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Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методичних 

положень і практичних рекомендацій щодо формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. 

В умовах глобалізації та постіндустріалізації формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств є 

найважливішим напрямом підвищення їх конкурентоспроможності. 

Здатність створювати інноваційно-технологічні продукти і послуги є 

основою для якісного зростання науково-технічного та соціально-

економічного прогресу. 

В сучасних умовах високої конкуренції внутрішнє середовище 

підприємств повинно відповідати зростаючим та мінливим вимогам ринку, 

що є найважливішим чинником успіху бізнесу та змушує їх постійно 

трансформуватися, розробляючи та впроваджуючи інноваційні ідеї у 

виробництво, управління та споживання. Процеси інтеграції та 

комунікації, що відбуваються в економічному середовищі, підтверджують 

той факт, що розроблення і впровадження інновацій - це не лише спосіб 

підвищення конкурентоспроможності окремого підприємства, а й 

стратегічний стимул для економічного розвитку країни в цілому. 

Загальний рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств 

заходиться на низькому рівні. Це пов’язано з відсутністю інноваційної 



 

культури, інноваційного менталітету, розуміння того, що є домінантою  

інноваційно-орієнтованого шляху розвитку як на рівні окремого 

підприємства, так і на рівні регіону та країни в цілому. 

Формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком підприємств є найважливішим способом підвищення їх 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації та постіндустріалізації. 

Здатність створювати інноваційні технологічні продукти та послуги є 

основою для досягнення якісного зростання науково-технічного та 

соціально-економічного прогресу. 

Загальний рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств 

низький, що пояснюється відсутністю інноваційної культури, інноваційної 

ментальності, розумінням того, що є домінуючим на інноваційно-

орієнтованому шляху розвитку, як на рівні окремого підприємства, так і на 

регіональному та національному рівні. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних 

положень і розроблення практичних рекомендацій щодо формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств, що 

є підґрунтям для досягнення якісного зростання науково-технічного та 

соціально-економічного прогресу. 

У дисертації визначено, що основним вектором економічного 

зростання підприємств є активний процес інноваційної діяльності, який 

має бути реалізований як у виробництві, так і в процесі управління та 

споживання. Вирішення питання підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств неможливе без інноваційно-орієнтованого 

розвитку, що потребує формування теоретичних та прикладних положень, 

обґрунтованих з наукової точки зору. 

В останні роки сила впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 

розвиток підприємства активно зростає і сприяє формуванню нових 

параметрів діяльності підприємств, і, відповідно, трансформація структури 



 

підприємств має корелювати з глобальними тенденціями інноваційно-

орієнтованого розвитку. 

Результати проведеного аналізу економічної сутності понять 

«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток» та 

«інноваційний розвиток» дозволили визначити, що система управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств – це упорядкована 

сукупність взаємодії елементів, спрямована на безперервний і 

комплексний процес впровадження нововведень для формування 

ефективної діяльності в стратегічній перспективі з урахуванням факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, законів розвитку суспільного 

виробництва, спрямованих на концентрацію, паралельність, адаптивність і 

ритмічність системи управління підприємствами. 

Автором удосконалено методологічні аспекти оцінки системи 

управління підприємствами, які ґрунтуються на порівнянні методів, 

методик та засобів наукового, теоретичного та практичного обґрунтування 

показників ефективності. 

Визначено, що для збільшення інновацій у науці та техніці необхідно 

створити організаційні та економічні механізми, які стимулюватимуть 

увесь процес створення інноваційного продукту чи послуги. Очевидно, що 

існує потреба зацікавленості в інноваційно-орієнтованому розвитку 

інституційних органів держави та місцевого самоврядування, а також 

бізнес-структур, які будуть фінансувати інноваційні проєкти, формувати та 

впроваджувати ефективні стратегії інноваційного розвитку та створювати 

умови для їх реалізації. . 

Формування науково-практичного підходу до оцінки системи 

управління промисловими підприємствами включає такі етапи: 

підготовчий, інформаційний, аналітичний, дослідницький, 

рекомендаційний. 

На основі дослідження запропоновано концепцію кластеризації як 

основи інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств. 



 

Налагодження співпраці між членами кластеру, направлене для 

інноваційно-орієнтованого розвитку, вимагає юридично обов'язкових угод 

про партнерство між ними та місцевою владою; запровадження соціальної 

звітності відповідно до міжнародних стандартів тощо. 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників системи 

управління промисловими підприємствами на 2020-2025 роки свідчать про 

те, що більшість проаналізованих підприємств потребують активної 

реалізації механізму формування системи управління інноваційно-

орієнтованого розвитку для підвищення рівня конкурентоспроможності.  

При розробці механізму формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком необхідно враховувати основний 

вектор, а саме-людиноцентрованого підходу. 

Запропоновано стратегію формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств, яка 

базується на реалізації програмних та стратегічних результатів, 

визначаючи альтернативу різних типів системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств, що базується на 

унікальних поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів та їх 

ефективне використання; стратегічний пріоритет надається елементам 

інновацій та інтелектуального капіталу.  

Ключові слова: інноваційно-орієнтований розвиток, система 

управління, промислові підприємства, механізм, концепція кластеризації, 

стратегія, людиноцентрованість. 
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Dissertation for the candidate degree of economic sciences, specialty 

08.00.04 – economics and enterprise management (by types of economic 

activity). – Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological provisions and practical recommendations for the formation of a 

management system for innovation - oriented development of enterprises. 

In the context of globalization and post-industrialization, the formation of 

a management system for innovation-oriented development of enterprises is the 

most important way to increase their competitiveness. The ability to create 

innovative technological products and services is the basis for qualitative 

growth of scientific, technical and socio-economic progress. 

In today's highly competitive environment, the internal environment of 

enterprises must meet the growing and changing demands of the market, which 

is the most important factor in business success and forces them to constantly 

transform, developing and implementing innovative ideas in production, 

management and consumption. The processes of integration and communication 

that take place in the economic environment confirm the fact that the 

development and implementation of innovations is not only a way to increase 

the competitiveness of an individual enterprise, but also a strategic stimulus for 

economic development of the country as a whole. 

The overall level of innovation activity of domestic enterprises is low. 

This is due to the lack of innovative culture, innovative mentality, 

understanding of what is dominant in the innovation-oriented path of 

development both at the level of the individual enterprise and at the level of the 

region and the country as a whole. 

The formation of a management system for innovation-oriented 

development of enterprises is the most important way to increase their 

competitiveness in the context of globalization and post-industrialization. The 

ability to create innovative technological products and services is the basis for 



 

achieving qualitative growth of scientific, technical and socio-economic 

progress. 

The general level of innovation activity of domestic enterprises is low and 

this is due to the lack of innovative culture, innovative mentality, understanding 

of what is dominant in the innovation-oriented path of development, both at the 

individual enterprise level and at the regional and national level.  

The purpose of the research is the scientific substantiation of theoretical 

and methodological provisions and the development of practical 

recommendations for the formation of a management system for innovation-

oriented development of enterprises, which is the basis for achieving qualitative 

growth of scientific, technical and socio-economic progress. 

In the dissertation it is determined that the main vector of economic 

growth of enterprises is the active process of innovation, which must be 

implemented both in production and in the process of management and 

consumption. Solving the issue of increasing the competitiveness of domestic 

enterprises is impossible without innovation-oriented development, which 

requires the formation of theoretical and applied provisions substantiated from a 

scientific point of view. 

In recent years, the strength of internal and external factors on enterprise 

development is actively increasing and contributes to the formation of new 

parameters of enterprises, and, accordingly, the transformation of the structure 

of enterprises should correlate with global trends of innovation-oriented 

development. 

The results of the analysis of the economic essence of such concepts as  

“management”, “system”, “management system”, “innovation”, “development” 

and “innovative development” made it possible to determine that the 

management system of innovation-oriented development of enterprises is the 

ordered set of elements which is aimed at continuous and comprehensive 

process of innovation to form effective activities in the strategic perspective, 

taking into account the factors of internal and external environment and laws of 



 

social production, aimed at concentration, parallelism, adaptability and 

regularity of enterprise management. 

The author has improved methodological aspects of assessing the 

management system of enterprises, which are based on the correlation of 

methods, implements and means of scientific, theoretical and practical 

justification of performance indicators. 

In order to increase innovation in science and technology, it is necessary 

to create organizational and economic mechanisms that will stimulate the whole 

process of innovative product or service creating. It is obvious that there is a 

need for interest in innovation-oriented development of institutional bodies of 

state and local self-government, as well as business structures that will finance 

innovation projects, form and implement effective innovation development 

strategies and create conditions for their implementation. 

The formation of the scientific and practical approach to the evaluation of 

the management system of industrial enterprises includes the following stages: a 

preparatory stage; an informative stage; an analytical stage; a research stage; a 

recommendation-based stage. 

Based on the study, the concept of clustering as a basis for innovation-

oriented development of industrial enterprises has been suggested. 

Cooperation establishing between cluster members, created for 

innovation-oriented development, requires legally binding partnership 

agreements between them and local authorities; introduction of social reporting 

in accordance with international standards, etc. 

The results of forecast calculations of integrated indicators of the 

management system of industrial enterprises for the years 2020-2025 indicate 

that most of analyzed enterprises need active implementation of the mechanism 

of formation of management system of innovation-oriented development to 

increase the level of competitiveness. 



 

When developing the mechanism of formation of management system of 

innovation-oriented development, it is necessary to take into account the main 

vector, namely human-centered approach. 

The strategy of formation of management system of innovation-oriented 

development of industrial enterprises has been suggested, which is based on 

realization of program and strategic results, defining alternative of different 

types of management system of innovation-oriented development of industrial 

enterprises, based on unique combination of material and intangible resources 

and their effective use; strategic priority is given to the elements of innovation 

and intellectual capital.  

Key words: innovation-oriented development, management system, 

industrial enterprises, mechanism, concept of clustering, strategy, human-

centered approach. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах глобалізації та постіндустріалізації 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

підприємств є найважливішим напрямом підвищення їх 

конкурентоспроможності. Здатність створювати інноваційно-технологічні 

продукти і послуги є основою для якісного зростання науково-технічного та 

соціально-економічного прогресу. 

В сучасних умовах високої конкуренції внутрішнє середовище 

підприємств повинно відповідати зростаючим та мінливим вимогам ринку, 

що є найважливішим чинником успіху бізнесу та змушує їх постійно 

трансформуватися, розробляючи та впроваджуючи інноваційні ідеї у 

виробництво, управління та споживання. Процеси інтеграції та комунікації, 

що відбуваються в економічному середовищі, підтверджують той факт, що 

розроблення і впровадження інновацій - це не лише спосіб підвищення 

конкурентоспроможності окремого підприємства, а й стратегічний стимул 

для економічного розвитку країни в цілому. 

Загальний рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств 

заходиться на низькому рівні. Це пов’язано з відсутністю інноваційної 

культури, інноваційного менталітету, розуміння того, що є домінантою  

інноваційно-орієнтованого шляху розвитку як на рівні окремого 

підприємства, так і на рівні регіону та країни в цілому. 

Це зумовлює доцільність радикального переосмислення методології 

процесу інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств, зосередження 

зусилля на організації співпраці між державою, виробництвом і наукою. 

Консолідована основа реалізації різновекторної діяльності забезпечує 

позитивні результати для довгострокового, поступального розвитку 

підприємств. Інноваційно-орієнтований розвиток підприємств має бути 

зосереджений на людиноцентрованість, де людина виконує важливу 
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подвійну роль як споживач (комітент), який формує інноваційний ринковий 

попит, і розробник (творець), який генерує інноваційні ідеї. 

Все це потребує системного бачення сутності й розуміння  

трансформації історико-філософських особливостей економічних процесів, 

детермінуючи їх концептуальний взаємозв’язок. Відповідно формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 

передбачає створення ефективної основи для впровадження результатів 

науково-дослідних робіт як власних, так і зовнішніх організацій. 

Теоретичні й практичні аспекти системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств розглянуто такими науковцями, як 

О. Ареф’єва, Н. Гавкалова, В. Геєць, О. Давидова, В. Дикань, П. Друкер, 

О. Карлова, М. Кизим, В. Ковальов, О. Колещук, О. Кузьмін, М. Мескон, 

Г. Михальченко, С. Мушникова, Т. Лепейко, П. Перерва, В. Пономаренко, 

В. Прохорова, В. Проценко, М. Портер, Б. Санто, Ю. Ус, А. Файоль, 

В. Хаустова, О. Шкуренко, А. Штангрет, В. Чобіток  та ін.  

Незважаючи на низку проблем, які охоплені дослідженнями 

зарубіжних і вітчизняних вчених, залишаються недостатньо опрацьованими 

як у науковому, так і практичному аспекті питання сутності й методичного 

інструментарію формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком підприємств. 

Таким чином, складність і багатовимірність проблеми формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 

визначили вибір теми, мету і завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі 

положення дисертації використано при виконанні програми науково-

дослідної роботи Української інженерно-педагогічної академії за темою 

«Управління стійким розвитком суб’єктів господарювання в умовах 

соціально-орієнтованої економіки» (номер державної реєстрації 

0116U001487) та  відповідає цілям Стратегії розвитку сфери інноваційної 
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діяльності на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій 

щодо формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

підприємств, що є підґрунтям для досягнення якісного зростання науково-

технічного та соціально-економічного прогресу.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації  вирішено такі завдання: 

узагальнено особливості формування інноваційно-орієнтованого 

розвитку на основі еволюційних наукових підходів, розглянуто активізацію 

та інтенсивність як основу формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств; 

удосконалено методичне підґрунтя для формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств і 

проаналізовано міжнародний досвід у предметній площині дослідження; 

розглянуто тенденції інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств і розроблено науково-практичні аспекти оцінювання системи 

управління промисловими підприємствами;  

запропоновано концептуальні основи формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств; 

розроблено механізм формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств; 

запропоновано стратегію формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-

методичних і прикладних положень щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано такі методи: порівняльного аналізу, структурно-

декомпозиційного та семантичного аналізу – для конкретизації таких понять, 

як «управління», «система», «система управління», «інноваційно-

орієнтований розвиток»; логічного, історичного та системного підходів, 

узагальнення, порівняння, аналізу і синтезу – для аналізу наукових шкіл 

розвитку теорії інновацій, визначення основних фаз розвитку теорії та 

практики управління, аналізу зміни парадигми системи управління 

підприємствами; графічний метод – для узагальнення статистичних даних і 

наочного відображення одержаних висновків за результатами проведених 

досліджень; системно-структурного аналізу – для формування теоретико-

методичних рекомендацій щодо удосконалення механізму, концептуальних 

аспектів, стратегії формування сучасної системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств; таксономії – для 

розрахунку інтегральних показників складових оцінки системи управління 

промисловими підприємствами; прогнозування – для формування 

відповідних управлінських рішень щодо інноваційно-орієнтованого розвитку 

підприємств; експертних оцінок – для визначення чинників, які впливають на 

рівень інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств. 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційна статистична й аналітична інформація 

Державної служби статистики України, дані фінансової звітності 

промислових підприємств України за 2015–2019 рр., наукові публікації 

вітчизняних та зарубіжних учених за напрямом дослідження, ресурси мережі 

Internet та інші матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретичних і методичних положень щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. До найбільш важливих 

результатів, які визначають наукову новизну результатів дослідження, 

належать такі: 
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удосконалено: 

науково-практичний підхід до оцінки системи управління 

промисловими підприємствами, який, на відміну від існуючих, включає 

підготовчий, інформаційний, аналітичний, дослідницький та 

рекомендаційний етапи, що дозволяє ідентифікувати проблеми завдяки 

використанню порівняльної організаційно-економічної оцінки й обирати 

найбільш раціональний варіант, визначати ступінь централізації та 

децентралізації функцій управління і факторів розвитку, є основою для 

формування ефективної системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств; 

концепцію кластеризації як основу інноваційного розвитку 

промислових підприємств, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

кластерному об’єднанні, ядром якого є колаборація інвестиційно-

орієнтованих проєктів, що характеризуються синергізмом (здатністю до 

взаємного посилення діяльності та створення нових результатів) і дають 

можливість виокремити пріоритетне значення для вирішення ключових 

проблем у розвитку основних сегментів кластера; спрямовані на формування 

інноваційної системи (наука – виробництво – держава) та забезпечують 

трансформацію нових знань у конкурентоспроможні товари і послуги;  

механізм ефективної системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, 

базується на гіпотезі людиноцентрованості з використанням методів, 

структурованих у багаторівневі ієрархічні системи, що ґрунтуються на 

результатах прогнозування, і дає можливість промисловим підприємствам 

продукувати превентивні управлінські рішення, забезпечуючи  їх ефективний 

розвиток у турбулентних умовах господарювання; 

стратегію формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств, яка, на відміну від існуючих, базується 

на реалізації програмно-стратегічних результатів, визначає альтернативність  

різних типів системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 



21 

промислових підприємств (програмний, спостерігаючий, адаптивний і 

екстремальний), формує концепцію ресурсів, згідно з якою позиція 

промислових підприємств на ринку базується на унікальному поєднанні 

матеріальних і нематеріальних ресурсів та їх ефективному використанні; 

стратегічний пріоритет мають елементи інноваційно-інтелектуального 

капіталу, що дозволяє зменшити негативний вплив різних форм 

невизначеності як зовнішнього, так і внутрішнього середовища на основі 

своєчасної та превентивної реакції на ці зміни; 

набули подальшого розвитку: 

теоретичний базис дослідження, який, на відміну від існуючих, 

базується на визначенні сутності дефініції «система управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств» на основі синтезу базових понять 

«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток», 

«інноваційно-орієнтований розвиток»; на встановленні їх взаємозв’язку та є 

підґрунтям для розроблення методичного інструментарію, має теоретико-

прикладне значення при формуванні ефективних управлінських рішень; 

методичні аспекти оцінки системи управління підприємствами, які, на 

відміну від існуючих, базуються на взаємозв'язку методів, інструментів і 

засобів науково-теоретичного та практичного обґрунтування результативних 

показників, що визначають рівень складності, багатогранності системи 

управління підприємствами, яка сформована різними науковими поглядами 

та визначає пріоритети формування коригувальних управлінських рішень 

щодо інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

найважливіші теоретико-методичні та прикладні положення дисертації 

доведені до рівня конкретних пропозицій і методичних розробок стосовно 

формування інноваційно-орієнтованої системи управління промисловими 

підприємствами та впроваджені в роботу ТОВ «ПРАВЕКС ГРУП» (довідка 

про впровадження № 45/1 від 20.05.2021 р.); ТОВ «Харківтрансмашпроект» 

(довідка про впровадження № 135/С-1 від 25.05.2021 р.); Виконавчого 



22 

комітету Харківської міської ради (довідка про впровадження № 08-

73/2135/2-21 від 15.04.2021 р.); Департаменту економіки і міжнародних 

відносин Харківської обласної державної адміністрації  (довідка про 

впровадження № 01-25/3388 від 25.06.2021 р.).  

Результати дослідження використовуються в Українській інженерно-

педагогічній академії при підготовці фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 015.24 «Професійна освіта (Економіка)» при 

викладанні дисциплін «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління 

ресурсами» та «Конкурентоспроможність підприємств» (довідка про 

впровадження № 106-5707 від 18.16.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні й обґрунтуванні 

наукових положень, висновків і рекомендацій щодо формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. Дисертація є 

результатом самостійного наукового дослідження. Наукові розробки та 

пропозиції, які містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві [5; 9], у дисертації використано тільки 

ті положення і пропозиції, які становлять особистий внесок автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки за результатами 

дослідження, положення та рекомендації оприлюднено на науково-

практичних конференціях: ХХ науково-методичній конференції викладачів, 

аспірантів та студентів КДАВТ (Київ, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, 

освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, 2016); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем 

в умовах трансформаційної економіки» (Дніпро, 2019, 2020); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених 

«Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та 

практичний аспекти» (Дніпро, 2020); ХІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними 

процесами» (Київ, 2021); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи 

розвитку» (Полтава, 2021). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, в 

тому числі: 8 статей – у наукових фахових виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних; 1 стаття - у зарубіжному виданні, 

яке включено до міжнародних наукометричних баз; 7 публікацій тез 

доповідей у збірниках за матеріалами науково-практичних конференцій. 

Загальний обсяг публікацій становить 6,62 ум.-друк. арк., з яких особисто 

здобувачеві належить 5,86 ум.-друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних літературних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 288 сторінок друкованого тексту. Робота містить 

44 таблиці, з них 3 займають 3 повних сторінки; 88 рисунків, з них 

8 займають 8 повних сторінок; 10 додатків – на 45 сторінках; список 

використаних джерел з 250 найменувань – на 25 сторінках. Обсяг основного 

тексту дисертації становить 207 сторінок. 

 



24 

РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Узагальнення особливостей формування інноваційно-

орієнтованого розвитку на основі еволюційних наукових підходів 

 

 

В сучасних конкурентних умовах відповідність внутрішнього 

середовища підприємств до зростаючих вимог ринку є найважливішим 

чинником успіху, що змушує його постійно трансформуватися. Основним 

вектором економічного зростання підприємств є активний процес 

інноваційності, який необхідно впроваджувати як у виробництво, так і в 

процес управління та споживання.  

