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Анотація 
Вступ. Питаннѐ інтенсифікації інноваційної діѐльності підприюмствами стаю 
одним із визначальних у сучасних умовах їх діѐльності, особливо ѐкщо 
враховувати постійно зростаячий вплив Індустрії 4.0. На сьогодні саме 
Індустріѐ 4.0 визначаю тренди розвитку длѐ більшості підприюмств, ѐкі маять 
на меті нарощувати власні конкурентні переваги та посилявати позиції на 
світовому ринку. Більшість передових підприюмств світу вже активно 
переплітаять власну інноваційну діѐльність із викликами Індустрії 4.0, що 
дозволѐю знаходити нові рішеннѐ та досѐгати бажаних результатів за 
менших витрат і з більшоя доданоя вартістя. Відповідно виникаю потреба 
адаптації інноваційної діѐльності до Індустрії 4.0, під впливом чого 
формуютьсѐ понѐттѐ «стратегіѐ випереджального інноваційного розвитку», 
ѐке потребую подальшого детального дослідженнѐ.  
Мета. Метоя статті ю поглиблений аналіз питань формуваннѐ стратегії 
випереджального інноваційного розвитку ѐк важливої складової 
інноваційної діѐльності підприюмств під впливом умов та трендів Індустрії 
4.0.  
Метод (методологія). При підготовці статті використовувалисѐ такі методи 
наукових досліджень, ѐк системно-структурний та логічний аналіз – при 
дослідженні теоретичних основ інноваційної діѐльності та сутності Індустрії 
4.0; порівнѐльний аналіз та метод узагальненнѐ – при дослідженні думок 
вчених щодо етапів формуваннѐ стратегії інноваційного розвитку та 
розробленні авторського баченнѐ процесу реалізації стратегії 
випереджального інноваційного розвитку.  
Результати. На основі проведеного дослідженнѐ отримано такі результати: 
визначено особливості випереджального економічного розвитку і веденнѐ 
інноваційної діѐльності та основні фактори впливу; досліджено сутність та 
тренди Індустрії 4.0 у світовому масштабі, проаналізовано та виокремлено 
основні сфери впровадженнѐ досѐгнень Індустрії 4.0 на підприюмствах, а 
також шлѐхи створеннѐ додаткової вартості; розглѐнуто етапи розробленнѐ 
стратегії інноваційного розвитку на підприюмствах, запропоновані 
вітчизнѐними та зарубіжними науковцѐми, та встановлено етапи 
розробленнѐ стратегії випереджального інноваційного розвитку в умовах 
Індустрії 4.0. 
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Abstract 
Introduction. The issue of the enterprises’ innovative activity intensification is 
one of the most important in the current conditions. Especially, if we take into 
account the increasing influence of Industry 4.0. Today, Industry 4.0 defines 
development trends for most enterprises, aiming to increase their own 
competitive advantage and strengthen their position in the global market. Most 
of the world's leading enterprises have already actively considered challenges of 
Industry 4.0 in their innovative activities. It allows them to find new solutions and 
achieve the desired results at lower costs and with higher added value. 
Accordingly, there is a need for adaptation of enterprises’ innovative activity to 
Industry 4.0. That is the reason why the concept of “strategy of forward-looking 
innovation development” is formed. And this concept requires further detailed 
research. 
Purpose. The article aims to analyse the process of the strategy of forward-
looking innovative development forming as an important part of enterprises' 
innovative activity in the conditions and trends of Industry 4.0. 
Method (methodology). In the article, the following methods of scientific 
research have been used: method of system and structural and logical analysis (in 
the study of the theoretical foundations of innovative activity and the essence of 
Industry 4.0); method of comparative analysis and method of generalization ( in 
researching the scientists’ opinions on the stages of strategy of innovative 
development formation and the development of the author's vision of the 
process of the strategy of a forward-looking innovative development 
implementation). 
Results. The conducted research has allowed to obtain the following results: the 
features of the forward-looking economic development are defined; specifics of 
enterprise's innovative activity are identified; and the main factors of influence 
are determined; the essence and trends of the Industry 4.0 on a global scale are 
analysed, the main areas of Industry 4.0 achievements’ implementation at 
enterprises and the ways of additional value creation are analysed; the stages of 
the strategy of innovative development forming at the enterprises, offered by 
domestic and foreign scientists, are considered, and the stages of the strategy of 
forward-looking innovative development formation in the conditions of Industry 
4.0 are determined. 

