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швиданенко Г. О., Бойко т. Л. Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку
Метою статті є розробка концептуальних науково-теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації як основи інноваційного розвитку 
суб’єктів ринкових відносин. У результаті системно-структурного, термінологічного аналізу й узагальнення наукових поглядів обґрунтовано 
зміст і сутнісні характеристики інноваційного розвитку підприємства. Встановлено, що його первинною передумовою є інтелектуальна основа, 
яка забезпечується через формування, прирощення та використання інтелектуального потенціалу. У контексті розглянутої проблематики ви-
окремлено низку значущих зовнішніх факторів впливу на ефективність реалізації стратегії, орієнтованої на інноваційний розвиток. Охарактери-
зовано взаємозв’язок інноваційного процесу з елементними групами інтелектуальних ресурсів (людськими, структурними, ресурсами відносин), 
які визначають внутрішні передумови його здійснення. Деталізація вказаних механізмів впливу та побудова на їх основі дієвої системи управління 
є базисом подальших досліджень у даному напрямі.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, економіка знань, інтелектуальний потенціал, ефективність управління, комерціалізація ін-
новацій.
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Швиданенко Г. А., Бойко Т. Л. Интеллектуальный потенциал  

предприятия как основа его инновационного развития
Целью статьи является разработка концептуальных научно-
теоретических и прикладных начал интеллектуализации как осно-
вы инновационного развития субъекта рыночных отношений. В ре-
зультате системно-структурного, терминологического анализа и 
обобщения научных взглядов обосновано содержание и сущностные 
характеристики инновационного развития предприятия. Установ-
лено, что его первичной предпосылкой является интеллектуальный 
базис, который обеспечивается через формирование, приращение и 
использование интеллектуального потенциала. В контексте рассма-
триваемой проблематики определён ряд значимых внешних факто-
ров влияния на эффективность реализации стратегии, ориентиро-
ванной на инновационное развитие. Охарактеризована взаимосвязь 
инновационного процесса с элементными группами интеллектуаль-
ных ресурсов (человеческими, структурными, ресурсами отношений), 
которые определяют внутренние предпосылки его осуществления. 
Детализация указанных механизмов влияния и построение на их осно-
вании действенной системы управления являются базисом дальней-
ших исследований в данном направлении.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, экономика 
знаний, интеллектуальный потенциал, эффективность управления, 
коммерциализация инноваций.
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as Basis for Its Innovative Development
The article is aimed at developing the conceptual scientific-theoretical and 
applied principles of intellectualization as the basis for innovative develop-
ment of an actor of market relations. As a result of the system-structural, ter-
minological analysis and generalization of scientific views, contents and es-
sential characterizations of innovative development of enterprise have been 
substantiated. It has been determined that as primary prerequisite appears 
the intellectual basis, which is ensured through the formation, increment and 
use of intellectual potential. In the context of the considered problematics, 
a number of significant external factors has been determined, which influ-
ence the efficiency of implementing the strategy, which in turn is focused on 
innovative development. The correlation of an innovation process with the 
element groups of intellectual resources (human, structural, resources of re-
lationships), which define the internal preconditions for its implementation, 
has been characterized. Detailing the specified mechanisms of influence and 
building on their basis an effective management system are the basis for fur-
ther research in this area.
Keywords: innovation development, innovations, knowledge economy, intel-
lectual potential, management efficiency, commercialization of innovation.
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Ключ до успіху бізнесу – інновації, які,  
у свою чергу, народжуються креативністю.

Дж. Гуднайт, засновник SAS Institute Inc.

Науковці все частіше характеризують сучасне се-
редовище господарювання як економіку знань –  
новий тип відносин, що розвиваються в умовах 

зростання впливу інформаційно-комунікаційних, інно-
ваційних та інтелектуальних детермінант підприємни-
цтва. В. Пауел і К. Шеллман у своєму дослідженні під 
терміном «економіка знань» розуміють виробництво 
товарів і послуг, що базується на знаннємісткій діяль-
ності, яка одночасно пришвидшує як технологічне та 
наукове зростання, так і моральне старіння [10, С. 199]. 
При цьому ключовим елементом господарського про-
цесу стає орієнтація більше на інтелектуальні ресурси, 
ніж на фізичні та/або природні, а також намагання вдо-
сконалювати ланцюжок створення вартості – від лабо-
раторій НДДКР до взаємодії зі споживачами. 

