкурентні переваги 

у формуванні передових позицій на ринку товарів і послуг, поліпшити доступ 

та обмін інформацією, побудову партнерських відносин і співпрацю між 

суб’єктами інноваційного процесу, збільшити надходження інвестицій, 

організувати дистанційне консультування щодо питань ведення інноваційного 

бізнесу, спільне застосування інформаційних баз даних, замінити відомі форми 

господарської взаємодії між покупцями та постачальниками ресурсів, посилити 

зацікавленість у виробництві кінцевого товару, просуванні продукції й 

інформуванні покупців. 
 

ВИСНОВКИ 
 У дисертації виконано теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов’язаної з розробленням 
теоретико-методологічних основ формування інноваційних стратегій у системі 
підвищення конкурентоспроможності економіки України. На цій підставі 
наведено науково-практичні рекомендації, які спрямовані на стимулювання 
інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки. Основні наукові та прикладні результати наукового дослідження такі.  

1. У сучасних умовах функціонування національної економіки інноваційний 
розвиток постає найважливішим напрямом підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни на усіх рівнях господарювання. Підґрунтям усіх форм розвитку 
є інноваційна стратегія, без якої  неможливий інноваційний розвиток, економічне 
зростання. Обґрунтовано, що інноваційна стратегія є головною стратегію якісного 



31 

 

зростання соціально-економічної системи, визначає цілі, пріоритети та 
управлінські дії для розвитку на основі інновацій, взаємодію учасників 
господарської діяльності в разі реалізації стратегії (для інноваційної стратегії 
держави). Запропоновано бачення інноваційного розвитку як системного процесу 
структурного вдосконалення національної економіки, який отримують зазвичай 
завдяки практичній реалізації нових знань для збільшення обсягів суспільного 
виробництва товарів і послуг, підвищення конкурентоспроможності країни, 
прискорення науково-технічного та соціального прогресу в суспільстві 

2. Розкрито суть поняття “система підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни”, яка охоплює цільову, керовану, керівну та забезпечувальну 
підсистеми, та виявлено континуум компонентів, їхню взаємодію. Обґрунтовано, 
що в процесі розроблення системи підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни та формування інноваційних стратегій за системною 
методологією, яка враховує внутрішню будову економічних систем і рівні 
стратегічного управління інноваційним розвитком, важливою умовою є взаємодія 
між підсистемами. Реалізація цієї системи відбувається через виявлення чинників 
конкурентоспроможності за інноваційною компонентою, формування умов 
функціонування національного середовища й інноваційного розвитку 
економічних суб’єктів, застосування економічних важелів впливу на всіх 
структурних рівнях, інструментів стратегічного управління інноваційним 
розвитком.  

3. Різноманіття проблем інноваційного розвитку економіки країни зумовлює 
потребу класифікації умов, за яких формується національне середовище та 
відбувається інноваційний розвиток суб’єктів господарювання. До головних ознак 
віднесено: підготовленість до інновацій; генезис інновацій; підґрунтя генезису 
інновацій і впливу чинників підвищення конкурентоспроможності; модель та 
система управління, регулювання національною економікою й інноваційна 
політика; рівень змін, новизни та інтенсивності, імпульсу до інновацій. Наведено 
структуризацію розвитку економіки країни за такими ознаками: вид зростання, 
тип і моделі інноваційного розвитку, напрям і результат, джерело та засоби 
розвитку, що дало змогу виокремити основні компоненти інноваційної економіки 
та виявити особливості функціонування країн у разі переходу до інноваційної 
моделі розвитку. Виявлено значні відмінності у формуванні інноваційних 
стратегій на всіх рівнях управління, реалізації інноваційної політики у різних 
країнах, особливості підвищення їх конкурентоспроможності. 

