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Шелест Т. М. Формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств:  
теоретичні аспекти

Мета статті – консолідація теоретичних аспектів формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. За 
результатами проведеного дослідження виявлено, що сучасні промислові підприємства знаходиться в кризовому стані, що обумовлює необ-
хідність розробки економічно обґрунтованої програми їх реформування, концентруючись на розширенні інноваційно-технологічної діяльності 
та збільшенні обсягу інвестицій в реальний сектор економіки, а також підвищенні ефективності їх використання. Визначено, що необхідність 
проведення дослідження, а саме, формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств, визначається її роллю в 
прискоренні темпів зростання суспільного виробництва, підвищенні якості продукції та збільшенні науково-технічного прогресу, що є головними 
напрямками економічної стратегії, планування та прогнозування виробництва. Результати проведеного аналізу економічної сутності понять 
«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток» та «інноваційний розвиток» надали можливість визначити, що сис-
тема управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств – це упорядкована сукупність взаємодії елементів, яка направлена на без-
перервний і комплексний процес упровадження нововведень для формування ефективної діяльності в стратегічній перспективі, з урахуванням 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та законів розвитку суспільного виробництва, спрямованих на концентрацію, паралель-
ність, адаптивність і ритмічність системи управління підприємствами.
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Shelest T. M. Formation of a Management System for the Innovatively Oriented Development of Enterprises: The Theoretical Aspects
The article is aimed at consolidating the theoretical aspects of formation of a management system for innovatively oriented development of enterprises. Ac-
cording to the results of the carried out research, it is identified that modern industrial enterprises are in a crisis state, which causes the need to develop an 
economically substantiated program for their reform, focusing on expanding innovation-technological activities and increasing investments in the real sector 
of the economy, as well as increasing the efficiency of their use. It is defined that the need for research, namely, the formation of a management system for in-
novatively oriented development of enterprises, is determined by its role in accelerating the growth rate of social production, improving the quality of products 
and increasing scientific-technological progress, which are the main directions of economic strategy, planning and forecasting of production. The results of 
the analysis of the economic essence of the concepts of «management», «system», «management system», «innovations», «development» and «innovative 
development» allowed to define that a management system for the innovatively oriented development of enterprises represents an orderly set of elements 
interaction, which is directed towards the continuous and comprehensive process of introducing innovations for the formation of efficient activity in the strategic 
perspective, taking into account the factors of internal and external environment together with the laws of development of social production aimed at concen-
tration, parallelism, adaptability and rhythmicity of the enterprise management system.
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Сучасні промислові підприємства знаходять-
ся в кризовому стані, що обумовлює необ-
хідність розробки економічно обґрунтованої 

програми їх реформування, концентруючи увагу на 
розширенні інноваційно-технологічної діяльності та 
збільшенні обсягу інвестицій в реальний сектор еко-
номіки, а також на підвищенні ефективності їх вико-
ристання.

Реформування промислових підприємств по-
винно здійснюватися на основі реструктуризації, ди-

версифікації, реорганізації як перманентний процес 
адаптації підприємства до впливів зовнішнього со-
ціально-економічного середовища. Умови ринкової 
економіки, формування конкурентного середовища, 
поява вільних товаровиробників кардинально змі-
нюють стратегію і тактику поведінки промислових 
підприємств. Здатність їх до ефективного функціо-
нування в сучасних умовах визначається конкурен-
тоспроможністю підприємства на основі активного 
впровадження інноваційно-технологічних розробок, 
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які надають можливість виробляти нову продукцію 
або послуги для завоювання нових ринків і задово-
лення потреб споживачів. 

Конкурентоспроможність підприємства є 
складним комплексним показником, який враховує 
якість функціонування та взаємозв’язку елементів 
системи управління підприємством, рівень його ін-
новаційно-орієнтованого розвитку, що дозволяє 
вдосконалювати виробничий процес і формувати 
потенціал підприємства. Водночас якість складових 
елементів не завжди гарантує високий рівень кон-
курентоспроможності підприємства. Таким чином, 
проблема формування системи управління іннова-
ційно-орієнтованим розвитком підприємств є ак-
туальною в сучасних умовах господарювання. Для 
вирішення цього завдання необхідно розглянути та 
проаналізувати теоретичні аспекти даної проблеми.

