
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

КОВТУНЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
 

 
 

УДК 338.33:330.341.1:334.72:005.336.4(043.3/.5) 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 
 
 
 
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 
 

 
 
 
 
 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одеса – 2020 



Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
 

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті 
Міністерства освіти і науки України. 
 
 
Науковий консультант 
 

доктор економічних наук, професор 
Філиппова Світлана Валеріївна, 
Одеський національний політехнічний університет, 
директор Інституту бізнесу, економіки та 
інформаційних технологій. 

  
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор  

Кузьмін Олег Євгенович,  
Національний університет «Львівська політехніка»,  
директор Навчально-наукового інституту  
економіки і менеджменту; 

  
 доктор економічних наук, професор  

Перерва Петро Григорович, 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 
завідувач кафедри менеджменту інноваційного 
підприємництва та міжнародних економічних 
відносин; 

  
 доктор економічних наук, професор  

Семенова Валентина Григорівна 
Одеський національний економічний університет, 
завідувач кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності. 

 
 

Захист відбудеться «30» квітня 2020 р. о 13.00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 в Одеському національному 
політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1. 

 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського національного 

політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1. 
 
Автореферат розісланий «27» березня 2020 р. 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради                                                       Г.Б. Свінарьова 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність роботи. Сучасний стан світової економіки характеризується 
високим ступенем інтелектуалізації, яка проявляється через: оснащення 
інформаційними, комп'ютерними та новітніми інтелектуальними технологіями 
об'єктів техніко-технологічної структури підприємств; розвиток і поширення 
інтелектуально-інформаційного простору (мережі Інтернет, засобів зв'язку); 
безперервну освіту людини, придбання нового досвіду і нових знань; загальну 
роботизацію, створення штучного інтелекту. Під впливом окреслених процесів 
змінюються форми економічної діяльності, види і типи бізнес-структур, характер 
взаємин між працівниками. 

Умови нової реальності вимагають адаптивної поведінки бізнес-структур на 
підставі адекватного сприйняття і усвідомлення керівництвом і виконавцями 
наступаючих змін, що тягнуть за собою посилення конкуренції. Найпотужнішою 
перевагою в конкурентній боротьбі залишаються інновації. Привнесення 
інноваційної корисності в будь-який ресурсний, процесний, результатний та/або 
управлінський аспекти діяльності забезпечує бізнес-структуру конкурентними 
перевагами. Однак інтенсифікація процесів інтелектуалізації обумовлює стрімке 
старіння існуючих інновацій, що швидко нівелює інноваційні досягнення бізнес-
структури. Такі обставини вимагають від керівництва ще більших зусиль у 
забезпеченні конкурентних переваг, зокрема за рахунок своєчасної диверсифікації 
інноваційного вектору розвитку бізнес-структури. 

Проблемам інноваційного розвитку бізнес-структур та диверсифікації 
присвячена величезна кількість наукових праць. Дослідженнями питань інновацій 
і інноваційного розвитку займалися вітчизняні вчені, такі як: А. Бутенко, 
М. Войнаренко, В. Геєць, В. Гриньова, В. Гринчуцький, А. Загородний, 
В. Захарченко, С. Iлляшенко, К. Ковтуненко, О. Косенко, О. Кузьмін, О. Ляшенко, 
М. Меркулов, П. Перерва, В. Семенова, Л. Федулова, С. Філиппова та зарубіжні: 
І. Ансофф, М. Кондратьєв, В. Мухопад, Б. Твісс, Й. Шумпетер. Види та зміст 
стратегій диверсифікацій досліджували у наукових працях вітчизняні вчені: 
В. Момот, О. Згурська, В. Стадник, О. Цогла, С. Захарін, М. Скоробогатов, 
М. Корінько, та зарубіжні: І. Манаєнко, P. П. Вілліам, Ван. Хенао Діаз. 

Незважаючи на те, що інтелектуалізація економіки вимагає перманентності 
інноваційного розвитку бізнес-структур, яку в сучасних умовах може бути 
досягнуто лише за рахунок вдалого прогнозування та адаптації до змін, 
диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структур у сучасних підходах, що 
пропонуються науковцями, нажаль системно не представлено. Зокрема, 
залишається поза фокусу уваги науковців мультівекторність диверсифікації 
інноваційного розвитку, яка охоплює ресурсну, процесну, результатну та 
управлінську складові діяльності бізнес-структури. 

Зазначені обставини, незважаючи на широкий спектр ґрунтовних 
досліджень, вимагають подальших розробок теоретико-методологічних засад 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації 
економіки що відповідно, зумовило актуальність теми дисертаційної роботи, її 
цільову спрямованість, завдання, предмет та структуру. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 
Одеського національного політехнічного університету в межах держбюджетних 
тем: «Методологія та управлінський інструментарій забезпечення економічно-
безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектора на основі 
інтеграції освіти, науки та виробництва» (номер державної реєстрації 0115U000408, 
2015-2017 рр.), де автором запропоновано інструментальне забезпечення управління 
бізнес-ідеями в умовах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 
«Економічне оцінювання та обліково-аналітичне забезпечення інноваційно-
інвестиційної діяльності та економічної безпеки на мікро- та макрорівні» (номер 
державної реєстрації 0116U006740, 2016-2019 рр.), де автором обґрунтовано 
методичний підхід щодо діагностики стану та можливостей бізнес-структур 
диверсифікувати інноваційний розвиток; «Конкурентна розвідка в 
безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств 
стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» (номер 
державної реєстрації 0019U002005, 2019-2021 рр.), де автором розроблено 
методичні рекомендації вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур. Дисертант приймав участь в їх виконанні як співвиконавець 
(довідка № 3101/05-06 від 04.11.2019 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні 
теоретико-методологічного базису та методичних положень і рекомендацій щодо 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації 
економіки. Досягнення мети зумовило необхідність вирішення завдань: 

 визначити зміст та зв'язок супутніх категорій і понять, що висвітлюють 
диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури; 

 визначити конструкцію, класифікувати види та об’єкти диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структури; 

 обґрунтувати необхідність формування системи когнітивної вищості 
бізнес-структури як підґрунтя диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 
інтелектуалізації економіки; 

 дослідити тенденції інноваційного розвитку вітчизняних та зарубіжних 
бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки, виявити 
особливості та передумови вибору інноваційного вектору диверсифікації; 

 дослідити існуючі моделі та методи диверсифікації та стратегій 
інноваційного розвитку бізнес-структур, обґрунтувати можливість їх поєднання та 
застосовності для вітчизняних бізнес-структур; 

 визначити наслідки впливу чинників інтелектуалізації на начальні умови, 
процес та результати диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури;  

 розробити наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структур, обґрунтувати процесні особливості, види та 
джерела; 

 запропонувати стратегічний базис диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки; 

 розробити концептуальну модель системної мультивекторної 
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диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 
 розробити концептуальні підходи до формування організаційного 

механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур; 

 розробити науково-методичні рекомендації з ресурсного забезпечення 
процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та оцінювання її 
адаптивності в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки; 

 розробити методичне забезпечення для визначення об’єктів оцінювання на 
різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та 
відповідний комплекс показників; 

 розробити методичний підхід, рекомендації та аналітичні інструменти для 
фазного оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур. 

Об’єктом дослідження є процес диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і методичні засади 
управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в 
умовах інтелектуалізації економіки. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 
становлять положення теорії інноватики, диверсифікації, поведінкової економіки, 
сучасних економічних концепцій управління, інфокомунікацій. Для вирішення 
поставлених завдань застосовано сукупність принципів, прийомів, 
загальнотеоретичних, спеціальних та міждисциплінарних методів наукового 
дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань 
використано методи: систематизації – при вивченні теоретичних засад, 
понятійного апарату диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури; 
морфологічного аналізу – для уточнення понятійно-категоріального апарату за 
проблематикою дослідження; класифікаційно-аналітичний – для характеристики 
та класифікації видів диверсифікації, стратегій інноваційного розвитку; 
економіко-статистичного та порівняльного аналізу, синтезу, інструментів 
аналізу Microsoft Excel – при аналізуванні тенденцій інноваційного розвитку 
вітчизняних та зарубіжних бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації 
економіки; графічний – для відображення тенденцій впливу факторів глобалізації 
та інтелектуалізації на вибір інноваційного вектору диверсифікації; метод 
експертних оцінок – для картографування ризиків та об’єктів диверсифікації 
інноваційного розвитку; монографічний – для всебічного й глибокого вивчення 
диверсифікації інноваційного розвитку та особливостей її управління; 
емпіричного дослідження – для діагностики ефективності стратегічного 
менеджменту бізнес-структур; аналогового моделювання – при розробці 
чотирьохфазної концептуальної моделі системної мультивекторної диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структури; економіко-математичного 
прогнозування – для оцінювання показників когнітивної вищості бізнес-
структури; логічний – для побудови структури та узагальнення теоретичних і 
практичних положень дослідження. 

Інформаційну базу дослідження склали: праці українських і закордонних 
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науковців, фахівців-практиків з проблематики управління процесом 
диверсифікації в контексті інноваційного розвитку бізнес-структур, чинні закони і 
нормативно-правові акти, статистичні дані Державної служби статистики 
України, звітність підприємств, результати анкетного опитування менеджерів та 
фахівців бізнес-структур, Інтернет-ресурси, матеріали періодичних видань і 
міжнародних оглядів, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та науковому 
обґрунтуванні теоретико-методологічного базису та методичних положень і 
рекомендацій щодо системної мультивекторної диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки. 

Найбільш вагомі наукові результаті, що визначають новизну дослідження: 
вперше: 
 надано характеристику диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-

структури як явищу, що в умовах інтелектуалізації економіки набуває 
когнітивних рис, які враховують її дефініція, визначення диверсифікації, 
когнітивної диверсифікації, диверсифікації інноваційного розвитку;  

 обґрунтовано необхідність формування системи когнітивної вищості 
бізнес-структури як підґрунтя диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 
інтелектуалізації економіки, яка містить взаємозалежні складові: когнітивну 
диверсифікацію; систему управління знаннями; систему управління ідеями; 

 розроблено й обґрунтовано чотирьохфазну концептуальну модель 
системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структури, інспірація якої послідовно базується на: полярності випадкових та 
передбачуваних зовнішніх та внутрішніх тригерів диверсифікації; готовності 
управлінських кадрів всіх рівнів до змін; когнітивній вищості бізнес-структури.  

