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Для сучасної України питання інноваційного розвитку на макро�
та мікроекономічному рівні стають дедалі актуальнішими. Це обу�
мовлене, у першу чергу, усвідомленням позитивної ролі іннова�
цій у вирішенні складних економічних питань, забезпеченні ста�
більності розвитку економіки і наданні нового імпульсу для її зро�
стання, що переконливо доведене досвідом країн – світових ліде�
рів. Проте механічне перенесення принципів стратегічного управ�
ління інноваційним розвитком, що діють за кордоном, у вітчиз�
няну практику неможливе і потребує створення, наукового обґру�
нтування та практичного впровадження оригінального, адаптова�
ного до умов України механізму стратегічного управління інно�
ваційним розвитком суб’єктів господарювання. Формування та
впровадження такого механізму забезпечить попередження непро�
дуктивних витрат ресурсів, зосередити зусилля на реалізації тих
стратегій, які дозволять досягти успіху і зміцнити позиції на віт�
чизняному та світовому ринку, що послабить негативний вплив
кризових тенденцій і сприятиме стійкому розвитку економіки
України.

З цих позицій значення науково�прикладних досліджень,
спрямованих на створення високоефективного механізму управ�
ління інноваційним розвитком, що комплексно враховує інтере�
си, мотиви і потреби учасників інноваційного процесу, мінімізує
ризики та забезпечує на цій основі синергетичний ефект від їх уз�
годженої взаємодії, а також істотне вдосконалення існуючих
методологічних і теоретико�методичних положень інноватики,
менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, дедалі зрос�
тає. Вирішенню таких завдань і присвячена дана монографія.

Ураховуючи багатоаспектність проблеми та різноманітність
інструментарію економіки розвитку, сучасного інноваційного
менеджменту та маркетингу, що стрімко розвиваються, зауважи�
мо, що автори не претендують на вичерпність викладених підходів,

Â Ñ Ò Ó Ï
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проте сподіваються, що результати їх роботи сприятимуть удоско�
наленню механізмів управління інноваційним розвитком, які
використовуються як на макро�, так мікрорівні управління, ко�
ригуванню відповідної інформаційної та нормативно�правової
бази.

Монографія висвітлює досить широке коло питань, які стосу�
ються концептуальних проблем управління інноваційним розвит�
ком (уточнення його сутності, визначення принципів, функцій
тощо, а також аналіз світових тенденцій розвитку інноваційного
підприємництва, формування ринкової структури мотиваційно�
го механізму інноваційного розвитку), виявлення суперечностей
в сучасному інноваційному середовищі, дослідження інновацій�
ного розвитку в соціальному секторі економіки та систем прогно�
зування інноваційного розвитку вітчизняної економіки в цілому.

Крім того, значно поглиблено методологічні основи управлін�
ня іннноваційним розвитком вітчизняних підприємств. У цьому
контексті сформовано систему полікритеріальної діагностики роз�
витку підприємств, запропоновано підходи до управління підпри�
ємством на засадах концепції інноваційного маркетингу, викона�
но системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних
рішень в системі управління підприємствами. Значну увагу при�
ділено дослідженню партнерського маркетингу у створенні та ко�
мерціалізації інновації, розглянуто ресурсне забезпечення інно�
ваційного розвитку промислового підприємства, удосконалено
систему оцінки інноваційного потенціалу підприємства та теоре�
тико�методичні засади економічної оцінки інноваційного потен�
ціалу наукомісткого підприємства, розглянуто управління вибо�
ром стратегій інноваційного розвитку, а також підходи до вибору
управлінських рішень з урахуванням інноваційних ризиків ма�
лих та середніх підприємств.