Необхідність проведення дослідження саме фор-
мування системи управління інноваційно-орієнтова-
ним розвитком підприємств визначається її роллю в 
прискоренні темпів зростання суспільного виробни-
цтва, підвищенні якості продукції та збільшенні науко-
во-технічного прогресу, що є головними напрямками 
економічної стратегії, планування та прогнозування ви-
робництва. Особливо слід відзначити необхідність і до-
цільність підвищення ефективності використання на-
уково-виробничого потенціалу підприємства: від того, 
наскільки продуктивно він використовується, в кінце-
вому підсумку залежить ефективність діяльності про-
мислового підприємства та всієї економіки держави.

У сучасній науковій літературі питанням фор-
мування системи управління інноваційно-орієнто-
ваним розвитком підприємств приділяється значна 
увага вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
серед яких: Андрушків Б. і Кузьмін О. [1], Друкер П. 
[2], Кизим М., Бєлікова Н. і Мощицька Т. [3], Мескон 
М., Альберт М. і Хедоурі Ф. [4], Прохорова В. і Про-
ценко В. [5], Файоль А. [6], Чоібіток В. [5; 7], Хаустова 
В. і Решетняк О. [8] та ін.

У більшості праць недостатньо розкриті питан-
ня формування системи управління інноваційно-орі-
єнтованим розвитком підприємств, які потребують 
подальших наукових досліджень. 

Метою статті є консолідація теоретичних ас-
пектів формування системи управління інноваційно-
орієнтованим розвитком підприємств.

Сучасна вітчизняна економіка переживає гли-
боку економічну кризу, яка багато в чому 
характеризується труднощами перехідного 

періоду, недосконалим законодавством, високим рів-
нем корупції та іншими проблемами.

Зміна форм господарської діяльності в ринко-
вій економіці змушує систему управління вітчизня-
ними підприємствами пристосуватися до циклічних 
коливань, викликаних внутрішніми та зовнішніми 
факторами.

Однією з найбільш актуальних проблем су-
часного етапу економічних реформ є проблема від-
родження промислових підприємств, а ефективна 
система управління інноваційно-орієнтованим роз-
витком є одним із ключових факторів їх ефективного 
функціонування. Тому дуже важливо розробити сис-
тему управління інноваційно-орієнтованим розви-
тком, яка буде визначати кризову ситуацію, своєчас-
но знаходити її місце і, якщо можливо, усувати або, 
принаймні, мінімізувати наслідки кризи. 

Нова економічна реальність, з якою стика-
ються вітчизняні підприємства в сучасних 
умовах господарювання, передбачає впро-

вадження абсолютно нових підходів, технологій і 
методів роботи. Сучасні універсальні інструменти 
вирішення проблем, що відповідають новому рівню 
якості зовнішнього середовища, повинні ґрунтувати-
ся на підприємницькому стилі управління, тобто на 
прийнятті стратегічних адаптаційних рішень у реаль-
ному часі відповідно до мінливих умов і активного 
розвитку науково-технічного прогресу тощо.

Формування системи управління інноваційно-
орієнтованим розвитком підприємств передбачає 
більш раннє виявлення кризової ситуації, щоб адек-
ватно реагувати на негативні тенденції в ситуації, 
коли підприємство ще повністю знаходиться під 
контролем власників і залучених менеджерів, а зна-
чить, має велику свободу маневру та більший вибір 
альтернативних антикризових процедур, які необхід-
но проводити в рамках законодавства.

Сталий розвиток підприємства безпосередньо 
залежить не тільки від фінансових чинників, але і 
від ефективного управління, що формує розвинену 
систему маркетингу, якість трудового потенціалу, ор-
ганізацію виробничого процесу, правильне ведення 
бізнесу тощо. 

Аналіз сутності дефініції «управління» та ав-
торське визначення наведено на рис. 1.