удосконалено: 
 науково-концептуальні підходи до дослідження тенденції інноваційного 

розвитку бізнес-структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки, 
відмінністю яких є обґрунтування: а) динамічного векторного розподілу 
диверсифікації вітчизняних бізнес-структур; б) напрямів аналізу країн 
європейського союзу: за ступенем інноваційного розвитку; по приналежності у 
минулому до «соціального табору»; транскордонності; в) наявності 
невикористаних напрямів диверсифікації економічної діяльності вітчизняних 
підприємств, що дозволяє прогнозувати вибір інноваційного вектору 
диверсифікації бізнес-структур;  

 наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури, які, на відміну від існуючих, спираються на 
обґрунтування залежності процесу диверсифікації від її об’єкту та тяжіння 
останнього до інших об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, 
що впливає на вибір виду та джерела ресурсного забезпечення диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структур; 

 стратегічний базис диверсифікації, що на відміну від існуючих, 
спирається на поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та 
векторний підходи, дозволяючи розробляти системну мультивекторну стратегію, 
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яка багатогранно висвітлює можливості бізнес-структури за рахунок 
диверсифікації в умовах інтелектуалізації економіки;  

 концептуальні підходи до формування організаційного механізму 
управління диверсифікацією бізнес-структур, які доповнює організаційний 
компенсаторний механізм управління системною мультивекторною 
диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур, який на відміну від 
існуючих передбачає поєднання зовнішнього та внутрішнього механізмів 
ресурсного, процесного, результатного та управлінського забезпечення; 

 методичне забезпечення процесу оцінювання економічних процесів та 
явищ, яке на противагу існуючим з позиції диверсифікації та інноваційного 
розвитку містить: а) локаційну карту (за фазами диверсифікації) об’єктів 
оцінювання на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур; б) комплекс показників оцінювання, зокрема можливості когнітивної 
диверсифікації через послідовні блоки: оцінки готовності управлінських кадрів 
всіх рівнів до змін; оцінки когнітивної вищості персоналу; в) рекомендації з 
таргетування об’єктів диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; 

дістало подальшого розвитку: 
  наукове підґрунтя інноваційного розвитку бізнес-структури, відмінністю 

якої є конструкція процесу його диверсифікації, що містить чотири фази 
(інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну), де когнітивна 
диверсифікація обґрунтована в якості інспіраційної фази, що забезпечує 
свідомість менеджменту інноваційного розвитку. Розширено класифікацію: 
а) видів диверсифікації, де за ознакою спрямованості на менеджмент бізнес-
структури виділено когнітивну диверсифікацію; б) об’єктів диверсифікації, де за 
ознакою масштабу (ємності) виділено вузькі (моно) та ємні (мульти) об’єкти;  

 систематизація та типологізація методів та моделей диверсифікації та 
стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, концептуальна схема 
взаємодії яких, на противагу існуючим, спирається на оцінювання їх відповідності 
задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 
інтелектуалізації економіки та застосовності вітчизняними бізнес-структурами; 

 обґрунтування впливу чинників інтелектуалізації на диверсифікацію 
інноваційного розвитку бізнес-структури, яке на відміну від існуючого враховує 
наслідки полярності їх впливу на начальні умови, процес та результати 
диверсифікації через якісні характеристики менеджерів за віковими групами 
(«покоління-е», «енерджайзери», «консерватори»), що дозволяє на протиріччях 
вікових груп знайти баланс за рахунок невілювання недоліків однієї групи 
перевагами іншої з метою ефективного управління інноваційним розвитком; 

 науково-методичні підходи щодо ресурсного забезпечення процесу 
диверсифікації за рахунок розробки науково-методичних рекомендацій щодо 
ресурсного забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур із застосування краудтехнологій, аутсорсингу, конкурентної розвідки, 
оцінювання адаптивності менеджменту в межах фази інспірації диверсифікації; 

 науково-методичний базис оцінювання ефективності диверсифікації 
бізнес-структур, який на відміну від існуючих доповнено методичним підходом 
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та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної кластерізації об’єктів 
індикативного фазного оцінювання, аналітичними інструментами з визначення 
доцільності/ефективності системної мультивекторної диверсифікації інноваційного 
розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науково-
обґрунтованих і методично-завершених рекомендацій стосовно системної 
мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 
Результати роботи і рекомендації передано до впровадження Директорату 
інновацій та трансферу технологій МОН України (лист № 2281/01-07 від 
28.12.2018 р), впроваджено: ТОВ «С-інжиніринг» (довідка № 1-11 від 
19.11.2019 р.), ТОВ «ВКФ «Олимп-круг» (довідка № 2/11 від 05.11.2019 р.), ТОВ 
«Ел-Ітекс» (довідка № 1/11 від 26.11.2019 р.), ПАТ «Одескабель» (довідка 
№ 104/1 від 17.10.2019 р.), ТОВ «Елмар Сервіс Груп» (довідка № 2/11 від 
26.11.2019 р.), ТОВ «Інвестиційно-промислова група «Майстер» (довідка № 3 від 
20.11.2019 р.), ТОВ «Одєтекс» (довідка № 3-10 від 16.10.2019 р.), ТОВ 
«Поліпласт» (довідка № 1 від 20.11.2019 р.), ТОВ «НАВЕК» (довідка № 1/23 від 
23.10.2019 р.). 

Одержані теоретико-методичні та практичні результати дисертаційного 
дослідження використовуються в навчальному процесі Одеського національного 
політехнічного університету МОН України у дипломному проектуванні, при 
підготовці дисциплін: «Бізнес-планування», «Аналіз господарської діяльності», 
«Теорія економічного аналізу», «Організація підприємницької діяльності у 
виробничої сфері», «Економіка і організація виробництва», «Управління проектами», 
«Економіка галузі» (довідка про впровадження № 3102/05-06 від 05.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до системної 
мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах 
інтелектуалізації економіки. Всі наукові результати, викладені в дисертації, 
одержано автором особисто. З наукових публікацій, виданих в співавторстві, у 
роботі використані лише ті положення, що складають його індивідуальний 
внесок, зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації. В 
даній роботі матеріали кандидатської дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 
результати виконаного дослідження доповідались та були схвалені на вітчизняних 
і міжнародних науково-практичних конференціях: XХ Міжнародній науково-
практичній конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 
економіки» (м. Київ-Одеса, 2015 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (м. Одеса, 2015 р.), ІІІ 
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення 
економічного розвитку промислових підприємств» (м. Одеса, 2015 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, аналіз і 
аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: 
сучасний стан та перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.), VI 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми ринку та 
розвитку регіонів України в XXI столітті» (м. Одеса, 2015 р.), V, VІ, VIII 
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Міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики 
менеджменту» (м. Одеса, 2016 р., 2017 р., 2019 р.), ІX Міжнародній науково-
практичній конференції «Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на 
шляху до євроінтеграції» (м. Харків, 2017 р.), International Scientific Conference 
From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference 
Proceeding» (Latvia, м. Riga, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, 
харчовій індустрії та торгівлі» (м. Харків, 2017 р.), Міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції «Менеджмент розвитку соціально-економічних 
систем у новій економіці» (м. Полтава, 2017 р.), I Міжнародній науково-
практичній конференції «Підприємницька модель економіки та управління 
розвитком підприємства» (м. Житомир, 2018 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й 
оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 
освітянські аспекти» (м. Дніпро, 2019 р.), V Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» 
(м. Львів), І Міжнародній науково-практичної конференції «Сучасний 
менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 
(м. Одеса, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 42 наукові праці, 
зокрема 2 монографії, з яких 1 – одноосібна, 22 статті у наукових фахових 
виданнях України та 2 у міжнародних виданнях, з яких 24 включено у міжнародні 
наукометричні бази, 16 тез доповідей наукових конференцій. Загальний обсяг 
публікацій складає 41,47 д.а., з яких 37,46 д.а. належать особисто автору.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 
п’ятьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 315 найменувань – на 
37 сторінках, 9 додатків – на 69 сторінках. Повний обсяг дисертації – 506 
сторінок, з них 369 сторінок основного тексту. Дисертація містить 75 рисунків, з 
яких 5 займають повні сторінки, 57 таблиць, з яких 5 займають повні сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, розглянуто її зв'язок з 

науковими темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
дослідження; визначено наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів; наведено данні щодо апробації результатів і публікацій, структури та 
обсягу дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки» – досліджено 
зміст та зв'язок супутніх категорій і понять, що висвітлюють диверсифікацію та 
інноваційний розвиток бізнес-структури, систематизовано основні підходи до 
визначення сутності, складових та видів інноваційного розвитку бізнес-структур. Як 
адаптивний механізм бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки 
розглянуто диверсифікацію інноваційного розвитку. Визначена залежність 
інноваційної діяльності, інноваційного розвитку та диверсифікації в життєвому 
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циклі бізнес-структури, розроблено класифікацію видів та об’єктів 
диверсифікації. Обґрунтована необхідність в умовах інтелектуалізації економіки 
формування системи когнітивної вищості бізнес-структури як підґрунтя 
диверсифікації інноваційного розвитку. 

Дослідження теоретичних засад з проблем управління інноваційним 
розвитком бізнес-структур дозволили відзначити важливу роль диверсифікації, 
особливо в умовах інтелектуалізації економіки. Встановлено чіткий зв'язок між 
економічними дефініціями, що перетинаються та формують визначення 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Це дефініції: 
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, диверсифікація, життєвий цикл 
бізнес-структури. При цьому інноваційна діяльність бізнес-структури розуміється 
у широкому сенсі, що відповідає її трактуванню у Законі України «Про 
інноваційну діяльність», яка в умовах інтелектуалізації з позиції забезпечення 
конкурентних переваг набуває перманентного характеру. 

Життєвий цикл бізнес-структури, що здійснює інноваційну діяльність, 
охоплює стадії: 1) створення, зародження або становлення; 2) зростання; 
3) зрілість; 4) старість, спад, занепад або ліквідація; 5) відродження. На стадії 
«відродження» життєвого циклу бізнес-структури з метою зміцнення 
конкурентних переваг та зростання прибутку відбувається інноваційний розвиток 
– процес оновлення інноваційної діяльності за рахунок безперервного пошуку і 
використання нових способів і сфер реалізації потенціалу бізнес-структури в 
мінливих умовах зовнішнього середовища (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ІР – інноваційний розвиток; ІД – інноваційна діяльність; Д – диверсифікація. 
 

Рисунок 1 – Залежність інноваційного розвитку, інноваційної діяльності, 
диверсифікації та життєвого циклу бізнес-структури 

 
Оскільки диверсифікація визначається як зміна, внесення різноманітності, 
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розширення асортименту, переорієнтація на інші напрямки, з метою мінімізації 
ризиків і збільшення прибутку, остільки інноваційна діяльність перетворюється в 
інноваційний розвиток через диверсифікацію, необхідність якої виникає у 
прив’язці до життєвого циклу бізнес-структури на стадії «відродження». 
Поєднання супутніх категорій дозволило сформувати визначення диверсифікації 
інноваційного розвитку як явища, яке забезпечує привнесення інноваційної 
корисності в будь-який ресурсний, процесний, результатний та/або управлінський 
аспекти інноваційної діяльності бізнес-структури. У підсумку визначено, що 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури як явищу в умовах 
інтелектуалізації економіки має набувати когнітивних рис, що втілюється через 
додавання необхідних блоків: управління знаннями та ідеями до системи 
менеджменту. 

В умовах інтелектуалізації економіки доцільно визначати бізнес-структуру як 
відкриту систему, що дозволяє розглядати диверсифікацію зовнішньої та внутрішньої 
спрямованості. Диверсифікація внутрішньої спрямованості обмежена об’єктами 
внутрішнього середовища бізнес-структури, в той час як диверсифікація зовнішньої 
спрямованості охоплює усі об’єкти зовнішнього середовища, яких значно більше. 
Системний підхід збільшує можливості бізнес-структури у напрямку диверсифікації 
інноваційного розвитку не лише за рахунок збільшення об’єктів диверсифікації, а й 
за рахунок залучення вільних ресурсів зовнішніх джерел для ресурсного, процесного, 
результатного та управлінського забезпечення системи.  

Глобальна інформатизація суспільства актуалізує поведінкову економіку, яка 
досліджує вплив психологічних, соціальних, когнітивних та емоційних чинників на 
рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях. В глобальному масштабі її 
об’єктом можна розглядати бізнес-структуру, конкурентоздатність якої залежить від 
прийняття ефективних управлінських рішень, насамперед, під впливом когнітивного 
фактору. Особливого інтересу поведінкова економіка набуває в площині прийняття 
управлінських рішень в процесі здійснення інноваційної діяльності, яка 
характеризується значними ризиками та невизначеністю. Авторський підхід 
передбачає виокремлення когнітивної диверсифікації – це диверсифікація, яка має 
особливий об’єкт – персонал бізнес-структури, мету – формування команди 
професіоналів, що усвідомлюють полярність наслідків інтелектуалізації, спроможні 
обрати ефективний вектор інноваційного розвитку та отримати конкурентоздатні 
результати, тобто забезпечує свідоме прийняття управлінських рішень на всіх етапах 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, особливо на її початку. 

Поєднання системного підходу з процесним дозволило визначити конструкцію 
процесу диверсифікації інноваційного розвитку, через фази: інспіраційну, підготовчу, 
реалізаційну, завершальну. Когнітивна диверсифікація є основою інспіраційних 
процесів диверсифікації, запорукою свідомого менеджменту спрямованого на 
ефективний інноваційний розвиток, що забезпечує ефективну реалізацію інших фаз. 
Це дозволило визначити диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури як 
явище, що набуває когнітивних засад в умовах інтелектуалізації економіки та носить 
перманентний характер. 