Багатогранність і специфіка нової економіки ви-
магають нового підходу до її управління як на макро-, 
так і на макрорівнях. У цьому руслі міжнародні органі-
зації визначають інновації як провідний орієнтир май-
бутнього розвитку глобальних господарських, екологіч-
них і соціально-політичних. Зокрема, у доповіді ОБСЄ 
«Інновації для розвитку» зазначається, що «інновації 
можуть здійснити значний внесок у вирішення актуаль-
них проблем розвитку, таких як забезпечення доступу 
до питної води, викорінення забутих хвороб або бороть-
бу з голодом… Нарощування інноваційних потужностей 
відіграє центральну роль у динаміці зростання успішних 
країн, що розвиваються» [9].

Високий рівень конкурентоспроможності підпри-
ємств у нових економічних умовах також забезпечуєть-
ся завдяки постійному впровадженню інновацій на всіх 
етапах господарської діяльності. Саме тому особливої 
актуальності набуває проблематика забезпечення ефек-
тивних процесів інноваційного розвитку суб’єктів гос-
подарювання як основи їх довгострокового успіху.

Розвиток основ інноваційної теорії був закладе-
ний видатними зарубіжними вченими Н. Кондратьєвим, 
Й. Шумпетером, С. Кузнецем, Р. Солоу ще в середині 
ХХ століття. Водночас, активне наукове дослідження 
мікроекономічних аспектів інноваційного розвитку 
розпочалося тільки в останні 30–40 років. Зокрема, цій 
проблематиці присвячені наукові праці зарубіжних і 
віт чизняних учених: П. Друкера, Дж. Куінна, П. Тротта,  
Г. Хамела, Л. Антонюк, К. Вергал, Л. Волощук, К. Губіна, 
С. Ілляшенка, М. Рогози, Г. П’ятницької, Л. Федулової, 
Ю. Шипуліної. Разом з тим, у наукових доробках недо-
статньо уваги приділено процесам інтелектуалізації та 
розвитку інтелектуального потенціалу як необхідному 
базису та важливій передумові реалізації ефективної 
моделі інноваційного розвитку підприємств. Це зумов-
лює актуальність, своєчасність і вагомість обраної теми, 
необхідність її науково-теоретичного обґрунтування 
для подальшого прикладного застосування.

Метою статті є розробка концептуальних науково-
теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації як осно-
ви інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин.

Теоретичними дослідженнями та бізнес-прак-
тикою доведено, що тільки постійне впровадження інно-
вацій дозволяє підприємствам ефективно функціонувати 
й досягати успіху в довгостроковому періоді. Саме тому 
важливим є детальний розгляд поняття «інноваційний 
розвиток», практичне забезпечення якого повин но ста-
ти основою стратегії суб’єктів господарювання.

Науковцями запропоновано, систематизовано та 
згруповано за головними ідеями та позиціями різно-
манітні тлумачення терміна, виокремлено його базисні 
складові. Так, відповідно до проведеного аналізу, М. Є. Ро - 
гоза та К. Ю. Вергал пропонують класифікувати наявні 
визначення поняття «інноваційний розвиток» з точки 
зору таких підходів: макроекономічного, відповідно до 
якого інноваційний розвиток прирівнюється до гло-
бального всебічного науково-технічного прогресу; як 
реалізації внутрішнього потенціалу, що залежить від 
накопичених ресурсів і можливостей їх використання 
у господарській діяльності; як процесу систематич-
них реалізацій нововведень, в основі якого покладено 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
[5, с. 15–16). Оптимальною ж, на думку авторів, є комп-
лексна позиція до визначення терміна: і як процесу,  
і як системи факторів та умов, що необхідні для його 
здійснення. Такої ж позиції дотримуються і Т. В. Гринь-
ко та М. М. Кошевий, апелюючи до сутнісних проявів 
інноваційного розвитку – як джерела розвитку, якісно-
кількісних змін, цілеспрямованого процесу, змін у часі 
[2, с. 96]. Результати аналізу підходів до визначення ін-
новаційного розвитку, здійсненого колективом авторів 
під керівництвом П. П. Микитюка, відображують такі 
основні аспекти в різних тлумаченнях науковців: тісний 
взаємозв’язок з інноваційним процесом і реалізацією 
потенціалу підприємства, акцент на інноваціях як єди-
ному й основному джерелі цього розвитку, часте ото-
тожнення з інноваційною діяльністю, наявність якісних 
змін [3, с. 29–30]. Для вирішення суперечності в різно-
манітних підходах Л. О. Волощук пропонує визначати 
інноваційний розвиток як об’єкт управління та аналізу з 
позиції процесу та з позиції результату [1, с. 77].