4. Наведено систематизацію чинників підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни, що дає змогу виокремити саме ті, які породжують проблеми та 
перспективи інноваційного розвитку. Запропоновано структуру чинників, що 
визначають конкурентоспроможність на мезо- та макрорівні у часових 
координатах, та взаємозв’язок чинників підвищення конкурентоспроможності за 
інноваційною компонентою на різних рівнях національної економіки. Виявлено, 
що чинники, утворюючи систему, впливають на взаємозв’язок наявних 
конкурентних переваг і формування нових, а завдяки системному створенню та 
застосуванню інновацій у всіх сферах життєдіяльності отримані переваги 
зумовлюють синергетичний ефект.  
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5. Процес змін на світовому ринку викликає необхідність удосконалення 
формування інноваційної стратегії, що постає як системний процес і дає змогу на 
підставі стратегічного мислення проаналізувати зміст умов, у яких функціонує 
соціально-економічна система (суб’єкт господарювання, регіон, країна), 
визначити місію, стратегічні інноваційні цілі та завдання, виявити основні 
напрями та превентивні заходи щодо інноваційного розвитку за максимального 
використання інноваційного потенціалу. Доведено, що процес формування 
інноваційних стратегій повинен ґрунтуватись на системній методології, 
відповідних положеннях, зокрема, базовим положенням є те, що інноваційні 
стратегії створюють ієрархічну систему із взаємопов’язаними елементами, яка має 
відповідати системі національної економіки, об’єднуючи макро-, мезо- та 
мікроекономічні рівні. Для цього розроблено узагальнену схему й обґрунтовано 
взаємоузгодження формування інноваційних стратегій у системі підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни, а врахування цілей, завдань, методів, 
що притаманні кожному рівню системи, сукупність важелів та інструментів 
державного регулювання, стратегічного управління інноваційним розвитком за 
збалансованого підходу сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 
економіки держави. У контексті функцій управління аргументовано напрями дій 
щодо формування та реалізації інноваційної стратегії в структурі стратегічного 
управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання. 

6. Здійснено розкриття характеристик, видів центральних (національних) 
інноваційних стратегій залежно від моделі формування, типів інноваційної 
політики, інноваційного розвитку; врахування різних аспектів державного 
управління інноваційною діяльністю; забезпечення та розвитку НІС і РІС; 
виділення елементів у технологічній структурі економіки (ресурсів, енергоносіїв 
та енергії; інвестиційно привабливих видів діяльності; обробних галузей; галузей 
виробництва кінцевої продукції). Обґрунтовано необхідність виділення 
інституціональних інноваційних стратегій, які співвіднесенні із базовими 
стратегіями, уточнено їхню класифікацію за відповідними ознаками, видами 
впроваджених інновацій та умовами застосування, що дало змогу вдосконалити 
процес формування й вибору інноваційної стратегії. Доведено, що інноваційна 
стратегія є підґрунтям концептуалізації розвитку економіки на всіх рівнях 
управління. Запропоновані методики формування інноваційної стратегії, оцінок 
індикаторів інноваційного розвитку, результатів державної політики, підходи до 
моделювання та прогнозування дають змогу зробити процес ухвалення рішень 
науково-обґрунтованим, упорядкувати компоненти формування інноваційної 
стратегії та втілення напрямів інноваційного розвитку на всіх рівнях управління. 

7. Вивчено світовий досвід регулювання інноваційної діяльності, 
узагальнено загальноприйняті для провідних країн основи інноваційного розвитку  
в разі формування інноваційної економіки, наведено й обґрунтовано послідовність 
втілення й адаптації зарубіжного досвіду формування, реалізації інноваційної 
стратегії та політики в Україні. Доведено, що адаптація зарубіжного досвіду в 
національному середовищі має відбуватись через дослідження 
конкурентоспроможності економіки та розвитку інноваційного процесу в країні, 
оцінювання та врахування інноваційного потенціалу й умов інноваційного 
розвитку, реалізації інноваційної стратегії держави, досягнення соціально-
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економічних, інноваційних цілей розвитку з розробленням висновку щодо 
раціональності та доцільності застосування рішення. 