Letunovska, N., Saher, L., & Syhyda L. (2019). Formation of the strategy of 
forward-looking innovative development in Industry 4.0. Economic analysis, 29 
(2), 53-61. 

Keywords: strategy; innovative activity; forward-looking development; 
innovation; Industry 4.0; trend. 

Вступ 

Важливим питаннѐм на сьогодні ю наданнѐ можливостей 
вітчизнѐним підприюмствам стати гідними конкурентами зарубіжним 
виробникам, довести, що їхнѐ продукціѐ ю ѐкісноя та цікавоя длѐ 
споживачів і відповідаю світовим тенденціѐм. Допомогти в цьому 
може перехід до випереджального інноваційного розвитку, ѐкий 
доцільно здійснявати із урахуваннѐм особливостей Індустрії 4.0. 

 

UDC 658.5.012:338.1 

JEL classіfіcatіon: F20, O10, O33 
 

 

Nataliia LETUNOVSKA 
PhD in Economics, 
Assistant Professor, 
Department of Marketing and Management of 
Innovative Activity,  
Sumy State University, Ukraine 
E-mail: n.letunovska@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0001-8207-9178 
http://www.researcherid.com/rid/ H-8582-2018 

 
Liudmyla SAHER 
PhD in Economics, 
Senior Lecturer, 
Department of Marketing and Management of 
Innovative Activity,  
Sumy State University, Ukraine 
E-mail: lyudmila.sager@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-5628-5477 
http://www.researcherid.com/rid/ D-8080-2018 

Liubov SYHYDA 
PhD in Economics, 
Senior Lecturer, 
Department of Marketing and Management of 
Innovative Activity,  
Sumy State University, Ukraine 
E-mail: liubov.syh@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-0319-8070 
http://www.researcherid.com/rid/ D-7900-2018 
 

 
© Nataliia Letunovska,  

Liudmyla Saher,   
Liubov Syhyda, 2019 

 
Received: 13.06.2019 
Revised: 19.06.2019 
Accepted: 21.06.2019 
Online publication date: 26.06.2019 
 

 

This is an Open Access article, distributed under 
the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 license, which permits 
unrestricted re-use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided the original work is 
properly cited. 

 



ISSN 1993-0259 (Print). ISSN 2219-4649 (Online)  Економічний аналіз. 2019 рік. Том 29. № 2 
www.econa.org.ua 

 
55 

Питаннѐ, що стосуятьсѐ інноваційної діѐльності, 
ю достатньо розробленими та знайшли свою 
відображеннѐ у працѐх вітчизнѐних 
учених, зокрема, М. П. Денисенка *1+, 
С. М. Іллѐшенка *2+, М. А. Йохни, В. В. Стадник *3+, 
П. Г. Перерви *4+, А. І. Яковлюва *5+ та інших. Однак 
невирішеним ю питаннѐ, що стосуютьсѐ впливу умов 
Індустрії 4.0 на процес розробленнѐ порѐдку 
формуваннѐ стратегії випереджального 
інноваційного розвитку підприюмств. 