Таким чином, дослідження узагальнюючих підхо-
дів і окремих дефініцій дозволили зробити ви-
сновок, що інноваційний розвиток розглядається,  

в основному, як функція інновацій із заданими обмежен-
нями зовнішніх факторів і наявного потенціалу підпри-
ємства. Водночас мало уваги приділено розгляду катего-
рії «розвиток» як терміну вищого порядку. Саме її зміст, 
на нашу думку, повинен лежати в основі визначення, тоді 
як використання прикметника «інноваційний» відносно 
категорії «розвиток» вказує і деталізує певні специфічні 
характеристики останньої. Вважаємо, що зміст поняття 
«інноваційний розвиток» має бути розкритий через його 
основні сутнісні характеристики (рис. 1).

Насамперед зазначимо, що необхідною первин-
ною умовою інноваційного розвитку є інтелектуальна 
основа, яка забезпечується через формування, приро-
щення і використання інтелектуального потенціалу під-
приємства. Так, традиційно основним джерелом інно-
ваційного розвитку підприємства вважають інновації. 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

83БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2016
www.business-inform.net

Проте останні – це готовий продукт, який є результатом 
інтелектуальної діяльності, а створену цінність можна 
характеризувати як інноваційну. Тому ми схильні вва-
жати фундаментом ефективного інноваційного розвит-
ку підприємства саме його інтелектуальний потенціал 
як сукупність можливостей інтелектуальних ресурсів 
до створення вартості та цінності у процесі їх залучення 
в господарські функціонали для досягнення місії та по-
ставлених цілей через створення нових продуктів (по-
слуг), ідей, способів здійснення діяльності тощо. Бізнес-
практика підтверджує превалювання інтелектуальної 
складової в сучасному типі господарських відносин. 
Зокрема, про це свідчать такі статистичні дані: у США 
близько 45 млн осіб використовують як засіб виробни-
цтва тільки свій інтелект, підкріплений комп’ютерною 
технікою, а більше 80 % робочих місць у Європі та США 
належать до різних секторів інтелектуальної економіки, 
зокрема виробництва, комерціалізації наукових знань, 
розробки нових технологій і програмних продуктів [6].

Сутнісними характеристиками, які відображують 
особливості інноваційного розвитку як економічного 
поняття, є:

1) перманентність – впровадження інновацій у 
всі сфери функціонування підприємства повинно бути 
постійним, безперервним процесом, у якого немає кін-
цевої точки, а вимоги до бажаних параметрів результа-
тивності й ефективності діяльності підвищуються після 
досягнення поставлених на певному етапі цілей;

2) спрямованість, незворотність і закономір-
ність змін – якісно визначають перехід підприємства 
від одного стану до іншого (розвиток), що визначається 
цілеспрямованим використанням інновацій;

3) висхідне спрямування трансформації – наяв-
ний перехід підприємства від нижчого рівня до вищого, 

що відображається на макро- і глобальному щаблях як 
новий технологічний уклад;

4) адаптація і взаємодія із зовнішнім середови-
щем – впровадження окремим суб’єктом господарюван-
ня досягнень науково-технічного прогресу чи успішних 
нововведень інших організацій дозволяють йому при-
стосуватися до світових тенденцій, а також отримати 
досвід, важливий для інших суб’єктів у ланцюжку інно-
ваційних перетворень; водночас ефективно реалізовані 
інноваційні надбання підприємства можуть стати важ-
ливими елементами глобальних трендів;