8. Для уточнення прогнозів інноваційного розвитку побудовано 
економетричну модель впливу чинників конкурентоспроможності за 
інноваційною компонентою на зростання ВВП України, на підставі якої виявлено, 
що найбільш пріоритетними чинниками є обсяг науково-технологічних робіт, 
кількість впровадження нових технологій і технологічних процесів, інвестиції в 
основний капітал, обсяг реалізованої інноваційної продукції, підвищення яких за 
умови ефективної реалізації системи конкурентоспроможності економіки 
сприятиме інноваційному, соціально-економічному розвитку України.  

9. Визначено та класифіковано перешкоди інноваційному розвитку  
суб’єктів господарювання, виявлено причини їхнього виникнення, наслідки 
інноваційної діяльності, явища, події та ситуації, які уможливлюють перешкоди 
інноваційному розвитку за відповідними ознаками, використання яких дає змогу 
провести емпіричні дослідження й визначити силу впливу внутрішніх і зовнішніх 
перешкод. Запропоновано систему породження перешкод у разі інноваційного 
розвитку суб’єктів господарювання з комплексом управлінських заходів у 
ситуаціях появи перешкод. Доведено, що перешкоди доцільно розглядати за 
причинами, суттю та в деталізованому ракурсі, через призму явищ, подій і 
ситуацій, часової та просторової структури з використанням відповідних методів і 
підходів до управління. 

10. З метою створення досконалої системи стратегічного управління 
інноваційним розвитком суб’єктів господарювання та розроблення інноваційної 
стратегії наведено й обґрунтовано мету, властивості та структуру підсистеми 
управління усуненням перешкод інноваційному розвитку, її головні завдання та 
підзавдання, принципи, функції та систему забезпечення. Для досягнення стійкого 
положення суб’єктів господарювання на ринку запропоновано процес 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання залежно від його розміру через 
послідовність усунення перешкод інноваційному розвитку та наведено основні 
характеристики кожного з етапів для розроблення програм і заходів з їхнього 
подолання.   

11. Аргументовано науково-методологічні основи щодо формування та 
вибору інноваційної стратегії розвитку суб’єктів господарювання, що ґрунтується 
на комплексній діагностиці зовнішнього та внутрішнього середовищ, групуванні 
та розробленні методики, підґрунтям якого є система кількісних показників і 
врахування думок експертів. Система показників охоплює індикатори оцінювання 
рівня інноваційної інтенсивності суб’єктів господарювання (з їхнім поділом за 
витратами на інноваційну діяльність, результатами і темпом проведення 
інноваційної діяльності), стратегічного інноваційного потенціалу (з поділом на 
внутрішні (виробничо-технологічний, кадровий, інформаційний, фінансовий, 
науково-технічний, управлінський, організаційний і маркетинговий потенціали, 
інноваційна культура) та зовнішні компоненти), ризиків інноваційної діяльності, 
технічного капіталу суб’єктів господарювання. 

12. Для вирішення основних стратегічних та інноваційних завдань у разі 
формування інноваційної стратегії суб’єктів господарювання розроблено науково-
методологічні положення щодо формування оптимальної стратегії виробництва 
інноваційної продукції суб’єктами господарювання на підґрунті економіко-
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математичного моделювання. Запропоновано процес ухвалення рішення щодо 
формування оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції, що 
охоплює структуризацію етапів на підставі десяти взаємопов’язаних блоків з 
обґрунтуванням детальних заходів оптимізації обсягів виробництва нової 
продукції із врахування додаткових затрат на інноваційну діяльність, що дає змогу 
максимально адаптувати процес ухвалення рішень до інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання у невизначених ринкових умовах, враховуючи ринкову 
кон’юнктуру та поведінку конкурентів, можливість коригування дій з метою 
максимізації доходу від реалізації продукції.   