Мета статті 

Метоя статті ю визначеннѐ етапів розробленнѐ 
стратегії випереджального інноваційного розвитку 
підприюмств, що функціонуять в умовах Індустрії 
4.0. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Щоб краще зрозуміти особливості переходу до 
випереджального інноваційного розвитку, 
розглѐнемо основні чинники випереджального 
економічного розвитку, основним з ѐких ю *6+: 
– наѐвність власної стратегії економічного 

розвитку на основі інноваційно-інвестиційного 
підходу з урахуваннѐм соціально-економічних 
особливостей країни та своючасно виѐвлених 
перспективних напрѐмів;  

– політична стабільність, мінімізаціѐ 
проциклічності політики;  

– активне державне регуляваннѐ економічних 
процесів з оріюнтаціюя реформ на 
заощадженнѐ та накопиченнѐ капіталу, 
створеннѐ привабливого інвестиційного 
клімату;  

– прозорість і доступність банківської системи;  
– державна підтримка національного 

економічного розвитку: спрощеннѐ 
бярократичних процедур та податкового тиску, 
стимуляваннѐ підприюмницької діѐльності, 
венчурного бізнесу;  

– стимуляваннѐ науково-технічного розвитку: 
фінансуваннѐ науково-дослідної діѐльності, 
фіскальне стимуляваннѐ інвестиційно-
інноваційної діѐльності підприюмств, розвиток 
нових високих технологічних устроїв, 
модернізаціѐ традиційних галузей;  

– виробництво і експорт високотехнологічної 
продукції;  

– активно задіѐний компонент культурних 
традицій, система духовно-моральних 
цінностей, що маю на меті перехід суспільства 
споживаннѐ до постіндустріального, 
інформаційного суспільства;  

– мотиваціѐ до праці;  
– гнучка система освіти, що відповідаю 

стратегічним завданнѐм країни, інвестиції в 
лядський капітал, технологічний розвиток 
суспільства. 

Крім того, підкреслимо важливість активізації 
саме інноваційної діѐльності на вітчизнѐних 
підприюмствах, на користь чого свідчать деѐкі 
фактори, наведені нижче [7]: 
– підприюмства характеризуятьсѐ повільним 

розвитком ефективних форм інноваційної 
діѐльності, що зумовлено економічноя 
нестабільністя та нечіткістя законодавства;  

– значна кількість підприюмств не спроможна 
впроваджувати інновації власним коштом, а 
економічний клімат не сприѐю залучення 
зовнішнього капіталу чи запозичення коштів;   

– держава потребую глибоких структурних 
перетворень в економіці;  

– длѐ більшості підприюмств властиве значне 
зношеннѐ основних фондів;  

– гостро відчуваютьсѐ необхідність збереженнѐ і 
розвитку науково-технічного потенціалу та 
інноваційного підприюмництва;  

– нагальноя ю проблема створеннѐ нових 
робочих місць.  

Особливої актуальності питаннѐ інноваційного 
розвитку набуваять в умовах переходу до Індустрії 
4.0. 

У загальному розумінні Індустріѐ 4.0 передбачаю 
глибоку інтеграція інформаційних технологій у 
виробничий процес, що реалізуютьсѐ через 
побудову виробництва на основі кіберфізичних 
систем (cyber-physical system), ѐкі створяять 
віртуальні копії об'юктів фізичного світу, 
контроляять фізичні процеси і ухваляять 
децентралізовані рішеннѐ. Вони здатні 
об'юднуватисѐ в одну мережу, взаюмодіѐти в 
режимі реального часу, самонастрояватисѐ і 
самонавчатисѐ. Важливу роль відіграять інтернет-
технології, що забезпечуять комунікації між 
персоналом і машинами. Підприюмства 
вироблѐять продукція відповідно до вимог 
індивідуального замовника, оптимізуячи 
собівартість виробництва *8-9].  

Таким чином, Індустріѐ 4.0 ю поюднаннѐм 
кіберфізичних систем, Інтернету речей та Інтернету 
систем, тобто об’юдную фізичний світ з цифровим. 