Світова практика показує, що розробка та впровадження процесів 

інноваційності в діяльність підприємств підвищує рівень їх 

конкурентоспроможності та є підґрунтям для економічного розвитку регіонів 

та країни в цілому. 

Вирішення питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств неможливе без інноваційно-орієнтованого розвитку, що 

потребує продукування науково обґрунтованих теоретико-прикладних 

положень.  

Процес формування та розвитку теорій інновацій пройшов значний 

шлях. Багато науковців розглядали цей процес за різними видовими 

проявами. Наприклад, Елвін Тоффлер [250] виокремив три інноваційні 

«хвилі» розвитку суспільства:  

аграрна (перехід до землеробства); 

індустріальна (промислова революція); 

інформаційна (перехід до суспільства, заснованого на знаннях). 
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Анатолій Ракітов [250] виокремив п’ять революцій, які змінили історію 

людства: 

поява і впровадження в діяльність і свідомість людини мови; 

винахід писемності; 

винахід друкарства; 

винахід телеграфу і телефону; 

винахід комп'ютерів і поява Інтернету. 

Даніел Белл [250] виокремив три технологічних революції: 

винахід парової машини (XVIII ст.); 

науково-технологічні досягнення в області електрики і хімії (XIX ст.); 

створення комп'ютерів (XX ст.). 

Більш детально основні періоди розвитку досліджень інновацій 

наведено на рис. 1.1. 

 

Основні етапи розвитку теорії інновацій 

Етап І 1990 – 1930 рр.
Базові ідеї циклічної теорії, формування початкових 

теорій інновацій

Етап ІІ 1940 –1960 рр.

Доповнення та деталізація базових ідей в напрямку 

розвитку інновацій, впровадження прикладних 

досліджень

Етап ІІІ
1970 р. – 

кінець ХХ ст.

Виявлення нових видів інновацій, продукування нових 

підходів, створення концепцій національних 

інноваційних систем

Етап ІV
ХХ ст. – по 

теперішній час

Питання державної інноваційної політики, активний 

розвиток інноваційних процесів, формування 

інноваційних екосистем, соціальні інновації
 

 

Рис. 1.1. Основні фази розвитку теорії та практики управління  
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Науковці всього світу протягом останнього століття активно розвивали 

теоретичні погляди на процес інноваційності, при цьому можна їх 

виокремити за відповідними школами (рис. 1.2). 

 

Наукові школи розвитку теорії інновацій 

Антоніо 

Серра 

та ін.

Ідеї розвитку промисловості за рахунок державних 

коштів, потім передавати розробки промисловості в 

приватне користування

Шарль де 

Сісмонді 

та ін.

Первинні принципи та елементи інноваційної 

інфраструктури

Франсуа Кане 

та ін.

Виокремлення представників інноваційних процесів в 

окрему групу

Адам Сміт 

та ін.

Інновації – це результат розподілу праці. Введення 

поняття «нематеріальні продукти». Початок розвитку 

приватного винахідництва 

Меркантелизм

Утопічний 

соціалізм

Фізіократичне 

направлення

Класична 

політекономія

Карл Маркс 

та ін.

Виокремлення капіталозберігаючих та 

працезберегаючих інновацій

Марксистська 

політична 

економія

Йозеф 

Шумпетер та 

ін.

Економічний розвиток це перехід з одново 

рівноважного стану до другого під впливом технічного 

прогресу

Австрійська 

школа

Карл Менгер 

та ін.
Інновація – це економічне благо цінне для суспільстваМаржиналізм

Роберт Солоу 

та ін.

Обґрунтування інновацій як головного двигуна 

економіки майбутнього
Гарвардська 

школа

 

 

Рис. 1.2. Наукові школи розвитку теорії інновацій  

 



27 

Історія технологічних революцій, які формували інноваційно-

орієнтований розвиток  на кожному з етапів, розпочалася з розвитку 

аграрної революції приблизно 10 тис. років до н.е. на Близькому Сході. 

Саме в цей період окремі племена почали переходити від полювання та 

збиральництва до нової на той час форми виробництва - землеробства та 

скотарства. Людина активно змінювала навколишню природу, 

пристосовуючи її до своїх потреб. Зі збільшенням продуктивності праці 

збільшувалася кількість їжі, яку отримує одна людина, що сприяло 

зростанню населення. Поблизу сільськогосподарських угідь утворюються 

поселення. Перших домашніх тварин приручили - тягові сили одних 

використовували для обробки полів, інших почали розводити для 

добування м’яса, молока та шкіри. З’явилися та вдосконалилися 

інструменти праці, створенням та ремонтом яких займалися ремісники, де 

дрібне виробництво базувалося на індивідуальних уміннях працівника. 

Таким чином, перехід до малорухливого способу життя заклало 

основи подальшого зростання та розвитку поселень, тваринництво значно 

збільшило запаси продовольства. Розподіл праці зміцнили суспільні 

відносини в племенах. Виникло поняття власності, посилювався 

товарообмін, централізувалася влада.  

Наступним інноваційно-еволюційним етапом став промисловий 

переворот, який можна розділити на два етапи: 

на першому етапі відбувся перехід від ручної праці до машинної; 

на другому етапі відбувся активний розвиток нових видів палива, 

хімічної та металургійної промисловості. 

В середині ХVIII ст. в Європі панувало мануфактурне виробництво 

(еволюція ремісничих майстерень та майстерень, які використовували 

ручну працю найманих робітників).  

Під час першої промислової революції виробництво було замінено 

заводським, в якому основну роботу виконували не люди, а машини. Цей 

перехід став можливим після винаходу Джеймсом Ваттом парової 
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машини [250]. Інноваційне створення пароплавів та паровозів дало змогу 

збільшити обсяги торгівлі, збільшити швидкість сировини та 

пасажирських перевезень, що дозволило ще ефективніше виробляти 

продукцію. 

Перша промислова революція мала велике значення в історії 

розвитку людства. Для вирішення все більш складного промислового 

виробництва було потрібно багато фахівців, що призвело до збільшення 

кількості технікумів. Більшість досягнень того часу - це успішні технічні 

рішення винахідників та інженерів, отримані за допомогою проведення 

експериментів, а не теоретичне обґрунтування ефективності застосування 

тих чи інших технологій у виробництві. 

Друга промислова революція пов'язана з початком використання 

інноваційних джерел енергії, розвитком хімічної та металургійної 

промисловості [250]. Важке машинобудування розвивається завдяки 

винаходу інноваційно недорогого промислового виробництва 

високоякісної сталі. Газ і нафта замінюють вугілля. З’являються 

інноваційні двигуни внутрішнього згоряння, які з часом починають 

замінювати парові машини. Досліджено явище електрики, способи її 

виробництва та передачі на великі відстані. Були винайдені телеграф і 

телефон, радіо і телебачення. 

Істотні інноваційні зміни відбулися і в організації виробництва. 

Поряд з поділом праці на підприємствах починає розвиватися наукова 

система управління виробництвом.  

Якщо перша промислова революція стала можливою завдяки 

винахідницькій діяльності інженерів-практиків, то під час другої 

промислової революції промислові інноваційні технології стали більш 

наукоємними. Державні та приватні підприємці починають активно 

фінансувати розвиток науки, тим самим створюючи стимул для більш 

активного інноваційного розвитку науки і техніки.  
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Промислова революція має і негативні наслідки, активний розвиток 

людини руйнівно впливає на навколишнє середовище - прокладаючи 

дороги, люди змінюють ландшафт місцевості, вихлопні гази забруднюють 

атмосферу, а відходи хімічної промисловості отруюють водойми. Надмірне 

виробництво товарів призводить до виснаження невідновлюваних 

ресурсів. Як і виробництво товарів, руйнування біосфери відбувається в 

великих масштабах. 

Якщо виробничі технології найближчим часом не зазнають якісних 

змін, які зменшать вплив на довкілля, діяльність людини призведе до 

виснаження ресурсів планети. Враховуючи складну демографічну 

ситуацію у світі, це може призвести до поглиблення соціальної нерівності, 

політичних та економічних відносин між країнами. 

Інформаційна революція середини ХХ ст. найважливіша подія, яка 

пов’язана зі створенням першого транзистора, процесора, комп'ютера, 

мережі ARPANET, яка згодом перетворилася на глобальну мережу 

Інтернет - ці події змінили життя мільярдів людей.  

З моменту заснування комп’ютерів почався новий період історії 

розвитку людства, в якому інформація починає представляти найбільшу 

цінність як ресурс. Однією з властивостей інформації є те, що її цінність з 

часом зменшується. Таким чином, відсутність ефективних методів 

зберігання та передачі інформації на ранніх етапах розвитку людства 

нейтралізувало цінність інформації або зробило її дуже дорогою, навіть 

якщо вона не розглядалася як ресурс.  

З розвитком комп’ютерів та телекомунікаційних мереж стало 

можливим передавати, обробляти та зберігати велику кількість даних 

майже зі швидкістю світла. Зростання цінності інформації як ресурсу 

призвело до створення цілої індустрії надання послуг - ІТ-індустрії, де 

основним продуктом є інформація, спосіб її подання, передачі, обробки та 

зберігання. 
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Окреме місце серед усієї інформації займає науково-технічна 

інформація, адже саме ці форми інформації є основою науково-технічного 

прогресу, що має найбільшу цінність.  

Інформаційна революція дозволила ще більше прискорити темпи 

інноваційно-орієнтованого розвитку науки і техніки, оскільки стало 

можливим проводити дослідження, які раніше було неможливо здійснити 

через величезну кількість даних, які необхідно було обробити. Прикладом 

є колайдери, які виробляють петабайти даних після кожного 

експерименту [250].  

Поява швидкого та недорогого транспорту, мереж зв'язку та 

Інтернету прискорює процес культурної, політичної та економічної 

глобалізації. Це відображається у спрощенні економічних відносин між 

країнами, забезпечує економіку ресурсів та прискорює світовий прогрес. 

Але процес глобалізації має як прихильників, так і критиків. На їхню 

думку, глобалізація може бути використана більш розвиненими країнами 

для досягнення власних економічних та політичних цілей, для нав'язування 

власних правил міжнародної діяльності менш розвиненим країнам. 

Кожна з інноваційно-технологічних революцій принесла значні 

суспільні зміни. Аграрна революція сприяла зміцненню суспільних 

відносин у племенах, виникненню торгових відносин між племенами та 

поселеннями. Були закладені основи поділу праці - селяни обробляли 

землю, скотарі вирощували тварин, ремісники виготовляли знаряддя праці 

тощо. Однак водночас було закладено соціальне розшарування суспільства 

на багатих і бідних. У майбутньому це сприяло поділу суспільства на 

соціальні групи, що у дещо зміненій формі збереглося до наших днів.  

Промислова революція принесла ще одну серію змін у життя людей. 

Характерною рисою того періоду є масштабна урбанізація - вперше в 

містах почало жити більше людей, ніж у селах. Оскільки машини на 

заводах замінюють людську працю, виникає феномен масового безробіття, 

що посилює соціальну стратифікацію суспільства. Водночас існує попит на 
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техніків, здатних обслуговувати машини на виробництві - отже, поступово 

формується середній клас кваліфікованих інженерів. Це також сприяє 

поліпшенню якості освіти, зближенню науки і техніки та прискоренню 

інноваційно-технічного прогресу. Ще однією відмітною ознакою 

промислової революції стало масове використання жіночої праці на 

некваліфікованих роботах. Це початок боротьби жінок за рівні права з 

чоловіками та руйнування стереотипних соціальних ролей.  

Інформаційна революція ще більше згладила соціальні відмінності в 

суспільстві. Жінки можуть працювати нарівні з чоловіками, люди, які 

раніше могли бути визнані інвалідами, можуть знайти роботу. Зростає 

доступність та свобода розповсюдження інформації.  

У суспільному поділі праці відбуваються структурні зміни. 

Зменшується частка робітників, зайнятих важкою фізичною працею, 

зростає частка працівників знань. Зростає цінність інноваційно-креативної 

діяльності, зростає співвідношення вільного та робочого часу для  

виробничих робітників.  

Разом з розвитком технологій виробництва загальний рівень життя 

зростає, а вартість споживчих товарів знижується. Зростає рівень освіти 

населення, відбувається взаємне проникнення різних культур за рахунок 

можливості обміну інформацією.  

Однак водночас можна відзначити, що в ході технологічних 

революцій соціальний поділ суспільства все більше загострюється. У 

розвинених країнах цей поділ не такий помітний через наявність 

сформованого середнього класу, тоді як у країнах, що розвиваються, 

різниця між рівнем життя різних верств суспільства є значною, і невідомі 

шляхи усунення цієї соціальної несправедливості.  

Процеси, що відбуваються під час технологічного розвитку людства, 

можна представити у вигляді періодів рівномірного розвитку та періодів 

революційних змін технологій та методів, що використовуються у 

виробництві. Відповідно до концепції наукових революцій Томаса Куна  
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[250], наука також розвивається нерівномірно - тривале накопичення знань 

у межах однієї парадигми призводить до протиріччя, яке вирішується 

зміною парадигми.  

За останні століття наука та технології виробництва зблизилися, що 

виражається у збільшенні частки інтелектуальної праці у виробництві, 

науковому обґрунтуванні використання тих чи інших виробничих 

процесів. Вплив науки на технології виробництва призводить до 

прискорення темпів технічного прогресу, нові технології стають все більш 

науковими та інтенсивними, до фахівців, які підтримують виробництво, 

пред'являються високі вимоги. 

Наступним етапом інноваційно-орієнтованого розвитку є 

кібернетична революція сутність якої полягає у: збільшенні обсягу 

інформації та ускладнення різних систем аналізу цієї інформації; 

постійний розвиток систем управління та самоврядування; 

широке використання різних штучних матеріалів; 

використання передових технологій, подібних за функціональністю 

до штучного інтелекту; 

оптимізація трудових ресурсів у будь -якій сфері. 

Для створення ефективної системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств необхідно застосовувати процесний 

підхід, який дозволяє реалізувати внутрішні потенціальні резерви, завдяки 

яким підприємство зможе працювати швидше та ефективніше, виходити на 

світові ринки та забезпечувати сильні конкурентні позиції. 

У процесному підході керівництво зосереджується не на незалежних 

функціях, які виконують різні департаменти та посадові особи, а на 

міжфункціональних процесах, які об’єднують окремі функції у загальні 

потоки та націлені на кінцевий результат діяльності організації.  

Водночас звертається увага не на вертикальні ланки в організаційній 

структурі, які традиційно встановлюються, а на горизонтальні ланки, які є 

найслабшими і тому становлять реальну загрозу для міцності 
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організаційної структури та ефективного управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств. Особливістю, що визначає 

процесний підхід, є насамперед управління на межі взаємодії між 

діяльністю департаментів та посадовими особами. У процесному підході 

основний акцент робиться на бізнес-процесах з кінцевою метою створення 

інноваційних продуктів або послуг, які мають цінність для зовнішніх або 

внутрішніх споживачів. 

Фактори, які стимулюють та гальмують інноваціно-орієнтований 

розвиток підприємств наведено на рис.1.3.  

Відповідно, основними досягненнями сучасного етапу розвитку 

інноваційної теорії можна вважати:  

диференціацію інноваційної теорії, що відбилося в виникненні 

соціальної інноватики, закріпленні розуміння інновації як соціального 

феномена; 

гуманізацію і гуманітаризацію інноваційної діяльності, відхід від 

технолого-впроваджувальної парадигми в напрямку проблем збереження 

середовища життєдіяльності людини. 

Отже, проведений аналіз концепцій і теорій, сформованих в рамках 

інноваційно-орієнтованого розвитку, дозволяє стверджувати, що наукові 

уявлення про роль інновацій в економічному процесі зазнали за більш ніж 

столітній період значної еволюції. Зазначені еволюційні зміни полягають 

не тільки в поглибленні фундаментальних положень і розширенні 

понятійного апарату теорії інновацій, але і в подальшій деталізації різних 

аспектів даної теорії, орієнтованих на практичне застосування теоретичних 

розробок в сфері реальної економіки.  

Дедалі більшого розвитку отримують питання, пов'язані ні з 

пізнанням самих інновацій, а зі створенням необхідних умов або 

забезпеченням комфортного середовища, в якій реалізація інновацій 

набуває найбільшої ефективності.  
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Фактори, які стимулюють та гальмують інноваціно-орієнтований розвиток 
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Рис. 1.3. Фактори, які стимулюють та гальмують інноваційно-

орієнтований розвиток підприємств 

 

В цьому відношенні наукова думка розвивається на трьох базових 

рівнях економічної діяльності, а саме: дослідження, що стосуються 

впровадження інновацій на мікроекономічному рівні (підприємства), 
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підкріплюються теоретичними напрацюваннями мезо- і 

макроекономічного рівнів. 

Разом з тим, основною тенденцією, що свідчить не тільки про зміну 

наукових інтересів дослідників, а й про еволюцію сприйняття ними самого 

предмета дослідження, стає поступовий відхід від виключно техніко-

технологічної оболонки уявлень про роль інновацій в економіці. Дані 

наукові уявлення прогресували до теперішнього часу в напрямку 

соціогуманітарної парадигми інноваційної діяльності. Зазначена еволюція 

представляється закономірною в період завершується переходу до 

постіндустріального суспільства і в умовах зростання значення 

гуманітарних аспектів економічної активності, які спрямовані вже не 

тільки на задоволення потреб суспільства і поліпшення життєвих 

стандартів, а й на підвищення якості самого людського капіталу. 

Новий стиль управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

підприємств повинен здійснюватися за рахунок інтелектуальних та 

духовних можливостей людського потенціалу. 

На думку Ж. Піаже [250], асиміляція ((від лат. слова assimilis - 

подібний) – об’єднання, подібність, засвоєння або зрівняння, як компонент 

інтелекту) і акомодація ((від лат. слова accomodatio – пристосування) – 

пристосування поведінки до ситуації за рахунок активності, для істотних 

змін) практично завжди супроводжують один одного. Спочатку людина 

намагається осмислити новий досвід, використовуючи вже наявні уявлення 

і способи вирішення (асиміляція). Якщо це не вдається, він змушений 

внести зміни у власні уявлення (акомодація). 

Взаємозв’язок асиміляції та акомодації призводить до зміни поглядів  

та адаптації для інноваційного та критичного мислення, прийняття 

рішення тощо. 

Однак пошуків нового, впровадження винаходів, реалізації інновацій 

завжди супроводжують оптимізація рутинних видів робіт, мінімізація 

хаосу, підвищення якості та прозорості управління як всередині 
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підприємства, так і в міжгалузевому і міждержавному масштабах, що, 

безсумнівно, виправдовує застосування стандартів. 

Динаміка розвитку світової економіки та рівень добробуту людини 

характеризується  переважаючим постіндустріальним характером 

виробництва, який відрізняється від попередніх етапів розвитку здатністю 

ефективно використовувати нематеріальні активи у виробництві 

матеріальних благ. Основними факторами успіху, що підвищують 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в мінливих умовах 

господарювання, є масштаб використання інноваційно-креативних знань 

персоналу, з урахуванням темпів впровадження передових технологій та 

методів управління. 

В даний час існує велика невизначеність у впровадженні інновацій, 

пов'язаних з необхідністю виявлення методів та механізмів впливу на 

інноваційний розвиток вітчизняних підприємств. Це пояснюється 

наявністю багатьох факторів, які впливають на інноваційний розвиток 

вітчизняних підприємств (рис. 1.4). 

Тому ефективне управління кадровим потенціалом з метою 

інноваційного розвитку вітчизняних підприємств у турбулентному 

соціально-економічному середовищі є актуальним та складним завданням. 

Значне підвищення продуктивності праці в галузі матеріального 

виробництва в країнах з розвиненою ринковою економікою значною мірою 

зумовлене не природними ресурсами, а кадровим потенціалом та появою 

інноваційних форм організації виробництва, що відповідають потребам 

сучасного інформаційно-цифрового суспільства.  

Як показує досвід, лише інноваційний шлях розвитку підприємств 

забезпечує їх довгостроковий соціально-економічний успіх. Очевидно, що 

для вітчизняних підприємств немає іншої альтернативи, крім створення 

умов для інтенсивного розвитку їх інноваційної діяльності. У цьому 

випадку відродження наукомістких галузей, стрімкий розвиток технічних 

та технологічних інновацій, а також створення конкурентних переваг 
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повинні стати стратегічною метою розвитку вітчизняних підприємств [169, 

182, 176]. 

 

Фактори, які впливають на інноваційний розвиток вітчизняних підприємств 

відсутність єдиної політики, що реалізується в системі законодавчих актів

недостатньо надійні статистичні дані про інноваційну діяльність

нестабільність економічного середовища

 недостатній професійний досвід вищого керівництва та персоналу в 

інноваційній економіці

 

Рис. 1.4. Фактори, які впливають на інноваційний розвиток вітчизняних 

підприємств  

 

Перехід вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку в 

умовах зростаючої сировинної спеціалізації передбачає кардинальні зміни, 

перегляд, розробку та реалізацію стратегії розвитку вітчизняних 

підприємств. Необхідно створити інфраструктуру, орієнтовану на розробку 

та впровадження інновацій, та прийняти і впровадити правові акти, що 

стосуються інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 

Переорієнтація вітчизняних підприємств на інноваційну модель розвитку 

повинна відбуватися еволюційно за рахунок трансформації всього 

соціально-економічного середовища. 