13. Застосовано метод моделювання інноваційних процесів на основі 
інструментарію нейронних мереж для інформаційно-аналітичного забезпечення 
формування інноваційних стратегій. Уточнено параметри змін в інноваційній 
політиці держави, зокрема, частки видатків державного бюджету на освіту, 
фінансування НДДКР та інноваційної діяльності, обсягу інвестицій в основний 
капітал і державних інвестицій у відсотках до ВВП з позиції відповідності 
інноваційній економіці. Запропоновано послідовність етапів процесу формування 
інноваційної стратегії, втілення напрямів інноваційного розвитку країни на основі 
нейромережевої моделі та побудови системи прогнозів, комплексний підхід до 
вирішення науково-практичних проблем щодо регулювання інноваційних 
процесів у країні й інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.  

14. В умовах обмежених інвестиційних і бюджетних ресурсів процес 
формування національної інноваційної стратегії, налагодження функціонування 
національної та регіональних інноваційних систем, підвищення конкурентоспро-
можності економіки та створення умов для реалізації інноваційної політики 
повинно відбуватись завдяки оптимальному підбору й ефективному 
впровадженню комплексу економічних засобів реалізації державної інноваційної 
політики, критеріїв вибору і використання моделей інноваційного розвитку 
економіки, форм їхньої реалізації, налагодженню системи державного 
регулювання інноваційної діяльності з розглядом дій на теоретико-методичному, 
інструментальному й організаційному рівнях, що зумовлює виявлення 
взаємовідношення та співзалежності інноваційних стратегій і моделей 
формування інноваційної економіки. Додаткову підтримку розвитку інноваційних 
процесів доцільно надати завдяки оптимізації регулювальних функцій держави, 
спрощенню операцій адміністративного контролю і нагляду, подоланню 
регуляторних бар’єрів для суб’єктів підприємництва. Відтак, важливим є перегляд 
державної політики, вироблення превентивних заходів щодо формування 
національної інноваційної стратегії, переключення економіки на лідерний тип 
розвитку, з урахуванням цілей, стану та умов інноваційного розвитку.  