Основними трендами, що характеризуять 
Індустрія 4.0, ю *10+: 
– передова автоматизаціѐ та робототехніка (у 

тому числі, роботи, що «взаюмодіять» з 
працівниками, або «коботи»); 

– комунікаціѐ в площинах «машина – машина» і 
«лядина – машина»; 

– штучний інтелект і машинне навчаннѐ; 
– сенсорні технології та аналітичні дані. 
– Зазначимо, що ці тренди проѐвлѐятьсѐ під 

впливом основних чотирьох драйверів *10+: 
– збільшеннѐ обсѐгів даних, обчислявальної 

потужності та зв'ѐзку; 
– можливості розвитку аналітики та бізнес-

розвідки; 
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– нові форми взаюмодії «лядина – машина», такі, 
ѐк сенсорні інтерфейси, системи віртуальної 
реальності; 

– удосконаленнѐ передачі цифрових інструкцій 
до фізичного світу, наприклад, робототехніка та 
3D-друк. 

Щоб краще зрозуміти сфери впливу Індустрії 4.0 
на підприюмствах, розглѐнемо результати 
дослідженнѐ, що проводилосѐ BCG на 
підприюмствах США (було опитано 380 керівників 
американських підприюмств різних розмірів та 
різних галузей промисловості). Відповідно до цього 
дослідженнѐ, основними напрѐмками, у ѐких 
проѐвлѐютьсѐ позитивний вплив Індустріѐ 4.0, ю 
*11+: 1) виробничі витрати (47 %); 2) підвищеннѐ 
ѐкості продукції (43 %); 3) оперативність операцій 
(42 %); 4) витрати у ланцяжку поставок (37 %); 5) 
продуктові інновації (33 %); 6) час виходу на ринок 
(31 %); 7) поліпшеннѐ обслуговуваннѐ кліюнтів 
(28 %); 8) збільшеннѐ доходів (28 %); 9) нова 
модель доходів (13 %). 

Ці напрѐмки свідчать про те, що в рамках 
Індустрії 4.0 підприюмствам необхідно 
зосереджувати увагу на покращенні ѐк витрат, так і 
доходів. 

Зокрема, низкоя підприюмств визначено та 
апробовано деѐкі шлѐхи створеннѐ додаткової 
вартості в умовах Індустрії 4.0, у тому числі *11+:  
– покращеннѐ ѐкості; 
– оптимізація процесів; 
– зниженнѐ витрат на розвиток та часу 

виконаннѐ; 
– прискореннѐ виходу на ринок; 
– створеннѐ нових служб. 

1. Досѐгненнѐ поступових змін в 
ефективності. 

Підсумовуячи, необхідно зазначити, що 
Індустріѐ 4.0 стаю ефективним інструментом 
створеннѐ додаткової вартості, а отже, і посиленнѐ 
конкурентоспроможності підприюмств. 

Зокрема, серед основних переваг та 
можливостей Індустрії 4.0 можна  
назвати *10-11]: 
– кращий зв'ѐзок між споживачами та 

постачальниками через доступ до інформації 
про виробництво, логістику та моніторинг у 
режимі реального часу; 

– більшу гнучкість підприюмств, що досѐгаютьсѐ 
за рахунок упровадженнѐ спрощених процесів 
та спільних відкритих інфраструктур, що 

дозволѐю здійснявати виробництво 
диференційованої продукції та послуг, щоб 
визначити незадоволені потреби споживачів, 
конкурувати на світових ринках і реалізовувати 
нові можливості; 

– посиленнѐ безпеки на робочому місці, у 
виробничому процесі та вдосконаленнѐ всього 
ланцяга створеннѐ вартості; 

– підвищеннѐ продуктивності, наприклад, за 
рахунок автоматизації процесів; 

– покращеннѐ ѐкості, наприклад, шлѐхом 
забезпеченнѐ моніторингу в режимі реального 
часу та швидкого втручаннѐ длѐ запобіганнѐ 
помилкам. 