Згідно з основними положеннями теорії систем, 
будь-який об’єкт, явище чи процес (включаючи під-
приємство) можна розглядати як систему. Під сис-
темою розуміють сукупність взаємозв’язаних в одне 
ціле елементів [1; 4; 10].

Елемент системи – це частина цілого, яка в про-
цесі аналізу не підлягає поділу на складові. Система 
має формуватися відповідно до умов, у яких вона 
буде функціонувати; бути гнучкою та мати адаптивні 
характеристики; включати ключові елементи серед-
овища, у якому буде застосовуватися.

Аналіз структурних елементів дефініції «систе-
ма» наведено на рис. 2. 

Розрізняють дві групи принципів побудови систе-
ми управління на підприємствах ресторанного госпо-
дарства: принципи, що характеризують вимоги до фор-
мування системи управління, та принципи, які визна-
чають напрямки розвитку системи управління (рис. 3).
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Андрушків Б.,
Кузьмін О. [1]

Цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити
його стан або поведінку у зв’язку зі зміною
обставин

Вікіпедія [10]

Цілеспрямований програмований чи довільний
вплив на об’єкти задля досягнення кінцевої мети
за допомогою процеморів, явищ, процесів, коли
є з ними взаємодія в режимі детермінованої
чи довільної програми/регламенту

Друкер П. [2]
Особливий вид діяльності, що перетворює
неорганізований натовп в ефективну,
цілеспрямовану та продуктивну групу

Мескон М., 
Альберт М., 

Хедоурі Ф. [4]

Процес планування, організації, мотивації,
контролю, необхідний для того, щоб 
сформулювати та досягти цілей організації  

Словопедія [9]

Файоль А. [6]

Філософський
словник [11]   

Функція високоорганізованих систем різної
природи (біологічних, соціальних, технічних),
що забезпечує збереження їх певної структури,
підтримку діяльності, реалізацію їх програм і мети

Чобіток В. [7]

Процес цілеспрямованого та осмисленого впливу
на об’єкти та системи за допомогою планування,
організації, мотивації та контролю, з метою
досягнення цілей і максимізації результатів
діяльності підприємства, забезпечення його
ефективного функціонування та розвитку

Авторське визначення:

Аналіз сутності дефініції поняття «управління»

Це процес цлеспрямованого впливу керуючої
підсистеми або органу управління на керовану
підсистему або об’єкт управління з метою забезпечення
його ефективного функціонування та розвитку

Ієрархічно організована діяльність, завдяки якій
визначається оптимальний спосіб групування
робіт, розподіл повноважень і відповідальності
на різних рівнях організації

«Управління – це процес, який враховує цілі та завдання підприємства, принципи, закони 
та закономірності його діяльності, з використанням сучасних методів, для максимізації результатів 

діяльності підприємства та його активного розвитку з урахуванням мінливих впливів 
зовнішнього та внутрішнього середовища»

Рис. 1. Аналіз сутності дефініції «управління»
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Ієрархічність –  

це порядок підпорядкованості нижчих ланок
до вищих, організація їх у структуру 

Цілісність –   
це внутрішня єдність, пов’язаність усіх частин

чого-небудь, єдине ціле

Багаторівневість –
це ієрархічно супідрядні рівні організації

системи 

Цілеспрямованість –
це прагнення до досягнення мети 

Взаємодія –   
це сумісна дія кілької об’єктів або суб’єктів,
при якій результат дії одного з них впливає

на інші, що змінює їхню динамічну поведінку

Структурність –  
це формації та моделі організації

функціональних відносин

Можливість –
це об’єктивно існуючий і внутрішньо зумовлений

стан у його незавершеному, потенційному розвитку

Структурні елементи дефініції поняття «система»

Залежність –
це функціонування взаємодіючих елементів,
які не можуть існувати самостійно, ставлення

одного явища до іншого як наслідку
до причини

Єдність –
це поєднання в одному цілому,

нерозривність зв’язку

Упорядкованість –
це певна послідовність, черговість, в якій

виражається закономірність

Взаємозв’язок –
це співвідношення між різними компонентами
системи, факторами, явищами, подіями, засновані
на взаємозалежності та взаємообумовленості