15. Обґрунтовано наукові положення щодо посилення ефективності 
інформаційно-аналітичної підтримки інноваційної діяльності для всіх учасників 
інноваційного процесу, суть яких полягає в побудові системи інформаційно-
аналітичного середовища інноваційної діяльності на підставі інформаційно-
пошукових систем (агентно-орієнтованого підходу, WEB-технологій), що має 
дворівневу структуру. Упровадження положень дає змогу суб’єктам 
господарювання виробити нові конкурентні переваги у формуванні передових 
позицій на ринку товарів і послуг, поліпшити доступ до інформації, співпрацю 
між суб’єктами інноваційного процесу, збільшити надходження інвестицій. 
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Отримані теоретико-методологічні й науково-прикладні результати 
дослідження можуть бути використані у процесі вдосконалення концепцій 
розвитку національної інноваційної системи та сталого розвитку України, 
формування інноваційних стратегій на всіх рівнях національної економіки, що 
дасть змогу підвищити конкурентоспроможність економіки країни і забезпечити 
інтеграцію інтересів держави, регіону, ділових одиниць. 
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16. Юринець З. Дослідження перешкод створення інноваційної продукції / З. 
Юринець // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наук. праць. – 
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 28. – С.197-200. (0,35 
друк. арк.) 
17. Юринець З. Інноваційна бізнес-модель як підґрунтя розвитку сучасних 
підприємств / З. Юринець // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – Львів: Вид. центр 
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18. Юринець З.В. Формування оптимальної стратегії випуску інноваційної 
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ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. 
Івана Франка. – 2014. – Вип. 31. Ч.2. – С.414-421. (0,54 друк. арк.) 
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конкурентоспроможність економіки країни. (0,36/0,18 друк. арк.) 
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36. Juryneć Z. Zabezpieczenie inwestycyjne innowacyjnej działalności przedsiębiorstw 
na Ukrainie [Electronic resource] / Zoryna Juryneć // Finanse i Prawo Finansowe, 
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№4. – Р.95-108. – Access mode: http: //repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/ 
11089/6646. (0,77 друк. арк.) 
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37. Yurynets  Z. Theoretical study of the problems of innovation process in 
enterprises [Electronic resource] / Zoryna Yurynets // Scientific enquiry in the 
contemporary world : theoretical basics and innovative approach. – [3rd  edition]. –  
B&M Publishing,  Research and Publishing Center “Colloquium”, San Francisco, 
California, USA. – 2014. – Vol. 2. – P. 98-102. – Access mode: http://www.colloquium-
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Ukraine im Kontext ihrer globalen Wettbewerbsfahigkeit / Sorina Jurinetz // The world 
economy. Global and country-specific aspects. – Bundesrepublik Deutschland, Berlin. – 
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/ З.В. Юринець // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Економічна система 
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практ. конф. “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах 
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100-річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича “Економічна організація 
та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку”, м. Київ, 7-8 
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43. Юринець З.В. Особливості формування цілей суб’єктів інвестиційної 
діяльності / З.В. Юринець // Матеріали Всеукр. Меморіальної наук. конф. 
“Наукова спадщина професора Злубка С.М. у світлі формування сучасної 
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44. Yurinets Z.V. Main obstacles of innovations realization / Z.V. Yurinets // 
Материали за 8-а международна научна практична конференция 
“Образованието и науката на XXI век”. – Република България, гр. София, 17-25 
октомври 2012. – Том 3. Икономики. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2012. – 
С.35-37. (0,1 друк. арк.) 
45. Юринець З.В. Особливості управління інноваційною діяльністю 
підприємств / З.В. Юринець // Зб. матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. 
“Модернізація та суспільний розвиток економіки країни”, м. Сімферополь, 25-26 
січня 2013 р. – Сімферополь: НО “Еconomics”, 2013. – С. 88-89. (0,19 друк. арк.) 
46. Юринец З.В. Инновационно-ориентированная составляющая развития 
человеческого потенциала экономики Украины / З.В. Юринец, О.П. Жук // 
Материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. по экономике “Актуальные 
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“Економіка і управління в умовах глобалізації”, м. Донецьк, 29 січня 2014 р. / 
М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
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49. Юринець З. В. Типологія інноваційних стратегій підприємств / З. В. 
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АНОТАЦІЯ 

Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення 
конкурентоспроможності економіки України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і 
науки України. – Львів, 2016. 

У дисертації наведено дослідження теоретико-методологічних та 
практичних підходів до формування інноваційних стратегій у системі 
підвищення конкурентоспроможності економіки України. Висунуто й 
обґрунтовано гіпотезу, відповідно до якої основою для економічного зростання 
національної економіки має стати впровадження системи підвищення 
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конкурентоспроможності економіки та формування інноваційних стратегій за 
системною методологією, яка враховує внутрішню будову економічних систем 
і рівні стратегічного управління інноваційним розвитком. 

Розроблено авторські підходи до побудови моделі оцінювання результатів 
інноваційної політики держави на основі інструментарію нейронних мереж, що 
полягає в уточненні параметрів змін у державній інноваційній політиці та 
формування оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції 
суб’єктами господарювання на засадах економіко-математичного моделювання 
за умов невизначеності ринкового середовища. 

Ключові слова: система підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни, інноваційні стратегії, інноваційний розвиток, стратегічне управління 
інноваційним розвитком, інноваційна політика. 

 
SUMMARY 

Yurynets Z. V. Innovation strategies in the system of increasing the 
competitiveness of Ukraine’s economy. – Manuscript.. 

A thesis for the Scholarly Degree of Doctor in Economic Sciences. Speciality  
08.00.03 - economics and management of the national economy. – Ivan Franko National 
University of Lviv. – Lviv, 2016. 

