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Клюс Ю. І. Управління ефективним розвитком промислового підприємства при формуванні корпоративної системи 
управління інноваціями

Розглянуто існуючу концепцію ефективного розвитку промислових підприємств, досліджено напрями управління ефективним розвитком про-
мислового підприємства при формуванні корпоративної системи управління інноваціями. Обґрунтовано формування етапів послідовності стра-
тегічного управління ефективним розвитком суб’єкта господарювання на базі формування корпоративної системи управління інноваціями. За-
пропоновані етапи послідовності управління ефективним розвитком при переорієнтації діяльності підприємства на інноваційний шлях можуть 
використовуватися у випадках, коли планується впровадження інвестиційного проекту, спрямованого на реалізацію інновацій. Розроблено мо-
дель визначення цілей і задач ефективного розвитку підприємства при формуванні корпоративної системи управління інноваціями.
Ключові слова: інноваційна діяльність, підприємство, управління, система, розвиток.
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Клюс Ю. И. Управление эффективным развитием промышленного 

предприятия при формировании корпоративной системы  
управления инновациями

Рассмотрена существующая концепция эффективного развития про-
мышленных предприятий, исследованы направления управления эффек-
тивным развитием промышленного предприятия при формировании 
корпоративной системы управления инновациями. Обосновано фор-
мирование этапов последовательности стратегического управления 
эффективным развитием предприятия на базе формирования корпо-
ративной системы управления инновациями. Предложенные этапы по-
следовательности управления эффективным развитием при переори-
ентации деятельности предприятия на инновационный путь могут ис-
пользоваться в случаях, когда планируется внедрение инвестиционного 
проекта, направленного на реализацию инноваций. Разработана модель 
определения целей и задач эффективного развития предприятия при 
формировании корпоративной системы управления инновациями.
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Klus Yu. I. Managing the Efficient Development of Industrial Enterprise 
While Forming the Corporate System for Management of Innovations

The existing conception of efficient development of industrial enterprises has 
been considered, directions of managing the efficient development of industri-
al enterprise while forming the corporate system for management of innova-
tions have been examined. The formation of stages of the sequence of strate-
gic management of the efficient development of enterprise based on forming 
the corporate system for management of innovations has been substantiated. 
The proposed stages of the sequence of strategic management of the efficient 
development in the reorientation of enterprise’s activity to the innovative way 
could be used in the cases when introducing an investment project aimed at 
implementation of innovations is being planned. A model for determining the 
goals and tasks of the efficient development of enterprise while forming the 
corporate system for management of innovations has been developed.
Keywords: innovation activity, enterprise, management, system, develop-
ment.
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Будь-яке підприємство, яке функціонує в умовах 
ринкової економіки, своєю головною внутрішньою 
метою ставить максимізацію прибутку. Ефектив-

ний інноваційний розвиток являє собою об’єктивну не-
обхідність для стійкого економічного зростання. Голов-
ну ціль інноваційної діяльності підприємств або органі-
зацій можна позначити як отримання певного числа ін-
новацій у вигляді нової продукції, технологій, сировини, 
методів організації та управління, що володіють певни-
ми характеристиками. Велике значення для управління 
ефективним розвитком промислового підприємства має 
формування нових та дієвих систем управління іннова-
ційною діяльністю щодо спрямовування її в ефективне 
русло. Тому формування корпоративної системи управ-
ління інноваціями та дослідження її ролі в ефективному 
розвитку підприємств є вкрай актуальним.

Значний внесок у дослідження проблем управління 
ефективним розвитком промислових підприємств зро-
били українські [1–5] та іноземні науковці [6–10]. Окре-
мі аспекти корпоративного управління інноваційною 
діяльністю розглядали Волков О. І., Денисенко М. П.,  
Гречан А. П. [2]. Варто відзначити праці Федулової Л. Н.,  
яка аналізувала перспективи розвитку інноваційної 
промисловості України [5]. Однак на сьогоднішній день 
питання дослідження напрямів розвитку підприємства 
при корпоративному управлінні його інноваційною ді-
яльністю набули значного розвитку.

На основі вищевикладеного можна сформулювати 
мету статті, яка полягає в розробці напрямів управлін-
ня ефективним розвитком промислового підприємства 
при формуванні корпоративної системи управління ін-
новаціями.
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Традиційна концепція ефективного розвитку про-
мислових підприємств у сучасних умовах потребує вдо-
сконалення, бо в ній не знайшло відображення чимало пи-
тань, що виникають при формуванні корпоративної сис-
теми управління інноваціями на промислову підприємстві 
при реалізації стратегії інноваційного розвитку [1].