Авторське визначення:
«Система – це сукупність структурних взаємопов’язаних елементів, які формують єдино-

логічну основу, направлену на цілоспрямовану діяльність і розвиток»

Рис. 2. Аналіз структурних елементів дефініції «система»

Сучасні економічні умови змушують кожне ві-
тчизняне промислове підприємство активно розро-
бляти та впроваджувати у виробництво нововведен-
ня, що обумовлює необхідність їх інноваційно-орієн-
тованого розвитку. Ці потреби викликані не тільки 
впливом зовнішніх змін, а й моральним зносом ви-
роблених продуктів чи послуг. 

У сучасних умовах господарювання, де активно 
розвивається науково-технічний прогрес, ви-
никає потреба в нових креативних знаннях, які 

здатні ефективно змінювати існуючий стан промис-
лових підприємств. Зміна технологій, бажань і погля-
дів споживачів і, як наслідок цього, поява жорсткої 
конкуренції мають стрімкі темпи. 

Підприємства, які не зможуть адаптуватися та 
бути гнучкими до викликів середовища, здадуть свої 
позиції на користь більш прогресивних підприємств, 
які займаються активно інноваційно-орієнтованим 
розвитком. Існує певна сукупність факторів, за якими 
можна виявити потребу підприємства в інноваційно-
орієнтованому розвитку: 

 зменшення життєвого циклу товарів чи по-
слуг; 

 підвищення ролі науково-технічного прогресу;
 неможливість використання традиційних ви-

дів виробництва;
 мінливе ринкове становище та стрімкі зо-

внішні зміни; 
глобалізація економіки тощо. 

Останніми роками сила впливу перерахованих 
факторів на розвиток підприємства активно збіль-
шується та сприяє формуванню нових параметрів ді-
яльності підприємств, а, відповідно, трансформація 
структури діяльності підприємств повинна корелю-
вати зі світовим рівнем інноваційно-орієнтованого 
розвитку.

Таким чином, кожна система управління під-
приємствами повинна бути взаємопов’язана зі зміна-
ми, що відбуваються в житті суспільства, та відпові-
дати вимогам інноваційної економіки.

Головною метою інноваційно-орієнтованого 
розвитку підприємства є підвищення конкурентних 
переваг, збереження його економічних вигод шляхом 
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Структурні елементи системи управління

Управління Система

Потенційні імітації
Кожен працівник системи управління повинен вміти
«імітувати» функції інших співробітників різних рівнів

Економічність
Формування ефективної й економічної системи управління,
підвищення ефективності виробництва

Прогресивність

Перспективність
Формування перспективних напрямів розвитку системи
управління 

Комплексність При формуванні системи управління необхідно враховувати
всі фактори, які впливають на діяльність підприємства

Оперативність
Своєчасне прийняття управлінських рішень щодо 
вдосконалення системи управління, які попереджують або
оперативно усувають існуючі проблеми

Оптимальність Формування системи управління та вибір найбільш
рацонального варіанта для конкретних умов

Науковість
Формування системи управління, яка базується на
інноваційних досягненнях, і врахування зміни законів
розвитку суспільного виробництва

Ієрархічність У будь-яких «розрізах»  системи управління повинна
забезпечуватись ієрархічна взаємодія між ланками управління  

Автономність
У будь-яких «розрізах»  системи управління повинна  
забезпечуватись раціональна автономність структурних 
підрозділів

Напрямки розвитку системи управління 

Концентрація Концентрація зусиль  системи управління на вирішенні
основних завдань і концентрація однорідних функцій

Паралельність Передбачає одночасне виконання окремих управлінських 
рішень, підвищує оперативність управління

Адаптивність Пристосовування системи управління до цілей об’єкта
управління, що змінюються

Безперервність Відсутність перерв у роботі системи управління, зменшення 
часу простоїв технічних засобів управління