5) всеохоплюваність – спрямованість як на новий 
продукт / послуги (ринки, нові ніші), так і на спосіб ви-
робництва та реалізації (технологічні, організаційні ін-
новації тощо);

На сучасному етапі актуальним є дослідження ін-
телектуального базису інноваційного розвитку. 
Про зростаючу роль інтелектуального потен-

ціалу свідчить активізація інтелектуальної діяльності 
як суспільного фактора виробництва і перетворення її 
продукту на повноцінний товар. Зокрема, О. С. Марчен-
ко, Г. Ю. Дарнопих й О. О. Набатова підкреслюють вплив 
інтелекту на формування нового типу господарських 
відносин [7, с. 225]:
 джерелом багатства суспільства стають знання, 

інтелект;
 відбувається прискорення темпів створення, 

нагромадження і використання знань, що, зо-
крема, виражається у розширенні системи осві-
ти й обсягу наукових досліджень, об’єктивній 
необхідності комерціалізації наукових резуль-
татів у підприємницьку практику;

Перманентність
  

 Постійний, безперервний
процес змін на основі

інновацій
 

 

Спрямованість,
незворотність

і закономірність змін
 

 Якісно новий стан

 

 

Адаптація та взаємодія
із зовнішнім

середовищем  

 Обмін інноваційним
досвідом

 

 Висхідне спрямування
трансформації  

 
Перехід від нижчого рівня

до вищого
 

 

Всеохоплюваність
 

 Спрямованість і на новий
продукт, і на спосіб його

виробництва
та реалізації

 

Інноваційний
розвиток

підприємства  

 

Інтелектуальна основа 

 
Реалізація інтелектуального потенціалу

підприємства як основне джерело
інновацій

Рис. 1. Сутнісні характеристики поняття «інноваційний розвиток підприємства»
Джерело: розроблено авторами.
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 виникає новий тип конкурентоспроможності, 
що ґрунтується на використанні переваг лідер-
ства та володінні певними елементами інтелек-
туального капіталу;

 зростає у складі виготовленої продукції частка 
доданої вартості, створеної за рахунок інтелек-
туальної складової;

 змінюється характер людської праці на користь 
творчої та інтелектуальної діяльності;

 чітко простежується мережевий характер про-
дуктів нової економіки, підприємництва та всі-
єї структури.

Для реалізації стратегії підприємства, у тому чис-
лі орієнтованої на його інноваційний розвиток, 
має бути відповідне внутрішнє ресурсне забез-

печення і сприятливі зовнішні передумови. Найбільш 
значущими зовнішніми факторами впливу можна вва-
жати такі: 
 рівень інтелектуалізації економіки та окре-

мого економічного виду діяльності. Чим вищою 
є наукомісткість економіки чи окремої галузі, 
тим більшу роль відіграє інтелектуальний по-
тенціал у діяльності підприємства, що, своєю 
чергою, зумовлює генерування, впроваджен-
ня та комерціалізацію інновацій. Доступність 
і значна варіація інтелектуальних продуктів 
збільшує можливості забезпечення ними ефек-
тивної діяльності суб’єктів господарювання;

 економіко-правове середовище. Прямий вплив 
на загрози або можливості використання та 
стимулювання інновацій здійснюють елементи 
економіко-правового механізму регулювання 
питань інтелектуальної власності, обліку й оці-
нювання нематеріальних активів, формування 
конкурентного середовища, впровадження об-
межень або стимулювання виду діяльності (на-
приклад, через надання податкових пільг);

 інноваційна політика держави. Підтримка ін-
новаційного бізнесу, зокрема пільгове оподат-

кування, безвідсоткове кредитування, цільо-
ве фінансування інноваційних проектів тощо 
формують мотиваційну основу й забезпечують 
високу ймовірність ефективного провадження 
новаторських рішень в економіці країни;

 розвиненість інфраструктури;
 кластеризація та інституціональне співро-

бітництво;
 індекс людського капіталу. Розвиток людського 

інтелекту, у тому числі через систему базової, 
середньої та вищої освіти, визначення пріори-
тетності прийняття підприємницьких рішень 
розгортають перед країною можливості креа-
тивності населення й подальшої реалізації ідей 
у життя.