Розширено класифікацію видів диверсифікації за рахунок когнітивної 
диверсифікації, яка містить послідовні блоки: моніторинг, ідентифікації та 
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аналізування тригерів диверсифікації (освідомлення необхідності диверсифікації); 
оцінювання готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінювання 
когнітивної вищості персоналу. Визначено та систематизовано об’єкти 
диверсифікації та їх взаємодія, встановлено пряму залежність між вузькими (моно) та 
ємними (мульти) об’єктами диверсифікації, що надає можливість керівництву бізнес-
структури орієнтуватися при виборі стратегії диверсифікації інноваційного розвитку. 

Виходячи з позиції важливості освідомлення бізнес-структурою необхідності 
інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки обґрунтовано 
необхідність формування системи когнітивної вищості, яка має функціонувати 
як ініційований бізнес-структурою підрозділ, який через диверсифікацію 
інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Система когнітивної вищості є 
ядром інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить взаємозалежні 
складові: когнітивну диверсифікацію, систему управління знаннями; систему 
управління ідеями та забезпечує процес диверсифікації інноваційного розвитку 
управлінськими рішеннями на всіх його фазах та етапах. 

Відтак, робоча гіпотеза дослідження така: ефективність інноваційного 
розвитку бізнес-структур обумовлює когнітивна диверсифікація; остання 
спрямована на формування команди професіоналів, що усвідомлюють полярність 
наслідків інтелектуалізації та спроможні обрати вектор інноваційного розвитку, 
отримати конкурентоздатні результати; вимагає розробки дієвого методичного та 
інструментального забезпечення.  

У другому розділі – «Методологічні підходи до стратегічного 
управління диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур» – 
виконано: аналіз стану та динаміки інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-
структур в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки як основи вибору 
інноваційного вектору диверсифікації; дослідження моделей та методів 
диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, визначена 
можливість поєднання та застосовності існуючих моделей для вітчизняних бізнес-
структур на підставі їх відповідності задачам системної диверсифікації; 
дослідження процедур та методів оцінювання перспективності вибору стратегії 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Аналіз тенденцій інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур 
України за 2014-2018 рр., проведений з метою визначення перспективних 
інноваційних векторів диверсифікації, свідчить про хвилеподібну динаміку 
показників, що є результатом нестабільності економіки країни. Протягом всього 
цього періоду серед видів економічної діяльності за кількістю суб’єктів 
господарювання України домінує оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів, частка якої у загальної кількості 
підприємств у 2018 р. складала 44,48 %. З величезним відривом на другому місце 
посідає інформація та телекомунікації – 19,4%, яка стрімко розвивається. Темп її 
приросту склав 52,70% (2018/2014 рр.). Замикає першу трійку професійна, наукова 
та технічна діяльність – 6,85%. Переробна промисловість займає лише четверте 
місце – 6,3%, але частка обсягу виробленої продукції за цією сферою залишається 
на першому місці – 35,05%. На другому – 14,84% оптова та роздрібна торгівля, 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Однак, показники обсягу 
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реалізованої продукції зазначених сфер полярно змінюють їх домінування. 
Значний обсяг виробленої продукції у 2018 р. забезпечила сфера «сільське 
господарство, лісове господарство та рибне господарство» – 10,68%. Виявлено 
види економічної діяльності, частка яких незначна, але демонструють суттєве 
зростання кількості підприємств у 2018 р. по відношенню к 2014 р.: освіта – 
30,88%; надання інших видів послуг – 26%; охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги – 18,22%. 

Незважаючи на складні умови функціонування, які, з одного боку, 
обумовлені глобалізаційними процесами, з іншого – стихійним реформуванням 
вітчизняної економіки, отримані результати аналізу свідчать про спроби суб’єктів 
господарювання диверсифікуватися – обрати перспективну сферу економічної 
діяльності. На сьогоднішній день, відповідно результатам поглибленого аналізу та 
ранжування сфер діяльності за їх часткою в загальної кількості суб’єктів 
господарювання, обсягах виробленої та реалізованої продукції (товарів, послуг), 
обсязі капітальних інвестицій, зокрема капітальних інвестиції підприємств такими 
сферами визнано (табл. 1): оптову та роздрібну торгівлю; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів, переробну промисловість, професійну, 
наукову та технічну діяльність, інформацію та телекомунікації, сільське 
господарство, лісове господарство та рибне господарство, будівництво, 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, добувну 
промисловість і розроблення кар'єрів. 

  
Таблиця 1 – Ранжування видів економічної діяльністю за часткою 

показників у загальної кількості у 2014, 2018 рр.  
Ранжування видів економічної діяльністю за 

часткою показників у загальної кількості  Види економічної діяльності 
Рік  К* ОВП* ОРП* КІ* ІП* 

2014 1 2 1 4 3 1. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 2018 1 2 1 5 5 

2014 2 1 2 1 1 2. Переробна промисловість 
2018 4 1 2 1 1 
2014 3 9 8 12 10 3. Професійна, наукова та технічна 

діяльність 2018 3 8 7 11 12 
2014 4 8 10 9 9 
2018 2 9 10 8 7 4. Інформація та телекомунікації  
2018 5 17 16 18 11 
2014 8 3 5 6 5 5. Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство  2018 8 3 5 2 2 
2014 10 7 9 2 7 6. Будівництво 
2018 10 7 8 3 8 
2014 17 6 3 3 2 7. Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 2018 17 6 3 7 6 
2014 18 5 7 5 4 8. Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 2018 18 5 6 4 3 
* К – кількість суб’єктів господарювання; ОВП – обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств;  
ОРП – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг; КІ – обсяг капітальних інвестицій; ІП – капітальні 
інвестиції підприємств. 
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Спостерігається позитивна динаміка обсягів капітальних інвестицій як у 
матеріальні так й у не матеріальні активи, протягом аналізованого періоду останні 
займають незначну частку – 7,7% у 2018 р. Структурний аналіз капітальний 
інвестицій свідчить, що значна частка інвестицій припадає на будівництво та 
перебудову будівель, придбання машин та обладнання. Незначні обсяги 
інвестицій спостерігалися за програмним забезпеченням та землею. Повільне 
збільшується інвестування в існуючі будівлі та споруди, концесії, патенти, 
ліцензії, торговельні марки і аналогічні права. Серед видів економічної діяльності 
лише інформація та телекомунікації характеризується домінуванням капітальних 
інвестицій у нематеріальні активи – на 30,5%.  

Аналіз інноваційної активності суб’єктів господарювання в Україні свідчить 
про збільшення їх кількості, але їх частка в загальної кількості підприємств 
залишається відносно стабільною та незначною – менш ніж 50% (рис. 2). У 
2018 р. – фінансова та страхова діяльність – 38,27%; наукові дослідження та 
розробки – 37,37%; рекламна діяльність і дослідження кон`юнктури – 33,99%; 
інформація та телекомунікації – 31,53%; оптова та роздрібна торгівля – 30,12%. 
Інші види економічної діяльності мають частку інноваційно-активних 
підприємств менш ніж 30%. Максимальний пик кількості інноваційно-активних 
підприємств спостерігається у 2016-2018 рр. у переробної промисловості – 3626 
од. та у оптової та роздрібної торгівлі – 2174 од. 
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ІА – інноваційно-активні підприємства; ВЕД - вид економічної діяльності 

ВЕД 1 – добувна промисловість і розроблення кар'єрів; ВЕД 2 – переробна промисловість; 
ВЕД 3 – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; ВЕД 4 – водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами; ВЕД 5 – оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів; ВЕД 6 – транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; ВЕД 7 – інформація 

та телекомунікації; ВЕД 8 – фінансова та страхова діяльність; ВЕД 9 – діяльність у сферах архітектури та 
інжинірингу; технічні випробування та дослідження; ВЕД 10 – наукові дослідження та розробки; 

ВЕД 11 – рекламна діяльність і дослідження кон`юнктури. 

Рисунок 2 – Кількість інноваційно-активних підприємств України в загальної 
кількості за видами економічної діяльності (ВЕД) у 2014-2018 рр., од. 
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Якість інноваційної активності суб’єктів господарювання характеризується 
через технологічність інновацій, які впроваджено та/або отримано в результаті 
інноваційної діяльності. Статистичні дані у динаміці стверджують, що в України 
домінують не технологічні інновації, зокрема організаційні та маркетингові. 
Однак 2014-2016 рр. у підприємств переробної промисловості, сфери наукових 
досліджень та розробок переважали технологічні інновації на 41,01% та на 293,3% 
відповідно. Це свідчить про однобокість інноваційного розвитку, неспроможність 
менеджменту адаптивне реагувати, перш за все, на зовнішні виклики, що вимагає 
нових підходів до змін, зокрема за рахунок когнітивної диверсифікації.  

Проведено дослідження більш ніж 60-ти моделей диверсифікації та стратегій 
інноваційного розвитку бізнес-структур, систематизація яких мала на меті 
охопити чотири фази диверсифікації: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну та 
завершальну. За формою представлення моделі типологізовано у: системи, 
механізми, схеми, алгоритми, матриці, інструменти. Визначено підходи, що 
застосовано у моделях: диверсифікації – варіативний, стратегічний, ресурсний, 
організаційно-економічний, інтеграційний, предметний, об’єктний, процесний, 
системний, факторний, векторний, оптимізаційний, алгоритмічний, матричний; 
стратегій інноваційного розвитку – процесний, структурний, процедурний, 
цикловий, синергійний, функціональний ресурсний, кібернетичний, системно-
інтегрований, алгоритмічний, картографічний, прогностичний. Результати 
дослідження моделей демонструють фрагментарність охоплення процесу 
диверсифікації, особливо інспіраційної фази. Крім того, досліджувані моделі не 
підтримують авторську змістовність диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структури. Результати дослідження моделей через оцінювання їх 
відповідності задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 
інтелектуалізації економіки та застосовності вітчизняними бізнес-структурами 
свідчать о фрагментарності охоплення процесу диверсифікації, особливо 
інспіраційної фази. 

Дослідження специфіки стратегічного менеджменту 20-ти бізнес-структур 
дозволили визначити особливості прогнозування та стратегічної адаптивності дій 
керівництва до змін з початку заснування бізнес-структури. Проведено 
дослідження установчих документів бізнес-структур, які поділено за сферами 
економічної діяльності, розміром, організаційно-правовою формою, роком 
заснування. З’ясовано, що кількість задекларованих видів економічної діяльності 
в статуті значно більша ніж фактичних, по деякім випадкам у 16 разів (рис. 3). 
Встановлено, що така тенденція зберігається протягом останніх 20 років, що 
підтверджується даними підприємств, заснованих 2, 5, 10 та більше 15 років тому. 
Керівництво закладає на перспективу якомога більше видів економічної 
діяльності, створюючи стратегічний запас для свого розвитку у вигляді 
задекларованих напрямків майбутньої диверсифікації за видами економічної 
діяльності. Анкетування керівництва підприємств дозволило визначити підхід 
засновників бізнес-структур до вибору альтернативних напрямків діяльності, як 
вибір споріднених видів діяльності та/або видів діяльності, досвід реалізації яких 
мають засновники та/або керівництво. Однак, в більшості випадків (17 з 20) з 
часом встановлено, що такий підхід не має сенсу – підприємства не 
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використовують задекларовані можливості. Це обумовлено слабким стратегічним 
менеджментом, який виправданий на початку заснування підприємства, але 
підлягає суворої критиці як суттєва загроза розвитку діяльності підприємства, що 
має прояв через відсутність або помилковість адаптивних дій відносно 
корегування стратегічних планів.  

Отримані результати дослідження дозволили стверджувати, що 
інноваційний розвиток суб’єктів господарювання міцно залежить від якості 
менеджменту, виду економічної діяльності, який залежить від зміни ринкових 
трендів, вподобань споживачів, появи інновацій, в сучасних умовах хаотично 
регламентується на національному та динамічно на міжнародному рівнях, що 
створює умови пошуку нових можливостей інноваційного розвитку за рахунок 
диверсифікації. 
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1 – ТОВ «Босфор-Одеса»; 2 – ТОВ «ІПГ «Майстер»; 3 – ПАТ «ІСРЗ»; 4 – ТОВ фірма «Кріогенсервіс»; 
5 – ПАТ «ОКЗДХ»; 6 – ТОВ «Нолікс»; 7 – ПАТ «Одескабель»; 8 – ТДВ «Первомайськдизельмаш»; 

9 – ТОВ «Поліпласт»; 10 – ТОВ «Одєтекс»; 11 – ТОВ «Елмар Сервіс Груп»; 12 – ПП «Пі.Ей.Ай. Шипменеджмент 
Інк»; 13 – ТОВ «НДЦ»ТБМ»; 14 – ТОВ «Ньюенерджі»; 15 – КУ «Муніципальна варта»; 16 – КП «Міжнародний 
Аеропорт Одеса»; 17 – КП «Агентство Програм Розвитку Одеси»; 18 – КП «Бюро Технічної Інвентаризації»; 

19 – ТОВ ВКФ «Олимп-Круг»; 20 – ТОВ «Логістичний центр плюс». 