Запропоновано організаційно�економічні основи стратегічно�
го управління сталим розвитком регіону на базі інновацій, сфор�
мовано механізм стратегічного управління інноваційним розвит�
ком на основі екологізації життєвого циклу продукції, поглибле�
но маркетингові механізми екологізації інноваційного розвитку,
глибоко проаналізовано міжнародний досвід оцінювання збитків
від наслідків надзвичайних ситуацій в системі менеджменту еко�
логічних інновацій та визначено методологію експертних оцінок
втрат від надзвичайних ситуацій й шляхи оптимізації заходів
щодо запобігання їм та ліквідації наслідків.
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Над монографією працювали науковці Сумського державно�
го університету (СумДУ), Інституту економіки промисловості
НАН України (ІЕП НАНУ), Національного технічного універси�
тету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), До�
нецького національного університету економіки і торгівлі
ім. М. Туган�Барановського (ДонНУЕТ), Національного універ�
ситету «Львівська політехніка» (НУ «Львівська політехніка»),
Київського національного університету технологій та дизайну
(КНУТД), Національної металургійної академії України,
м. Дніпропетровськ (НМАУ), Східноукраїнського національно�
го університету ім. В. Даля, м. Луганськ (СНУ ім. В. Даля), Ака�
демії митної служби України, м. Дніпропетровськ (АМСУ), Оде�
ського національного університету ім. І. І. Мечникова (ОНУ
ім. І. І. Мечникова), Інституту проблем ринку та економіко�еко�
логічних досліджень НАН України, м. Одеса (ІПРЕЕД НАНУ),
Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України,
м. Київ (РВПС України НАН України), Львівського державного
інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
(ЛДІНТУ ім. В. Чорновола).

Авторами окремих розділів і параграфів монографії є:
Азарян Олена Михайлівна, д.е.н., професор, академік Ака�

демії економічних наук України, зав. кафедри маркетингу і ко�
мерційної справи ДонНУЕТ (п. 4.1);

Денисенко Микола Павлович, д.е.н., професор, академік Ака�
демії будівництва України, Української технологічної академії
(керівник відділення економіки нових технологій та банківської
справи), член�кореспондент Міжнародної академії інвестицій
та економіки будівництва, професор кафедри економіки, обліку і
аудиту КНУДТ (п. 8.1);

Заруба Віктор Якович, д.е.н., професор, декан факультету
управління бізнесом, зав. кафедри економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» (п. 3.2);

Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н., професор, заступник
директора Науково�дослідного інституту економіки розвитку
МОНУ і НАНУ, завідувач кафедри маркетингу СумДУ (п. 1.1);

Ковальчук Костянтин Федорович, д.е.н., професор, декан фа�
культету економіки та менеджменту, завідувач кафедри фінансів
НМАУ (п. 8.2);

Комарницький Ігор Михайлович, д.е.н., професор, заслуже�
ний діяч науки і техніки України, академік академії економічних
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наук України, проректор із соціально�економічних питань, заві�
дувач кафедри маркетингу ЛДІНТУ ім. В. Чорновола (розділ 15);

Кузьмін Олег Євгенович, д.е.н., професор, Заслужений пра�
цівник народної освіти України, академік Української Академії
наук, академік Академії економічних наук України, академік
Транспортної академії України, директор Навчально�наукового
інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри
менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська по�
літехніка» (п. 5.1);

Мельник Леонід Григорович, д.е.н., професор, директор Нау�
ково�дослідного інституту економіки розвитку МОНУ і НАНУ, за�
відувач кафедри економіки СумДУ (розділ 12);

Максимов Віталій Володимирович, д.е.н., професор, завіду�
вач кафедри економіки підприємства СНУ ім. В. Даля (п. 8.3);

Максимова Тетяна Семенівна, д.е.н., професор, завідувач ка�
федри маркетингу СНУ ім. В. Даля (п. 8.3);

Мартякова Олена Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач
відділом проблем економічного регулювання соціальних проце�
сів на виробництві ІЕП НАНУ, завідувач кафедри управління ви�
робництвом Донецького національного технічного університету
(п. 3.1);

Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор, академік Ака�
демії економічних наук України, декан економічного факульте�
ту, завідувач кафедри організації виробництва та управління пер�
соналом НТУ ХПІ (розділ 9);

Петруня Юрій Євгенович, д.е.н., професор, Заслужений діяч
науки і техніки України, проректор з науково�педагогічної робо�
ти та інноваційної діяльності АМСУ (п. 13.1);

Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, в. о. де�
кана факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри
економічної теорії СумДУ (п. 1.3);

Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, головний науко�
вий співробітник ІПРЕЕД НАНУ (п. 13.2);

Тєлєтов Олександр Сергійович, д.е.н., доцент, професор ка�
федри маркетингу СумДУ (розділ 2);

Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач
відділу сталого розвитку та екологічної безпеки РВПС України
НАН України (розділ 14);
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Чухрай Наталія Іванівна, д.е.н., професор, член�кореспондент
Української Академії національного прогресу, завідувач кафедри
менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» (розділ 6);

Біловодська Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафе�
дри маркетингу СумДУ, науковий і технічний редактор (вступ,
п. 1.2, висновки);