Автором розроблено етапи стратегії ефективного 
розвитку промислового підприємства при формуванні 
корпоративної системи управління інноваціями (рис. 1).

При переорієнтації до інноваційного шляху роз-
витку підприємство здобуде такі позитивні риси своєї 
стратегічної діяльності:
 використання нових технологій дозволяє вдо-

сконалити якість або властивості продукції, яка 
виробляється, що позначиться на її конкуренто-
спроможності, яка, своєю чергою, нерозривно по-
в’язана з ефективним розвитком підприємства;

 інноваційні методи менеджменту і маркетингу 
приводять до більш раціонального використан-
ня наявних ресурсів, що може вплинути на зни-
ження витрат;

 ефективне використання і комбінування чин-
ників, які впливають на ефективний розвиток 
підприємства, дозволять максимізувати їх по-
зитивну дію та знизити негативний вплив;

 безперервна модернізація виробництва і веден-
ня бізнесу на основі інноваційної моделі розви-
тку дозволить підприємству швидко реагувати 
на нововведення конкурентів і, таким чином, 
підтримувати свої показники на заданому рів-
ні, а, отже, позитивно впливати на перспективи 
ефективного розвитку;

 постійні дослідження і розробки сприяють по-
дальшому прогнозуванню та розвитку інновацій;

 постійна та успішна реалізація інноваційних 
проектів додає підприємству імідж гнучкого й 
інновативного, що є складником конкуренто-
спроможності фірм і, таким чином, впливає на 
підтримку його ефективного розвитку [2].

З метою управління ефективним розвитком підпри-
ємства в умовах формування корпоративної сис-
теми управління інноваціями можливе застосу-

вання «карти корпоративного управління інноваціями» 
як особливої форми планування, що сприяє знаходжен-
ню ефективних управлінських рішень.

Формування інвестиційного портфеля підприєм-
ства та використання «карти корпоративного управлін-
ня інноваціями» дозволить забезпечити стійкість систе-
ми управління при формуванні корпоративної системи 
управління інноваціями, оскільки ефективний розвиток 
є логічною перспективою і результатом інноваційного 
розвитку, що, своєю чергою, є вихідною ефективного 
управління інноваційною діяльністю [6].

Таким чином, реалізація запропонованих шляхів 
стратегічного управління ефективним розвитком про-
мислових підприємств при формуванні корпоративної 
системи управління інноваціями дозволить підприєм-
ству сягати ефективного розвитку при переорієнтації на 
інноваційний шлях розвитку.

Функції управління (так звані особливі форми 
управлінської праці) відображають цілеспря-
мований вплив на об’єкти, що керуються, та 

розкривають сутність і зміст процесу управління. Вони 
є сутнісною основою процесу управління. Основопо-
ложник однієї з наукових шкіл управління А. Файоль ви-
ділив шість таких вихідних функцій [7]. Він вважав, що 
для того, щоб управляти, необхідно передбачати, плану-
вати, організовувати, розпоряджатися, координувати і 
контролювати. Інші автори згодні з ним у цьому підході 
та пропонують розширений або звужений перелік таких 
функцій. Узагальнюючи наявні точки зору, для форму-
вання етапів послідовності стратегічного управління 
ефективним розвитком суб’єкта господарювання при 
формуванні корпоративної системи управління іннова-
ціями з метою переорієнтації діяльності промислового 
підприємства на інноваційний шлях розвитку виділимо 
такі етапи процесу управління [2; 9]:
 планування – визначення кінцевої мети стра-

тегічної діяльності керованого об’єкта; засо-
бів, способів, строків її досягнення; розробка 
напрямів інноваційної діяльності, визначення 
способів управління цією діяльністю (плану-
вання формування корпоративної системи 
управління інноваціями), оцінювання засобів 
ефективності сформованої корпоративної сис-
теми управління інноваціями;

 організація – складання організаційного плану 
та графіку заходів щодо формування корпора-
тивної системи управління інноваціями;

 мотивація – застосування системи заохочення 
учасників формування корпоративної системи 
управління інноваціями;

 координація – регулювання діяльності з реалі-
зації інвестиційного проекту щодо формування 
корпоративної системи управління інновація-
ми на підприємстві;

 контроль – перевірка відповідності реалізації 
проекту з формування корпоративної системи 
управління інноваціями згідно із заходами, що 
були розглянуті на етапі планування;

 аналіз – оцінювання результатів реалізації про-
екту з формування корпоративної системи 
управління інноваціями та застосування коригу-
ючих дій на основі висновків цього оцінювання.