  
Рисунок 3 – Співвідношення кількості задекларованих та фактичних видів 

економічної діяльності бізнес-структур 
 

Зазначене визначило необхідність побудови моделі системної диверсифікації 
інноваційного розвитку за допомогою найбільш придатних для цього підходів та 
методів. А робоча гіпотеза дисертації отримала серйозні аргументи на свою 
підтримку. 

У третьому розділі – «Чинники та напрями диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структур» – проведено ретроспективний 
векторний аналіз диверсифікації бізнес-структур в умовах світової інноваційної 
інспірації. Визначено наслідки полярності впливу чинників інтелектуалізації на 
начальні умови, процес та результати диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структури. Досліджено процесні особливості, види та джерела ресурсного 
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забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в залежності від 
об’єкту диверсифікації.  

Інтелектуалізація економіки в частині загальної глобальної інтелектуалізації 
суспільно-економічних процесів і явищ та безперервного інтелектуального 
розвитку людини значно обумовлено глобальним застосуванням інформаційних 
технологій та їх безперервним вдосконаленням. Прорив в області інформаційно-
комунікаційних технологій є технічною основою глобалізації. Остання 
характеризується світовою економічною інтеграцією країн через глобальний 
розподіл виробництва товарів і послуг, збільшення обсягів і видів міжнародної 
торгівлі, зменшення обмежень на проникнення капіталу та інвестицій, глобальне 
поширення аутсорсингової діяльності, зростання масштабів робочої сили, 
прискорене поширення технологій у всьому світі, особливо в сфері комунікацій.  

Європейський Союз є одним з центрів тяжіння глобалізаційних процесів, 
своєрідною «вітриною сталого інноваційного розвитку», науково-технічних 
досягнень, виробництва інноваційної продукції. Саме тому в контексті 
прогнозування інноваційного вектору диверсифікації бізнес-структур проведено 
аналіз шести країн ЄС, що представлені двома групами за: ступенем інноваційної 
потужності – Великобританія, Німеччина, Франція; належністю у минулому до 
країн «соцтабору» та транскордонності – Польща, Румунія, Угорщина. Такий 
підхід дозволив дослідити та визначити світові тренди інноваційної діяльності 
бізнес-структур, зокрема передумови та домінантні вектори інноваційного 
розвитку, можливостей диверсифікації в умовах інтенсивної інтелектуалізації 
економіки. Встановлено, що у країнах ЄС існують чотири найбільш поширених за 
кількістю підприємств види економічної діяльності, у порядку їх зменшення: 
загальна економія бізнесу; ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та 
побутових товарів; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів і мотоциклів; 
професійна, наукова та технічна діяльність; будівництво, де лідером першої групи 
є Франція, другої – Польща. Частка інноваційно-активних підприємств в загальної 
кількості країн першої групи значна: Німеччина – 63,7%, Великобританія – 58,7%, 
Франція – 57,7%. Навпаки складається ситуація у країн другої групи: Угорщина – 
29%, Польща – 22%, Румунія – 10,2%.  

Отримані результати аналізу демонструють та підтверджують полярність 
впливу чинників глобалізації, що має прояв через конкурентоспособность бізнес-
структур. З одного боку, бізнес-структури виробничої сфери, яка 
характеризується зменшенням частини матеріального виробництва, стикаються з 
посиленням конкуренції через обмеження конкурентних можливостей, зокрема, 
уніфікація призводить до виробництва однотипної продукції, що істотно зрівнює 
виробників і обумовлює посилення цінової і видової конкуренції. Останнє 
вимагає від керівництва креативного підходу, інноваційних рішень, в тому числі 
за рахунок диверсифікації основних властивостей продукції. З іншого боку, 
інтенсивне зростання частки сфери послуг тягне за собою збільшення числа 
конкурентів, що також вимагає розвитку конкурентних переваг за рахунок 
своєчасної диверсифікації інноваційного розвитку в різних областях 
господарської діяльності, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій. Своєчасність появи інноваційних рішень обумовлено максимальним 
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скороченням часового лага між цілями і засобами їх досягнення, що висуває 
жорсткі вимоги до вищого менеджменту щодо вивчення, сприйняття та 
впровадження оптимальних інформаційно-комунікаційних технологій, що 
дозволяють управляти конкурентоспроможністю бізнес-структури. Таким чином, 
інтелектуалізація містить компенсаторні можливості невілювання негативних 
наслідків глобалізації, через забезпечення конкурентних переваг за рахунок 
диверсифікації інноваційного розвитку в різноманітних областях господарської 
діяльності бізнес-структури. У зв'язку з цим інноваційні можливості підприємств, 
що формуються за допомогою безпосередньої участі людського капіталу, 
набувають стратегічного значення. 

Полярний вплив факторів на інноваційний розвиток бізнес-структури 
розглянуто через якісні характеристики менеджерів за віковою ознакою. Це 
дозволило виділити три групи за можливістю опанування нові професійні 
компетенції, що з’явилися в результаті інтелектуалізації: «покоління-е» (18-29 
років), що опанують; «енерджайзери» (30-45 років), що наздоганяють можливість 
опанувати, «консерватори» (46-60 років), що не встигають опанувати (рис.4).  
 

Рисунок 4 – Професійний розвиток менеджерів 
під впливом інтенсивної інтелектуалізації 

 

За кожною групою визначено переваги та недоліки якісних характеристик 
менеджера. Обґрунтовано, що протиріччя вікових груп дозволяє знайти баланс за 
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рахунок невілювання недоліків однієї групи перевагами іншої з метою 
ефективного управління інноваційним розвитком. 

Визначення мети бізнес-структур в контексті інноваційного розвитку 
обумовлює напрямки диверсифікації: внутрішньої та/або зовнішньої спрямованості; 
освоєння супутнього виду діяльності по відношенню до існуючого; освоєння виду 
діяльності – різновиду існуючого; освоєння абсолютно нового для бізнес-структури 
виду діяльності. Специфіка диверсифікації з одного боку, має прояв через якісні та 
кількісні зміни об’єктів, з іншого – може відбуватися повна заміна об’єкту або його 
доповнення. Все це означає, що вектор диверсифікації спрямовується на об’єкт, 
визначає його якісні та кількісні зміни. Складність (тяжіння) об’єкту диверсифікації 
визнається через його можливість фрагментуватися на монооб’єкти, тобто складний 
об’єкт диверсифікації по суті є мультиоб’єктом. Якщо у фокус диверсифікації 
потрапляє мультиоб’єкт – мова йде про мультивекторну диверсифікацію. 
Мультивекторність стає необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності 
бізнес-структури в умовах інтенсивної інтелектуалізації.  

Запропоновано наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структури, які розкривають залежність ресурсного 
забезпечення процесу диверсифікації від її об’єкту та тяжіння останнього до інших 
об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, що впливає на вибір 
виду та джерела ресурсного забезпечення. Ресурсне забезпечення представлено 
через: фінансові ресурси; сировинні ресурси (матеріали); технічні ресурси (склад та 
стан обладнання); технологічні ресурси (технології); інформаційні ресурси; людські 
ресурси. Доведено, що найбільш ємною за об’єктами та ресурсним забезпеченням, 
складною з позиції управління є диверсифікація виду економічної діяльності, що 
суттєво змінює напрямки диверсифікації інноваційного розвитку.  

Запропоновано стратегічний базис диверсифікації, який спирається на 
поведінкову економіку та поєднує системний, процесний та векторний підходи. 
Це дозволяє розглядати бізнес-структуру як відкриту систему, яка має зовнішні та 
внутрішні можливості та виклики, варіативність співставлення яких визначає 
вибір векторів диверсифікації інноваційного розвитку. Це стає основою системної 
мультивекторної стратегії, яка багатогранно висвітлює можливості бізнес-
структури за рахунок диверсифікації в умовах інтелектуалізації економіки. 
Стратегія системної мультивекторної диверсифікації припускає два 
альтернативних або сінергійних варіанта: з одного боку стратегія розглядається як 
концепція на основі безперервного впровадження інновацій; з іншого – як 
стратегічне управління, яке покликане доповнювати у всіх функціях оперативне 
управління, проте з орієнтацією на довгострокові цілі адаптації до змін у 
зовнішньому середовищі. Стратегія як шаблон дій може застосовуватися в рамках 
різних умов. Основним завданням менеджменту при даному підході стає 
виявлення реальних проблем, які вирішуються за допомогою певних дій та 
інструментів, одним з яких може бути шаблон стратегії. Існує велика кількість 
шаблонних стратегій, але вони не враховують повною мірою специфіку бізнес-
структури. Запропонований підхід передбачає формування власних шаблонів 
стратегій, за моно- і / або мультиоб'єктами диверсифікації для різних векторів 
інноваційного розвитку. 
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У четвертому розділі – «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур» – запропоновано 
системний підхід до формування мультивекторної диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури; обґрунтовано архітектоніку мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, розроблено концептуальну 
інформаційно-аналітичну модель та методологічний базис системної 
мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, 
запропоновано методику визначення конструкції системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить послідовно 
залежні фази: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. Інспіраційна 
фаза представлена когнітивною диверсифікацією, яка охоплює блоки 
«передумови», «система когнітивної вищості» та «коригування», де останній блок 
пов’язує перші два. Блок «передумови» послідовно базується на: полярності 
випадкових та передбачуваних зовнішніх та внутрішніх тригерів диверсифікації; 
готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінки когнітивної вищості 
бізнес-структури (рис. 5). Коригування готовності до змін управлінських кадрів 
всіх рівнів та формування відповідних знань можливе за рахунок одночасного 
використання блоків «передумови» та «система когнітивної вищості», що надає 
можливість адаптації бізнес-структури до існуючих викликів та своєчасної 
диверсифікації інноваційного розвитку.  

Модель надає можливість адаптації та своєчасної диверсифікації 
інноваційного розвитку за рахунок посилення значимості когнітивної 
диверсифікації, яка задає начальні умови та забезпечує координацію 
диверсифікації інноваційного розвитку до її завершення (рис. 6).  

З метою ресурсного забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур проведено дослідження зовнішніх джерел, які характеризуються 
вільним доступом, що не має часових та географічних обмежень, мінімальними 
витратами часу та фінансів на пошук та залучення ресурсів, зокрема: інноваційні 
майданчики; крауд-платформи; торгівельні платформи; електроні каталоги, сайти 
бізнес-структур; сайти з працевлаштування, форуми, соціальні мережі, пошукові 
сервіси, блоги, відео блоги, чати. Розроблено науково-методичні рекомендації 
щодо ресурсного забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур через: краудтехнології, аутсорсинг, конкурентну розвідку.  

На кожної фазі диверсифікації інноваційного розвитку в умовах нестачі або 
невідповідності персоналу вимогам доцільно залучати персонал за принципом 
аутсорсингу. Аутсорсинг розширює можливості для бізнес-структури, зокрема 
через: залучення фахівців, використання додаткових потужностей, мінімізацію 
ризиків. Одними з провідних інструментів ресурсного забезпечення інноваційного 
розвитку, що впливають на інноваційну діяльність та успішне її здійснення, 
виступають краудтехнології, до яких відповідно ресурсному забезпеченню 
диверсифікації інноваційного розвитку віднесено: краудфандінг, краудінвестінг, 
краудлендінг; краудсорсінг, краудмаркетинг (інформація), краудстаффінг, 
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КД – когнітивна диверсифікація; 1 – інспіраційна фаза; 2 – підготовча фаза;  
3 – реалізаційна фаза; 4 – завершальна фаза 

 

Рисунок 5 – Концептуальна модель системної мультивекторної диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структури: інформаційно-аналітичний аспект 
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Рисунок 6 – Когнітивна диверсифікація: концептуальне бачення 
 
краудрекрутінг (кадри), краудтестінг, краудкастінг (технології). Краудтехнології 
дозволяють забезпечити кожну фазу диверсифікації інноваційного розвитку всіма 
видами ресурсів.  