Останні роки спостерігається помітна тенденція до збільшення 

інноваційної активності промислових підприємств хоча її показники все 

ще залишаються на низькому рівні. Але успіх цих змін визначається 
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готовністю персоналу промислових підприємств продукувати та 

впроваджувати інновацій, тому людський фактор та ступінь його 

використання слід вважати ключовою умовою в реалізації корпоративної 

стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Вирішити це 

завдання можна лише шляхом створення умов для залучення 

інтелектуально-креативних кадрів та підвищення готовності до участі в 

інноваційних процесах. 

Інноваційний розвиток визнаний пріоритетом у всьому світі. Але 

сама суть інновації характеризується непередбачуваністю, 

багатоваріантністю та об’єктивними факторами, що заважають їх 

здійсненню. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств із активним 

залученням кадрового потенціалу дуже складний процес, що вимагає 

розробки теоретичних та методологічних положень, пов’язаних з 

виявленням закономірностей взаємодії між підсистемами, шляхом корекції 

інноваційних змін. 

Отже, система управління кадровим потенціалом безпосередньо 

впливає на успіх і ефективність інноваційного розвитку підприємства в 

цілому. Тому сьогодні багато великих та успішних підприємств постійно 

впроваджують ефективні технології та інструменти управління кадровим 

потенціалом, розуміючи, що незначна затримка інноваційного розвитку 

призведе до великих втрат найближчим часом.  

Загальний рівень інноваційно-орієнтованого розвитку вітчизняних 

промислових підприємств має низький показник. Основними причинами 

такої ситуації є відсутність інноваційної культури, інноваційного 

менталітету, розуміння того, що саме є інноваційно-орієнтованим 

вектором розвитку. 

Також не вирішеними є питання відсутності чіткого взаємозв’язку 

між основними учасниками процесу інноваційності (творцями та 

споживачами інновацій), непрозорості інформації та, як наслідок, низької 
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мотивації до розробок, просування, фінансування та придбання 

інноваційної продукції. 

Проблема полягає в тому, що з активним світовим зростанням 

науково-технічного прогресу, досягнення якого повинні застосовуватися у 

промислових вітчизняних галузях, практично відсутня підтримка 

інвестиційної діяльності з боку держави, це загрожує повній деградації 

вітчизняних промислових підприємств. 

Необхідно розробляти та впроваджувати державні програми, які 

будуть зосереджуватися на стимулюванні інноваційно-орієнтованих 

векторів розвитку. Підтримка інноваційної діяльності для розвитку 

вітчизняних підприємств із залученням закладів освіти та підтримки 

держави має стати одним із пріоритетних напрямів економічної політики 

уряду країни, що вимагатиме розробки механізмів та інструментів для її 

реалізації.  

Досвід лідируючих країн світу показує, що активна участь держави в 

інноваційних процесах необхідна для активного розвитку промисловості.  

За кордоном інновації часто трактуються набагато ширше, ніж в 

Україні, до них належать не тільки високотехнологічні галузі, продукти та 

послуги, а й удосконалення традиційних технологій, організаційні та 

економічні інновації, які дозволяють створювати нові галузі промисловості 

та виробляти товари з меншими витратами. Тому, необхідно радикально 

переглянути підхід до розвитку інноваційної діяльності в межах самих 

суб’єктів господарювання. 

Промисловим підприємствам необхідно створювати ефективну 

систему управління інноваційно-орієнтованим розвитком, активно 

впроваджувати результати науково-дослідних робіт як власних, так і 

зовнішніх організацій, шукати нові ринки збуту та надавати пріоритет 

підвищенню рівня підготовки працівників. Ця діяльність, разом із 

посиленням державної підтримки інноваційної діяльності, може принести 
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позитивні результати та забезпечити довгостроковий прогресивний 

розвиток національної економіки. 

Перехід вітчизняної економіки, особливо промислового виробництва, 

на інноваційно-орієнтований шлях розвитку обумовлений необхідністю 

підвищення рівня ефективності діяльності підприємств та їх 

конкурентоспроможності. Значення проведення таких ґрунтовних змін у 

вітчизняній промисловості пов’язане з подоланням кризових явищ різної 

етіології походження, та потребує необхідності переходу вітчизняних 

підприємств від ресурсної економіки до інноваційно-орієнтованої і, 

відповідно, розробки антикризових програм їх розвитку. 

Пріоритети інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств 

вимагають нового підходу до організації виробничо-господарської 

діяльності, формування адаптивних механізмів підвищення 

конкурентоспроможності. Такі можливості в даний час створюються 

насамперед у сфері інновацій. Це пов’язано з тим, що в останні часи в 

економічно розвинених країнах динаміка виробництва та інноваційний 

процес перетворилися на концепції одного порядку [152, 176].  

Сьогодні постійний тиск на діяльність підприємств в інноваційно-

орієнтованому очевидний. Це фундаментальне питання, яке вказує на те, 

що вітчизняні підприємства не зможуть досягти реального етапу 

відновлення, належного рівня конкурентоспроможності, якщо механізм їх 

інноваційної діяльності не буде підтримуватися державою, інвесторами та 

іншими стейкхолдерами.  

Основні напрями інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств 

полягають у застосуванні до всіх складових та продуктів економічної 

діяльності - товарів, послуг, технологій, ідей, методів організації 

управління, кваліфікації працівників тощо. Ці процеси мають особливе 

значення для подальшого сталого розвитку вітчизняних 

підприємств (рис. 1.5). 
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Основні напрями інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств

Розробка інноваційно-орієнтованих антикризових програм розвитку 

підприємств

Формування мотиваційної системи працівників для  інноваційно-

орієнтованого розвитку підприємств

Пошук  інноваційно-орієнтованих альтернатив розвитку підприємств

Аналіз та оцінка існуючого стану діяльності підприємств

Розширення ринків збуту

Формування адаптивної  інноваційно-орієнтованої управлінської поведінки 

на підприємстві

Підвищення рівня ефективності діяльності підприємства 

 

Рис. 1.5. Основні напрями інноваційно-орієнтованого розвитку 

підприємств 

 

Проблема формування інноваційно-орієнтованого типу розвитку як 

чинника забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств 

полягає в тому, що цей процес повинен здійснюватися в дуже короткий 

період з урахуванням кризових впливів. Однією з найважливіших умов 

вирішення цієї проблеми є відхід від діючої моделі економічного розвитку, 

де головним пріоритетом є паливно-енергетичний комплекс, тобто 

експлуатація природних ресурсів.  
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Досвід минулого показав, що причиною цього є висока залежність 

промислового виробництва від експорту сировини, стабільно низьких 

інновацій та конкурентоспроможності.  

Для того, щоб розширити сегменти ринку та використати їх переваги 

для власного розвитку, важливо враховувати міжнародний досвід ,і в 

умовах швидко мінливих економічних змін  розробляти та впроваджувати 

стратегію інноваційно-орієнтованого розвитку та на цій основі 

підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. 

Отже, сучасний стан інноваційної сфери демонструє серйозні 

суперечності у її функціонуванні: досить високий науково-технічний 

потенціал країни в період економічних реформ був близький до краху. В 

умовах ринкової економіки інноваційно-орієнтований розвиток у всіх 

сферах діяльності підприємств, повинен бути спрямований не лише на 

закріплення результатів ринкових реформ, а й на забезпечення стійкості їх 

економічного зростання. 

 

 

1.2. Активізація та інтенсивність формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 

 

 

Сучасні промислові підприємства знаходиться в кризовому стані, що 

обумовлює необхідність розробки економічно обґрунтованої програми їх 

реформування, концентруючи акценти на розширення інноваційно-

технологічної діяльності та збільшення обсягу інвестицій в реальний 

сектор економіки та підвищення ефективності їх використання. 

Реформування промислових підприємств повинно здійснюватися, на 

основі реструктуризації, диверсифікації, реорганізації, як перманентний 

процес адаптації підприємства до впливів зовнішнього соціально-

економічного середовища. Умови ринкової економіки, формування 
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конкурентного середовища, поява вільних товаровиробників кардинально 

змінюють стратегію і тактику поведінки промислових підприємств. 

Здатність їх до ефективного функціонування в сучасних умовах 

визначається конкурентоспроможністю підприємства на основі активного 

впровадження інноваційно-технологічних розробок, які надають 

можливість виробляти нову продукцію або послуги для завоювання нових 

ринків та задоволення потреб споживачів.  

Конкурентоспроможність підприємства є складним комплексним 

показником, який враховує якість функціонування та взаємозв’язку 

елементів системи управління підприємством, рівень його інноваційно-

орієнтованого розвитку, що дозволяє удосконалювати виробничий процес і 

формувати потенціал підприємства. У той же час якість складових 

елементів не завжди гарантує високий рівень конкурентоспроможності 

підприємства. Таким чином, проблема формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств є актуальною у 

сучасних умовах господарювання, для вирішення цього завдання 

необхідно розглянути та проаналізувати теоретичні аспекти даної 

проблеми. 

Необхідність проведення дослідження саме формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств визначається 

її роллю в прискоренні темпів зростання суспільного виробництва, 

підвищення якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу, 

що є головним напрямком економічної стратегії, плануванні та 

прогнозуванні виробництва. Особливо слід відзначити необхідність і 

доцільність підвищення ефективності використання науково-виробничого 

потенціалу підприємства: від того, наскільки продуктивно він 

використовується, в кінцевому підсумку залежить ефективність діяльності 

промислового підприємства та всієї економіки держави. 

У сучасній науковій літературі питанням формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств, 
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приділяється значна увага таких вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, як: Андрушків Б. та Кузьмін О. [11], Друкер П. [70], 

Кизим М., Бєлікова Н. та Мощицька Т. [87], Мескон М., Альберт М. та 

 Хедоури Ф. [143], Прохорова В. та Проценко В. [176], Файоль А. [185], 

Чобіток В. [176, 189], Хаустова В. та Решетняк О. [188] та ін. 

Сучасна вітчизняна економіка переживає глибоку економічну кризу, 

яка багато в чому характеризується труднощами перехідного періоду, 

недосконалим законодавством, високим рівнем корупції та іншими 

проблемами. 

Зміна форм господарської діяльності в ринковій економіці змушує 

систему управління вітчизняними підприємствами пристосуватися до 

циклічних коливань, викликаних внутрішніми та зовнішніми факторами. 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасного етапу економічних 

реформ є проблема відродження промислових підприємств, а ефективна 

система управління інноваційно-орієнтованим розвитком є одним з 

ключових факторів їх ефективного функціонування. Тому дуже важливо 

розробити систему управління інноваційно-орієнтованим розвитком, яка 

буде визначати кризову ситуацію, своєчасно знаходити її місце і, якщо 

можливо, усувати або, принаймні, мінімізувати наслідки кризи.  

Нова економічна реальність, з якою стикаються вітчизняні 

підприємства в сучасних умовах господарювання, передбачає 

впровадження абсолютно нових підходів, технологій і методів роботи. 

Сучасні універсальні інструменти вирішення проблем, що відповідають 

новому рівню якості зовнішнього середовища, повинні ґрунтуватися на 

підприємницькому стилі управління, тобто на прийнятті стратегічних 

адаптаційних рішень в реальному 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 адекватно реагувати на негативні тенденції в ситуації, коли 
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підприємство ще повністю знаходиться під контролем власників і 

залучених менеджерів, а значить, має велику свободу маневру, і більший 

вибір альтернативних антикризових процедур, які необхідно 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, організацію 

виробничого процесу, правильне ведення бізнесу тощо.  

Ефективна система управління є невід’ємною частиною ведення 

бізнесу та залежить від економічної та політичної ситуації в країні, а також 

культурного, морального та соціального середовища. Створена система 

управління вітчизняними промисловими підприємствами під впливом цих 

умов навколишнього середовища, повинна відповідями сучасним вимогам. 

Крім того, в більшості випадків, система управління вітчизняними 

промисловими підприємствами визначається поглядами конкретного 

керівника, це залежить від його професіоналізму та рис характеру.  

Управління підприємством набуло форми науки з кінця ХІХ ст., і 

увійшов у сферу мистецтва в середині ХХ ст. Лише на початку ХХІ ст. 

дослідники цієї теми та практики управління прийшли до висновку, що 

управління підприємством - це поєднання наукових підходів із мистецтвом 

впливати на людей.  

Послідовна поява різних шкіл у розумінні управління підприємством 

призвела до розробки наукових підходів та інструментів, які дозволяють 

отримати очікуваний результат від діяльності менеджерів (рис. 1.6).  

Це були наукові школи менеджменту, класична школа менеджменту, 

а пізніше-наука управління, зосереджені на моделюванні та кількісних 

методах прийняття рішень. Однак періодичні прориви та успіхи 

«неосвічених» менеджерів і, навпаки, невдачі високоосвічених 

менеджерів, стимулювали розвиток шкіл поведінки, пояснюючи розвиток 

організації психологічними законами міжособистісних відносин. 
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Основні фази розвитку теорії та практики управління 

Передфаза До 1885 р.

Розвиток теорії управління збігається з періодом 

домонополістичного капіталізму

Характерними ознаками були:

- ієрархічно-пірамідальна побудова організації

- авторитарний стиль управління і мислення

- переважання військового адміністративного управління

Підхід з 

позицій 

виокремлення 

шкіл

1885-1920 рр.

1920-1950 рр.

1930-1950 рр.

Школа наукового управління підприємством (США) 

регламентувала:

- використання наукового аналізу для визначення 

найкращих способів виконання конкретних завдань

- відбір найкращих працівників для навчання, 

забезпечення їх ресурсами для виконання робіт

- матеріальне стимулювання працівників з метою 

підвищення ефективності праці

Адміністративна (класична) школа (Німеччина, Франція, 

Англія):

- сформулювала принципи управління

- систематизувала функції управління

- передбачала системний підхід до управління 

Школа «Рух за гуманні відносини» (США, Японія):

- використання прийомів управління, що забезпечують 

нормальний психологічний клімат в колективі, 

отримання задоволення від виконуваної роботи і 

підвищення продуктивності праці;

- використання науки про поведінку людей для повного 

розкриття потенціалу працівника і використання його 

для цілей виробництва

з 1940 р.
Емпірична школа управління стала теоретичною 

основою концепції «управління за цілями»

Сучасна фаза з 1950 р. 

Характеризується застосуванням методів досліджень,

які ґрунтуються на формалізації процесів управління і є 

складовими частинами таких наук, як математика, 

статистика, інженерні науки. До сучасних концепцій 

менеджменту відносять:

- поведінкову концепцію 

- процесний підхід

- системний підхід

- ситуаційний менеджмент та інші
 

 

Рис. 1.6. Основні фази розвитку теорії та практики управління 
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Відповідно до еволюційної концепції теорії управління, завдання 

управління на сучасних підприємствах поділяються на три основні рівні:  

операційний; інноваційний; стратегічний. 

На операційному рівні управління функціональними підрозділами 

підприємства розробляється детальний бізнес-план, що є частиною 

цільового завдання для сегменту ринку. 

На стратегічному рівні управління прогнозується реакція на 

глобальні зміни у зовнішньому середовищі, формуються цілі підприємства 

та коригуються відповідно до місії, створюються системи, структури та 

культура управління для реалізації стратегії. Стратегія включає набір цілей 

інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств, адаптується до ринкових 

змін та інноваційної диверсифікації у сферах економічної діяльності. 

Стратегічні та інноваційні рівні управління забезпечують зовнішню та 

внутрішню ефективність функціонування підприємства. 

На всіх рівнях повинен існувати загальний набір функцій управління  

(рис. 1.7), реалізація яких забезпечує повний цикл прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо розвитку підприємства. 

 

Функції управління

 організація

регулюваннянормування

мотивація контроль

прогнозування планування

. 

 

Рис. 1.7. Функції управління 
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Таким чином, сьогодні зрозуміло, що управління підприємством - це 

поєднання науки і мистецтва мотивації і впливу на людський капітал.  

Аналіз сутності дефініції «управління» та авторське визначення 

представлено на рис. 1.8.  

 

Аналіз сутності дефініції поняття «управління»
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Андрушків Б. та 

Кузьмін О. [11]

Цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити 

його стан або поведінку в зв'язку із зміною 

обставин

Вікіпедія [250]

Цілеспрямований програмований чи довільний 

вплив на об’єкти задля досягнення кінцевої мети 

за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли 

є з ними взаємодія в режимі детермінованої чи 

довільної програми / регламенту

Друкер П. [70]
Особливий вид діяльності, що перетворює 

неорганізований натовп в ефективну, 

цілеспрямовану і продуктивну групу

Мескон М.

 та ін.  [143]

Процес планування, організації, мотивації і 

контролю, необхідний для того, щоб 

сформулювати і досягти цілей організації

Словопедія 

[243]

Це процес цілеспрямованого впливу керуючої 

підсистеми або органу управління на керовану 

підсистему або об’єкт управління з метою 

забезпечення його ефективного функціонування 

та розвитку

Файоль А. 

[185] 

Ієрархічно організована діяльність, завдяки якій 

визначається оптимальний спосіб групування 

робіт, розподіл повноважень і відповідальності 

на різних рівнях організації

Філософський 

словник  [245]

Функція високоорганізованих, систем різної 

природи (біологічних, соціальних, технічних), 

що забезпечує збереження їх певної структури, 

підтримку діяльності, реалізацію їх програм і 

мети

Чобіток В. 

[191]

Процес цілеспрямованого та осмисленого 

впливу на об'єкти та системи, за допомогою 

планування, організації, мотивації і контролю, з 

метою досягнення цілей і максимізації 

результатів діяльності підприємства, 

забезпечення його ефективного функціонування 

та розвитку

Авторське визначення:

«Управління – це процес, який враховує цілі і завдання підприємства, принципи, закони і 

закономірності його діяльності, з використанням сучасних методів, для максимізації 

результатів діяльності підприємства  та його активного розвитку  з урахуванням 

мінливих впливів зовнішнього і внутрішнього середовища»

 

 

Рис. 1.8. Аналіз сутності дефініції «управління» 
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Згідно з основними положеннями теорії систем, будь-який об'єкт, 

явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. 

Під системою розуміють сукупність взаємозв'язаних в одне ціле елементів 

[105, 140, 250]. 

Елемент системи – це частина цілого, яка в процесі 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 середовища, у якому буде застосовуватися. 

Аналіз структурних елементів дефініції «система» наведений на рис. 1.9.  

 

Структурні елементи дефініції поняття «система»

залежність – 
це функціонування взаємодіючих елементів, 

які не можуть існувати самостійно, ставлення 
одного явища до іншого як наслідку до 

причини

ієрархічність – 
це порядок підпорядкованості нижчих ланок до 

вищих, організація їх в структуру

єдність – 
це поєднання в одному цілому, нерозривність 

зв'язку

цілісність – 
це внутрішня єдність, пов'язаність усіх частин 

чого-небудь, єдине ціле

упорядкованість – 

це певна послідовність, черговість, в якій 

виражається  закономірність

багаторівневість  - 
це ієрархічно супідрядні рівні організації 

системи

цілеспрямованість – 

це прагнення до досягнення мети

взаємодія – 
це сумісна дія кількох об'єктів або суб'єктів, 

при якій результат дії одного з них впливає на 
інші, що змінює їхню динамічну поведінку

взаємозв'язок – 
це співвідношення між різними компонентами 

системи, факторами, явищами, подіями, 
засновані на взаємозалежності і 

взаємообумовленості

структурність – 
це формацій та моделі організації 

функціональних відносин

можливість –
 це об'єктивно існуючий і внутрішньо зумовлений 

стан у його незавершеному, потенційному розвитку

Авторське визначення:

«Система – це сукупність структурних взаємопов'язаних елементів, які формують єдино-

логічну основу направлену на цілеспрямовану діяльність та розвиток» 

 

Рис. 1.9. Аналіз структурних елементів дефініції «система» 
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Розрізняють дві групи принципів побудови системи управління на 

підприємствах: принципи, що характеризують вимоги до формування 

системи управління, та принципи, які визначають напрямки розвитку 

системи управління (рис. 1.10). 

 

Структурні елементи системи управління

Управління Система

Потенційні імітації
Кожен працівник системи управління повинен вміти 

«імітувати» функції інших співробітників  різних рівнів

Економічність
Формування ефективної та економічної системи управління,  

підвищення ефективності виробництва

Прогресивність
Відповідність системи управління передовим закордонним 

та вітчизняним інноваційним досягненням

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 

удосконалення системи управління, які попереджують або 
оперативно усувають існуючі проблеми

Оптимальність
Формування системи управління та вибір найбільш 

раціонального варіанту для конкретних умов

Науковість
Формування системи управління, яка базується на  

інноваційних досягненнях  та врахування зміни законів 
розвитку суспільного виробництва 

Ієрархічність
В будь-яких  «розрізах» системи управління повинна 

забезпечуватись ієрархічна взаємодія між ланками 
управління 

Автономність
В будь-яких «розрізах» системи управління повинна 

забезпечуватись раціональна автономність структурних 
підрозділів

Напрямки розвитку системи управління 

Концентрація
Концентрація зусиль  системи управління на вирішенні 

основних завдань та 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 в роботі  системи управління, зменшення 

часу  простоїв технічних засобів управління 

Ритмічності
Виконання однакового обсягу робіт в рівні проміжки часу та 

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 урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища і законів 

розвитку суспільного виробництва направлених на концентрацію, паралельність, 
адаптивність, безперервність та ритмічність системи управління» 

  

Рис. 1.10. Структурні елементи дефініції «система управління» 
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Зміна парадигми системи управління підприємствами обумовлена 

соціальними зрушеннями в західних демократіях та зміною системи 

цінностей середнього класу.  