Андерсон Володимир Миколайович, к.г.н., доцент, доцент
кафедри економічної та соціальної географії ОНУ ім. І. І. Мечни�
кова (п. 13.2);

Божкова Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
маркетингу СумДУ (п. 10.2);

Бурлакова Ірина Михайлівна, к.е.н., старший викладач ка�
федри економіки СумДУ (розділ 12);

Галгаш Руслан Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки підприємства СНУ ім. В. Даля (п. 8.3);

Дериколенко Олександр Миколайович, к.е.н., старший викла�
дач кафедри економіки СумДУ (п. 10.2);

Жарова Любов Валеріївна, к.е.н., старший науковий співро�
бітник, провідний науковий співробітник РВПС України НАН
України (розділ 14);

Ілляшенко Наталія Сергіївна, к.е.н., старший викладач ка�
федри маркетингу СумДУ (п. 5.2);

Косенко Олександра Петрівна, к.е.н., доцент кафедри еконо�
міки та маркетингу НТУ «ХПІ» (розділ 9);

Кузьминчук Наталія Валеріївна, к.е.н., доцент, докторант
НТУ «ХПІ» (п. 3.2);

Мельник Ольга Григорівна, к.е.н., доцент, докторант кафед�
ри менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська
політехніка» (п. 5.1);

Мельник Юлія Миколаївна, к.е.н., старший викладач кафед�
ри маркетингу СумДУ (розділ 11);

Міцура Олена Олексіївна, к.е.н., старший викладач кафедри
маркетингу СумДУ (п. 7.2);

Петруня Віра Юріївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
ЗЕД АМСУ (п. 13.1);

Синиця Лідія Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки
підприємства СНУ ім. В. Даля (п. 8.3);

Сорокіна Олена Володимирівна, асистент кафедри фінансів
НМАУ (п. 8.2);
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Суміна Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри мар�
кетингу СумДУ (п. 4.2);

Тарасенко Ірина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
фінансів КНУДТ (п. 8.1);

Ткачук Юрій Якович, к.т.н., доцент, доцент кафедри гідро�
аеромеханіки СумДУ (п. 4.2);

Франів Ігор Андрійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри мар�
кетингу ЛДІНТУ ім. В. Чорновола (розділ 15);

Шипуліна Юлія Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри
маркетингу СумДУ (п. 10.1);

Грищенко Олена Федорівна, аспірант кафедри маркетингу
СумДУ (п. 5.3);

Сопка Олена Олексіївна, аспірант кафедри маркетингу СумДУ
(п. 7.1).

Науковий редактор висловлює щиру подяку всьому авторсь�
кому колективу за участь у підготовці монографії, а також рецен�
зентам за критичні зауваження, ураховані при її написанні.

Монографія виконувалася за рахунок бюджетних коштів
МОН України, наданих як грант Президента України для моло�
дих учених на виконання науково�дослідної роботи GP/F27/0080
«Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком»
(№ держ. реєстр. 0110U001879).
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Р о з д і л  1

Êîíöåïòóàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì

1.1. Êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì
ðîçâèòêîì

Процеси глобалізації і зміни у співвідношенні факторів економіч�
ного зростання, унаслідок яких на перше місце вийшли інновації
і інноваційна діяльність з опорою на інформацію і знання, напри�
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. активізували пошук шляхів забез�
печення конкурентоспроможності національних економік і окре�
мих суб’єктів господарювання. Сучасна концепція національної
конкурентоспроможності базується на ефективній реалізації у сві�
товому поділі праці порівняльних інноваційних переваг, причо�
му не стільки природних (статичних), які забезпечені географіч�
ним розташуванням, наявною ринковою інфраструктурою, про�
дуктивними силами тощо, а, вирішальною мірою, динамічних, які
створюються в процесі формування конкурентної інноваційної
політики. Розвиток НТП та зростання ролі інноваційних факто�
рів змушують країни, що обрали інноваційний шлях розвитку,
використовувати й створювати нові джерела динамічних конку�
рентних переваг: нові виробництва й технології, товари, методи
організації виробництва і збуту (у часі й просторі), новітні знання
і найвищий рівень кваліфікації працівників, інноваційна корпо�
ративна культура, високий рівень якості життя населення тощо.

Сучасний етап розвитку НТР наприкінці ХХ століття ініцію�
вав інформаційну революцію й поклав початок формуванню ос�
нов інформаційного суспільства, у якому інформація й знання
стають основними засобами й предметом суспільного виробницт�
ва. Вони також є обмежувальним чинником розвитку (в індустрі�
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