Конкурентна розвідка в межах інспіраційної фази формує тригери 
диверсифікації на засадах системності та постійності моніторингу, аналізу 
конкурентних даних. У подальших фазах конкурентна розвідка є коректором 
прийняття управлінських рішень. В умовах розвитку інфокомунікаційних 
технологій, доступна у всіх аспектах альтернатива фізичному простору мережа 
Інтернет є основним та домінуючим джерелом інформації для конкурентної 
розвідки. Виокремлено основні об’єкти моніторингу конкурентної розвідки в 
мережі Інтернет: реклама, ключові слова, думки, рейтинг популярності сайтів і 
активності конкурентів, посилальна маса, лінкбілдінг, ціни, унікальні відвідувачі, 
трафік, новинні повідомлення, тематичні презентації, контактні дані, тематичні 
донори, конкурсні (акційні) пропозиції, кількість та взаємозв’язок інтернет-
ресурсів, склад та рух кадрів. Систематизовано та запропоновано комплекс 
інструментів конкурентної розвідки, які забезпечують пошук, моніторинг та 
аналіз зазначених об’єктів. В умовах інтелектуалізації економіки, конкурентна 
розвідка забезпечує перехід від традиційного інтуїтивного прийняття 
управлінських рішень на основі недостатньої інформації, до прийняття 
заснованого на достовірних прогнозах і знаннях. 

Обґрунтовано, що в умовах інтенсивної інтелектуалізації економіки на 
кожну фазу диверсифікації полярно впливає багато факторів, здатних змінювати 
кількісні та якісні характеристики її результатів, що вимагає, в першу чергу, 
адаптивності менеджменту, для оцінювання якої в межах фази інспірації 
диверсифікації розроблено методичні рекомендації. Методичні рекомендації 
оцінювання адаптивності менеджменту бізнес-структури до змін ґрунтуються на 
трьох блоках: оцінки сприйняття змін (оцінки опору персоналу), оцінки 
готовності персоналу до змін, розвитку готовності персоналу до змін, що дозволяє 
не тільки прискорити диверсифікацію інноваційного розвитку, але й оптимізувати 
кількість людських ресурсів на її здійснення і підвищення результативності. 

Оцінка сприйняття змін (оцінка опору персоналу) передбачає визначення 
через виявлення типу реакції людини на зміни (консервативний, реактивний, що 
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реалізує, інноваційний) рівень потенційного опору, що дозволяє виявити 
прихильників та противників диверсифікації інноваційного розвитку. 

Оцінка готовності до змін дозволяє визначити у співробітників наявності 
двох критичних складових: ключових компетенцій, необхідних для роботи в 
нових умовах, і потенціалу – здатності адаптуватися і швидко освоювати нову 
інформацію. 

Розвиток готовності персоналу до змін спирається на результати перших 
двох блоків, спрямований на підвищення ефективності співробітників (як 
противників так й прихильників) за рахунок розвитку необхідних компетенцій та 
психологічних тренінгів. Головною метою реалізації третього блоку є активне 
включення персоналу в процес диверсифікації на першої фазі і створення 
кадрового резерву за наступними фазами диверсифікації. Кожний блок 
оцінювання містить набор альтернативних інструментів.  

Доведена універсальність зазначеного інструментарію для всіх етапів та фаз 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. 

У п’ятому розділі – «Механізм управління та інструменти оцінювання 
стратегії системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур» – розроблено організаційний механізм управління процесом 
системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур та 
методичне забезпечення оцінки її адаптивності в умовах інтенсивної інтелектуалізації 
економіки; надано рекомендації щодо визначення об’єктів оцінювання на різних 
етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур; запропоновано 
комплекс показників оцінювання ефективності стратегії системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного механізму 
управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур – 
запропоновано організаційний компенсаторний механізм управління системною 
мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес- структур, який 
через призму відкритої системи поєднує зовнішній та внутрішній механізми 
ресурсного, процесного, результатного та управлінського забезпечення всіх етапів 
та фаз диверсифікації (рис. 7). 

Компенсаторний механізм містить три рівня часових обмежень: прогнозний, 
оперативний та постфактум, що дозволяє своєчасно коректувати реалізацію 
стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. Організаційний 
компенсаторний механізм забезпечує активізацію залучення ресурсних резервів 
для ефективного адресного використання за етапами та фазами диверсифікації 
через заміщення або поповнення нестачі ресурсів (фінансових; сировинних 
(матеріалів); технічних (обладнання); технологічних (технології); інформаційних; 
людських) за рахунок джерел зовнішнього та внутрішнього середовища бізнес-
структури. Зокрема охоплює процедури ресурсного забезпечення через: 
краудсорсинг, інсорсинг (поділ праці між працівниками всередині підприємства), 
аутсорсинг (Outer-Source-Using), аутстаффінг (Outstaffing), лізинг персоналу (Staff 
Leasing). Встановлено, що, застосування зазначених технологій впливає на 
систему управління персоналом бізнес-структури, що має прояв через: адаптацією 
до змін – без порушення цілісності системи управління персоналом; біфуркацію 
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системи у зв’язку з невизначеністю складу персоналу й нечітким розподілом 
управлінських функцій між внутрішнім та зовнішнім середовищем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Організаційний компенсаторний механізм управління системною 
мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур 

 
Розроблено методичне забезпечення процесу оцінювання економічних 

процесів та явищ. Запропоновано локаційну карту (за фазами диверсифікації) 
об’єктів оцінювання на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур, яка зокрема, в межах інспіраційної фази, містить комплекс 
показників оцінювання можливості когнітивної диверсифікації через послідовні 
блоки: оцінка готовності управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінка 
когнітивної вищості персоналу. Оцінка когнітивної вищості персоналу 
складається з оцінювання: відповідності компетенцій працівника (претендента) 
компетенціям бізнес-структури; потенціалу; визначення балансу життєвих сфер; 
стресостійкості; Digital-навичок; ефективності використання робочого часу; 
особистих якостей. Для кожного напрямку запропоновано набір інструментів 
оцінювання, зокрема: паспорт компетенцій, метод 360 градусів, фотографія 
робочого часу, матриця життєвих сфер, практичний тест.  

Встановлено особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами 
диверсифікації (табл. 2).  
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 Таблиця 2 – Особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами 
диверсифікації  

Об’єкти оцінювання 

Фази 
диверсифікації Бізнес-

структура 
Ринки  

Стратегія 
диверсифікації 
інноваційного 

розвитку  

Ризики  

Результати 
диверсифікації 
інноваційного 

розвитку 

1. Інспіраційна 
фаза 

Оцінка в реальному часі 
(факт) 

 
Оцінка в 

реальному 
часі 

 

факт факт факт 2. Підготовча 
фаза потенціал прогноз 

прогноз 
прогноз 

прогноз 

3. Фаза 
реалізації 
диверсифікації 

Через ресурсне 
забезпечення 

Як інструмент 
планування та 

контролю 

Як об’єкт 
управління 

Як об’єкт 
стадійного 

моніторингу 

4. Заключна 
фаза 
диверсифікації 

 

Інновація 
як об’єкт 

оцінювання 
ринком 

факт 
Ризики 

впровадження 
результатів 

факт 

 
Розроблено методичні засади таргетування об’єктів диверсифікації 

інноваційного розвитку бізнес-структур. Процес таргетування охоплює процеси 
інспіраційної та підготовчої фази диверсифікації інноваційного розвитку. Кожний 
етап містить відповідний набір інструментів, зокрема рекомендації щодо 
використання карти ризиків та шаблон-класифікатор для експертного оцінювання 
ризиків. Таргетування об’єктів диверсифікації базується на оцінки ризиків та 
передбачає процедуру, яка містить п’ять етапів: моніторинг інноваційних змін за 
об’єктами диверсифікації; ідентифікацію ризиків через об’єкти диверсифікації; 
оцінювання ризиків за об’єктами диверсифікації; картографування ризиків за 
об’єктами диверсифікації; вибір об’єктів диверсифікації за виправданим(и) 
ризиком(ами). С одного боку, такий підхід дозволяє здійснити вибір 
перспективних (виправданих з позиції ризикованості) об’єктів диверсифікації, з 
іншого, роздрібнити складні об’єкти диверсифікації на прості з метою детального 
оцінювання ризиків для більш ефективного управління диверсифікацією 
інноваційного розвитку. Види ризиків, їх набір та вплив на диверсифікацію 
інноваційного розвитку бізнес-структури залежать від об’єкту диверсифікації. 
Найбільш складним об’єктом диверсифікації з позиції ризик-менеджменту 
визнано вид економічної діяльності, що підтверджено апробацією методичних 
засад таргетування вітчизняними бізнес-структурами (рис. 8).  

З’ясована певна закономірність: чим нижче оцінка ризику диверсифікації 
діяльності експертом, тим вище оцінка готовності бізнес-структури до 
диверсифікації діяльності. Крім того, доведено, що представники крупного та 
середнього бізнесу сприймають диверсифікацію як необхідну сходинку розвитку. 
Представники малого бізнесу у зв’язку з міцнішим прив'язанням до вже освоєного 
ринку, зокрема через фінансові обмеження, навпаки, розглядають диверсифікацію 
діяльності як можливість почати усе знову за наявністю проблем з основною 
діяльністю.  
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Сукупна експертна оцінка впливу ризиків диверсифікації  діяльності на бізнес-структуру

готовність бізнес-структури до диверсифікації  діяльності
 

1 - ТОВ «Босфор-Одеса»; 2- ТОВ «ІПГ «Майстер»; 3 - ПАТ «ІСРЗ»; 4 - ТОВ фірма «Кріогенсервіс»;  
5 - ПАТ «ОКЗДХ»; 6 - ТОВ «Нолікс»; 7 - ПАТ «Одескабель»; 8 - ТДВ «Первомайськдизельмаш»;  

9 - ТОВ «Поліпласт»; 10 - ТОВ «Одєтекс»; 11 - ТОВ «Елмар Сервіс Груп»; 12 - ПП «Пі.Ей.Ай. Шипменеджмент 
Інк»; 13 - ТОВ «НДЦ»ТБМ»; 14 - ТОВ «Ньюенерджі»; 15 - КУ «Муніципальна варта»;  

16 - КП «Міжнародний Аеропорт Одеса»; 17 - КП «Агентство Програм Розвитку Одеси»; 18 - КП «Бюро 
Технічної Інвентаризації»; 19 - ТОВ ВКФ «Олимп-Круг»; 20 - ТОВ «Логістичний центр плюс». 

 
Рисунок 8 – Залежність готовності бізнес-структур до інноваційних змін від 

наслідків впливу ризиків диверсифікації діяльності 
 
З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 

бізнес-структур запропоновано науково-методичний базис, якій доповнено 
методичним підходом та рекомендаціями щодо цифрової інформаційної 
кластерізації об’єктів індикативного фазного оцінювання, аналітичними 
інструментами з визначення доцільності/ефективності системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку (рис. 9), що є функціональною базою центру 
інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури.  

Центр інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 
охоплює інспіраційну та підготовчу фази диверсифікації, «досвід» яких 
оцифровується та архівується у інформаційному кластері, що сприяє формуванню 
шаблонів стратегій інноваційного розвитку як для застосування кращих практик 
бізнес-структурою так й для їх комерціалізації. Цифровий інформаційний кластер 
містить два блоки: архів аналітичних даних та інструменти.  