Таким чином, підприюмствам, ѐкі не хочуть 
відстати від викликів сучасності, необхідно не лише 
активно займатисѐ інноваційноя діѐльністя, але 
здійснявати її адаптація до вимог Індустрії 4.0. 
Тобто підприюмствам, щоб бути успішними, 
необхідно забезпечувати не просто інноваційний 
розвиток, а випереджальний інноваційний 
розвиток, що обумовляютьсѐ впливом Індустрії 4.0. 

Перехід до випереджального інноваційного 
розвитку означаю формуваннѐ відповідної стратегії 
дій. Формуваннѐ стратегії інноваційної діѐльності ю 
тривалим і складним процесом, при чому 
загальний універсальний алгоритм дій відсутній. 
У кожному випадку це унікальна діѐльність. 
Загалом усі стратегії інноваційного розвитку можна 
об’юднати у три групи *12+:  
– шукачі потреб: стратегії, зосереджені на 

залученні споживачів до процесу розробленнѐ 
товару; 

– читачі ринку: стратегії, зосереджені на 
поступовому внесенні змін до товару; 

– драйвери змін: стратегії, зосереджені на 
впровадженні значних змін у товарах. 

Кожен із цих типів стратегій маю свої вимоги до 
використаннѐ та може бути адаптований окремими 
підприюмствами під власні умови діѐльності. 

Визначимо вплив Індустрії 4.0 на формуваннѐ 
стратегії випереджального інноваційного розвитку 
(рис. 1). 

Розглѐнемо детальніше поглѐди українських та 
зарубіжних учених і практиків на проблему 
формуваннѐ стратегії інноваційного розвитку 
(табл. 1). 
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Стратегія випереджаючого 

інноваційного розвитку

Принципи Індустрії 4.0:

1. Сумісність.

2. Прозорість.

3. Технічна підтримка.

4. Деталізація управлінських рішень

Нові технології Індустрії 4.0:

1. Дрони.

2. Wearable.

3. Real-time Location.

4. Services.

5. VR/AP.

6. Кібернетика.

7. Штучний інтелект.

8. 3D друк.

9. Коботи.

10. Розумні сенсори.

11. Платформи IIoT

Особливості Індустрії 4.0:

1. Інтегрованість.

2. Цілісність.

3. Реалізм та базування на інтересах головних 

стейкхолдерів. 

4. Конкретність та дієвість. 

5. Базування на кращому європейському та світовому 

досвіді. 

6. Стратегічний фокус та релевантність. 

7. Консолідація стейкхолдерів у виконанні.

 
Рис. 1. Складові впливу Індустрії 4.0 на стратегію випереджального інноваційного розвитку  

(розроблено авторами з урахуванням *13-14]) 

Таблиця 1. Етапи розроблення стратегії інноваційного розвитку на підприємствах 

Автор Етапи 

1 2 

Горст Г. (Horst G.) 
[15] 

1. Аналіз існуячої ситуації. 
2. Визначеннѐ напрѐмків діѐльності. 
3. Ідентифікаціѐ сфер пошуку. 
4. Оціняваннѐ та вибір сфер пошуку 

Валітова Ш. М. 
(Valitova Sh. M.),  
Хакімов А. Х. 
(Khakimov A. Kh.) 
[16] 

1. Встановленнѐ місії. 
2. Виокремленнѐ цілей інноваційної політики. 
3. Оціняваннѐ та аналіз зовнішнього середовища. 
4. Аналіз внутрішнього середовища. 
5. Визначеннѐ показників інноваційної діѐльності. 
6. Аналіз стратегічних інноваційних альтернатив. 
7. Визначеннѐ критеріїв обґрунтуваннѐ вибору інноваційної стратегії. 
8. Відбір інноваційної стратегії. 
9. Впровадженнѐ інноваційної стратегії. 
10. Оціняваннѐ стратегії 

Миллила  Ж. 
(Myllylä J.) [17] 