Ритмічність Виконання однакового обсягу робіт у рівні проміжки часу,
регулярність повтору функцій управління

 

Авторське визначення:
«Система управління – це упорядкована сукупність взаємодії елементів, яка направлена на формування
ефективної діяльності з використанням інноваційно-перспективних технологій з увахуванням факторів

внутрішнього та зовнішнього середовища і законів розвитку суспільного виробництва, спрямованих
на концентрацію, паралельність, адаптивність, безперервність і ритмічність системи управління»

Відповідність системи управління передовим закордонним
і вітчизняним інноваційним досягненням

Рис. 3. Структурні елементи дефініції «система управління»

цілеспрямованої зміни внутрішніх факторів завдяки 
впровадженим технологічним рішенням, новим ме-
тодам управління, змінам у структурі виробництва 
нового продукту або послуги тощо.

Аналіз структурних елементів дефініції «інно-
ваціно-орієнтований розвиток» наведено на рис. 4.

Інноваційно-орієнтований розвиток підприєм-
ства в правильному напрямку здатний досягти необ-
хідного економічного зростання, забезпечуючи кож-

ну сферу діяльності, впливаючи на кінцевий резуль-
тат і окремі її складові – управління, виробництво, 
фінанси, персонал тощо.

Інноваційно-орієнтований розвиток є процесом 
в економіці, який охоплює кожну сферу діяльності 
фірми та забезпечує процес створення нової техно-
логії, товару або послуги.

За результатами проведеного аналізу економіч-
ної сутності понять «управління», «система», «сис-
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Виробничі Пов’язані з розробкою нового обладнання, інструментів, технологій тощо

Торгові
Передбачають створення нових форм взаємодії з клієнтами, нових
способів організації зберігання продукції, нових способів просування
товарів на ринку

Соціпльні Здатні вирішувати соціальні проблеми

Управлінські
Пов’язані з появою нових систем управління, методів прийняття
управлінських рішень, способів оперативного та стратегічного 
планування

Стратегічні Створення нових типів продукції, послуг або бізнес-моделей, які
змінюють правила гри на ринку і генерують інноваційні ідеї

Одновекторні, багатовекторні, фронтальні

Прожективний, непрожективний (передбачає зміни об’єкта розвитку
без створення певного попереднього способу змін 

Однопроєктний, односферний, багатосферний і холічний (наступний
стан об’єкта розвитку значною мірою відрізняється від попереднього

Прогресія (переважають позитивні зміни), дегресія (навпаки), пульсація
(відповідає послідовним періодичним коливанням стану підприємства
у формі позитивних і негативних змін) і незмінність (сталість кількісних
показників стану підприємства)

Інновації – це результат креативної діяльності підприємства, розроблений і впроваджений
у новому продукті або послузі, що забезпечує підвищення ефективності й отримання

конкурентних переваг, з урахуванням ризиків, в умовах активного розвитку суспільства

Інноваційно-орієнтований розвиток – це безперервний і комплесний процес упровадження нововведень,
який заснований на стратегічному плануванні та створенні організаційних структур,

за рахунок оцінки ефективності їх реалізації, а також прогнозування ринків, здатних привести до зміни
курсу інноваційної стратегії

За кількістю
векторів

За поданням
суб’єкта розвитку

За комплексністю
змін

За кількісною
характеристикою

змін

Розвиток – це безперервний процес з покращення виробничих або бізнес-процесів, який направлений
на реалізацію інноваційно-прогресивних досягнень суспільства з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх

факторів, що спрямовує підприємство на нові атрактори функціонування в стратегічних перспективах

Рис. 4. Структурні елементи дефініції «інноваціно-орієнтований розвиток»

тема управління», «інновації», «розвиток» і «іннова-
ційний розвиток» визначимо взаємозв’язок між ними 
(рис. 5).