Архів аналітичних даних формується та зберігає дані зі всіх фаз 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури. Інформація 
кластеризується за об’єктами індикативного оцінювання (бізнес-структура, ринки, 
стратегії, ризики) для визначення доцільності диверсифікації інноваційного 
розвитку. Архів аналітичних даних об’єктів індикативного оцінювання для 
визначення доцільності диверсифікації інноваційного розвитку має оновлюватися 
відповідно встановленим термінам запитів та формувати два типи інформації в 
ретроспективному та прогностичному аспектах.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 8 – Концетуальна схема інспірування інноваційного розвитку бізнес-структури 
 
 

 

 

 

  

Рисунок 9 – Концептуальна схема інспірування диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури 

ЦЕНТР ІНСПІРУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

Інспіраційна фаза диверсифікації Підготовча фаза диверсифікації 

Моніторинг появи інновацій, ідентифікація та оцінювання 
маркерів інноваційного розвитку профільного та суміжних 
ринків, відповідної інфраструктури, прогноз інноваційних 
трендів. Попередній вибір вектору інноваційного розвитку. 
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Другий блок відповідає за залучення та збереження інструментів 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, які групуються за 
функціями менеджменту: моніторингу, оцінювання, аналізу, контролю, 
планування, мотивування. 

Запропоновані аналітичні інструменти оцінювання стратегії системної 
мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур 
згруповано за рівнем часових обмежень як інструменти для: прогнозного 
оцінювання, оперативного оцінювання, оцінювання результативності. 

Перша група аналітичних інструментів передбачає оцінку факторів впливу 
на вибір стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (оцінка конкурентного 
середовища та діагностика стану бізнес-структури; оцінка наявного потенціалу 
інноваційного розвитку та перспектив його використання для бізнес-структури; 
оцінка інноваційних ризиків). Друга група використовується у процедурах: 
вибору стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (виявлення ключових 
компетенцій (індикаторів) здійснення диверсифікації інноваційного розвитку та 
визначення базових стратегій; пошуку стратегічної відповідності між вже 
здійснюваними видами діяльності підприємства та новими в межах обраних 
стратегій диверсифікації інноваційного розвитку; відбору стратегії диверсифікації 
інноваційного розвитку, яка найбільш відповідає вимогам, що пред'являються до 
ключових компетенцій). Третя група представлена оцінкою ефективності обраної 
стратегії диверсифікації інноваційного розвитку (якісна, кількісна, комплексна). 

 
ВИСНОВКИ 

 
В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладної проблеми, яка полягає у розробленні теоретико-методологичного 
підґрунтя, методичних положень і рекомендацій, щодо управління системною 
мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку бізнес-структур в 
умовах інтелектуалізації економіки. 

Основні наукові та прикладні результати полягають у такому: 
1. Для характеристики взаємин процесів диверсифікації та інноваційного 

розвитку автором надано нове визначення змісту понять: а) диверсифікації, яке 
охоплює зміни в частині ресурсного, процесного, результатного та управлінського 
забезпечення, «диверсифікація інноваційного розвитку», що ґрунтується на 
когнітивної складової; б) когнітивної диверсифікації, яке охоплює інспіраційні 
процеси диверсифікації; в) диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структури як явище, що набуває когнітивних рис в умовах інтелектуалізації 
економіки та носить перманентний характер. 

2. Визначено конструкцію процесу диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структури у складі чотирьох фаз (інспіраційна, підготовча, реалізаційна, 
завершальна), де когнітивна диверсифікація виступає в якості інспіраційної фази 
та запоруки свідомого менеджменту, спрямованого на ефективний інноваційний 
розвиток. Розширено класифікацію видів диверсифікації за рахунок когнітивної 
диверсифікації. Визначено та систематизовано об’єкти диверсифікації, 
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обґрунтовано їх взаємодію, встановлено пряму залежність між вузькими та 
ємними об’єктами диверсифікації, що підсилює обґрунтованість вибору стратегії 
інноваційного розвитку та напрямків диверсифікації бізнес-структури. 

3. Виходячи з позиції важливості визнання бізнес-структурою необхідності 
інноваційного розвитку в умовах інтелектуалізації економіки обґрунтовано 
доцільність формування системи когнітивної вищості, яка через диверсифікацію 
інноваційного розвитку «виштовхує» інновації. Система когнітивної вищості є 
ядром інноваційного розвитку бізнес-структури та підґрунтям його 
диверсифікації, містить взаємозалежні складові, що забезпечують процес 
диверсифікації інноваційного розвитку управлінськими рішеннями на всіх його 
фазах та етапах. 

4. В контексті вибору інноваційного вектору диверсифікації бізнес-структур 
запропоновано науково-концептуальні підходи, що містять обґрунтування: 
динамічного векторного розподілу диверсифікації вітчизняних бізнес-структур; 
аналітичного розподілу країн європейського союзу за ступенем інноваційного 
розвитку, приналежністю у минулому до «соціального табору»; транскордонності; 
випадковості напрямів диверсифікації економічної діяльності в частині 
стратегічного планування бізнес-структурою. Застосування підходів дозволило 
дослідити та визначити світові та вітчизняні тенденції інноваційної діяльності 
бізнес-структур, зокрема передумов та домінантних векторів інноваційного 
розвитку, можливостей диверсифікації в умовах інтенсивної інтелектуалізації 
економіки. 

5. Систематизовано та типологізовано існуючі методи та моделі 
диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, 
запропоновано концептуальну схему їх взаємодії, через оцінювання відповідності 
задачам системної диверсифікації інноваційного розвитку та можливості 
використання вітчизняними бізнес-структурами в умовах інтелектуалізації 
економіки. Спростована придатність досліджуваних моделей для вітчизняних 
бізнес-структур в умовах системної мультивекторної диверсифікації. 

6. Обґрунтовано наслідки впливу чинників інтелектуалізації на 
диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури, що враховує наслідки 
полярності їх впливу на начальні умови, процес та результати диверсифікації. З 
позиції позитивного та негативного впливу на інноваційний розвиток бізнес-
структури згруповано якісні характеристики менеджерів за віковими групами: 
«покоління-е», «енерджайзери», «консерватори». Протиріччях вікових груп 
дозволяє знайти баланс за рахунок невілювання недоліків однієї групи перевагами 
іншої задля підвищення результативності диверсифікації інноваційного розвитку. 

7. Запропоновано наукові підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації 
інноваційного розвитку бізнес-структури, які розкривають залежність ресурсного 
забезпечення процесу диверсифікації від змістовності її об’єкту та тяжіння 
останнього до інших об’єктів за умов мультивекторності інноваційного розвитку, 
що впливає на вибір виду та джерела ресурсного забезпечення. Доведено, що 
найбільш ємною за об’єктами та ресурсним забезпеченням, складною з позиції 
управління є диверсифікація виду економічної діяльності, яка суттєво змінює 
напрямки диверсифікації інноваційного розвитку. 



 28 

8. Запропонований стратегічний базис диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки переорієнтовує 
диверсифікацію на поведінкову економіку, поєднуючи системний, процесний та 
векторний підходи. Авторський підхід дозволяє розглядати бізнес-структуру як 
відкриту систему, яка має зовнішні та внутрішні можливості та виклики, 
варіативність співставлення яких визначає вибір векторів диверсифікації 
інноваційного розвитку, що є основою системної мультивекторної стратегії.  

9. Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури, яка містить послідовно 
залежні фази: інспіраційну, підготовчу, реалізаційну, завершальну. Модель надає 
можливість адаптації бізнес-структури до існуючих викликів та своєчасної 
диверсифікації інноваційного розвитку, за рахунок посилення значимості 
когнітивної диверсифікації, яка задає начальні умови та забезпечує координацію 
диверсифікації інноваційного розвитку до її завершення. 

10. Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 
механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур, за якими він обґрунтовується як організаційний компенсаторний 
механізм управління системною мультивекторною диверсифікацією 
інноваційного розвитку бізнес-структур, що поєднує зовнішній та внутрішній 
механізми ресурсного, процесного, результатного та управлінського забезпечення 
всіх етапів та фаз диверсифікації. Компенсаторний механізм містить три рівня 
часових обмежень: прогнозний, оперативний та постфактум для своєчасної 
коригування стратегії диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

11. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо ресурсного 
забезпечення процесу диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, 
зокрема щодо застосування можливостей зовнішніх джерел через: аутсорсинг, 
краудтехнології, конкурентну розвідку. Аутсорсинг розширює можливості для 
бізнес-структури, зокрема через: залучення фахівців, використання додаткових 
потужностей, мінімізацію ризиків. Краудтехнології дозволяють економити час та 
фінансові витрати на пошук та залучення ресурсів. Конкурентна розвідка формує 
тригери диверсифікації на засадах системності та постійності моніторингу та 
аналізу конкурентних даних. У подальших фазах конкурентна розвідка є 
коректором прийняття управлінських рішень. Доведена універсальність 
зазначеного інструментарію для всіх етапів та фаз диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури. 

12. Розроблено методичне забезпечення для визначення об’єктів оцінювання 
на різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, що 
включає локаційну карту (за фазами диверсифікації) об’єктів оцінювання на 
різних етапах диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур, яка 
зокрема, в межах інспіраційної фази, містить комплекс показників оцінювання 
можливості когнітивної диверсифікації через послідовні блоки: оцінка готовності 
управлінських кадрів всіх рівнів до змін; оцінка когнітивної вищості персоналу. 
Встановлено особливості прояву об’єктів оцінювання за фазами диверсифікації. 
Розроблено рекомендації з таргетування об’єктів диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структур. 
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13. З метою оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку 
бізнес-структур запропоновано методичний підхід та рекомендації щодо 
цифрової інформаційної кластеризації об’єктів індикативного фазного 
оцінювання та аналітичні інструменти з визначення доцільності/ефективності 
системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку, що є 
функціональною базою центру інспірування диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури.  

Робоча гіпотеза дослідження підтвердилася, а розроблені науково-прикладні 
положення та методичні рекомендації щодо управління системною 
мультивекторною диверсифікацією інноваційного розвитку утворюють комплекс 
управлінських інструментів, що дозволяють бізнес-структурам забезпечити в 
умовах інтелектуалізації економіки сталість конкурентних переваг. Апробація 
розробок підтвердила їх результативність.  
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Miroshnykova // Економіка: реалії часу. – 2017. – № 1 (29). – С. 80-85. – Режим 
доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/80.pdf. – Доступно на 
11.07.2018. – Назва з екрана. (0,48 д.а., особистий внесок здобувача: 
представлено чинники впливу на прогностичну, фактичну та постфактичну 
оцінку діяльність підприємства – 0,35 д.а.). Індексується і реферується в 
міжнародних наукометричних базах: РІНЦ (Росія); Google Scholar США); 
EBSCO Publishing; Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory 
(США), Inernational Scientific Index, Open Academic Journal Index, Advance 
Scientific Index, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SOI Globesthics, 
E-Library. 

12. Ковтуненко Ю.В. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах 
економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ю.В. Ковтуненко, 
А.Г. Олексійчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 18. 
– С. 234-238. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/18 
_2017.pdf. – Доступно на 29.05.2019. – Назва з екрана. (0,42 д.а., особистий внесок 
здобувача: розглянуто фінансовий аналіз як інструмент визначення 
адаптивності діяльності підприємства в умовах змін – 0,3 д.а.). Індексується і 
реферується в міжнародних наукометричних базах: Index Coperniсus. 

13.  Kovtunenko Yu.V. Features of innovative projects’ business planning 
[Електронний ресурс] / Yu.V. Kovtunenko, O.A. Yankovska // Економіка: реалії 
часу. – 2017. – № 4 (32). – С. 53-59. – Режим доступу: 
https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/53.pdf. – Доступно на 11.12.2018. – 
Назва з екрана. (0,4 д.а., особистий внесок здобувача: визначено специфіку бізнес-
планування інноваційних проектів – 0,3 д.а.). Індексується і реферується в 
міжнародних наукометричних базах: РІНЦ (Росія); Google Scholar США); 
EBSCO Publishing; Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory 
(США), Inernational Scientific Index, Open Academic Journal Index, Advance 
Scientific Index, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SOI Globesthics, 
E-Library. 