Така зміна пріоритетів призвела до популяризації стилю участі 

керівництва, тобто на основі залучення працівників до процесу управління 

(рис. 1.11). Змінений стиль управління впливає на підвищення мотивації 

працівників та визначає їх роль у розвитку діяльності підприємства. 

 

Зміна парадигми системи управління підприємствами 
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Контекст - особиста зацікавленість Контекст - цінність, етика, чесність

Жорсткі поділи Стратегічна інтеграція

Залежність Незалежність

Ієрархічна влада Наділення повноваженнями команд

Подання, субординація Піддається все сумніву

Внутрішня конкуренція Механізм співпраці

Керівник призначається зверху Лідера вибирають знизу 

Акцент на жорсткому контролі Акцент на навчання

Жорсткість, закостенілість Рухливість, надзвичайна активність

Опір змінам Безперервна модернізація

Замкнута система комунікацій Чесні, відкриті комунікації

Перекладання відповідальності Розв'язання проблеми

Уникати конфліктів Розібратися та вирішити конфлікт

Оцінка зверху вниз Комплексна оцінка 

Односторонні, одноосібні рішення Рішення в результаті консенсусу

Невидимі, приховані очікування Розглянуті, обговорені очікування

«Вершки» знімає хтось один
Адекватна оцінка приватного вкладу 

та роботи команди  

 

Рис. 1.11. Зміна парадигми системи управління підприємствами  
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Незважаючи на зміни парадигми системи управління підприємствами, 

більшість керівників використовують керуючу систему управління, що 

призводить до негативних результатів розвитку підприємств та не створюють 

умови для активної інноваційно-орієнтованої діяльності. 

Сучасні економічні умови змушують кожне вітчизняне промислове 

підприємство активно розробляти та впроваджувати у виробництво 

нововведення, що обумовлює необхідність їх інноваційно-орієнтованого 

розвитку. Ці потреби викликані не тільки впливом зовнішніх змін, а й 

моральним зносом вироблених продуктів чи послуг.  

У сучасних умовах господарювання, де активно розвивається науково-

технічний прогрес, виникає потреба в нових креативних знаннях, які здатні 

ефективно змінювати існуючий стан промислових підприємств. Зміна 

технологій, бажань і поглядів споживачів і, як наслідок цього, поява жорсткої 

конкуренції мають стрімкі темпи.  

Підприємства, які не зможуть адаптуватися і бути гнучкими до 

викликів середовища, здадуть свої позиції на користь більш прогресивним 

підприємствам, що займаються активно інноваційно-орієнтованим 

розвитком. Існує певна сукупність факторів, за якими можна виявити 

потребу підприємства в інноваційно-орієнтованому розвитку:  

зменшення життєвого циклу товарів чи послуг;  

підвищення ролі науково-технічного прогресу; 

неможливість використання традиційних видів виробництва; 

мінливе ринкове становище та стрімкі зовнішні зміни;  

глобалізація економіки тощо.  

В останні роки сила впливу перерахованих факторів на розвиток 

підприємства активно збільшується та сприяє формуванню нових параметрів 

діяльності підприємств, а, відповідно, трансформація структури діяльності 

підприємств повинна корелюватися з світовим рівнем інноваційно-

орієнтованого розвитку. 
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Таким чином, кожна система управління підприємствами повинна бути 

взаємопов'язана зі змінами, що відбуваються в житті суспільства та 

відповідати вимогам інноваційної економіки. 

Головною метою інноваційно-орієнтованого розвитку підприємства є 

підвищення конкурентних переваг, збереження його економічних вигод 

шляхом цілеспрямованого зміни внутрішніх факторів завдяки впровадженим 

технологічних рішень, нових методів управління, змін в структурі 

виробництва нового продукту або послуги тощо. 

Аналіз структурних елементів дефініції «інноваціно-орієнтований 

розвиток» представлено на рис. 1.12. 

Інноваційно-орієнтований розвиток підприємства в правильному 

напрямку здатний досягти необхідного економічного зростання, 

забезпечуючи кожну сферу діяльності, впливаючи на кінцевий результат, і 

окремі її складові - управління, виробництво, фінанси, персонал тощо. 

Інноваційно-орієнтований розвиток є процесом в економіці, який 

охоплює кожну сферу діяльності фірми і забезпечує процес створення нової 

технології, товару або послуги. 

За результатами проведеного аналізу економічної сутності понять 

«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток» та 

«інноваційний розвиток» визначимо взаємозв’язок між ними (рис. 1.13). 

Отже, взаємозв’язок понять «управління», «система», «система 

управління» «інновації», «розвиток» та «інноваційний розвиток» надав 

можливість визначити, що система управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком підприємств – це упорядкована сукупність взаємодії елементів, 

яка направлена на безперервний і комплексний процес впровадження 

нововведень для формування ефективної діяльності в стратегічній 

перспективі, з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища та законів розвитку суспільного виробництва, направлених на 

концентрацію, паралельність, адаптивність та ритмічність системи 

управління підприємствами. 
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Інновації – це результат креативної діяльності підприємства  розроблений та 

впроваджений в 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 та зовнішніх факторів, що направляє підприємство на нові 

аттраткори функціонування в стратегічних перспективах

Інноваційно-орієнтований розвиток – це безперервний і комплексний процес 

впровадження нововведень, який заснований на стратегічному плануванні та створенні 

організаційних структур, за рахунок оцінки ефективності їх реалізації, а також 

прогнозування ризиків, здатних привести до зміни курсу інноваційної стратегії

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

соціальні здатні вирішувати соціальні проблеми

управлінські

пов'язані з появою нових систем
управління, методів прийняття управлінських рішень, способів 

оперативного і стратегічного планування

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

за кількістю 

векторів
одновекторні, багатовекторні, фронтальні

за поданням 

суб'єкта розвитку
 прожективний, непрожективний (передбачає зміни об'єкта розвитку 

без створення певного попереднього способу змін)

в залежності від 

комплексності 

змін

однопроектний, односферний, багатосферний і холічний (наступний 

стан об'єкта розвитку в значній мірі відрізняється від попереднього)

згідно кількісній 

характеристиці 

змін

прогресія (переважають позитивні зміни), дегрессія (навпаки), 
пульсація (відповідає послідовним періодичних коливань стану 

підприємства у формі позитивних і негативних змін) і незмінність 
(сталість кількісних показників стану підприємства)

  

Рис. 1.12. Структурні елементи дефініції «інноваціно-орієнтований 

розвиток» 
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Управління – 
це процес, який враховує цілі і завдання 

підприємства, принципи, закони і 
закономірності його діяльності з 

використанням сучасних методів, для 
максимізації результатів діяльності  

підприємства та його активного розвитку  
з урахуванням мінливих впливів зовнішнього 

і внутрішнього середовища

Система – 

це сукупність структурних 

взаємопов'язаних елементів, які 

формують єдино-логічну основу, 

направлену на цілеспрямовану 

діяльність і розвиток

Система управління – це упорядкована сукупність взаємодії 
елементів, яка спрямована на формування ефективної діяльності 

з використанням інноваційно-перспективних технологій з 
урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

і законів розвитку суспільного виробництва, направлених на 
концентрацію, паралельність, адаптивність, безперервність і 

ритмічність системи управління

Інновації – 
це результат креативної діяльності 

підприємства  розроблений і 
впроваджений у новий продукт або 
послугу,  що забезпечує підвищення 

ефективності й отримання 
конкурентних переваг з урахуванням 

ризиків та в умовах активного розвитку 
суспільства

Розвиток – 
це безперервний процес з покращення 
виробничих або бізнес-процесів, який 

спрямований на реалізацію інноваційно-
прогресивних досягнень суспільства з 

урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що направляє підприємство на 

нові аттраткори функціонування в 
стратегічних перспективах

Інноваційно-орієнтований розвиток – це безперервний і 
комплексний процес впровадження нововведень, заснований на 

стратегічному плануванні й створенні організаційних структур, 
завдяки оцінці ефективності їх реалізації, а також 

прогнозуванню ризиків, здатних призвести до зміни курсу 
інноваційної стратегії

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

комплексний процес впровадження нововведень для формування ефективної діяльності в 
стратегічній перспективі, з урахуванням факторів внутрішнього й зовнішнього 

середовища та законів розвитку суспільного виробництва, направлених на концентрацію, 
паралельність, адаптивність і ритмічність системи управління підприємствами

 

Рис. 1.13. Синтез сутності дефініції «система управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств» 
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Отже, за результатами проведеного дослідження виявлено, що сучасні 

промислові підприємства знаходиться в кризовому стані, що обумовлює 

необхідність розробки економічно обґрунтованої програми їх реформування, 

концентруючи акценти на розширення інноваційно-технологічної діяльності 

та збільшення обсягу інвестицій в реальний сектор економіки та підвищення 

ефективності їх використання. 

Визначено, що необхідність проведення дослідження саме формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 

визначається її роллю в прискоренні темпів зростання суспільного 

виробництва, підвищення якості продукції та прискоренні науково-

технічного прогресу, що є головним напрямком економічної стратегії, 

плануванні та прогнозуванні виробництва. 

Особливо слід відзначити необхідність і доцільність підвищення 

ефективності використання науково-виробничого потенціалу підприємства: 

від того, наскільки продуктивно він використовується, в кінцевому підсумку 

залежить ефективність діяльності промислового підприємства та всієї 

економіки держави. 

Результати проведеного аналізу економічної сутності понять 

«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток» та 

«інноваційний розвиток» надали можливість визначити, що система 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств – це 

упорядкована сукупність взаємодії елементів, яка направлена на 

безперервний і комплексний процес впровадження нововведень для 

формування ефективної діяльності в стратегічній перспективі, з урахуванням 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та законів розвитку 

суспільного виробництва, направлених на концентрацію, паралельність, 

адаптивність та ритмічність системи управління підприємствами. 
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1.3 Методичне підґрунтя формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств 

 

 

Об'єктивна реальність, зумовлена дією ринкових законів на 

сучасному етапі розвитку суспільства, що призводить до стійкого 

посилення конкуренції на всіх стадіях виробництва продукції та надання 

послуг. Для ефективного функціонування в ринкових умовах, керівники 

повинні приймати інноваційні управлінські рішення, які повинні бути 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Важливість системи управління в досягненні цілей підприємств та 

вирішенні проблем, які стоять перед ними, полягає в тому, що спеціалісти 

з управління повинні мати та активно застосовувати на практиці 

інноваційні знання, навички та вміння щодо оцінки діяльності та адаптації 

підприємств відповідно до турбулентних умов господарювання. 

Кваліфіковані дослідження та точна об'єктивна оцінка сприятимуть 

розвитку теорії та практики розвитку підприємств, будуть підґрунтям для 

продукування нових управлінських рішень з метою вдосконалення 

існуючих систем управління підприємствами, створюючи умови для їх 

більш ефективного функціонування у стратегічному періоді. 

Керівники, здійснюючи управлінську діяльність, повинні визначити 

мету розвитку підприємства, окреслити тактичні та стратегічні завдання 

для отримання ефективних результатів. 

В даний час проблеми оцінки систем управління підприємства мають 

особливе значення, оскільки набагато складніше приймати управлінські 

рішення в умовах невизначеності, характерних для відкритих систем, ніж у 

закритих, коли зовнішні фактори не мають вирішального впливу на процес 

управління (рис. 1.14).  

Існуючі наукові досягнення, які дозволяють аналізувати стан систем 

управління підприємствами, в основному спрямовані на вивчення 
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внутрішніх проблем управління або врахування зовнішніх впливів. На 

етапі зміни парадигми управління зростає значення стратегічного 

інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств.  

Для ефективної реалізації запланованої стратегії необхідна 

відповідна структура управління та кваліфікований управлінський 

персонал, однак методів оцінки відповідності діючої системи управління 

існуючій стратегії практично не існує. 
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підприємствами
Зовнішні 

фактори

Внутрішні 

фактори

І

Н

Ф

О

Р

М

А

Ц

І

Я

І

Н

Ф

О

Р

М

А

Ц

І

Я

Методи управління

Принципи управління

Функції управління

Технології управління

Комунікації

Організаційна культура

Закони управління

Процеси  управління

Види управління

 

Продукування ефективних інноваційно-орієнтованих 
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Рис. 1.14. Формування системи управління підприємствами 
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Отже, сучасна ринкова економіка, загострення конкуренції, 

прискорення науково-технічного прогресу, збільшення витрат на 

виробничі ресурси змушують підприємства переходити на інтенсивний 

шлях інноваційно-орієнтованого розвитку, впровадження нових технологій 

управління та підвищення ефективності систем управління. вирішувати 

поточні проблеми та досягати стратегічних цілей. 

При розробці методів оцінки системи управління підприємством 

принципово важливим є вибір складу показників оцінки та критеріїв 

оцінки, які повинні гарантувати необхідну та достатню інформацію про 

стан системи управління та окремих її елементів, щоб зробити своєчасні та 

оптимальні рішення щодо адаптації, вдосконалення та подальшого 

розвитку компонентів системи управління підприємством. 

Ефективність системи управління підприємствами є головним 

резервом для покращення кінцевих результатів їх діяльності. Проблеми у 

виробничій системі та у системі управління необхідно вирішувати за 

рахунок підвищення ефективності та подальшого вдосконалення методів 

та форм організації роботи, оцінки ефективності управління, яка 

направлена на інноваційно-орієнтований розвиток. 

Ефективність системи управління значною мірою визначається 

раціональним використанням управлінських ресурсів, які забезпечуються 

функціями управління, їх складом та співпрацею в процесі управління. 

Тому, щоб оцінити ефективність системи управління підприємствами, 

процес управління слід розглядати з точки зору його структури та змісту.  

Проблема оцінки ефективності системи управління підприємствами в 

ринковій або перехідній економіці недостатньо описана як у вітчизняній, 

так і в зарубіжній літературі. В даний час немає єдиної думки щодо того, 

які основні елементи визначають ефективність управління. 

Проблемами формування теоретико-методичних підходів до 

оцінювання системи управління підприємствами в напрямі інноваційно-

орієнтованого розвитку займались багатьох науковців, зокрема: 
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О. Ареф’єва [20], М. Берест [27], О. Винокурова [59], Н. Гавкалова [61], 

О. Кузьмін [113], В. Прохорова [178], В. Чобіток [189] та ін. 

Позитивні тенденції в сучасній економіці ще не мають стійкого та 

довгострокового характеру, і знаходяться під впливом постійних криз 

різної етіології походження. Відновлення промислового виробництва в 

основному є компенсаційним і ще не забезпечує достатніх умов для 

стабільного зростання на основі оновлення виробничого обладнання та 

технологій.  

Більшість підприємств не в змозі забезпечити комплекс необхідних 

заходів для забезпечення необхідної економічної ефективності. 

Ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається 

від раціональної системи управління. Підприємства, які приділяють 

особливу увагу ефективності системі управління, є більш 

конкурентоспроможними та стійкими. В сучасних умовах господарювання 

одним із пріоритетних напрямків зміни системи управління 

підприємствами є розробка основних теоретико-методичних підходів до 

оцінювання системи управління підприємствами в напрямі інноваційно-

орієнтованого розвитку.  

Оцінка системи управління підприємствами є підґрунтям для 

продукування ефективних рішень до інноваційно-орієнтованого їх 

розвитку та покращення результатів діяльності. Існуючий розрив у 

виробничо-технологічній системі та системі управління можливо 

виправити за рахунок підвищення ефективності та якості роботи 

управлінського персоналу шляхом подальшого вдосконалення методів та 

форм організації роботи, оцінки ефективності управління підприємством у 

цілому. 

Для забезпечення високої ефективності системи управління 

підприємствами необхідно її оцінити. Оцінка надає визначеності, 

демонструє динаміку змін, дозволяє проаналізувати систему управління 

підприємствами за критерієм ефективності та визначити основні фактори, 
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від яких залежить ефективність управління та виокремити напрями 

інноваційно-орієнтованого розвитку.  

Для проведення оцінки системи управління підприємствами 

необхідно використовувати методи в комплексі для отримання ефективних 

результатів.  

Проведено порівняльну характеристику методів оцінки системи 

управління підприємствами наведена. В табл. 1.1 наведено порівняльну 

характеристику методів економічного аналізу для оцінки системи управління 

підприємств. 

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика методів економічного аналізу для оцінки 

системи управління підприємств 

Назва методу 

або моделі 
Сутність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Балансовий 

метод 

Заснований на розробці 

балансів, які 

представляють собою 

систему показників, де 

перша частина, що 

характеризує ресурси за 

джерелами їх 

надходження, дорівнює 

другий, що відображає 

розподіл їх за всіма 

напрямками витрат 

Обґрунтованість і 

адекватність, тому що 

чітко ідентифікуються 

елементи доходів і 

витрат, ведеться 

конкретний їх облік 

При обчисленнях 

не враховується 

зміна ринкової 

вартості капіталу, 

кон'юнктури, 

інфляції та інших 

показників 

Нормативний 

метод 

 

Сутність полягає в 

техніко-економічних 

обґрунтуваннях 

прогнозів з 

використанням 

нормативів і норм. 

Останні застосовуються 

при розрахунку потреби 

в ресурсах, а також 

показників їх 

використання 

Здійснює оперативний 

контроль за 

використанням ресурсів; 

Виявляє і усуває 

причини проблем в 

організації виробництва, 

виявляє порушення в 

технологічних процесах; 

знаходить і мобілізує 

потенціальні резерви 

Не направлений на 

процес реалізації 

продукції, а 

зосереджений на 

виробництві,  тому 

не дозволяє 

обґрунтовувати 

рівень цін 

Програмно-

цільовий 

метод 

Полягає у визначенні 

основних цілей 

розвитку підприємства, 

розробки 

взаємопов'язаних  

Надає чітке розуміння 

того, на що 

витрачаються гроші; 

забезпечує прозорість 

використання ресурсів 

Недосконалість 

планування програм 

керівниками 

провідних фондів; 

визначення 

показників 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 

 заходів з їх досягнення 

у визначені терміни 

при збалансованому 

забезпеченні 

ресурсами, а також з 

урахуванням 

ефективного їх 

використання. 

Застосовується при 

створенні комплексних 

цільових програм, які 

являють собою 

документ, де 

відображені мета і 

комплекс виробничих, 

організаційно-

господарських, 

соціальних та інших 

заходів і завдань, 

пов'язаних з 

виконавцями, строків 

здійснення та ресурсів 

та дає змогу оцінити 

отримані результати, 

чи цілі, встановлені на 

етапі планування, 

визначає чи 

виконуються завдання; 

вимагає більшої 

процедурної 

дисципліни, оскільки 

встановлює конкретні 

показники 

ефективності та 

відповідні показники 

витрат, що ускладнює 

використання цих 

коштів на цілі; 

впорядковує 

організацію діяльності 

головного 

адміністратора шляхом 

чіткого розподілу 

відповідальності між 

підрядниками; сприяє 

підвищенню 

ефективності розподілу 

та використання 

коштів, надання 

пріоритетних 

напрямків та 

визначення доцільності 

певних витрат; дає 

можливість 

переглянути 

функціональну 

класифікацію видатків 

з метою приведення їх 

у відповідність до 

міжнародних 

стандартів 

результативності 

програми; 

відсутність 

механізмів вибору 

програм для 

фінансування; 

відсутність 

механізму 

контролю за 

виконанням 

програм  

 

В табл. 1.2 наведено порівняльну характеристику методів, які 

засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів щодо для оцінки 

системи управління підприємств. 
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Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика методів, які засновані на дослідженні, 

знаннях та інтуїції спеціалістів щодо для оцінки системи управління 

підприємств 

Назва методу 

або моделі 
Сутність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Методи теорії 

ігор 

Математичний апарат, 

що розглядає 

конфліктні ситуації, а 

також ситуації 

спільних дій 

Дозволяє приймати 

рішення за умов 

невизначеності та 

ризику 

Вимагає необхідність 

володіння методами та 

технологіями, за 

допомогою яких можна 

звести реальну задачу 

до теоретичної 

Методи 

експертних 

оцінок 

Надання обґрунтованої 

експертної оцінки  

Висока ступінь 

адаптивності а 

гнучкості 

результатів 

Суб’єктивізм 

експертної оцінки, 

зниження достовірності 

результатів 

Метод 

сценаріїв 

це сукупність прийомів 

витонченого викладу 

процедур підготовки і 

реалізації будь-яких 

рішень, у тому числі й 

господарських 

Відхилення 

результативного 

показника 

розраховується з 

урахуванням 

взаємовпливу 

діючих факторів. 

Сприяє отриманню 

достатньо наочної 

картини для різних 

варіантів реалізації 

проєктів. Надає 

інформацію про 

чутливість і 

можливі відхилення 

Існує певна складність 

побудови реалістичних 

сценаріїв «найгіршого» 

та «найкращого» 

поєднання подій; 

розрахунку значень 

ймовірностей 

здійснення даних 

сценаріїв. Прояв 

наслідків обмеженої 

кількості ймовірних 

комбінацій змінних 

Метод 

«мозкового 

штурму» 

 

Популярний метод 

висування творчих ідей 

у процесі розв'язування 

наукової чи технічної 

проблеми, сеанси якого 

стимулюють творче 

мислення 

простота (легко 

зрозуміти й 

застосувати, не 

вимагає 

високотехнологічно

го обладнання чи 

довготривалої 

підготовки). 