1. Визначеннѐ цілей та стратегічного підходу до інноваційної діѐльності. 
2. Дослідженнѐ споживачів та конкурентів на ринку. 
3. Визначеннѐ сутності ділової пропозиції. 
4. Оціняваннѐ та розробленнѐ базових можливостей. 
5. Встановленнѐ інноваційних технологій та систем 

Великий Ю. В. *18+ 

1. Місіѐ підприюмства 
2. Оцінка рівнѐ нестабільності середовища. 
3. Вибір методології управліннѐ. 
4. Аналіз стратегічного рівнѐ. 
4.1. Аналіз зовнішнього середовища. 
4.2. Виѐвленнѐ сильних та слабких сторін підприюмства. 
5. SWOT-аналіз середовища підприюмства. 
6. Тенденції розвитку галузі. 
7. Розробленнѐ альтернатив інноваційної стратегії. 
8. Вибір стратегії інноваційного розвитку підприюмства 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Семенова В. Г. [19] 

1. Визначеннѐ загальної концепції стратегії і в цих рамках різних варіантів. Полѐгаю 
у визначенні та розподіленні напрѐмків та галузей діѐльності, у ѐких підприюмство 
маю ті чи інші можливості. 
2. Визначеннѐ перспектив підприюмства в кожному з напрѐмків діѐльності, оцінка 
їх конкурентоспроможності, короткострокові і довгострокові перспективи 
зростаннѐ обсѐгів продукції. 
3. Вибір інноваційної стратегії підприюмства длѐ всіх напрѐмків діѐльності, 
формуваннѐ портфелѐ проектів науково-технічних заходів 

Коваленко О. М. *20+ 

1. Визначеннѐ місії підприюмства.  
2. Оціняваннѐ рівнѐ нестабільності середовища. 
3. Вибір методології управліннѐ. 
4. Аналіз стратегічного рівнѐ за результатами анкетуваннѐ. 
5. Аналіз зовнішнього середовища, виѐвленнѐ сильних та слабких сторін 
підприюмства. 
6. Проведеннѐ SWOT-аналізу середовища підприюмства. 
7. Виѐвленнѐ тенденцій розвитку галузі. 
8. Розробленнѐ альтернатив інноваційної стратегії. 
9. Вибір інноваційної стратегії розвитку підприюмства. 

Мірошниченко О. Ю.,  
Каряк В. І. *21+ 

1. Визначеннѐ цілей інноваційної діѐльності підприюмств на основі аналізу 
поточних та перспективних планів його діѐльності та розвитку. 
2. Оціняваннѐ фактичного інноваційного потенціалу підприюмства. 
3. Виѐвленнѐ загроз і можливостей зовнішнього середовища та сильних і слабких 
сторін внутрішнього середовища. 
4. Формуваннѐ множини альтернативних інноваційних стратегій та вибір 
оптимальної з них. 
5. Формуваннѐ комплексу заходів длѐ реалізації обраної стратегії. 
6. Реалізаціѐ обраної інноваційної стратегії та здійсненнѐ контроля за її 
виконаннѐм. 
7. Оціняваннѐ результатів інноваційної діѐльності за обраноя стратегіюя та 
визначеннѐ їх ефективності. 
7.1. Визначеннѐ нових стратегічних цілей та подальших перспектив розвитку 
підприюмства. 
7.2. Визначеннѐ «стратегічних помилок», їх аналіз, упровадженнѐ стратегічних 
змін 