14. Ковтуненко Ю.В. Умови забезпечення економічно безпечного 
інноваційного розвитку підприємств промислового сектору / Ю.В. Ковтуненко // 
Економічний дискурс. – 2017. – № 3. – С. 138-146. (0,6 д.а.). Індексується і 
реферується в міжнародних наукометричних базах: Advanced Science Index 
(ASI), The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF), International Society for 
Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact Factor, РІНЦ, ResearchBib, 
Directory of abstract indexing for journals (DAIJ), InfoBase Index, Index 
Copernicus (Польща), MIAR, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals 
Library, Universitätsbibliothek Leipzig (EZB), Open Academic Journals Index 
(OAJI), Scientific Indexing Service (SIS), International Institute of Organized 
Research (I2OR) database, Pak Academic Search WZB, WorldCat, EconBiz. 

15. Ковтуненко Ю.В. Витрати підприємства: економічний зміст та 
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класифікація / Ю.В. Ковтуненко, Е.В. Оголенко // Економіка. Фінанси. Право. – 
2017. – № 6/1. – С. 41-43. (0,4 д.а., особистий внесок здобувача: виокремлено 
інноваційну складову при класифікації витрат підприємства – 0,3 д.а.) 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: Index 
Copernicus (Польща). 

16. Ковтуненко Ю.В. Особливості бізнес-планування в системі проектного 
менеджменту підприємств / Ю.В. Ковтуненко, В.О. Бадігон, В.В. Шацков // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5/2 – С. 52-56. (0,6 д.а., особистий внесок 
здобувача: розглянуто функції управління проектними ризиками – 0,4 д.а.) 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: Index 
Copernicus (Польща). 

17. Ковтуненко Ю.В. Планування людських ресурсів з урахуванням ризик-
факторів [Електронний ресурс] / Ю.В. Ковтуненко, А.А. Пінчук, Ю.В. Мамбетов 
// Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – С. 422-427. – Режим доступу: 
http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/64.pdf. – Доступно на 21.01.2019. – 
Назва з екрана. (0,49 д.а., особистий внесок здобувача: систематизовано заходи 
мінімізації ризик-факторів на підприємстві – 0,3 д.а.). Індексується і 
реферується в міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus 
(Польща), Citefactor, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal 
Index (ESJI). 

18. Kovtunenko Yu.V. Modern methods of analysis of economic indicators of the 
enterprise [Електронний ресурс] / Yu.V. Kovtunenko, N.S. Kachanova, K.F. 
Popovych // Економіка: реалії часу. – 2018. – № 5 (39). – С. 77-88. – Режим 
доступу: https://doi.org/10.5281/zenodo.2571491. – Доступно на 11.02.2019. – Назва 
з екрана. (0,5 д.а., особистий внесок здобувача: розроблено порівняльну матрицю 
сучасних методів аналізу економічних показників підприємства – 0,4 д.а.). 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: РІНЦ 
(Росія); Google Scholar США); EBSCO Publishing; Index Copernicus (Польща); 
Ulrich’s Periodicals Directory (США), Inernational Scientific Index, Open Academic 
Journal Index, Advance Scientific Index, Journal Factor, Eurasian Scientific 
Journal Index, SOI Globesthics, E-Library. 

19. Kovtunenko Yu.V. Analysis of the ukrainian enterprises activity development 
in the hospitality service field / Yu.V. Kovtunenko, K.V. Kovtunenko, N. Mamontenko, 
K.V. Orekhova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. 
– Vol 4, Issue 27. – PP. 151-158. (0,6 д.а., особистий внесок здобувача: визначено 
перспективи інвестиційної привабливості підприємств України у сфері 
гостинності – 0,4 д.а.) Індексується і реферується в міжнародних 
наукометричних базах: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals 
Directory (США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific 
Journals (США), Google Scholar, ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX 
(Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового 
цитування (РІНЦ), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 
Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова», Український 
реферативний журнал «Джерело». 

20. Ковтуненко Ю.В. Впровадження системи управлінського обліку на 
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підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Ковтуненко // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2018. – № 2/1 – С. 15-17. (0,4 д.а.) Індексується і реферується 
в міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (Польща). 

21. Ковтуненко Ю.В. Роль економічного аналізу в процесі управління 
підприємством [Електронний ресурс] / Ю.В. Ковтуненко, Р.Л. Телеганенко, А.В. 
Бормотіна // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 31. – С. 269-274. – Режим 
доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/42.pdf. – Доступно 
на 31.08.2019. – Назва з екрана. (0,41 д.а., особистий внесок здобувача: 
розглянуто економічний аналіз з позиції забезпечення функцій управління 
підприємством – 0,3 д.а.). Індексується і реферується в міжнародних 
наукометричних базах: Index Copernicus (Польща). 

22. Ковтуненко Ю.В. Диверсифікація інноваційної діяльності: умови, 
напрями та види / Ю.В. Ковтуненко // Економічний журнал Одеського 
політехнічного університету. – 2019. – № 1 (7). – С. 85-91. (0,5 д.а.). Видання 
індексується i реферується в зарубіжних базах даних: Index Copernicus 
(Польща); Google Scholar (США). 

23. Ковтуненко Ю.В. Застосування штучного інтелекту у системі 
управління підприємством: проблеми та переваги / Ю.В. Ковтуненко // 
Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 2 (8). – 
С. 93-99. (0,51 д.а.). Видання індексується i реферується в зарубіжних базах 
даних: Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США). 

24. Ковтуненко Ю.В. Проблеми диверсифікації діяльності бізнес-структур в 
умовах інтелектуалізації економіки / Ю.В. Ковтуненко // Економічний журнал 
Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 41-47. (0,5 д.а.). 
Видання індексується i реферується в зарубіжних базах даних: Index 
Copernicus (Польща); Google Scholar (США). 

 
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

25. Kovtunenko Yu. Adaptation of the logistics system of food industry 
enterprises in conditions diversification of activities / K. Kovtunenko, S. Filippova, 
O. Poberezhets, Yu. Kovtunenko, A. Stepanchenko // Journal of Hygienic Engineering 
and Design. – 2019. – Vol. 27. – pp. 108-113. (0,6 д.а., особистий внесок здобувача: 
представлено логістичну систему як об’єкт диверсифікації – 0,15 д.а.) 
Індексується і реферується в міжнародних наукометричних базах: Scopus 
(Q4), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), eLIBRARY.RU, Norwegian 
Register for Scientific Journals, University Library of Hanover. 

26. Kovtunenko Yu. Management mechanism as an independent element of the 
food industry enterprise innovative activity expenditures management system / K. 
Kovtunenko, Yu. Kovtunenko, L. Shatskova, M. Yatsenko // Journal of Hygienic 
Engineering and Design. – 2019. – Vol. 28. – pp. 73-80. (0,6 д.а., особистий внесок 
здобувача: систематизовано фактори впливу на інноваційну діяльність 
підприємства – 0,2 д.а.) Індексується і реферується в міжнародних 
наукометричних базах: Scopus (Q4), China National Knowledge Infrastructure 
(CNKI), eLIBRARY.RU, Norwegian Register for Scientific Journals, University 
Library of Hanover. 
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2. Опубліковані праці апробаційного характеру 
 

Матеріали наукових конференцій 
27. Ковтуненко Ю.В. Динаміка і напрями інноваційного розвитку 

промислових підприємств України : Матеріали XХ Міжнар. наук.-практ. конф. 
[«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»], (Україна, м. Київ, 
м. Одеса, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.М. Доброва» НАН України, 7-11 вересня 2015р.) / К.В. Ковтуненко, 
Ю.В. Ковтуненко. – Київ-Одеса: ОНПУ, 2015. – Т. 1, Ч. 1. – С. 42-48. (0,35 д.а., 
особистий внесок здобувача: проаналізовано динаміку інноваційного розвитку 
промислових підприємств – 0,2 д.а.). 

28. Ковтуненко Ю.В. Інноваційна діяльність в функціонуванні сучасного 
підприємства : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка: реалії часу і 
перспективи»], (Україна, м. Одеса, 7-11 вересня 2015р.) / Ю.В. Ковтуненко, К.В. 
Ковтуненко. – Одеса: ОНПУ, 2015. – Т. 1. – С. 117-120. (0,2 д.а., особистий внесок 
здобувача: розглянуто інноваційну діяльність як основу конкурентних переваг 
підприємства – 0,1 д.а.). 

29. Ковтуненко Ю.В. Карти ризиків, як дієвий інструмент управління 
процесом формування інтелектуального капіталу промислового підприємства в 
умовах стратегічних змін : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми 
забезпечення економічного розвитку промислових підприємств»], (Україна, м. 
Одеса, ОНПУ, 28-29 вересня 2015р.) / К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко. – 
Одеса: ОНПУ, 2015. – Т. 1. – С. 208-210. (0,15 д.а., особистий внесок здобувача: 
надано рекомендації складання карти ризиків за етапами процесу формування 
інтелектуального капіталу підприємства – 0,1 д.а.). 

30. Ковтуненко Ю. Значення економічного аналізу в управлінні 
підприємством : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Бухгалтерський облік, 
аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної 
економіки: сучасний стан та перспективи»], (Україна, м. Кам’янець-Подільський, 
Університет «КРОК», 11 грудня 2015р.) / Ю. Ковтуненко, О. Осадча. – Тернопіль: 
КРОК, 2015. – С. 176-178. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: розкрито 
значення економічного аналізу при прийнятті управлінських рішень. – 0,1 д.а.). 

31. Ковтуненко Ю.В. Управління господарськими ризиками підприємства в 
системі фінансово-економічної безпеки [Електронний ресурс] : Матеріали VI 
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Проблеми ринку та розвитку регіонів 
України в XXI столітті»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ; ІПРЕЕД НАН України, 16-
18 грудня 2015р.) / Ю.В. Ковтуненко, Б.М. Мисюк. – Одеса: ОНПУ, 2015. – С. 36-
37. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/science/ipreed/2015/36.pdf. – 
Доступно на 31.08.2019. – Назва з екрана. (0,1 д.а., особистий внесок здобувача: 
визначено вплив господарських ризиків на фінансово-економічну безпеку 
підприємства – 0,05 д.а.). 

32. Ковтуненко Ю.В. Формирование инвестиционного потенциала 
промышленных предприятий [Електронний ресурс] : Матеріали V Міжнар. 
інтернет-конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»], 
(Україна, м. Одеса, ОНПУ, 23-24 травня 2016р.) / Ю.В. Ковтуненко. − Одеса, 
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ОНПУ, 2016. – С. 118-120. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/ 
science/men/2016/tezi.pdf. – Доступно на 31.08.2019. – Назва з екрана. (0,15 д.а.). 

33. Ковтуненко Ю.В. Проблеми людського капіталу в Україні : Матеріали 
ІX Міжнар. наук.-практ. конф. [«Регіональна, галузева та суб'єктна економіка 
України на шляху до євроінтеграції»], (Україна, м. Харків, ХНУБА, 19-20 квітня 
2017р.) / Ю.В. Ковтуненко, А.О. Кипибіда. – Харків: ХНУБА, 2017. – Ч. 1. – С. 
178-180. (0,15 д.а., особистий внесок здобувача: визначено сутність та 
змістовність людського капіталу – 0,1 д.а.). 

34. Ковтуненко Ю.В. Людський капітал в інноваційному розвитку 
підприємств : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми 
теорії та практики менеджменту»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ, 25-26 травня 
2017р.) / Ю.В. Ковтуненко, А.Д. Хафуз, Р.М. Сапожников. – Одеса: ОНПУ, 2017 – 
С. 81-84. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: з’ясовано роль людського 
капіталу у інноваційному розвитку підприємства – 0,1 д.а.). 

35. Ковтуненко Ю.В. Стратегія диверсифікації діяльності промислових 
підприємств: етапи формування та оцінка ефективності : Conference Proceedings of 
the International Scientific Conference [«From the Baltic to the Black Sea: the 
Formation of Modern Economic Area»], (Latvia, Riga, Baltic Research Institute of 
Transformation Economic Area, August 19th 2017) / К.В. Ковтуненко, Ю.В. 
Ковтуненко. – Riga: Baltija Publising, 2017. – pp. 106-108. (0,25 д.а., особистий 
внесок здобувача: запропоновано етапи формування стратегії диверсифікації 
діяльності – 0,2 д.а.). 

36. Ковтуненко Ю.В. Аналіз конкурентоспроможності підприємств на 
вітчизняних і світових ринках [Електронний ресурс] : Матеріали Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ [«Маркетингові 
інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»], 
(Україна, м. Харків, ХДУХТ, 3 жовтня 2017р.) / Ю.В. Ковтуненко, О.А. 
Янковська. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 248-250. – Режим доступу: 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6125. – Доступно на 31.08.2019. – Назва 
з екрана. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: розглянуто методи оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства – 0,15 д.а.). 