Важливіше значення для забезпечення стратегії 
ефективного розвитку підприємства має система пла-
нування, яка повинна відповідати умовам стійкості та 
гнучкості результатів, що є особливо актуальним в умо-
вах формування корпоративної системи управління ін-
новаціями [4; 8].

Для забезпечення дієвого управління ефективним 
розвитком підприємства необхідно визначити послі-
довність управління ефективним розвитком.

З урахуванням вищевикладеного на рис. 2 наве-
дено послідовність етапів управління ефективним роз-
витком промислового підприємства, що складається з 
блоків: планування, організація, мотивація, координа-
ція, контроль і аналіз.

http://www.business-inform.net
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ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО  
Переорієнтація на інноваційний шлях розвитку

 

1 ЕТАП.
ГАЛУЗЕВИЙ

АСПЕКТ
ІНВЕСТУ-

ВАННЯ
 Машинобудування  

Металообробка  

Електроенергетика 

Хімічна галузь  

Нафтохімічна галузь 

2 ЕТАП. ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗМІРУ ІНВЕСТИЦІЙ

НА ОСНОВІ
ВИЯВЛЕНИХ

ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ
РОЗВИТКУ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ

ПРОЦЕСІВ

 

Від 5,5 млн дол.  

Від 2 до 8,5 млн дол.  

> 10 млн дол.  

Від 2,5 млн дол.  

Від 3 до 5 млн дол. 

 
 
 

3 ЕТАП. НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ ІНВЕСТИЦІЙ  

Інвестиції
в інноваційну діяльність  

Інвестиції
в НДДКР

 
 

4 ЕТАП. СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ   

Розробка основних характеристик продукту;
створення і дослідження дослідного зразку;

планування виробництва, створення виробничих
потужностей; підготовка виробництва  

НДДКР; розробка основних характеристик
продукту; створення і дослідження дослідного

зразку; планування виробництва, створення
виробничих потужностей; підготовка виробництва 

5 ЕТАП. СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАС – ВИТРАТИ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

Визначення часу і витрат, що забезпечують максимальний прибуток, через рівняння кореляції  

6 ЕТАП. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ   

7 ЕТАП. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ  

Фінансово-економічний
результат 

Науково-технічний 
результат 

Інвестиційний
результат 

Екологічний 
результат 

Соціальний 
результат 

8 ЕТАП. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ   

Формування інвестиційного портфеля підприємства на основі багатоцільового підходу
до інноваційного планування  

Управління розвитком підприємства із застосуванням «карти корпоративного управління
інноваціями» як особливої форми планування  

Забезпечення стійкості системи управління при впровадженні проекту (маркетингової, виробничої,
технологічної, фінансової, організаційної, кадрової, економічної)  

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ
НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ  

Рис. 1. Етапи стратегії ефективного розвитку промислових підприємств при формуванні корпоративної системи 
управління інноваціями

Джерело: авторська розробка.
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ПЛАНУВАННЯ  

Визначення мети і завдань розвитку
підприємства при переорієнтації
на інноваційний шлях розвитку 

Аналіз інноваційного потенціалу
підприємства  

Прийняття мети до виконання  

А. Попередній етап створення «карти
корпоративного управління інноваціями»  

Виявлення ресурсних можливостей
для впровадження інновацій  

Планування стратегії інноваційного
розвитку підприємства на основі
виявлених напрямів інвестування  

Б. Розробка «карти корпоративного
управління інноваціями»  

Формування портфеля інвестицій
на основі багатокритеріального підходу 

Аналіз ефективності інвестиційного
проекту 

Формування організаційного плану
управління ефективним розвитком
в умовах впровадження інновацій 

Вибір виду інновацій  

Удосконалення системи управління
інноваціями  

Розробка системи мотивації персоналу
до освоєння інновацій 

Аналіз ефективності системи управління
та мотивації персоналу 

Створення корпоративної системи
управління інноваціями  

Координація діяльності по реалізації
інноваційного проекту  

Оперативне управління ходом
реалізації проекту 

В. Реалізація «карти корпоративного
управління інноваціями» 

Аналіз відповідності процесу реалізації
проекту розробленому плану  

КОНТРОЛЬ  

Координація і контроль
за процесом реалізації проекту 

Оцінка, аналіз та коректування
інноваційної діяльності підприємства  

Моніторинг зовнішнього середовища 

Рис. 2. послідовність етапів процесу управління ефективним розвитком промислового підприємства при формуванні 
корпоративної системи управління інноваціями

Джерело: авторська розробка.
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У кожному з блоків виділено етапи, які є значущи-
ми з точки зору реалізації стратегії ефективного розви-
тку при формуванні корпоративної системи управління 
інноваціями.