The basis of the research lies in a detailed examination of the essence of 
innovation strategies and innovation development. In the thesis, the investigation of 
theoretical and methodological and practical approaches to the formation of 
innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of Ukraine’s 
economy is presented. Taking the present into account, a systematized conceptual 
apparatus of research methodology was formed, where an important role the 
following notions play: the system of increasing economic competitiveness, 
innovation strategy, innovation development and strategic management of innovation 
development. The problems of interconnection and consistency of forming 
innovation strategies at all levels of national economy were detected. Substantiated 
the hypothesis that the basis for economic growth in the national economy should be 
the introduction of the system of increasing the competitiveness of country’s 
economy and formation of innovative strategies based on the of systemic 
methodology. It takes into account the internal structure of economic systems and 
levels of strategic management of innovative development. On the given basis, 
structural and logic models of interconnection of the factors of increasing the 
competitiveness at different management levels, according to the innovative 
component, as well as mutual coordination of forming innovation strategies in the 
system of increasing the competitiveness of the country’s economy were developed; 
the classification of competitiveness factors of national economy and conditions of 
national environment and innovation development functioning were suggested. 

 In the work, a scientific and methodical approach to forming optimal strategy 
for producing innovation products by business entities under conditions of 
uncertainty of the market environment was applied, considering the expenses, 
incurred by an enterprise, as a result of production, storage and transportation of basic 
products, additional costs that a company has in case of development and production 
of innovation products, as well as additional funds to reduce the expected loss for the 
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indicated reasons. The sequence of stages of the process of adopting decisions on the 
optimal amount of innovation products was offered, taking into account the market 
conditions, the possibility of adjusting the present ratio to maximize income. 

The method of modeling innovation processes was developed and applied on the 
basis of the neural networks instruments, which allowed to clarify the parameters of 
change in innovation policy of the country, particularly, the shares of state budget 
expenditures on education, financing research and development and innovation 
activity, the amount of investments into the fixed assets and state investments as a 
percentage into GDP, from the perspective of the conformity with innovation 
economy. The sequence of stages of the process of forming innovation strategy was 
proposed, and implementation of the country’ innovative development directions on 
the basis of building the system of predictions; as well as a comprehensive approach 
to solving scientific and practical problems, concerning regulation of innovation 
processes in the country and innovation activity of business entities. 

Ключові слова: system of increasing the competitiveness, innovation strategies, 
innovative development, strategic management of innovation development, innovation 
policy.  

 
АННОТАЦИЯ 

Юринец З. В. Инновационные стратегии в системе повышения 
конкурентоспособности экономики Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко Министерства 
образования и науки Украины. – Львов, 2016. 

В диссертации представлено исследование теоретико-методологических и 
практических подходов к формированию инновационных стратегий в системе 
повышения конкурентоспособности экономики Украины. Обоснована гипотеза, 
согласно которой основой для экономического роста национальной экономики 
должно стать внедрение системы повышения конкурентоспособности экономики 
и формирования инновационных стратегий согласно системной методологии, 
которая учитывает внутреннее строение экономических систем и уровни 
стратегического управления инновационным развитием. 

Разработаны авторские подходы к  построению модели оценки результатов 
инновационной политики государства на основании инструментария 
нейронных сетей, что заключается в уточнении параметров изменений в 
государственной инновационной политике та формирования оптимальной 
стратегии производства инновационной продукции субъектами хозяйствования 
посредством экономико-математического моделирования в условиях 
неопределенности рыночной среды. 

Ключевые слова: система повышения конкурентоспособности экономики 
страны, инновационные стратегии, инновационное развитие, стратегическое 
управление инновационным развитием, инновационная политика. 

 



43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку. Формат 60×84/16. Папір офсетний. 
Умовн. друк. арк. 2,1. Тираж 100 прим. Зам. № 546 

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 
79000 Львів, вул. Дорошенка, 41 

 