37. Ковтуненко Ю.В. Система управління інноваційними ідеями 
підприємства [Електронний ресурс] : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. [«Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці»], 
(Україна, м. Полтава, ПУЕТ, 19 жовтня 2017р.) / К.В. Ковтуненко, 
Ю.В. Ковтуненко. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – С. 242-244. – Режим доступу: 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6450. – Доступно на 30.09.2019. – Назва 
з екрана. (0,15 д.а., особистий внесок здобувача: запропоновано етапи управління 
інноваційними ідеями підприємства – 0,1 д.а.). 

38. Ковтуненко Ю.В. Соціально-економічний розвиток підприємства: аналіз 
факторів : Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. [«Підприємницька модель 
економіки та управління розвитком підприємства»], (Україна, м. Житомир, 
ЖДТУ, 8-9 листопада 2018р.) / Ю.В. Ковтуненко, Л.І. Бондаренко. – Житомир: 
ЖДТУ, 2018. – С. 119-122. (0,2 д.а., особистий внесок здобувача: проаналізовано 
соціально-економічні фактори, що вливаюсь на діяльність підприємства – 0,15 



 36 

д.а.). 
39. Ковтуненко Ю.В. Людський капітал як складова нематеріальних активів 

підприємства: проблеми оцінки : Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
[«Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів 
господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти], (Україна, 
Дніпро, НМетАУ, 28-29 березня 2019р.) / Ю.В. Ковтуненко, Г.І. Кімінчиджи. – 
Дніпро: НМетАУ, 2019. – Ч. 1. – С. 152-157. (0,2 д.а., особистий внесок 
здобувача: розглянуто людський капітал як критично важливий чинник 
інноваційного розвитку підприємства – 0,15 д.а.). 

40. Ковтуненко Ю.В. Формування базових принципів сучасної конкурентної 
розвідки : Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми теорії 
та практики менеджменту»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ, 28 травня 2019р.) / В.І. 
Захарченко, Ю.В. Ковтуненко. – Одеса: ОНПУ, 2019. – С. 166-168. (0,25 д.а., 
особистий внесок здобувача: визначено особливості формування принципів 
сучасної конкурентної розвідки – 0,15 д.а.). 

41. Ковтуненко Ю.В. Використання моделі ділових зв'язків конкурента як 
одного з інструментів конкурентної розвідки : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. 
конф. [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»], 
(Львів, НУ «Львівська політехніка», 23-25 травня 2019р.) / С.В. Філиппова, 
Ю.В. Ковтуненко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. – С. 329-330. (0,1 
д.а., особистий внесок здобувача: визначено умови використання моделі ділових 
зв'язків конкурента – 0,05 д.а.). 

42. Ковтуненко Ю.В. Вплив інноваційного розвитку промислових 
підприємств на економічну безпеку : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. 
[«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого 
розвитку»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ, 18 вересня 2019р.) / Ю.В. Ковтуненко. – 
Одеса: ОНПУ, 2019. – С. 103-104. (0,1 д.а.). 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Ковтуненко Юрій Володимирович. Теоретико-методологічні засади 

диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах 
інтелектуалізації економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, 
Одеса, 2020. 

У дисертації визначено зміст та зв'язок супутніх категорій і понять, що 
висвітлюють диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури. Визначено 
конструкцію, класифіковано види та об’єкти диверсифікації. Обґрунтована 
необхідність формування системи когнітивної вищості бізнес-структури. 
Досліджено тенденції інноваційного розвитку вітчизняних та зарубіжних бізнес-
структур в умовах інтелектуалізації, виявлено особливості та передумови вибору 
інноваційного вектору диверсифікації. Досліджено моделі та методи 
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диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку бізнес-структур, обґрунтовано 
можливість їх поєднання та застосовності для вітчизняних бізнес-структур. 
Визначено вплив інтелектуалізації на диверсифікацію інноваційного розвитку 
бізнес-структури. Розроблено наукові підходи до ресурсного забезпечення 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. Запропоновано стратегічний 
базис диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структури в умовах 
інтелектуалізації. Розроблено концептуальну модель системної мультивекторної 
диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. Розроблено 
концептуальні підходи до формування організаційного механізму управління 
процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. Розроблено 
науково-методичні рекомендації з ресурсного забезпечення та оцінювання 
адаптивності диверсифікації інноваційного розвитку в умовах інтенсивної 
інтелектуалізації економіки. Розроблено методичне забезпечення та комплекс 
показників для визначення та оцінювання об’єктів диверсифікації. Розроблено 
методичний підхід, рекомендації та аналітичні інструменти для фазного 
оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, диверсифікація, когнітивна 
диверсифікація, бізнес-структура, інтелектуалізація, системний мультивекторний 
підхід, концептуальна модель, інформаційно-аналітичний інструментарій, 
класифікація, методи, рекомендації. 
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экономической деятельности). – Одесский национальный политехнический 
университет, Одесса, 2020. 

В диссертации определено содержание и связь сопутствующих категорий и 
понятий, которые освещают диверсификацию инновационного развития бизнес-
структуры. Определена конструкция, классифицированы виды и объекты 
диверсификации. Обоснована необходимость формирования системы 
когнитивного превосходства бизнес-структуры. Исследованы тенденции 
инновационного развития отечественных и зарубежных бизнес-структур в 
условиях интеллектуализации, выявлены особенности и предпосылки выбора 
инновационного вектора диверсификации. Исследованы модели, методы 
диверсификации и стратегий инновационного развития бизнес-структур, 
обоснована возможность их сочетания и применимости для отечественных 
бизнес-структур. Определено влияние интеллектуализации на диверсификацию 
инновационного развития бизнес-структуры. Разработаны научные подходы к 
ресурсному обеспечению диверсификации инновационного развития бизнес-
структур. Предложено стратегический базис диверсификации инновационного 
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развития бизнес-структуры в условиях интеллектуализации. Разработана 
концептуальная модель системной мультивекторной диверсификации 
инновационного развития бизнес-структур. Разработаны концептуальные 
подходы к формированию организационного механизма управления процессом 
диверсификации инновационного развития бизнес-структур. Разработаны научно-
методические рекомендации ресурсного обеспечения и оценки адаптивности 
диверсификации инновационного развития в условиях интенсивной 
интеллектуализации экономики. Разработано методическое обеспечение и 
комплекс показателей для определения и оценки объектов диверсификации. 
Разработан методический подход, рекомендации и аналитические инструменты 
для фазного оценивания эффективности диверсификации инновационного 
развития бизнес-структур. 

Ключевые слова: инновационное развитие, диверсификация, когнитивная 
диверсификация, бизнес-структура, интеллектуализация, системный 
мультивекторный подход, концептуальная модель, информационно-
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SUMMARY 
 

Kovtunenko Yurii Vladimirovich. Theoretical and methodological 
foundations of diversification of the innovative development of business structures 
in the context of intellectualization of the economy. – Manuscript qualification 
scientific work. 

The dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences on the speciality 
08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to the Types of 
Economic Activities). – Odesa National Polytechnic University, Odesa, 2020. 

The dissertation presents a theoretical generalization and new solution of the 
applied scientific problem, which consists in the development of the theoretical and 
methodological basis, methodological provisions and recommendations, regarding the 
management of systemic multivector diversification of innovative development of 
business-structures in the conditions of intellectualization of the economy. 

For characteristics of the relationship between the processes of diversification and 
innovation development the author gives a new definition of the content of concepts: a) 
diversification, which covers changes in terms of resource, process, result and 
management; «diversification of innovative development» based on the cognitive 
component; b) cognitive diversification, which encompasses inspiratory diversification 
processes; c) diversification of innovative development of business-structure as a 
phenomenon that acquires cognitive features in the conditions of intellectualization of 
the economy and is permanent. The design of the process of diversification of 
innovative development of business-structure in four phases (inspiratory, preparatory, 
implementation, final) is defined, where cognitive diversification acts as an inspiration 
phase and a guarantee of conscious management aimed at effective innovative 
development. The classification of diversification types through cognitive 
diversification has been expanded. The objects of diversification are identified and 
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systematized, their interaction is substantiated, the direct relationship between narrow 
and capacious objects of diversification is established, which reinforces the validity of 
the choice of strategy of innovative development and directions of diversification of 
business-structure. 

The expediency of forming a system of cognitive superiority, which, through the 
diversification of innovative development, «pushes» innovation is substantiated. The 
system of cognitive excellence is the nucleus of innovative development of the 
business-structure and the basis of its diversification, contains interdependent 
components that provide the process of diversification of innovative development by 
management decisions at all its phases and stages. The scientific-conceptual approaches 
are proposed, which contain substantiation of: dynamic vector distribution of 
diversification of domestic business-structures; the analytical division of the European 
Union countries by the degree of innovative development, belonging in the past to the 
«social camp»; cross-border; chance of diversification of economic activity in terms of 
strategic planning by business-structure. The application of the approaches allowed to 
investigate and determine the world and domestic tendencies of innovative activity of 
business-structures, in particular preconditions and dominant vectors of innovative 
development, opportunities for diversification in the conditions of intensive 
intellectualization of the economy. 

The existing methods and models of diversification and strategies for innovative 
development of business-structures are systematized and typologized, a conceptual 
scheme of their interaction is proposed. The suitability of the studied models for 
domestic business-structures under the conditions of systemic multivector 
diversification is simplified. The consequences of the influence of intellectualization 
factors on the diversification of innovative development of business-structure are 
substantiated. From the point of view of positive and negative influence on innovative 
development of business-structure, qualitative characteristics of managers by age groups 
are grouped: «generation – e», «energizers», «conservatives». The contradictions of age 
groups make it possible to find a balance by neglecting the disadvantages of one group 
by the advantages of the other in order to increase the diversification of innovative 
development. 

The scientific approaches to the resource support for the diversification of 
innovative development of a business-structure are proposed, which reveal the 
dependence of the resource provision of the process of diversification on the content of 
its object and attraction of the latter to other objects in the conditions of multivector 
innovation development, which influences the choice of the type and source of the 
resource. The strategic basis of diversification of innovative development of business- 
structure is offered, which in the conditions of intellectualization of economy reorients 
diversification to behavioral economy, combining systematic, process and vector 
approaches. A conceptual model of systemic multivector diversification of innovative 
development of business-structure has been developed, which contains consistently 
dependent phases: inspiratory, preparatory, implementation, and final. 

Conceptual approaches to the formation of organizational mechanism for 
managing the process of diversification of innovative development of business-
structures have been developed, by which it is substantiated as an organizational 



 40 

compensatory mechanism for managing systemic multivector diversification of 
innovative development of business-structures, which combines external and internal 
mechanisms of resource, process, result and management support for diversification. 

The scientific and methodological recommendations on the resource support of 
the process of diversification of innovative development of business-structures have 
been developed, in particular on the use of opportunities of external sources through: 
outsourcing, crowdtechnology, competitive intelligence. Methodological support for 
determination of objects of evaluation at different stages of diversification of innovative 
development of business-structures has been developed, which includes a location map 
(by phases of diversification) of objects of evaluation at different stages of 
diversification of innovative development of business- structures, which, in particular, 
within the inspiratory phase, contains a set of indicators for assessing the possibility of 
cognitive diversification through successive blocks: assessing the readiness of 
management at all levels to change; assessment of cognitive superiority of staff. The 
peculiarities of the manifestation of the objects of evaluation by the phases of 
diversification are established. Recommendations on targeting of objects of 
diversification of innovative development of business-structures have been developed. 

In order to evaluate the efficiency of diversification of innovative development of 
business-structures, a methodological approach and recommendations for digital 
information clustering of indicative phase evaluation objects and analytical tools for 
determining the feasibility/effectiveness of systematic multivector diversification of 
innovative development are proposed, which is the functional base of the center for 
inspection of diversification of innovative business-structure development. 

Keywords: innovative development, diversification, cognitive diversification, 
business-structure, intellectualization, system multivector approach, conceptual model, 
information and analytical tools, classification, methods, recommendations. 