У процесі постановки мети і завдань ефективного 
розвитку підприємства необхідно визначити фактори, 
які забезпечують ефективний розвиток підприємства 
при формуванні корпоративної системи управління ін-
новаціями (рис. 3). 

 баланс між продукцією, що випускається, і тех-
нологічними можливостями підприємства, що 
визначає межу варіантності підприємства в 
умовах зміни зовнішнього навколишнього се-
редовища, а також можливість задоволення 
споживача з необхідним рівнем якості; 

 баланс між фундаментальними і прикладними 
науковими розробками, що визначає іннова-
ційний заділ або реальні ключові компетенції, 

Виділення цілей і завдань розвитку підприємства 

Виділення чинників зовнішнього 
середовища 

Виділення чинників внутрішнього
середовища 

Вибір вагомих
чинників 

Оцінювання вагомих чинників та перевірка їх відповідності
умовам розвитку 

Загрози Можливості  

Проведення королювання чинників ефективного розвитку  

Побудова моделі оптимізації ресурсів розвитку  

Природна видозміна цілей
і завдань розвитку

за результатами управління 

Вимушена видозміна цілей
і завдань розвитку

за результатами управління 

Рис. 3. Модель визначення цілей і завдань ефективного розвитку підприємства при формуванні корпоративної системи 
управління інноваціями

Джерело: авторська розробка.

Неважко помітити, що, по-перше, всі фактори на-
правлені на те, щоб інноваційна діяльність забезпечува-
ла ефективний розвиток та певні конкурентні переваги 
підприємству на тому чи іншому ринку товарів та по-
слуг, і, по-друге, чинники можуть впливати не тільки як 
окремі «аспекти впливу», а й у певних поєднаннях, що 
ускладнює процес формування корпоративної системи 
управління інноваціями.

Управління ефективним розвитком підприємства 
при формуванні корпоративної системи управління ін-
новаціями є функціональною інноваційною стратегією і 
має відображати інноваційну політику підприємства, що 
дозволяє підвищувати і/або підтримувати конкурентний 
статус продукції підприємства. Управління ефективним 
розвитком підприємства представляє собою не тільки 
основний інноваційний процес, але і розвиток системи 
факторів та умов, необхідних для його здійснення, тоб-
то інноваційного потенціалу. Отже, можна сказати, що 
інноваційна стратегія підприємства має відображати 
зміст та основні напрямки процесу інноваційного роз-
витку підприємства. Ключовими чинниками, що визна-
чають цілі й засоби досягнення цілей інноваційної стра-
тегії в рамках її реалізації, є такі [4]: 

які можна здійснити в доступному для огляду 
майбутньому; 

 позиціонування на ринку з урахуванням отри-
мання конкурентних переваг, що дозволяють 
виробляти конкурентоспроможну продукцію 
для тих сегментів ринку, які представляють ін-
терес для вищого керівництва; 

 час розробки і виходу на ринок, що забезпечує 
отримання високого і сталого прибутку.

Особлива роль в управлінні ефективним роз-
витком на промислових підприємствах від-
водиться корпоративному керівництву. Якщо 

топ-менеджери підприємства прагнуть до здійснення 
інноваційної діяльності, зацікавлюють у цьому свій пер-
сонал і згодні виділяти ресурси на розробку та реаліза-
цію інноваційних проектів, – це однозначно виступає 
певною мотивацією щодо стратегічного ефективно-
го розвитку. Світовий досвід показує [10], що активне 
здійснення інноваційної діяльності таких менеджерів зі 
світовим іменем, як Джек Уелч з «General Electric», Акіо 
Моріто із «Sony», Біл Гейтс з компанії «Microsoft», допо-
могло їх компаніям досягти світового лідерства.
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ВИСНОВКИ
Запропоновані етапи послідовності управління 

ефективним розвитком при переорієнтації діяльності 
підприємства на інноваційний шлях можуть використо-
вуватися у випадках, коли підприємство планує впрова-
дити інвестиційний проект, спрямований на реалізацію 
інновацій з метою ефективного розвитку підприємства. 
Вибір проекту по 8 напрямках, виявлених у ході дослі-
дження, а також урахування зовнішніх і внутрішніх фак-
торів, що впливають на систему управління, дозволять 
підприємству ефективніше здійснювати залучення ін-
новацій у господарський оборот, проводити відбір на-
прямків інвестування, що забезпечують сталий розви-
ток підприємства. Це може бути напрямом перспектив-
них досліджень.                                     
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