Інтелектуальна складова інноваційного розвитку 
є одночасно і його ресурсним забезпеченням, і переду-
мовою ефективного здійснення. На цьому також наго-
лошує Г. Т. П’ятницька, вказуючи, що «не складовими,  
а фактично обов’язковими передумовами для інновацій-
ного розвитку організації є наявність у неї відповідного 
потенціалу й інтелектуального капіталу» [4, с. 77]. Автор 
конкретизує ті елементи, що сприяють розробленню та 
впровадження нововведень, готовності втілити їх у нові 
продукти, технології, управлінські рішення. Мова йде 
про інноваційну культуру, накопичені знання, досвід, 
особливості поведінки та взаємовідносин персоналу, 
порядки в організації, фактично – це майже усі струк-
турні елементи інтелектуальних ресурсів підприємства.

Конструктивну концепцію визначення інтелекту-
альних ресурсів як основи інноваційного роз-
витку розробив Н. Аль-Алі [8]. Горизонтальна 

класифікаційна структура інтелектуальних ресурсів 
(людські, структурні, клієнтські) доповнюється верти-
кальним ланцюжком кругообігу інноваційної вартості –  
від її створення на етапі управління знаннями, через ви-
окремлення в процесі управління інноваціями до мак-
симізації завдяки управлінню об’єктами інтелектуаль-
ної власності (рис. 2). 
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ресурси
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Структурні
ресурси

 

Рис. 2. Модель комплексного управління інтелектуальним потенціалом
Джерело: складено авторами на основі [10, с. 66].
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На першому етапі всі ресурси перебувають у «си-
рій» формі, що служить джерелом для виробництва, 
операційної, інноваційної діяльності та щонайкраще 
описується терміном «ресурси знань». У цей момент 
фокус управління спрямований на людські ресурси 
(оскільки саме персонал є основним носієм, «генерато-
ром» і оброблювачем знань та ідей) і реалізується через 
менеджмент знань. 

На другій стадії інтелектуальний потенціал, що 
був ідентифікований раніше, трансформується через 
відповідні бізнес- і виробничі процеси у прикладні знан-
ня, які можуть бути комерціалізовані. Тобто, на цьому 
етапі створена вартість виділяється та матеріалізуєть-
ся у формі ідей і концепцій, генерованих працівника-
ми, через мережу чи контакт зі споживачами, або через 
бізнес-процеси, робочі системи, методи, що трансфор-
мують ці ідеї в ринкові продукти. Тому на даному ета-
пі управління інтелектуальним потенціалом – це, перш 
за все, менеджмент інноваційних процесів у масштабах 
всієї організації, а також фокусування на клієнтських 
ресурсах, які є безпосереднім споживачем результую-
чих інновацій.

Нарешті, третій етап передбачає управління 
об’єк тами інтелектуальної власності, які можна чітко 
виокремити, описати, ідентифікувати та використову-
вати як конкурентну перевагу або ринковий продукт. 
Відповідно, на цій стадії основна увага менеджменту 
спрямована на структурний інтелектуальний капітал 
для досягнення кінцевої мети інноваційного процесу – 
комерціалізації інновацій.

Таким чином, зазначені вище наукові підходи під-
тверджують, що саме інтелектуалізація є основою ін-
новацій, а ефективне використання інтелектуальних 
ресурсів – запорукою довгострокового інноваційного 
розвитку суб’єктів ринкових відносин.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток є основою для довгостро-

кового процвітання суб’єкта господарювання. Своєю 
чергою, у статті доведено, що його базисом є інтелек-
туальний потенціал підприємства, сукупність можливо-
стей інтелектуальних ресурсів до генерування, підтри-
мування та комерціалізації нових ідей протягом усього 
життєвого циклу організації. Деталізація взаємовпливу 
інтелектуального потенціалу на інноваційний розви-
ток підприємства для формування ефективної системи 
управління стає однією з пріоритетних управлінських 
цілей, і тому ця проблема є актуальною для проведення 
подальших досліджень.                    