Отже, взаємозв’язок понять «управління», 
«система», «система управління», «інновації», 
«розвиток» та «інноваційний розвиток» надав 

можливість визначити, що система управління іннова-
ційно-орієнтованим розвитком підприємств – це упо-
рядкована сукупність взаємодії елементів, яка направ-
лена на безперервний і комплексний процес упро-
вадження нововведень для формування ефективної 
діяльності в стратегічній перспективі, з урахуванням 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та 
законів розвитку суспільного виробництва, спрямо-
ваних на концентрацію, паралельність, адаптивність і 
ритмічність системи управління підприємствами.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного досліджен-

ня виявлено, що сучасні промислові підприємства 
знаходиться в кризовому стані, що обумовлює необ-
хідність розробки економічно обґрунтованої програ-
ми їх реформування, концентруючи увагу на розши-
ренні інноваційно-технологічної діяльності та збіль-
шенні обсягу інвестицій в реальний сектор економіки, 
а також на підвищенні ефективності їх використання.

Визначено, що необхідність проведення до-
слідження саме формування системи управління 
інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 
визначається її роллю в прискоренні темпів зростан-
ня суспільного виробництва, підвищенні якості про-
дукції та збільшенні науково-технічного прогресу, 
що є головними напрямками економічної стратегії,  
у плануванні та прогнозуванні виробництва. Особли-
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 Управління – це процес, який враховує цілі 
та завдання підприємства, принципи, закони 

та закономірності його діяльності, 
з використанням сучасних методів, 

для максимізації результатів 
діяльності підприємства та його активного 

розвитку з урахуванням мінливих впливів 
зовнішнього та внутрішнього середовища

Система – це сукупність структурних 
взаємопов’язаних елементів,

 які формують єдинологічну основу, 
направлену на цілоспрямовану 

діяльність і розвиток

Система управління – це упорядкована сукупність взаємодії елементів, яка 
направлена на формування ефективної діяльності з використанням 

інноваційно-перспективних технологій з увахуванням факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища і законів розвитку 

суспільного виробництва, спрямованих на концентрацію, паралельність, 
адаптивність, безперервність і ритмічність системи управління

Інновації – це результат креативної діяльності 
підприємства, розроблений і впроваджений

у новому продукті або послузі, що забезпечує 
підвищення ефективності й отримання

конкурентних переваг, з урахуванням ризиків, 
в умовах активного розвитку суспільства

Розвиток – це безперервний процес 
з покращення виробничих або бізнес-процесів, 
який направлений на реалізацію інноваційно-

прогресивних досягнень суспільства 
з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх

факторів, що спрямовує підприємство на нові 
атрактори функціонування 

в стратегічних перспективах

Інноваційно-орієнтований розвиток – це безперервний і комплесний процес 
упровадження нововведень, який заснований на стратегічному 
плануванні та створенні організаційних структур, за рахунок 

оцінки ефективності їх реалізації, а також  прогнозування ринків, 
здатних привести до зміни курсу інноваційної стратегії

Система управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств – це упорядкована
сукупність взаємодії елементів, яка направлена на безперервний і комплексний процес

упровадження нововведень для формування ефективної діяльності в стратегічній перспективі,
з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та законів розвитку суспільного

виробництва, спрямованих на концентрацію, паралельність, адаптивність і ритмічність
системи управління підприємствами

Рис. 5. Синтез сутності дефініції «система управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств»

во слід відзначити необхідність і доцільність підви-
щення ефективності використання науково-вироб-
ничого потенціалу підприємства: від того, наскільки 
продуктивно він використовується, в кінцевому під-
сумку залежить ефективність діяльності промисло-
вого підприємства та всієї економіки держави.

Результати проведеного аналізу економічної 
сутності понять «управління», «система», 
«система управління», «інновації», «розвиток» 

та «інноваційний розвиток» надали можливість ви-
значити, що система управління інноваційно-орієн-
тованим розвитком підприємств – це упорядкована 

сукупність взаємодії елементів, яка направлена на 
безперервний і комплексний процес упровадження 
нововведень для формування ефективної діяльності 
в стратегічній перспективі, з урахуванням факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища та законів 
розвитку суспільного виробництва, спрямованих на 
концентрацію, паралельність, адаптивність і ритміч-
ність системи управління підприємствами.                
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