неповнота процесу 

(реальні переваги ідей 

та пропозицій можуть 

бути оцінені лише за 

межами навчальної 

аудиторії). 

 

В табл. 1.3 наведено порівняльну характеристику статистичних 

методів для оцінки системи управління підприємств 
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Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика статистичних методів для оцінки системи 

управління підприємств 

 

Назва методу 

або моделі 
Сутність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Матричні 

методи 

Метод якісного 

аналізу 

позиціонування 

підприємства в 

конкурентному 

середовищі  

Дозволяє визначити 

конкурентну позицію 

підприємства на ринку 

відносно інших 

учасників  

Необхідність значних 

об’ємів вхідної 

інформації 

Коефіцієнтні 

методи 

Визначення 

відносних 

характеристик 

комплексного 

характеру на основі 

сформованого 

набору показників 

Оцінка діяльності в 

умовах конкурентного 

ринку на основі 

детального вивчення 

потенціальних 

(виробничих, 

фінансових, трудових 

та ін.) можливостей 

підприємства, системи 

управління 

Обмеження переважно 

абсолютних показників, 

відсутність належної 

систематизації  

запропонованих 

показників 

Методи 

економіко-

математичног

о моделювання 

Знаходження 

кількісних виразів 

зв’язків економічних 

показників і 

факторів їх 

визначення 

Дозволяє урахувати 

вплив ендогенного та 

екзогенного 

середовища при 

прогнозуванні 

Часові затрати, обсяги 

вихідної інформації для 

максимально  точного 

моделювання 

Методи 

прогнозування 

Процес 

передбачення 

майбутнього стану 

системи управління 

підприємствами, 

визначення 

перспектив розвитку 

Результати 

використовуються 

для розробки 

управлінських 

рішень в 

інвестиційній, 

маркетинговій, 

збутовій та інших 

сферах діяльності 

Обґрунтованість 

вибору методу 

прогнозування 

визначається формою 

прогнозу, періодом 

прогнозування, 

доступністю, 

відповідністю і 

придатністю даних, 

точністю прогнозу, 

особливостями об'єкта 

прогнозування, 

витратами на 

прогнозування 

Жоден з окремих 

методів прогнозування 

не може бути 

універсальним. Потрібно 

встановити ступінь їх 

точності й доцільності, 

для чого і розроблено 

рекомендації розрахунку 

точності, оцінки 

ефективності методик і 

вибору методу 

прогнозування, котрий 

відповідав би 

поставленому завданню 

на належному рівні 

витрат і точності 

 

Підвищення ефективності роботи підприємства може бути досягнуто за 

рахунок визначення сильних та слабких сторін їх діяльності та, відповідно, 
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активізації внутрішніх потенційних резервів підприємства. Вивчення методів 

і засобів оцінки системи управління підприємствами, узагальнення та аналіз 

отриманих даних мають велике теоретичне та практичне значення. 

Зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі діяльності 

підприємств, природно призводять до появи нових принципів системи 

управління направлених на інноваційно-орієнтований розвиток. За цих умов 

вимога ефективно управляти підприємством є одним з найважливіших 

критеріїв оцінки ефективності його господарської діяльності. Чим сильніше 

проявляється вплив зовнішнього середовища, тим більше уваги вищий 

керівник повинен приділяти вивченню процесів, що відбуваються в 

середовищі організації діяльності підприємства, та продукувати адекватні 

реакцій на можливі зовнішні впливи та шляхи довгострокового інноваційно-

орієнтованого розвитку. 

Основним засобом успішної адаптації підприємства до невизначених та 

швидко мінливих умов середовища є ефективна система управління з 

відповідним набором методів, засобів та функцій управління підприємством, 

що забезпечує появу та реалізацію такого варіанту розвитку, який 

забезпечить найкращі кінцеві результати в поточній ситуації. 

Тому в сучасних умовах ефективність підприємств значною мірою 

визначається ефективністю системи управління, яка значною мірою залежить 

від здатності підприємства адаптуватися до мінливих умов навколишнього 

середовища. Оцінка впливу функції адаптації на рівень ефективності 

управління має цілком чіткий науковий інтерес, оскільки дозволяє підвищити 

ефективність системи управління, а отже, і ефективність діяльності самого 

підприємства. 

Порівняльний аналіз розглянутих методів оцінки системи управління 

підприємствами показує теоретико-методичну складність чистого відбору 

результатів управлінського впливу на ефективність інноваційно-

орієнтованого розвитку підприємств. Оцінка системи управління 

підприємствами дозволяє уникнути впливу внутрішніх та зовнішніх факторів 
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та врахувати результати діяльності попередніх періодів, оскільки для оцінки 

пропонується використовувати методи оцінки в комплексі, з урахуванням 

умов економічної нестабільності. 

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, 

що на інноваційно-орієнтований розвиток підприємства впливає стан 

зовнішнього середовища. За цих умов задоволення вимоги ефективного 

управління підприємством є одним із найважливіших критеріїв оцінки 

ефективності його діяльності. У той же час, чим сильніше проявляється 

вплив зовнішнього середовища, тим більше уваги менеджери на всіх рівнях 

повинні приділяти вивченню процесів, що відбуваються в середовищі 

підприємства.  

Основним методом адаптації підприємств до невизначених та швидко 

мінливих умов навколишнього середовища є ефективна система управління з 

відповідним набором методів, засобів та стилів, що забезпечують появу і 

реалізацію оптимального варіанту інноваційно-орієнтованого розвитку та 

підвищать рівень їх конкурентоспроможності. 

 

 

1.4 Міжнародний досвід формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств 

 

 

Сучасний стрімкий розвиток суспільства висовує нові вимоги перед 

людством формує нові цілі і завдання, пов'язані з переходом до принципово 

нового типу інноваційно-креативного та високоінтелектуального розвитку, 

що характеризується зміною технологічних укладів, а саме переходу до 

шостого технологічного укладу, переважанням в суспільному виробництві 

сфери послуг, науки і освіти. Змінилася роль індивіда в соціумі - він стає 

ініціатором інноваційних та креативних ідей і тим самим перетворює знання 

в основний фактор виробництва та в головний економічний ресурс 
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суспільства, в цьому полягає концепція «економіки знань». Змінюється 

акцент з екстенсифікації виробництва на інноваційний розвиток підприємств, 

а економічне зростання відбувається не за рахунок нарощування випуску 

товарів і послуг, а за рахунок постійної зміни структури випуску в залежності 

від ринкового попиту. Професійні знання та вміння, інтелектуальні здібності 

людини перестають бути тільки її особистісними характеристиками, вони 

стають потенціалом підприємств, національним багатством і ресурсом 

розвитку регіонів та країн. 

Можливість виходу вітчизняним підприємствам на провідні ринкові 

позиції, в умовах глобальної конкурентної боротьби, багато в чому 

зумовлена ефективним використанням інноваційних можливостей людського 

капіталу. При цьому слід враховувати, що в постійних мінливих умовах 

господарювання, для підвищення рівня конкурентоспроможності, є 

необхідність в розвитку та використанні інноваційного людського капіталу, 

який виступає в якості ключової характеристики активної частини населення, 

що дозволяє перетворювати знання в економічний ресурс. Отже, розвиток 

вітчизняних підприємств має базуватися на орієнтованій методології 

соціального розвитку, що дозволяє враховувати особливості соціуму при 

формуванні стратегії управління інноваційним розвитком з активним 

використанням людського капіталу. 

Дослідженнями світового досвіду у формуванні інноваційних векторів 

розвитку підприємств та визначення ролі людства в цьому розвитку 

займалися вітчизняні та зарубіжні науковців, такі як: Верба В. та Гребешкова 

О. [56], Іванова М. та Маркус О. [78], Білик Р. [29], Єгоров І. [72], Друкер П. 

[70], Кизим М., Бєлікова Н. та Мощицька Т. [87], Прохорова В. [176], 

Тридід О. [184], Чобіток В. [190] та ін. 

Не дивлячись на існуючі результати, проведеного аналізу світового 

досвіду у формуванні інноваційних векторів розвитку підприємств та 

визначення ролі людства в цьому розвитку, які ґрунтуються на наукових 
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дослідженнях і накопиченому досвіді, залишається багато невирішених 

теоретичних і прикладних питань. 

В нових умовах відбуваються зміни парадигм аналізу розвитку 

людського капіталу, на зміну економічному детермінізму приходить 

соціально-економічний підхід, сутність якого полягає у зростанні економіки 

за рахунок розширення можливостей людини. 

На даний момент найбільш актуальним стає соціологічний аналіз ролі 

конкретних суб'єктів розвитку інноваційного людського капіталу, в якості 

яких виступають здобувачі освіти, бізнес-спільнота та державні інститути. 

Існуючі способи аналізу людського капіталу спрямовані в основному 

на виявлення його загальних показників (продуктивності, вмотивованості, 

результативності тощо). Методики оцінки спеціальних знань і умінь, що 

застосовуються при аналізі людського капіталу підприємств, страждають 

економізмом і технократизмом.  

Нове розуміння ролі і місця людини в системі суспільних відносин 

вимагають і трансформації державного управління в напрямку 

людиноцентрованої моделі економіки, соціальної сфери, політики, заснованої 

на стимулюванні вкладення інвестицій в інноваційний людський капітал, 

організації ефективних форм його використання. 

Людський капітал, як складовий елемент інноваційного розвитку 

підприємств, визначає значну роль та вказує на першочерговість і 

необхідність детального вивчення формування, розвитку і його використання 

в цілях підвищення їх інноваційної активності. 

Світовий досвід у формуванні інноваційних векторів розвитку, в 

більшості випадках, орієнтується на людський капітал та відображає значну 

його роль у цьому процесі. 

Одним із показників, який характеризує ефективність людського 

капіталу є Індекс людського розвитку (ІЛР) - комбінований індекс, що 

вимірює середню величину досягнень в трьох основних вимірах людського 

розвитку (рис. 1.15). 
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Індекс людського розвитку 

здоров'я і довголіття знання  рівень життя

Дошкільна освіта

Середня освіта

Професійно-середня 

освіта

Вища освіта

Наукові школи

Перепідготовка кадрів

Підвищення 

кваліфікації

Рівень доходів 

населення

Рівень матеріальних 

благ

Забезпеченість житлом

Рівень розвитку 

охорони здоров'я

Рівень розвитку освіти

Рівень розвитку 

культури

Рівень соціального 

забезпечення 

Величина вільного часу

Умови відпочинку

Стать

Спадковість

Гігієна 

Рівень фізичної 

активності

Спосіб життя

Соціальне здоров'я 

Психічне здоров'я 

Духовне здоров'я 

   

Індекс тривалості 

життя
Індекс освіти

Індекс валового 

національного доходу 

на душу населення

Індекс людського розвитку 

 

 

 

Рис. 1.15. Фактори, які формують Індекс людського розвитку 

 

Карта Індексу людського розвитку країн за 2018 рік наведена на 

рис. 1.16. Аналіз карти Індексу людського розвитку країн за 2018 рік свідчить 

про те, що більшість країн світу мають середній та низький рівень розвитку.  
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- країни з дуже високим рівнем Індексу людського розвитку 

- країни з високим рівнем Індексу людського розвитку 

- країни з вище середнього рівня Індексу людського розвитку 

- країни з середнім рівнем Індексу людського розвитку 

- країни з нижче середнього рівня Індексу людського розвитку 

- країни з низьким рівнем Індексу людського розвитку 

- країни з дуже низьким рівнем Індексу людського розвитку 

 

Рис.1.16. Карта Індексу людського розвитку країн за 2018 рік [242] 

 

Лідируючі позиції в цьому рейтингу займають Норвегія, Швейцарія, 

Ірландія, Німеччина, Австралія, що підтверджується достатньо високим 

рівнем життя населення, прогресивними технологіями та розробками тощо. 

Рейтинг за Індексом людського розвитку України за 2014-2018 рр. 

наведено на рис. 1.17. 
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Рис. 1.17. Україна у світовому рейтингу за Індексом людського розвитку 

за 2014-2018 рр. 

 

Відповідно, Україні необхідно активізувати інноваційність людського 

капіталу, який виступає як одна з форм соціального розвитку підприємств, 

регіонів та країни в цілому. Це дозволить людині покращувати умови життя, 

отримуючи вищий дохід від спеціалізованих знань, що вимагаються ринком 

та інвестувати в нього залучуючи можливості бізнесу та держави. 

Основним фактором трьох промислових революцій було матеріальне 

втілення людського капіталу: 

перша промислова революція (XVIII—XIX ст.) дала змогу 

породжувати інновації, формувати і забезпечити розвиток промислового 

виробництва за рахунок підвищення ефективності освіти, розвитку науки 

(досягнення в математиці, фізиці, механіці), розвитку професійно-технічної 

освіти та конкуренції в економіці; 

друга промислова революція (друга половина XIX і початок XX ст.) 

породила масовий розвиток інноваційних ідей за рахунок масовості 

професійно-технічної освіти, поглиблення та розвитку спеціалізованої науки 

та народної культури; 
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третя промислова революція (з 1980 – х рр. по теперішній час), 

характеризується активним розвитком економіки знань та інформаційного 

суспільства, що підтверджує домінуючу роль людського капіталу в 

інноваційному розвиток підприємств, регіонів та країни в цілому. 

Результати рейтингування інноваційних економік країн (першої 

двадцятки) за 2018 рік за даними Bloomberg Innovation Index 2018 [241] 

проводяться за наступними показниками (рис. 1.18): 

інтенсивність досліджень і розробок; 

виробництво доданої вартості; 

продуктивність; 

щільність високих технологій; 

ефективність вищої освіти; 

концентрація досліджень; 

патентна активність. 

 

 

Рис. 1.18. Рейтинг першої двадцятки країн з інноваційною економікою за 

2018 рік за даними Bloomberg Innovation Index 2018  
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У сучасному світі існує тісний взаємозв’язок між зміною соціальної 

ролі знань та трансформацією соціальної структури, що призводить до появи 

інноваційно-креативних працівників, які приймають активну участь у 

виробництві та генерації знань. Для ефективного розвитку інноваційного 

людського капіталу необхідна постійна інвестиційна платформа як умова 

його нормального відтворення. 

У світі лише дві країни, які витрачають на дослідження і розробки 

більш 4% ВВП, це Південна Корея та Ізраїль. 

Відсоток від ВВП, який витрачається на дослідження передовими 

країнами світу та в Україні за даними Світового Банку [241] наведено на 

рис. 1.19. 

 

  

 

Рис. 1.19. Відсоток від ВВП, який витрачається на дослідження 

передовими країнами світу та в Україні за даними Світового Банку 

 

Для сталого розвитку країни-члени ООН проголосили необхідність 

стимулювання інноваційної діяльності та значного збільшення числа 

науковців. 
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Більш детально розглянемо світовий досвід країн першої п’ятірки, 

які увійшли в рейтинг країн з інноваційною економікою за 2018 рік за 

даними Bloomberg Innovation Index 2018, а саме: Південна Корея, Швеція, 

Сінгапур, Німеччина та Швейцарія. 

За останні півстоліття Південна Корея здійснила економічний 

перехід, який багато хто вважав би неможливим. Всього за 50 років вона 

перетворилася із зруйнованої війною країни на високотехнологічну 

економіку світового класу, відомого своєю високотехнологічною 

електронікою (смартфони, телевізори), виробництвом таких товарів, як 

автомобілі, кораблі, нафтові та газові установки тощо. 

План, в якому зазначається, що південнокорейська економіка досягла 

меж стратегії «наздоганяючої», яка стимулювала економічне зростання за 

останні роки, має на меті створити нову модель розвитку, засновану на 

інноваціях та підприємництві. Для країни, яка досягла успіху у 

виробництві товарів, а не в розвитку інновацій, це важлива зміна в моделі 

розвитку. 

Успіх Кореї, який призвів до зростання ВВП на душу населення, був 

досягнутий завдяки відносно невеликій кількості таких основних світових 

брендів, як Samsung, LG та Hyundai. 

Іншим важливим завданням Південної Кореї є активне залучення 

університетів до процесу інноваційного розвитку. 

Наступна за рейтингом йде Швеція, інноваційна політика, якої 

спрямована на вирішення наступних завдань:  

залучення в країну міжнародних інвесторів для розвитку бізнесу;  

розвиток здатності конкурувати з іншими розвиненими  країнами 

світу; 

підтримка соціальної політики країни;  

розробка інноваційних технологій енергетичної сфери держави;  
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впровадження сучасних методик в розвиток економіки, які 

дозволяють взаємодіяти з навколишнім середовищем, не порушуючи її 

цілісності.  

Чітка постановка і формулювання завдань - відмінна риса шведської 

інноваційної системи. 

Розвиток інноваційних технологій у Швеції ведеться за трьома 

основними напрямками:  

медицина, біологія та біотехнологія;  

інформація та телекомунікації;  

екологія та контроль клімату. 

На підприємствах Швеції постійно намагаються впроваджувати 

інноваційні розробки у виробництві та споживанні енергії та постійно 

знаходить підтримку з боку керівництва країни. 

Шведи зацікавлені в реалізації своїх ідей, маючи засоби заохочення, і 

податкова система сприяє цьому. Особливу роль у інноваційному розвитку 

підприємств грає державне фінансування. 

Третє місце в рейтингу займає Сінгапур – ідеальне місце для ідей та 

інновацій. Завдяки сильній підтримки з боку уряду, масивного пулу 

талантів, підтримуваного системою освіти світового рівня, енергійної 

екосистемі стартапів і різноманітному торговому профілю. 

Серед державних стимулів, запропонованих новаторам, числяться 

щедрі гранти та інші види фінансування, податкові відрахування для 

інвестицій в дослідження і розробки та прискорені процедури 

регулювання. 

Для маленької країни з невеликою кількістю природних ресурсів 

ключем до того, щоб стати центром чогось, є усунення всіх непотрібних 

правил для створення середовища, яка залучає гроші і таланти з усього 

світу. 

Навчальні заклади беруть активну участь в створенні інновацій. 
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Високоосвічена робоча сила Сінгапуру є лише одним з рушійних 

факторів розвитку інноваційної діяльності. 

Четверте місце в рейтингу займає Німеччина - одна з провідних країн 

світу з досліджень і розробок, що пов’язано із системою підтримки 

досліджень. Держава не тільки фінансує інфраструктуру та інститути, а й, 

зокрема, забезпечує підтримку передових дослідницьких підприємств на 

базі університетів, співпраці між промисловістю і наукою і створення 

інноваційних підприємств. 

Вищі навчальні заклади є важливими учасниками досліджень в 

Німеччині, які фінансуються державою. 

Федеральний уряд і землі Німеччини заснували спеціальні програми 

фінансування для забезпечення стійкості, в тому числі й розвиток 

персоналу, а саме: освітніх, наукових і дослідницьких організацій. Це 

формує інноваційну платформу для проведення передових досліджень і 

підвищення якості навчання. 

Основна увага тут приділяється співпраці науки і промисловості, які 

тісно співпрацюють на міждисциплінарної основі і через національні 

кордони, що спрямоване не тільки на зміцнення регіонального потенціалу, 

а й на вирішення глобальних проблем. 

Засновники бізнесу зі світу науки і досліджень можуть отримати 

підтримку в рамках програм фінансування, які допомагають, наприклад, в 

отриманні венчурного капіталу від приватних інвесторів. 

Німецькі компанії є одними з найбільш інноваційних в Європі. На 

промисловість припадає близько 70% інвестицій в дослідження і розробки 

в Німеччині - надзвичайно висока частка. 

П’ятірку лідерів замикає Швейцарія, яка не тільки інвестує великі 

кошти в інновації, а й досягає відмінних результатів, свідченням яких є 

патентні заявки. Поряд з чудовими умовами для ведення бізнесу і 

політичною стабільністю вона постійно покращує якість послуг у ІТ-сфері. 

Швейцарія створює сприятливі умови для інновацій завдяки активним 
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інвестиціям в науково-дослідні розробки та у формування високої якості 

освіти в університетах. 

Високоефективна економіка, націлена на постійне інноваційне 

оновлення та знаходиться в особливо інтенсивному контакті зі сферою 

політики. Ліберальне економічне законодавство, помірний ступінь 

державного втручання в бізнес, невисокі податки і гнучка система 

управління, добре розвинена інфраструктура, а також соціальна і 

політична стабільність – все це є підґрунтям до активного інноваційного 

розвитку. 

Економіка Швейцарії спочатку розвивалася в умовах нестачі 

природних ресурсів, саме ця негативна обставина і стала фактором для 

розвитку процесу інноваційності, що перетворило Швейцарію в одну з 

найбільш індустріалізованих країн світу та відносно рано вступила в 

постіндустріальну стадію панування сфери послуг з високою часткою 

інтелектуальної доданої вартості.  

Величезну роль в історії швейцарського успіху зіграла раціональна 

організація праці та управлінських процесів, яка зі швейцарським 

федералізмом успішно стимулює економічну діяльність. 

Отже, світовий досвід країн-лідерів свідчить про те, що велику роль 

в активному інноваційному розвитку підприємств відіграє людський 

фактор, підтримка держави та залучення о цього процесу бізнесу, науки та 

освіти.  