 
Таким чином, узагальняячи підходи до 

формуваннѐ стратегії інноваційного розвитку, 
можемо зазначити, що думки авторів значноя 
міроя збігаятьсѐ. Однак необхідно зазначити, що 
українські вчені *18-21] пропонуять більш 
розгорнуті етапи процесу розробленнѐ інноваційної 
стратегії. Крім того, автори спільні в тому, що 
обов’ѐзковими маять бути етапи встановленнѐ 
місії/цілей, дослідженнѐ внутрішнього та 
зовнішнього середовища, а також формуваннѐ 
альтернативних варіантів інноваційної стратегії, що 
дозволѐю здійснити глибокий та всеохопляячий 
аналіз та вибрати найкращу інноваційну стратегія. 
Серед зарубіжних авторів схожий розширений 
підхід пропонуять Валітова Ш. М. (Valitova Sh. M.), 
Хакімов А. Х. (Khakimov A. Kh.) *16+. Водночас 
такими авторами, ѐк Горст Г. (Horst G.) *15+ та 
Милила Ж. (Myllylä J.) *17+, здійснено групуваннѐ 
етапів, хоча їх використаннѐ жодним чином не 
зменшую глибини аналізу. 

Відповідно враховуячи запропоновані вченими 
етапи розробленнѐ стратегії інноваційного розвитку 
та особливості діѐльності підприюмств в умовах 
Індустрії 4.0, вважаюмо, що процес розробленнѐ 
стратегії випереджального інноваційного розвитку 
повинен містити етапи, наведені на рис. 2. 

Таким чином, запропоновані етапи 
розробленнѐ стратегії випереджального 
інноваційного розвитку одночасно враховуять 
специфіку веденнѐ інноваційної діѐльності та 
виклики Індустрії 4.0. Це дозволѐю, по-перше, 
забезпечити безперервний пошук напрѐмків 
розширеннѐ інноваційних можливостей, створити 
умови длѐ активізації потенціалу співробітників, що 
сприѐю підвищення ефективності роботи 
підприюмства, а, по-друге, вивчити всі 
взаюмозв'ѐзки та потенціал Індустрії 4.0 ѐк 
головного трендсеттера інноваційних процесів ХХІ 
століттѐ.
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1. Формування місії 

підприємства

2. Визначення 

цілей інноваційної 

діяльності

3. Визначення поточного 

потенціалу інноваційного 

розвитку

4. Дослідження тенденцій розвитку 

та впровадження досягнень Індустрії 

4.0 в сфері діяльності підприємства

5. Аналіз 

зовнішнього 

середовища

6. Аналіз 

внутрішнього 

середовища

9. Вибір стратегії 

випереджаючого 

інноваційного 

розвитку

8. Встановлення критеріїв 

оцінювання альтернативних 

варіантів стратегії

7. Розроблення загальної концепції 

стратегії та альтернативних варіантів 

її реалізації

11. Впровадження 

стратегії 

випереджаючого 

інноваційного розвитку

12. Контроль за 

реалізацією стратегії 

випереджаючого 

інноваційного розвитку

10. Визначення відповідності 

обраної стратегії тенденціям 

впровадження Індустрії 4.0 в 

межах сфери діяльності 

підприємства

Рис. 2. Етапи розроблення стратегії випереджального інноваційного розвитку (розроблено авторами) 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

У ході проведеного дослідженнѐ було вивчено 
сутність та особливості Індустрії 4.0. Встановлено 
основні можливості й тенденції подальшого 
розвитку, а також потенційні напрѐмки 
впровадженнѐ досѐгнень Індустрії 4.0 у діѐльність 
підприюмств.  

Крім того, на основі аналізу підходів та з 
урахуваннѐм досліджень Індустрії 4.0 
запропоновано етапи формуваннѐ стратегії 

випереджального інноваційного розвитку, до ѐких, 
окрім класичних, що стосуятьсѐ встановленнѐ місії, 
аналізу середовища, додано етапи, що 
підкресляять важливість Індустрії 4.0 ѐк клячового 
фактора забезпеченнѐ випереджального розвитку. 

Перспективи подальших досліджень будуть 
спрѐмовані на розробленнѐ методичного підходу 
до визначеннѐ економічної ефективності 
впровадженнѐ стратегії випереджального 
інноваційного розвитку в діѐльність підприюмств. 
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