ЛІтЕРАтУРА

1. Волощук Л. О. Інноваційний розвиток промислового 
підприємства: сутність та проблеми аналітичного забезпечен-
ня в умовах індикативного управління / Л. О. Волощук // Бізнес 
Інформ. – 2014. – № 11. – С. 75–79.

2. Гринько т. В. Інноваційний розвиток: характерні риси 
та проблеми / Т. В. Гринько, М. М. Кошевий // Теоретичні і прак-
тичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – 
Вип. 2 (1). – С. 94–101.

3. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний 
посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ПП «Принтер 
Інформ», 2015. – 224 с.

4. п’ятницька Г. т. Інноваційний розвиток організацій: 
невід’ємні складові та чинники впливу / Г. Т. П’ятницька // Мар-
кетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 76–91.

5. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток 
підприємств: моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза,  
К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

6. Сафиуллин А. Р. Интеллектуализация современной 
экономики: кластерный поход [Электронный ресурс] / А. Р. Са-
фиуллин. – Режим доступу : http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/
article/6817.pdf

7. шевченко Л. С. Нематеріальна економіка та управлін-
ня формуванням і використанням інтелектуального капіталу / 
За заг. ред. Л. С. Шевченко // Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 
Економічна теорія та право. – 2013. – № 3. – С. 217–351. 

8. AlAli, N. Comprehensive intellectual capital manage-
ment: Step-by-Step / N. Al-Ali. – John Wiley & Sons, 2003. – 312 p.

9. Innovation for Development. A discussion of the issues 
and an overview of work of the OECD directorate for science, tech-
nology and industry. – May, 2012. –[Electronic resource]. – Mode of 
access : http://www.oecd.org/innovation/inno/50586251.pdf

10. Powell, W. The Knowledge Economy / W. Powell, K. Snell-
man // Annual Review of Sociology. – 2004. – Vol. 30. – P. 199–220.

REFERENCES

Al-Ali, N. Comprehensive intellectual capital management: 
Step-by-Step. John Wiley & Sons, 2003.

Hrynko, T. V., and Koshevyi, M. M. “Innovatsiinyi rozvytok: 
kharakterni rysy ta problemy“ [Innovative development: character-
istics and problems]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta 
intelektualnoi vlasnosti, no. 2 (1) (2013): 94-101.

Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative develop-
ment company]. Ternopil: Prynter Inform, 2015.

“Innovation for Development. A discussion of the issues and 
an overview of work of the OECD directorate for science, technology 
and industry“ http://www.oecd.org/innovation/inno/50586251.pdf

Piatnytska, H. T. “Innovatsiinyi rozvytok orhanizatsii: nevidi-
emni skladovi ta chynnyky vplyvu“ [Innovative development orga-
nizations integral components and factors of influence]. Marketynh 
i menedzhment innovatsii, no. 3 (2013): 76-91.

Powell, W., and Snellman, K. “The Knowledge Economy“. An-
nual Review of Sociology, vol. 30 (2004): 199-220.

Rohoza, M. Ye., and Verhal, K. Yu. Stratehichnyi innovatsiinyi 
rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic develop-
ment of innovative companies: models and mechanisms]. Poltava: 
RVV PUET, 2011.

Shevchenko, L. S. “Nematerialna ekonomika ta upravlin-
nia formuvanniam i vykorystanniam intelektualnoho kapitalu“ 
[Non-material economy and management of formation and use of 
intellectual capital]. Visnyk NU «Yurydychna akademiia Ukrainy im-
eni Yaroslava Mudroho». Seriia "Ekonomichna teoriia ta pravo", no. 3 
(2013): 217-351.

Safiullin, A. R. “Intellektualizatsiya sovremennoy ekonomiki: 
klasternyy podkhod“ [Intellectualization of the modern econ-
omy: the cluster approach]. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/
article/6817.pdf

Voloshchuk, L. O. “Innovatsiinyi rozvytok promyslovoho pid-
pryiemstva: sutnist ta problemy analitychnoho zabezpechennia v 
umovakh indykatyvnoho upravlinnia“ [Innovative development of 
industrial enterprise: the nature and problems of analytical sup-
port in terms of indicative management]. Biznes Inform, no. 11 
(2014): 75-79.

http://www.business-inform.net