Інноваційний розвиток, новітні технології в усіх галузях і для будь-

якого бізнесу - вже стали сучасним трендом для підприємств, регіонів та 

країн. Стрімкий розвиток інноваційних технологій формує і новий 

світогляд вимагає нових можливостей і підходів щодо зміни бізнесу та 

життя. 

За результатами проведеного дослідження можна сказати, що одним 

з найважливіших факторів інноваційного розвитку підприємств є 

людський капітал. Результати діяльності вітчизняних підприємств свідчать 
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про те, що в системі організації управління людським капіталом та 

використання його потенційних інноваційно-креативних можливостей є 

деякі деформації, а саме: участь працівників у бізнес-проектах розуміється 

майже виключно як обмін ідеями, збір професійного досвіду, винагорода 

працівників та стимулювання їх інноваційної діяльності, і такий фактор у 

реалізації бізнес-проектів, як саморозвиток співробітників недооцінений. 

Це підтверджує, що бізнес ще не готовий самостійно інвестувати в освіту 

та перепідготовку працівників. 

У центрі виробничо-економічного циклу знаходиться людина, 

оскільки кожен процес виконується або контролюється людиною, цей факт 

свідчить про необхідність високого рівня інноваційного розвитку 

людського капіталу, відповідно, бізнесу та державі необхідне інвестування 

в людський капітал. 

Світовий досвід свідчить про те, що для активного інноваційного 

прориву необхідна взаємодія держави, бізнесу, освіти. Лише взаємодія цих 

елементів позитивно відобразиться на інноваційному розвитку 

підприємств з обов’язковим ефективним використанням людського 

капіталу. Необхідно переймати найкращі приклади світових держав – 

лідерів, які досягли великих успіхів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Сучасний стан інноваційної сфери демонструє серйозні суперечності 

у її функціонуванні: досить високий науково-технічний потенціал країни в 

період економічних реформ був близький до краху. В умовах ринкової 

економіки інноваційно-орієнтований розвиток у всіх сферах діяльності 

підприємств, повинен бути спрямований не лише на закріплення 
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результатів ринкових реформ, а й на забезпечення стійкості їх 

економічного зростання. 

Необхідність проведення дослідження саме формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств визначається 

її роллю в прискоренні темпів зростання суспільного виробництва, 

підвищення якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу, 

що є головним напрямком економічної стратегії, плануванні та 

прогнозуванні виробництва. Особливо слід відзначити необхідність і 

доцільність підвищення ефективності використання науково-виробничого 

потенціалу підприємства: від того, наскільки продуктивно він 

використовується, в кінцевому підсумку залежить ефективність діяльності 

промислового підприємства та всієї економіки держави. 

За результатами проведеного дослідження виявлено, що сучасні 

промислові підприємства знаходиться в кризовому стані, що обумовлює 

необхідність розробки економічно обґрунтованої програми їх 

реформування, концентруючи акценти на розширення інноваційно-

технологічної діяльності та збільшення обсягу інвестицій в реальний 

сектор економіки та підвищення ефективності їх використання. 

Визначено, що необхідність проведення дослідження саме 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

підприємств визначається її роллю в прискоренні темпів зростання 

суспільного виробництва, підвищення якості продукції та прискоренні 

науково-технічного прогресу, що є головним напрямком економічної 

стратегії, плануванні та прогнозуванні виробництва. 

Особливо слід відзначити необхідність і доцільність підвищення 

ефективності використання науково-виробничого потенціалу 

підприємства: від того, наскільки продуктивно він використовується, в 

кінцевому підсумку залежить ефективність діяльності промислового 

підприємства та всієї економіки держави. 
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Результати проведеного аналізу економічної сутності понять 

«управління», «система», «система управління», «інновації», «розвиток» та 

«інноваційний розвиток» надали можливість визначити, що система 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств – це 

упорядкована сукупність взаємодії елементів, яка направлена на 

безперервний і комплексний процес впровадження нововведень для 

формування ефективної діяльності в стратегічній перспективі, з 

урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та законів 

розвитку суспільного виробництва, направлених на концентрацію, 

паралельність, адаптивність та ритмічність системи управління 

підприємствами. 

Проблеми оцінки систем управління підприємством мають особливе 

значення, оскільки набагато складніше приймати управлінські рішення в 

умовах невизначеності, характерних для відкритих систем, ніж у закритих, 

коли зовнішні фактори не мають вирішального впливу на процес 

управління.  

Автором удосконалено методичні аспекти оцінки системи управління 

підприємствами, які базуються на взаємозв'язку методів, інструментів і 

засобах науково-теоретичного та практичного обґрунтування 

результативних показників. Це визначає рівень складності, 

багатогранності системи управління підприємствами, формує пріоритети 

та коригує функціонал управлінських рішень щодо інноваційно-

орієнтованого розвитку підприємств. 

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, 

що на інноваційно-орієнтований розвиток підприємства впливає стан 

зовнішнього середовища. За цих умов задоволення вимоги ефективного 

управління підприємством є одним із найважливіших критеріїв оцінки 

ефективності його діяльності. У той же час, чим сильніше проявляється 

вплив зовнішнього середовища, тим більше уваги менеджери на всіх 
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рівнях повинні приділяти вивченню процесів, що відбуваються в 

середовищі підприємства.  

Основним методом адаптації підприємств до невизначених та 

швидко мінливих умов навколишнього середовища є ефективна система 

управління з відповідним набором методів, засобів та стилів, що 

забезпечують появу і реалізацію оптимального варіанту інноваційно-

орієнтованого розвитку та підвищать рівень їх конкурентоспроможності.  

У сучасному світі існує тісний взаємозв’язок між зміною соціальної 

ролі знань та трансформацією соціальної структури, що призводить до 

появи інноваційно-креативних працівників, які приймають активну участь 

у виробництві та генерації знань. Для ефективного розвитку інноваційного 

людського капіталу необхідна постійна інвестиційна платформа як умова 

його нормального відтворення. 

За результатами проведеного дослідження можна сказати, що одним 

з найважливіших факторів інноваційного розвитку підприємств є 

людський капітал. Результати діяльності вітчизняних підприємств свідчать 

про те, що в системі організації управління людським капіталом та 

використання його потенційних інноваційно-креативних можливостей є 

деякі деформації, а саме: участь працівників у бізнес-проектах розуміється 

майже виключно як обмін ідеями, збір професійного досвіду, винагорода 

працівників та стимулювання їх інноваційної діяльності, і такий фактор у 

реалізації бізнес-проектів, як саморозвиток співробітників недооцінений. 

Це підтверджує, що бізнес ще не готовий самостійно інвестувати в освіту 

та перепідготовку працівників. 

У центрі виробничо-економічного циклу знаходиться людина, 

оскільки кожен процес виконується або контролюється людиною, цей факт 

свідчить про необхідність високого рівня інноваційного розвитку 

людського капіталу, відповідно, бізнесу та державі необхідне інвестування  

в людський капітал. 
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Світовий досвід свідчить про те, що для активного інноваційного 

прориву необхідна взаємодія держави, бізнесу, освіти. Лише взаємодія цих 

елементів позитивно відобразиться на інноваційному розвитку 

підприємств з обов’язковим ефективним використанням людського 

капіталу. Необхідно переймати найкращі приклади світових держав – 

лідерів, які досягли великих успіхів. 

Основні наукові положення, які подано у даному розділі роботи, 

відображено в наукових працях автора за списком використаної літератури 

[195, 198, 199, 202, 207, 208]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІТИКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Тенденції інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств 

 

 

В сучасних умовах розвитку четвертої промислової революції, появі 

кіберфізічних комплексів, які об'єднані в одну цифрову екосистему, значна 

роль економічного зростання надається науково-технічного прогресу та 

інтелектуалізації процесів виробництв. Впровадження інноваційних 

технологій є головним фактором ринкової конкуренції, за рахунок 

підвищення ефективності виробництва та підвищення якості товарів та 

послуг. Створюючи сприятливі умови для розвитку науково-технічного 

прогресу, постійного впровадження у виробництво інноваційного 

обладнання, технологій та матеріальних ресурсів, можливо досягти високого 

розвитку суб’єктів господарювання та країни в цілому, що надасть 

можливість підвищити рівень валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Інноваційно-орієнтований розвиток суб’єктів господарювання відіграє 

головну роль у сучасній економіці та є об’єктивним елементом її 

функціонування. Без розробки та впровадження інновацій неможливо 

забезпечити зростання продуктивних сил і створити умови для ефективного 

розвитку виробництва з урахуванням цифрових технологій. 

Інноваційно-орієнтований розвиток є загальновизнаним напрямом 

ефективного функціонування людського суспільства. Китай, Японія, США, 

Німеччина, Франція та інші розвинені країни досягли особливо значних 

результатів завдяки активній розробці та впровадженню високих 

інноваційно-креативних технологій. Вітчизняні інноваційні розробки, 
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нажаль, не мають попиту в країні, але користуються популярністю за межами 

країни, про, що свідчить активна грантова діяльність, направлена на пошук 

інноваційно-креативних ідей, технологій, розробок тощо. Все це пов’язано з 

тим, що немає достатньої державної підтримки інноваційної діяльності.  

Більшість вітчизняних суб’єктів господарювання повинні створювати 

умови для мотивації людського капіталу, формувати фінансову підтримку, 

підтримувати розвиток наукового потенціалу, що буде підґрунтям для 

розробки та впровадження інтелектуальних продуктів направлених на 

інноваційно-орієнтований розвиток, за рахунок створення 

конкурентоспроможної продукції з високим ступенем науковості та новизни, 

що позитивно вплине на підвищення рівня ВВП країни. 

Для вирішення цих проблем необхідно проаналізувати, як вітчизняні 

суб’єкти господарювання впливають на рівень ВВП, виявити проблеми та 

запропонувати напрями для активного інноваційно-орієнтованого розвитку з 

урахуванням цифрових трансформацій. 

Питаннями формування умов для ефективного інноваційно-

орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрових 

трансформацій займались вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Білик [29], 

І. Єгоров [72], П. Друкер [70], М. Кизим, Н. Бєлікова та Т. Мощицька [87], 

М. Мескон, М Альберт та Ф.Хедоури [143], В. Прохорова та В. Проценко 

[176], В. Чобіток [190], В. Хаустова та О. Решетняк [188] та ін.  

Економічні кризи, нестабільне становище більшості вітчизняних 

суб’єктів господарювання, недостатня кількість фінансових ресурсів, 

відсутність ефективної системи мотивації людського капіталу та не гнучка 

система управління сформували сумнівні орієнтири реалізації процесу 

інноваційності.  

Проблематика інноваційної сфери полягає у тому, що існують великі 

періоди віддачі від впровадження інноваційних проектів та підвищений ризик 

фінансових інвестицій. У той же час, активізація інноваційної діяльності, 

включаючи як екстенсивні, так і інтенсивні фактори розвитку, залишається 
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актуальною в сучасних умовах господарювання. Кризову ситуацію доцільно 

долати саме на основі широкомасштабного інноваційно-орієнтованого 

розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрових трансформацій. 

Стабілізація позицій суб’єктів господарювання, неухильне зростання 

промислового виробництва, як показує досвід розвинутих країн, досягається 

шляхом переведення економіки на інноваційно-орієнтований шлях розвитку, 

заснований на широкому впровадженні результатів наукових досліджень і 

розробок в напрямку створення сучасних інтенсивних технологій та 

виготовлення високотехнологічних продуктів, які об'єднані в одну цифрову 

екосистему. 

З метою збільшення інновацій у науково-технічній сфері необхідно 

створити організаційно-економічні механізми, які будуть стимулювати весь 

процес створення інноваційного товару чи послуги. Очевидно, що потрібна 

зацікавленість у інноваційно-орієнтованому розвитку інституційних органів 

державного та місцевого самоврядування, а також бізнес-структур, які будуть 

фінансувати інноваційні проєкти, формувати та впроваджувати ефективні 

інноваційні стратегії розвитку і створювати умови для їх реалізації.  

Поняття ризику тісно пов’язане з інноваційно-орієнтованим розвитком 

суб’єктів господарювання, оскільки дохід від інноваційної діяльності залежить 

від своєчасного визначення ступеня ризиків та використання ефективних 

методів управління ними. В даний час багато суб'єктів господарювання не 

приділяють особливої уваги аналізу ризиків у процесі розробки та 

впровадження інновацій.  

Сучасна економічна ситуація та невизначеність дозволяють створити 

систему управління ризиками як частину інноваційного проєкту. Ефективне 

вирішення цієї проблеми полягає у розробці системи управління ризиками та 

постійному моніторингу ризиків в процесі розробки та впровадження 

інноваційних проєктів. 

В умовах невизначеності та підвищеного ризику при розробці 

впровадженні інновацій моделювання інноваційного процесу є необхідною 
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умовою для розвитку інноваційного проекту та його реалізації на кожному 

етапі.  

Незважаючи на економічну невизначеність, інноваційні витрати 

зростають і здаються стійкими у світлі поточного економічного циклу. 

Оскільки глобальне економічне зростання падає, необхідно визначити 

фактори впливу на цю негативну динаміку:  

по-перше, державні витрати на науково-дослідні роботи зростають 

повільно або зовсім не зростають практично у всіх країнах світу, що 

викликає занепокоєння;  

по-друге, посилений протекціонізм - зокрема, протекціонізм, який 

впливає на технологічно інтенсивні сектори та потоки знань - створює 

ризики для глобальних інноваційних мереж та розповсюдження інновацій. 

Якщо ці нові перешкоди для міжнародної торгівлі, інвестицій та мобільності 

робочої сили залишаться неконтрольованими, це призведе до уповільнення 

зростання інноваційної продуктивності та дифузії в усьому світі. 

Протягом багатьох років відзначали позитивну кореляцію між рівнем 

розвитку економіки (вимірюваним ВВП на душу населення) та результатами 

інновацій. Іншими словами, заможніші економіки мають кращі результати 

щодо інновацій.  

За даними Державної служби статистики України динаміка показника 

ВВП України за 2010-2019 рр., млрд. грн. наведена в табл. 2.1 та на рис. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Дані показника ВВП України за 2010-2019 рр., млрд. грн.* 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП, 

млрд. 

грн. 

1079,35 1299,99 1404,67 1465,2 1586,92 1988,54 2385,37 2983,88 3560,6 3978,4 

* за даними Державної служби статистики України [247] 
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Рис. 2.1. Динаміка показника ВВП України за 2010-2019 рр., млрд. грн. 

 

За даними Державної служби статистики України показник ВВП 

протягом розглянутого періоду мав тенденцію до збільшення, особливий 

рівень зростання спостерігався з 2016 р. по 2019 р. в порівнянні з 

попередніми періодами (у 2019 р. збільшився майже на 200%). 

Дані показника кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр. наведено в табл.2.2., рис. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Дані показника кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр., тис. од.* 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання 

за видами 

економічної 

діяльності, 

 тис. од. 

2184 1702 1600 1722 1932 1974 1866 1805 1840 1942 

* за даними Державної служби статистики України  [247] 
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Рис. 2.2. Динаміка показника кількості суб’єктів господарювання за 

видами економічної діяльності за 2010-2019 рр., тис. од. 

 

Динаміка показника кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр. свідчить про незначне їх зниження. 

За обраними даними (табл. 2.3) визначено наявність кореляційної 

залежності ВВП України від кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр. 

 

Таблиця 2.3 

Вихідні дані для визначення наявності кореляційної залежності 

ВВП України від кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр. 

Роки і 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП, млрд. грн. xi 1079,35 1299,99 1404,67 1465,2 1586,92 1988,54 2385,37 2983,88 3560,6 3978,4 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання 

за видами 

економічної 

діяльності, тис. 

од.  

уі 2184 1702 1600 1722 1932 1974 1866 1805 1840 1942 
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В табл. 2.4 приведені результати розрахунків кореляційної залежності 

ВВП України від кількості суб’єктів господарювання за видами економічної 

діяльності за 2010-2019 рр. 

 

Таблиця 2.4 

Результати розрахунків кореляційної залежності ВВП України від 

кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

за 2010-2019 рр. 

і хі уі хіуі 
2
i

х  
2
i

у  

2010 1079,35 2184 2357300 1164996 4769856 

2011 1299,99 1702 2212583 1689974 2896804 

2012 1404,67 1600 2247472 1973098 2560000 

2013 1465,2 1722 2523074 2146811 2965284 

2014 1586,92 1932 3065929 2518315 3732624 

2014 1988,54 1974 3925378 3954291 3896676 

2015 2385,37 1866 4451100 5689990 3481956 

2016 2983,88 1805 5385903 8903540 3258025 

2017 3560,6 1840 6551504 12677872 3385600 

2018 3978,4 1942 7726053 15827667 3771364 

2019 1079,35 2184 2357300 1164996 4769856 

∑ 21733 18567 40446298 56546555 34718189 
 

За даними табл. 4 знаходимо середнє значення показників: 

7,1856
10

18567



n

х
х i  

3,2173
10

21733



n

у
у i  

5,564565
10

5654655
2

2 


n

х
х і  

9,3471818
10

34718189
2

2 


n

у
у і  

8,4044629
10

40446298






n

ух
ху іі  

 



90 

Система нормальних рівнянь: 

7,18563,2173 *
1

*
0    

4044629856546553,2173 *
1

*
0    

За результатами розв’язання системи отримаємо: 

6,1834*
0   

01018,0*
1   

Таким чином, рівняння прямої лінії регресії буде мати наступний 

вигляд: 

iiх xу 01018,06,1834*   

Далі знаходимо: 

78,9653,21735,564565)( 222  ххх  

87,1527,18569,3471818)( 222  ууу  

Визначаємо коефіцієнт кореляції: 

06277,001018,0
87,152

78,965*
1

*  




y

x
xyr  

 

Близькість коефіцієнта кореляції до 0 доводить той факт, що зв'язок 

між показником ВВП та кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності за 2010-2019 рр. відсутній, це підтверджує той факт, 

що зміна кількості суб’єктів господарювання не в повній мірі впливає на 

розмір ВВП країни, це пов’язано з багатьма факторами: не чиста 

конкуренція; корупційні схеми; недосконала податкова та державна політика 

та інші. Все це призводить до недостатнього рівня інноваційно-орієнтованого 

розвитку підприємств та держави в цілому. 

За допомогою програми Statistica отримано наступні графічні 

показники кореляційного аналізу залежності ВВП України від кількості 

суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2010-2019 рр. 

(рис. 2.3-2.6). 
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Summary: Var1

K-S d=,21782, p> .20; Lilliefors p<,20
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Рис. 2.3. ВВП України за період 2010-2019 рр. (млрд. грн.) 

Summary: Var2

K-S d=,13849, p> .20; Lilliefors p> .20
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Рис. 2.4. Кількість суб’єктів господарювання в Україні  за період 2010-

2019 рр. (тис. од.) 
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Scatterplot: Var1     vs. Var2     (Casewise MD deletion)

Var2     = 1834,6 + ,01018 * Var1

Correlation: r = ,06277
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Рис. 2.5. Результати розрахунку кореляційної залежності ВВП України 

від кількість суб’єктів господарювання за 2010-2019 рр. 

Bivariate Histogram: Var1 and Var2

 

Рис. 2.6. Двовимірна гістограма залежності ВВП України від кількість 

суб’єктів господарювання за 2010-2019 рр. 
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В турбулентних умовах розвиток промислових підприємств, галузей та 

економіки країни в цілому базується на активному використанні 

інноваційних технологій, що в свою чергу призводить до створення нових 

продуктів, додаткових робочих місць, підвищення інвестиційної 

привабливості тощо. Основними напрямами інноваційно-орієнтованого 

розвитку є: високий рівень освіти та розвитку науки; висока частка 

інноваційних підприємств; збільшення частини інноваційних технологічних 

галузей у ВВП країни; фінансова підтримка держави та бізнесу науково-

дослідних проєктів; діджиталізація та цифровізація процесів тощо. 

Сучасний етап інноваційно-орієнтованого розвитку характеризується 

тим, що саме наука та її досягнення визначають векторні напрямки та 

динаміку економічного зростання, рівень життя населення, рівень 

національної безпеки та стан держави на світовій арені. Економіка, заснована 

на інноваціях та знаннях, має зростаючий стратегічний потенціал умовах 

цифрових трансформацій.  

Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах цифрових трансформацій полягає у напрямах, які 

представлено на рис. 2.7. 

Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання полягає не лише у використанні високих технологій, а й 

інноваційні зміни в системі управління. Це вимагає реорганізації системи 

управління на основі продукування інноваційно-креативних технологій 

управління.  

Суб’єктам господарювання, які мають намір гнучко працювати, 

необхідно формувати та впроваджувати інноваційні підходи в своїй 

діяльності та в системі управління в цілому. Їх суть полягає у створенні такої 

системи управління, в якій людський капітал інтегрований у інноваційні 

бізнес-процеси, що забезпечують якісне виробництво інноваційного 

продукту в умовах цифрових трансформацій. 
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Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання
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Рис. 2.7. Ефективність інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання з урахуванням цифрових трансформацій 

 

У сучасних умовах людський капітал (знання, вміння та навички) є 

одним з головних економічних ресурсів, який формує ефективність 

інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання з 

урахуванням цифрових трансформацій. Сталий розвиток суспільства та 

концепція національного багатства базуються на визнанні людського 

капіталу рушійною силою суспільного розвитку, який виконує різні 

економічні функції.  

