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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Сформульовано проблему оновлення методології інноваційного бізнес-

консалтингу в умовах цифровізації та динамічного бізнес-середовища. Для її 

розв’язання запропоновано концепцію організації як інноваційної екосистеми. 

Встановлено, що умовою розвитку компаній цифрової доби є 

організаційна амбідекстрія (здатність до: ефективного поєднання процесів 

пошуку та виконання; одночасного відтворювання існуючої моделі бізнесу та 

формування нових можливостей). Обґрунтовано висновок, що бізнес-організації 

потребують методології реагування на «підриви» та ефективного управління 

інноваціями для сталого зростання в умовах тотальної цифровізації. 

Уточнено поняття «підривних» інновацій та методологію формування 

інноваційного портфелю бізнес-організацій (основа: поєднання моделі 3 

Горизонтів McKinsey, теорії «підривних» інновацій, моделі Б. Наджі та Г. 

Таффа). Доведено, що розвиток цифрових платформ задає нові межі теорії 

«підриву» та актуалізує підривні інновації, спрямовані на створення нових 

ринків.  

Розглянуто модель системного управління інноваціями бізнес-організації, 

розкрито зміст і причинно-наслідкові зв’язки її стратегічного та операційного 

рівнів. Встановлено, що інкрементальні, суміжні, трансформаційні інновації 

потребують різних підходів до управління: для перших ефективними є методи 

традиційного менеджменту; суміжні та трансформаційні потребують Lean 



innovation management (Agile, Customer Development, Дизайн-мислення, Lean 

Startup та ін.). 

 Уточнено зміст Lean Startup як методології роботи з проєктами та як 

моделі системного управління інноваційними процесами бізнес-організацій.  

Доведено, що сферою застосування концепції є бізнес будь-яких масштабів та 

видів діяльності, що здійснює інновації в умовах невизначеності.  

Розкрито потенціал та обмеження застосування Lean Startup для 

інноваційного розвитку бізнес-організацій. Продемонстровано, що LS як модель 

управління інноваційним процесом великої компанії дозволяє уніфікувати дії 

учасників та розглядати інновації як об’єкт управління, частиною якого є 

одночасно бачення і планування.  

Сформульовано умови ефективного запровадження методології Lean 

Startup у організаціях зі сформованими бізнес-системами. 
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