Соціально-економічні перетворення, що відбувалися в останні роки, не 

могли не вплинути на сферу формування та відтворення людського капіталу 

та визначені його ролі у формуванні інноваційно-орієнтованого розвитку 
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суб’єктів господарювання. Ця сфера завдяки своїй високій інерційності та 

специфіці свого функціонування виявилася найменш пристосованою до 

радикальних змін в житті суспільства. Зростання негативних процесів 

посилило відставання вітчизняної економіки від провідних країн світу, 

завдяки неефективному використанні людського капіталу та глобальному 

відтоку його за кордон.  

Сучасний процес інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання з урахуванням цифрових трансформацій має складний 

багатовимірний характер. Застосування тієї чи іншої моделі інноваційного 

процесу значною мірою залежить від макро- та мікроекономічних умов 

господарської діяльності окремих суб’єктів господарювання - учасників 

сучасного інноваційного процесу.  

Отже, питання інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання з урахуванням цифрових трансформацій, полягає в 

детальній конкретизації завдання розробки методів управління 

конкурентоспроможністю за допомогою інноваційної складової. 

Визначено, що економічні кризи, нестабільне становище більшості 

вітчизняних суб’єктів господарювання, недостатня кількість фінансових 

ресурсів, відсутність ефективної системи мотивації людського капіталу та не 

гнучка система управління сформували сумнівні орієнтири реалізації 

процесу інноваційності.  

Для ефективного інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах цифрових трансформацій необхідно створити 

організаційно-економічні механізми, які будуть стимулювати весь процес 

створення інноваційного товару чи послуги. Потрібна зацікавленість у 

інноваційно-орієнтованому розвитку інституційних органів державного та 

місцевого самоврядування, а також бізнес-структур, які будуть фінансувати 

інноваційні проєкти, формувати та впроваджувати ефективні інноваційні 

стратегії розвитку і створювати умови для їх реалізації.  
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2.2. Науково-практичні аспекти оцінювання системи управління 

промислових підприємств 

 

 

Умовами інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств є: наявність високого рівня внутрішнього потенціалу, що 

задовольняє виклики зовнішнього середовища; адаптивність підприємства до 

мінливих ринкових умов господарювання; формування стратегічних та 

тактичних цілей; аналіз діяльності підприємств та визначення резервів для їх 

розвитку тощо. Але найголовнішою умовою інноваційно-орієнтованого 

розвитку промислових підприємств є ефективна система управління, яка 

формує підґрунтя до підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Формування методики оцінки системи управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку є підґрунтям для 

продукування ефективних управлінських рішень з урахуванням впливів 

складних динамічних процесів нестабільного ринкового середовища, що 

забезпечить стійкість переходу від однієї стадії розвитку до іншої за 

допомогою використання ефективних методів управління (адаптація, 

гнучкість, компенсація, раннє попередження кризових явищ тощо). 

У сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі питаннями 

формування методики оцінки системи управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку, приділяється значна увага 

таких вчених, як: Дж. Бекаттіні [212], М. Кизим  [87], О. Кузьмін та 

Л. Саталкина [114], А. Маршалл [137], М. Портер [173], В. Прохорова  [176], 

В. Чобіток [192], В. Хаустова [188], Й. Шумпетер [209] та ін. 

В більшості наукових праць недостатньо розкриті питання формування 

методики оцінки системи управління промисловими підприємствами в 

умовах інноваційного розвитку, що потребує подальших науково-

практичних досліджень.  
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Оцінка показників системи управління промислових підприємств 

здійснюється за допомогою методів аналізу та синтезу  для систематизації та 

групування елементів системи управління та методу таксономічного аналізу  

для розрахунку значень інтегральних коефіцієнтів ефективності системи 

управління та готовності промислових підприємств до інноваційно-

орієнтованого розвитку. Це дозволяє обрати варіант побудови системи 

управління промисловим підприємством або виконання певної управлінської 

функції, яка вимагає найменших витрат і є найбільш ефективною з точки 

зору кінцевих ефектів інноваційно-орієнтованого розвитку. Для формування 

системи управління необхідно ідентифікувати непотрібні функції управління, 

які не виконуються з різних причин, визначити ступінь централізації та 

децентралізації функцій управління тощо.  

Формування методики оцінки системи управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку включає наступні етапи 

(рис. 2.8):  

підготовчий етап, під час якого проводиться всебічний огляд стану 

виробництва та управління організацією, в контексті ефективності (зусилля, 

результат), продуктивності (час і результат) та інтенсивності (час і зусилля). 

На цьому етапі формуються соціальна та економічна ефективність від 

інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств; 

інформаційний етап включає в себе збір, систематизацію та тестування 

інформації, визначення показників та їх складових за рахунок застосування 

сукупності методів для дослідження ефективності системи управління 

промисловими підприємствами;  

аналітичний етап є найбільш трудомістким, застосовується для 

проведення аналізу та оцінки ефективності системи управління 

промисловими підприємствами за показниками (фінансово-економічного 

забезпечення, кадрово-перспективного забезпечення, управлінсько-

результативного забезпечення, організаційно-виробничого забезпечення, 

інформаційно-аналітичного забезпечення).  
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Визначення факторів, які формують розвиток промислових підприємств

використання ресурсів фактор часу спрямованість зусиль
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Визначення факторів, які впливають на систему управління  інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств

  

Рис. 2.8. Науково-практичний підхід до оцінки системи управління 

промисловими підприємствами 
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Розраховуються інтегральні показники системи управління 

промисловими підприємствами, які є підґрунтям для формування ефективних 

управлінських рішень щодо інноваційно-орієнтованого розвитку 

промислових підприємств. На цьому етапі використовуються методи аналізу 

(економічний аналіз, порівняння, параметричний, динамічний та інші); 

на дослідницькому етапі визначаються ідеї та способи виконання 

функцій системи управління промисловими підприємствами та проводиться 

попередня оцінка та вибір найбільш цілеспрямованих на інноваційно-

орієнтований розвиток (детермінованість елементів системи управління, 

наявність в системі управління регулюючого параметра, динамічність 

системи управління, наявність в системі управління контролюючого 

параметра, наявність в системі каналів зворотного зв'язку). Складається 

детальний опис кожного з обраних варіантів, проводиться їх порівняльна 

організаційно-економічна оцінка та вибір найбільш ефективних, готується 

проєкт системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком з 

необхідним обґрунтуванням; 

рекомендаційний етап включає в себе визначення факторів, які 

формують розвиток промислових підприємств (глобалізація економіки, 

високий рівень конкуренції, кризові явища, активний розвиток науково-

технічного прогресу, зміна вимог споживачів); визначення факторів, які 

впливають систему управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промисловими підприємствами (використання ресурсів, фактор часу, 

цілеспрямованість зусиль). 

Виконання цих вимог повинно забезпечити умови для ефективного 

рівня функціонування органів управління, оскільки ефективність системи 

управління насамперед залежить від ефективності співпраці між учасниками 

управлінської групи та їх здатності спільно розробляти та реалізовувати 

узгоджені ефективні рішення. Найважливішим елементом ефективної 

системи управління промисловими підприємствами в умовах інноваційного 

розвитку є також робота з проблемами, тобто наскільки добре 
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скоординованою та ефективною є робота управлінської команди, здатною 

працювати над виявленням, аналізом, визначенням пріоритетів та 

вирішенням проблем, уникаючи кризових ситуацій.  

У системах управління детермінізм (перша ознака організації системи) 

проявляється в організації взаємодій між підрозділами органів управління, в 

яких діяльність одного елементу впливає на інші елементи системи.  

Наступною вимогою системи управління промисловими 

підприємствами є динамічність, тобто здатність деякий час залишатися під 

впливом зовнішніх та внутрішніх порушень у незмінному якісному стані. 

Будь-який вплив навколишнього середовища заважає роботі системи, 

намагаючись порушити її. Під впливом зовнішніх і внутрішніх порушень 

система управління промисловими підприємствами кожного рівня повинна 

бути адаптованою, гнучкою та перебудовуватися, пристосовуватися до 

змінних умов.  

Для того, щоб забезпечити ефективні зміни в системі управління 

промисловими підприємствами в умовах змін навколишнього середовища, 

необхідно фіксувати та контролювати факти порушення, мати мінімально 

допустиму інерцію для своєчасного прийняття ефективних управлінських 

рішень відповідно до мінливих умов господарювання.  

Під параметром управління в системі управління інноваційно-

орієнтованим розвитком слід розуміти такий параметр (елемент), за 

допомогою якого можна контролювати роботу всієї системи та окремих її 

компонентів. Таким параметром (елементом) у соціально керованій системі є 

керівник підрозділу на даному рівні. Відповідає за діяльність 

підпорядкованого підрозділу, сприймає контрольні сигнали керівництва 

організації, організовує їх виконання, відповідає за виконання всіх 

управлінських рішень. У той же час керівник повинен мати необхідні 

компетенції, а умови праці повинні забезпечувати виконання завдання.  

В рамках аналітичного етапу запропонованого науково-практичного 

підходу до оцінки системи управління промисловими підприємствами було 
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обрано сукупність вітчизняних промислових підприємств, які представлено в 

табл. 2.5, Дод. В. 

Таблиця 2.5 

Вітчизняні промислові підприємства, які обрані для проведення 

аналізу оцінки системи управління 

Назва промислового 

підприємства 

Скорочена назва 

промислового 

підприємства 

Код 

ЄДРПОУ 

Місце 

знаходження 

Державне підприємство завод 

«Електроважмаш» 
ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
00213121 

просп. Московський, 

299,  

м. Харків 

Приватне акціонерне 

товариство «Харківський 

тракторний завод» 

ПрАТ «ХТЗ» 05750295 
просп. Московський, 

275,  

м. Харків 

Акціонерне товариство 

«Харківський 

машинобудівний завод 

«Світло шахтаря» 

ПАТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
00165712 

вул. Світло Шахтаря, 

4/6,  

м. Харків 

Публічне акціонерне 

товариство «Турбоатом» ПАТ «Турбоатом» 05762269 
просп. Московський, 

199,  

м. Харків 

Акціонерне товариство 

«Дніпровський 

машинобудівний завод» 

АТ «ДМБЗ» 14313332 
вул. Будівельників, 

34, 

 м. Дніпро 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Бердичівський 

машинобудівний завод 

«Прогрес»» 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
00217426 

вул. Європейська, 79 

м. Бердичів, 

Житомирська обл.  

Акціонерне товариство 

«Сумський завод насосного та 

енергетичного 

машинобудування 

«Насосенергомаш»» 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
05785448 

пл. Привокзальна, 

 буд. 1,  

м. Суми 

Публічне акціонерне 

товариство «Смілянський 

машинобудівний завод» 

ПАТ «СМБЗ» 14313725 
вул. Незалежності, 67, 

м. Сміла,  

Черкаська обл. 

Приватне акціонерне 

товариство «Київський 

ремонтно-механічний завод» 

ПрАТ «КРМЗ» 01412710 
вул. Гарматна, 6, 

 м. Київ, 

Приватне акціонерне 

товариство «Одеський 

машинобудівний завод» 

ПрАТ «ОМБЗ» 00165698 
вул. Чорноморського 

козацтва,141, 

м. Одеса 

 

Ринкова економіка супроводжувався низкою криз та інших політичних, 

соціально-економічних явищ, що призводять до кардинальних змін існуючих 

економічних відносин, що призводить до зниження ефективності діяльності 
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вітчизняних промислових підприємств. В цих нових умовах цілі діяльності 

промислових підприємств ґрунтовно повинні змінюються та бути 

інноваційно-адаптивними для виживання на конкурентному середовищі.  

Ефективний розвиток вітчизняних промислових підприємств прямо 

пропорційно залежить від формування системи управління, яку необхідно 

оцінювати за наступними напрямами (рис. 2.9): фінансово-економічне 

забезпечення; кадрово-перспективне забезпечення; управлінсько-

результативне забезпечення; організаційно-виробниче забезпечення; 

інформаційно-аналітичне забезпечення. 
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забезпечення
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забезпечення
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виробничого 
забезпечення 

(OV)

Показники
управлінсько-

результативного 
забезпечення

(UR)

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток

Чистий фінансовий результат (прибуток, 

збиток)

Середня кількість працівників 

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Незавершене капітальне інвестування

Інші фінансові інвестиції

Власний капітал

Основні засоби 

Оборотні активи 

Собівартість

Нематеріальні активи

Довгострокові зобов’язання
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Рис. 2.9. Показники та складові до оцінки системи управління 

промисловими підприємствами 

 

Аналіз та оцінка показників системи управління промислових 

підприємств за 2015-2019 рр. наведено в табл. 2.6- 2.10. [10] 
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Таблиця 2.6 

Показники фінансово-економічного забезпечення промислових 

підприємств 
Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 
Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. (FE1) 

ДП «Завод 
«Електроважмаш» 

1897274 1539032 1437322 2382934 1894734 1830259 2 

ПрАТ «ХТЗ» 513280 222845 713342 623612 770259 568668 5 

АТ «ХМЗ «Світло 
шахтаря» 

400215 695268 872153 1132614 1341269 888304 4 

ПАТ «Турбоатом» 2694253 2166943 2377533 2615427 2822845 2535400 1 

ПАТ «ДМБЗ» 68811 52582 60119 78325 75 391 67046 7 

ТОВ «БМБЗ 
«Прогрес»» 

94870 139658 210470 272866 359055 215384 6 

АТ «СЗНЕМБ 
«Насосенергомаш»» 

1193407 1179993 1129151 1298638 1461210 1252480 3 

ПАТ «СМБЗ» 26283 24601 41761 37725 38888 33852 8 

ПАТ «КРМЗ» 2600 3895 5650 6097 4604 4569 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 18024 34207 30770 41821 29731 30911 9 

Валовий прибуток, тис. грн. (FE2) 

ДП «Завод 
«Електроважмаш» 

261 000 265176 252235 317150 113318 236970 3 

ПрАТ «ХТЗ» -13228 -64942 128018 49932 160475 52051 6 

АТ «ХМЗ «Світло 
шахтаря» 

110260 86083 106429 239103 297606 167896 4 

ПАТ «Турбоатом» 1466860 1054811 1321424 1232903 1232903 1261780 1 

ПАТ «ДМБЗ» 13427 6500 7101 7335 9 325 8738 9 

ТОВ «БМБЗ 
«Прогрес»» 

32709 48343 50190 62858 101369 59094 5 

АТ «СЗНЕМБ 
«Насосенергомаш»» 

370225 356874 294692 303108 236673 312314 2 

ПАТ «СМБЗ» 8203 7439 15905 9227 12073 10569 8 

ПАТ «КРМЗ» 112 872 1463 1226 400 815 10 

ПрАТ «ОМБЗ» -1569 6211 1084 42352 30224 15660 7 

Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток), тис. грн. (FE3) 

ДП «Завод 
«Електроважмаш» 

-121295 6334 8547 4135 24315 -15593 7 

ПрАТ «ХТЗ» -218050 -667357 203061 -81380 71798 -138386 10 

АТ «ХМЗ «Світло 
шахтаря» 

-37948 -37254 -62460 36537 -479950 -116215 9 

ПАТ «Турбоатом» 1632751 1065328 710420 764275 764275 987410 1 

ПАТ «ДМБЗ» -6084 -3689 -15463 -19608 - 39 029 -16775 8 

ТОВ «БМБЗ 
«Прогрес»» 

-21952 9146 2149 -11354 19980 -406 5 

АТ «СЗНЕМБ 
«Насосенергомаш»» 

137819 129776 114269 2388 102508 97352 2 

ПАТ «СМБЗ» 194 -607 3149 -2463 2040 463 4 

ПАТ «КРМЗ» -307 531 964 1207 1047 688 3 

ПрАТ «ОМБЗ» -10230 -9261 -11929 -9295,4 -17078,4 -11559 6 
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Результати проведено аналізу показників фінансово-економічного 

забезпечення промислових підприємств свідчать про те, що підприємство 

ПАТ «Турбоатом» має найвищий рівень чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід, що визначається за рахунок 

вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт? податків і 

зборів тощо [250]) за період 2015-2019 рр., відповідно за результатами 

ранжування займає перше місце. Найнижчий показник рівня чистого доходу 

від реалізації продукції за період 2015-2019 рр. має ПАТ «КРМЗ».  

Результати аналізування валового прибутку (загальна сума прибутку 

отримана підприємством від підприємницької діяльності. Визначається як 

різниця між виручкою і собівартістю цієї продукції [250]) за період 2015-

2019 рр. свідчать про те, що ПАТ «Турбоатом» має найвищий рівень 

валового прибутку, відповідно за результатами ранжування займає перше 

місце. Найнижчий показник рівня валового прибутку за період 2015-2019 рр. 

має ПАТ «КРМЗ».  

Лідером за показником чистого фінансового результату (прибуток, 

збиток) (чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними 

видами доходів та витрат підприємства за звітний період [250]) є також 

ПАТ «Турбоатом», а останнє місце займає ПрАТ «ХТЗ», яке має найбільший 

рівень збитку, але ситуація за останні роки почала налагоджуватися, у зв’язку 

з тим, що це промислове підприємство увійшло з 2016 року до складу DCH 

(фінансово-промислова група України) та отримало значні інвестиції 

направлені на інноваційно-орієнтований розвиток. 

 

Таблиця 2.7 

Показники кадрово-перспективного забезпечення промислових 

підприємств 
Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 
Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня кількість працівників промислових підприємств, осіб (КР1) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
5588 4804 4307 3972 3751 4484 1 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПрАТ «ХТЗ» 2828 2828 1603 1603 1123 1997 4 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
1506 1703 1980 1934 1934 1811 5 

ПАТ «Турбоатом» 4699 3708 3501 3469 3463 3768 2 

ПАТ «ДМБЗ» 196 184 119 118 105 144 9 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
949 949 992 1023 1023 987 6 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
2773 2719 2857 2520 2310 2636 3 

ПАТ «СМБЗ» 272 227 218 218 151 217 7 

ПАТ «КРМЗ» 45 43 43 43 32 41 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 157 193 151 150 142 159 8 

Витрати на оплату праці, тис. грн. (КР2) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
274192 249992 268833 346939 378905 303772 2 

ПрАТ «ХТЗ» 127006 63407 91787 120905 101589 100939 5 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
91349 144848 215129 281575 327297 212040 4 

ПАТ «Турбоатом» 294826 247507 325726 415781 512866 359341 1 

ПАТ «ДМБЗ» 7784 7572 6589 7022 8 213 7436 9 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
38406 40937 73782 104597 102496 72044 6 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
228102 233089 274461 314990 320904 274309 3 

ПАТ «СМБЗ» 8560 8008 12211 12902 10030 10342 8 

ПАТ «КРМЗ» 1959 2217 3169 4190 4116 3130 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 9964 12256 13498 20268 21502 15498 7 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн. (КР3) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
102 952 60520 65206 76498 83094 71330 2 

ПрАТ «ХТЗ» 59720 18652 23432 26731 25878 30883 5 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
27405 27407 40850 53480 64324 42693 4 

ПАТ «Турбоатом» 111708 53529 70040 87879 113261 87283 1 

ПАТ «ДМБЗ» 2617 1531 1305 1373 1598 1685 9 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
38406 10854 15558 22275 21943 21807 6 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
64265 53868 55596 62448 65464 60328 3 

ПАТ «СМБЗ» 2238 1705 2432 3097 2511 2397 8 

ПАТ «КРМЗ» 701 460 648 782 786 675 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 2555 2696 2970 6081 6451 4151 7 

 

Результати аналізування показників кадрово-перспективного 

забезпечення промислових підприємств свідчать про те, що за середньою 

кількістю працівників промислових підприємств перше місце займає 
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ДП «Завод «Електроважмаш», чисельність працівників у 2019 р. склала 

3751 чол, але за розглянутий період має значне зниження, в порівнянні з 2015 

р. зниження склало 32,87%, що негативно впливає на діяльність 

промислового підприємства.  

Найменшу чисельність має підприємство ПАТ «КРМЗ», у 2019 р. 

склала 32 чол., в порівнянні з 2015 р. зниження склало 28,89%. 

Збільшення працівників за розглянутий період 2015-2019 рр. відбулося 

лише на АТ «ХМЗ «Світло шахтаря» та ТОВ «БМБЗ «Прогрес». 

Витрати на оплату праці найвищій рівень має ПАТ «Турбоатом», 

ДП «Завод «Електроважмаш» та АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш», а 

найнижчі показники на промислових підприємствах ПАТ «ДМБЗ» та 

ПАТ «КРМЗ». 

Значне підвищення витрат на оплату праці пов’язано зі зростанням 

мінімального розміру заробітної плати (на 1 січня 2015 р. – 1218 грн., на 

1 січня 2019 р. – 4173 грн., відповідно підвищення відбулося на 242%). 

Відповідно, відрахування на соціальні заходи (відрахування на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на 

індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші 

соціальні заходи [250]), які безпосередньо залежать від витрат на оплату 

праці мали тенденцію до збільшення протягом розглянутого періоду. 

 

Таблиця 2.8 

Показники управлінсько-результативного забезпечення промислових 

підприємств 

Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 
Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Власний капітал, тис. грн. (UR1) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
312345 271317 277959 265195 109472 247258 4 

ПрАТ «ХТЗ» 225424 -446358 -283718 -396617 266079 -127038 10 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
838932 801773 739312 644233 140722 632994 3 

 

 



107 

Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Турбоатом» 3774128 3374477 5371560 5586863 5361073 4693620 1 

ПАТ «ДМБЗ» 39531 35842 51047 31373 -21 016 27355 6 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
20689 59491 50603 61957 70067 52561 5 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
870467 979227 1094117 1096505 1199013  1047866 2 

ПАТ «СМБЗ» 22963 21911 23 399  20 935 22627 22367 7 

ПАТ «КРМЗ» 3362 3893 4829 6026 7047 5031 8 

ПрАТ «ОМБЗ» 2546 -6715 -20257 -29552 8420 -9112 9 

Незавершене капітальне інвестування, тис. грн. (UR2) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
48139 43690 44990 55499 41216 46707 1 

ПрАТ «ХТЗ» 24075 19023 0 3136 0 9247 4 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
3543 5488 6454 4145 21304 8187 5 

ПАТ «Турбоатом» 55328 18232 22886 17118 17547 26222 3 

ПАТ «ДМБЗ» 0 0 0 0 0 0 9 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
0 0 0 564 227 158 7 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
24920 19793 25283 48509 40099 31721 2 

ПАТ «СМБЗ» 0 0 0 0 0 0 9 

ПАТ «КРМЗ» 19 0 139 139 139 87 8 

ПрАТ «ОМБЗ» 36 154 1354 2614 2359 1303 6 

Інші фінансові інвестиції, тис. грн. (UR3) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
9186 1047 523 0 0 2151 3 

ПрАТ «ХТЗ» 78776 111480 128191 0 61344 75958 1 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
96 0 0 0 0 19 7 

ПАТ «Турбоатом» 0 0 0 0 0 0 9 

ПАТ «ДМБЗ» 225 225 413 225 225 263 5 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
8676 8664 8664 8664 8664 8666 2 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
26 26 26 26 26 26 6 

ПАТ «СМБЗ» 1 1 1 1 1 1 8 

ПАТ «КРМЗ» 350 350 350 350 350 350 4 

ПрАТ «ОМБЗ» 0 0 0 0 0 0 9 

 

Аналізування показників управлінсько-результативного забезпечення 

промислових підприємств за 2015-2019 рр. свідчить про те, що власний 
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капітал (це кошти, втілені в необоротні та оборотні активи для 

започаткування та продовження господарської діяльності [250]) має 

найбільший розмір ПАТ «Турбоатом», а найменший розмір на 

промисловому підприємстві ПрАТ «ХТЗ» за середнім показником, але 

реальна ситуація свідчить про покращення ситуації на цьому підприємстві 

у 2019 році. 

Найбільший розмір незавершеного капітального інвестування 

(витрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів 

основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення 

об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними 

інвестиціями [250]) має промислове підприємство ДП «Завод 

«Електроважмаш», відсутнє повністю незавершене капітальне 

інвестування на ПАТ «ДМБЗ» та ПАТ «СМБЗ» за розглянутий період 

2015-2019 рр. 

Найбільший розмір інших фінансових інвестицій (інвестиції, 

терміном менше одного року (крім еквівалентів грошових коштів) [250]) 

має промислове підприємство ПрАТ «ХТЗ» - 61344 тис. грн. у 2019 р., а 

відсутні вони на промислових підприємствах ПАТ «Турбоатом» та 

ПрАТ «ОМБЗ». 

 

Таблиця 2.9 

Показники організаційно-виробничого забезпечення промислових 

підприємств 

Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 
Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основні засоби промислових підприємств, тис. грн. (OV1) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
277422 244633 222726 212272 203606 232132 4 

ПрАТ «ХТЗ» 79338 781250 738435 719219 747696 613188 2 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
274610 220819 207143 192830 186008 216282 5 
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Продовження табл. 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Турбоатом» 500392 495679 2452817 2245196 2087275 1556272 1 

ПАТ «ДМБЗ» 42222 37256 66280 63907 45 969 51127 6 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 44541 41890 42496 47321 51153 45480 7 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
543438 552712 562203 570542 627338 571247 3 

ПАТ «СМБЗ» 15810 15616 15 664  15 550 17953 16119 9 

ПАТ «КРМЗ» 1529 2139 2160 2144 2313 2057 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 27338 28681 28756 29955,4 33160,2 29578 8 

Оборотні активи промислових підприємств, тис. грн. (OV2) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
944525 991917 1412907 1423681 1289814 1212569 2 

ПрАТ «ХТЗ» 14314 148562 318496 526701 455501 292715 5 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
1117461 1295857 1302893 1166110 753019 1127068 3 

ПАТ «Турбоатом» 4209535 3115586 2940658 3541662 4181042 3597697 1 

ПАТ «ДМБЗ» 149210 176614 181504 170880 173 823 170406 6 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 63772 124011 224255 235152 120644 153567 7 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
739040 787751 923395 1114701 1444974 1001972 4 

ПАТ «СМБЗ» 6626 5300 9 685  9 674 14598 9177 9 

ПАТ «КРМЗ» 1962 2245 2859 4271 6114 3490 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 26924 43644 42974 43781,9  45724,8 40610 8 

Собівартість, тис. грн. (OV3) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
2347654 1509107 1713930 2428905 1513051 1902529 10 

ПрАТ «ХТЗ» 578204 236073 819313 699402 750487 616696 6 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
289955 788142 920467 1111123 1145416 851021 7 

ПАТ «Турбоатом» 1505221 964158 1712320 1900898 2441941 1704908 9 

ПАТ «ДМБЗ» 46039 64733 78591 100954 118 512 81766 4 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 118416 132339 249617 328393 280839 221921 5 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
971294 1014828 1071003 1284838 1297330 1127859 8 

ПАТ «СМБЗ» 29623 27893 41 675 41 944 39608 34767 2 

ПАТ «КРМЗ» 6385 7799 9647 10549 10367 8949 1 

ПрАТ «ОМБЗ» 28769 41161 42796 37460 30635 36164 3 

 

Результати аналізування показників організаційно-виробничого 

забезпечення промислових підприємств свідчать про те, що найбільший 

розмір основних засобів (сукупність матеріально-речових цінностей, що 
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діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального 

виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово 

зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом [250]) промислових 

підприємств має промислове підприємство ПАТ «Турбоатом» (у 2019 р. – 

2087275 тис. грн.), а за результатами ранжування найменше значення цього 

показника має промислове підприємство ПАТ «КРМЗ» (у 2019 р. – 

2313 тис. грн.). 

Найбільший розмір оборотних активів (грошові кошти та їх 

еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу [250]) має промислове підприємство 

ПАТ «Турбоатом» (4181042 тис. грн. у 2019 р.), а найменший розмір має 

промислове підприємство ПАТ «КРМЗ» (6114 тис. грн. у 2019 р.). 

Собівартість (виражені в грошовій формі поточні витрати на 

виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Включає витрати 

матеріалізованої та живої праці; є важливим кількісним показником, що 

характеризує діяльність підприємства [250]) на промислових підприємствах 

залежить від обсягів виробництва, максимальний розмір собівартості 

спостерігається на промисловому підприємстві ДП «Завод «Електроважмаш» 

(1902529 тис. грн. за 2019 р.), а мінімальний розмір ПАТ «КРМЗ» (8949 тис. 

грн. у 2019 р.). 

 

Таблиця 2.10 

Показники інформаційно-аналітичного забезпечення промислових 

підприємств 

Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 

Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Нематеріальні активи, тис. грн. (IA1) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
3105 1209 560 576 194 1129 4 

ПрАТ «ХТЗ» 1502 1209 1099 1603 622 1207 3 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
119 431 2708 4791 5853 2780 2 
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Продовження табл. 2.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАТ «Турбоатом» 235 138 94 3301 1268 1007 5 

ПАТ «ДМБЗ» 3 4 4 3 2 3 10 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 201 146 442 853 822 493 6 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
15333 31025 34446 62702 54891 39679 1 

ПАТ «СМБЗ» 58 56 45 35 161 71 7 

ПАТ «КРМЗ» 8 8 8 8 8 8 9 

ПрАТ «ОМБЗ» 27 26 26 26 26 26 8 

Довгострокові зобов’язання, тис. грн. (IA2) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
1313 0 0 60 222 319 2 

ПрАТ «ХТЗ» 195100 206477 1213190 183553 266079 412880 10 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
33010 27087 24297 24027 45279 30740 7 

ПАТ «Турбоатом» 45160 37244 308015 253074 201258 168950 9 

ПАТ «ДМБЗ» 38827 33805 51047 4131 1952 25952 6 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 19959 24777 18930 20646 21348 21132 5 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
113662 147414 149472 49150 44189 100777 8 

ПАТ «СМБЗ» 657 168 1505  1083 794 841 3 

ПАТ «КРМЗ» 3 3 0 0 0 1 1 

ПрАТ «ОМБЗ» 13396 16905 18879 18879 19130 17438 4 

Поточні зобов’язання, тис. грн. (IA3) 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
1025044 1011510 1289832 1503170 1425286 1250968 9 

ПрАТ «ХТЗ» 629319 1314939 281925 1473539 1373745 1014693 8 

АТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
532253 704366 765555 715154 786380 700742 7 

ПАТ «Турбоатом» 999674 1326885 1546596 1715526 1857228 1489182 10 

ПАТ «ДМБЗ» 119009 33805 16686 204429 245 263 123838 4 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 76735 90606 211931 236154 105367 144159 5 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
340255 264858 301967 652019 936316 499083 6 

ПАТ «СМБЗ» 2941 2534 4 834  7 452 9989 5550 2 

ПАТ «КРМЗ» 554 874 823 1116 2007 1075 1 

ПрАТ «ОМБЗ» 39453 49108 74488 87024 108788 71772 3 

 

Аналізування показників інформаційно-аналітичного забезпечення 

промислових підприємств свідчить про те, що максимальний розмір 
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нематеріальних активів має АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш»» (54891 тис. 

грн. у 2019 р.), а мінімальний розмір ПАТ «ДМБЗ» (3 тис. грн.. у 2019 р.). 

Відсутні довгострокові зобов’язання на промисловому підприємстві 

ПАТ «КРМЗ», а максимальний розмір має промислове підприємство 

ПрАТ «ХТЗ» (412880 тис. грн. у 2019 р.). 

Максимальний розмір поточних зобов’язань має промислове 

підприємство ПАТ «Турбоатом» (1489182 тис. грн. у 2019 р.), а мінімальній 

розмір має ПАТ «КРМЗ» (1075 тис. грн. у 2019 р.). 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що із обраної 

сукупності промислових підприємств більша частина знаходиться в 

кризовому стані, що пов’язано з неефективною системою управління, 

негативним впливом зовнішнього середовища (мезо - , макро- та 

мікрорівня). 

До лідируючих промислових підприємств за результатами 

ранжування можна віднести: ПАТ «Турбоатом»; ДП «Завод 

«Електроважмаш», АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» та ПАТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря». 

Відповідно, промисловим підприємствам необхідно розробляти 

заходи інноваційного напрямку, які забезпечать адаптацію їх діяльності до 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Для виходу із кризи, в 

якій опинились більшість вітчизняних промислових підприємств, необхідно 

виявити причини, формувати ефективну систему управління та 

використовувати механізми щодо усунення і забезпечення стабільного 

інноваційно-орієнтованого розвитку. 

Найважливішим інструментом для стабільності промислових 

підприємств є постійний аналіз та врахування взаємного впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на основі визначення етапів 

проведення інтегрального оцінювання показників системи управління 

промисловими підприємствами, які нададуть можливість визначити вектори 

інноваційно-орієнтованого подальшого розвитку (рис.2.10). 
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де FE – показники фінансово-економічного забезпечення
     KP – показники кадрово-перспективного забезпечення
     UR – показники управлінсько-результативного забезпечення

     OV – показники організаційно-виробничого забезпечення 
     IA - показники інформаційно-аналітичного забезпечення

5 FE IAOVURKPІСУП 

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Етап 6

 

Рис. 2.10. Етапи проведення інтегральної оцінки показників системи 

управління промисловими підприємствами 

 

Формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промисловими підприємствами є універсальною властивістю економічних, 

соціальних та технічних систем і проявляється в їх здатності стабільно 

виконувати свої функції, коли змінюються масштаби та напрями впливу 
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зовнішніх та внутрішніх факторів. Це формує здатність функціонувати та 

досягати поставлених стратегічних і тактичних цілей, взаємодіючи із 

мінливим зовнішнім середовищем, зберігаючи або адекватно змінюючи 

свою діяльність. 

Результати розрахунку інтегральних показників оцінки системи 

управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр. наведено в 

табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Інтегральні показники оцінки системи управління промисловими 

підприємствами за 2015-2019 рр. (коеф. вимір) 

Назва промислового 

підприємства 

Роки Середнє 

значення 
Ранг 

2015 2016 2017 2018 2019 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
0,477 0,533 0,630 0,542 0,537 0,544 4 

ПрАТ «ХТЗ» 0,368 0,405 0,398 0,412 0,463 0,409 6 

ПАТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
0,567 0,640 0,653 0,525 0,534 0,584 3 

ПАТ «Турбоатом» 0,678 0,824 0,767 0,779 0,688 0,747 1 

ПАТ «ДМБЗ» 0,298 0,309 0,376 0,350 0,356 0,338 9 

ТОВ «БМБЗ 

«Прогрес»» 
0,414 0,413 0,496 0,398 0,422 0,429 5 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
0,772 0,738 0,769 0,691 0,712 0,736 2 

ПАТ «СМБЗ» 0,291 0,346 0,389 0,345 0,336 0,341 8 

ПАТ «КРМЗ» 0,371 0,383 0,307 0,313 0,299 0,335 10 

ПрАТ «ОМБЗ» 0,278 0,328 0,391 0,439 0,389 0,365 7 

 

Динаміка результатів розрахунку інтегральних показників оцінки 

системи управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр. 

наведено на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Динаміка результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр. 

 

Розподіл промислових підприємств за середнім значенням 

інтегральних показників оцінки системи управління наведено на рис. 2.12. 

 

 
 

Рис. 2.12. Розподіл промислових підприємств за середнім значенням 

інтегральних показників оцінки системи управління 
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Результати дослідження свідчать про те, що промислові 

підприємства мають нестабільний рівень розвитку, на  який впливають 

внутрішні та зовнішні фактори. Активна цифровізація економіки вимагає 

від керівництва промислових підприємств формувати інноваційні 

орієнтири розвитку для підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна сказати, що 

ефективна система управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств направлена на здатність бути гнучкими та мати 

довгострокову стійкість до впливу факторів навколишнього середовища в 

короткостроковій та довгостроковій перспективі, що забезпечує 

трансформацію промислових підприємств до якісних перетворень, 

адаптованих до цих впливів. 

Ефективний розвиток вітчизняних промислових підприємств прямо 

пропорційно залежить від формування системи управління, яку оцінено за 

наступними напрямами: фінансово-економічне забезпечення; кадрово-

перспективне забезпечення; управлінсько-результативне забезпечення; 

організаційно-виробниче забезпечення; інформаційно-аналітичне 

забезпечення. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що із обраної 

сукупності промислових підприємств більша частина знаходиться в 

кризовому стані, що пов’язано з неефективною системою управління, 

негативним впливом зовнішнього середовища (мезо - , макро- та 

мікрорівня). 

В результаті дослідження розраховано інтегральні показники системи 

управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр., які свідчать 

про те, що активна цифровізація економіки вимагає від керівництва 

промислових підприємств формувати інноваційні орієнтири розвитку для 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 
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2.3 Діагностика інноваційно-орієнтованих аспектів розвитку 

промислових підприємств  

 

 

В глобалізаційних умовах для досягнення високого технологічного 

рівня промислові підприємства стикаються з проблемою переходу до 

зростання конкурентоспроможності шляхом розробці та впровадженню 

інновацій. Відновлення у багатьох економічних системах має 

перманентно-інтенсивний вектор розвитку, який заснований на 

використанні нових досягнень науки і техніки на кожному своєму циклі. 

Процес розширеного відтворення почали ототожнювати з інноваційним 

типом розвитку, а саме відтворення стало називатися інноваційно-

орієнтованим. 

Визначення підходу до інноваційно-орієнтованого розвитку базується 

на сукупності характерних ознак, які при окремому використанні відносяться 

до організованих процесів управління промисловими підприємствами. 

Однією характерною особливістю інноваційно-орієнтованого розвитку є 

поєднання функцій управління промисловими підприємствами. Деякі 

принципи стосуються організації інноваційно-орієнтованого розвитку та 

включають організаційну складову, підвищення відповідальності та 

комунікації самих співробітників. Таким чином, проєкт інноваційно-

орієнтованого розвитку - це не лише форма дії, події чи завдання, а й, з 

організаційної точки зору, специфічна організаційна структура, яка так чи 

інакше вписується у структуру підприємства, що його здійснює. Водночас 

слід розуміти, що використання проектного менеджменту доцільно за певних 

умов (складність, складність, трудомісткість, важливість завдання, що 

лежить в основі проекту, досить висока вартість його реалізації тощо) та 

результат його застосування повинно перевищувати відповідні витрати, що 

вимагає створення додаткових структурних підрозділів на промисловому 

підприємстві або використання більш складних проектних та матричних 
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структур в управлінні, збільшення організаційної складності управління має 

бути виправданим. 

Фактори ефективності підходу до проектування та організації 

інноваційно-орієнтованого розвитку на промисловому підприємстві: 

стратегічний (організовує повсякденну діяльність для виконання 

поставлених завдань, встановлюючи міст між стратегічним та оперативним 

управлінням інноваційно-орієнтованим розвитком на промислових 

підприємствах); 

економічний (забезпечує більш ефективне розподіл ресурсів, 

зосереджуючи їх на найважливіших завданнях промислового підприємства, 

запобігає розсіюванню коштів, відкриваються внутрішні резерви, 

посилюється контроль за витратами направленими на інноваційно-

орієнтований розвиток); 

організаційний (забезпечує зосередженість на корпоративних цілях, 

обмежує можливість непослідовних, взаємно суперечливих дій); 

мотивація (інтерес колективів та виконавців до кінцевих результатів 

зростає; чутливість та цілеспрямованість у виконанні професійних функцій 

зростає завдяки чіткішим уявленням про власний внесок у запланований 

результат інноваційно-орієнтованого розвитку);  

консолідація (забезпечує правильність прийнятих рішень завдяки 

спільним зусиллям фахівців, зменшує ймовірність суб’єктивності та 

службових зловживань при інноваційно-орієнтованому розвитку); 

комунікативна (сприяє формуванню комунікації, що виходить за межі 

структурних поділів у результаті спільної роботи над проєктом інноваційно-

орієнтованому розвитку, сприяє обміну досвідом, покращує мікроклімат, 

створює умови для формування команди); 

структурний (пов'язаний зі створенням нових структур та проєктних 

команд щодо інноваційно-орієнтованого розвитку; проєкт служить 

формальною презентацією міжфункціональних (горизонтальних) зв'язків. 
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Ведення бізнесу на основі проектного підходу інноваційно-орієнтованого 

розвитку сприяє більш чіткому визначенню цілей та критеріїв їх досягнення, 

оптимізації ресурсів, виявленню ризиків, більш детальному контролю процесу 

впровадження проєкту, що в цілому дозволяє підвищити ефективність бізнес-

процесів забезпечити конкурентну перевагу в контексті стратегічних змін. 

Зарубіжний досвід показує, що підхід до проєктування є ефективним 

інструментом, що дозволяє вирішувати стратегічні проблеми в умовах 

постійних змін, а також усунути деякі недоліки, властиві ринковій економіці. 

У ході дослідження за результатами розрахунку інтегральних 

показників оцінки системи управління промисловими підприємствами та за 

допомогою графоаналітичної моделі потенціалу підприємства проведено 

оцінку потенційних можливостей підприємства до впровадження заходів 

направлених на інноваційно-орієнтований розвиток. 

Графоаналітична модель потенціалу підприємства дозволяє системно 

встановити кількісні та якісні зв’язки між різновекторними напрямами 

потенціалу промислових підприємств, рівень їх розвитку, що буде 

підґрунтям до продукування своєчасних управлінських рішень направлених 

на інноваційно-орієнтований їх розвиток. За допомогою використання даної 

моделі можна враховувати існуючі проблеми при формуванні системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

Алгоритм графоаналітичної моделі потенціалу промислового 

підприємства полягає у наступному [178]: 

1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), де в рядках записані 

номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях - назви промислових 

підприємств, які аналізуються (j = 1,2,3,..., m). 

2. За кожним показником закріплюється оптимальне значення при 

урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування 

промислових підприємств з визначенням відповідного показника. 

3. Для кожного промислового підприємства знаходимо суму місць (Рj), 

отриманих у ході ранжування, за формулою: 
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4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у 

довжину вектора, що створює квадрат потенціалу промислового 

підприємства.  

Квадрат потенціалу промислових підприємств має чотири зони 

(фінансово-економічного забезпечення, кадрово-перспективного 

забезпечення, управлінсько-результативного забезпечення, організаційно-

виробничого забезпечення) - (k), які застосовані в розглянутій системі 

показників, та чотири вектори (В), які формують його. 

Довжину вектора, який створює квадрат потенціалу промислових 

підприємств (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за формулою: 
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5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу 

промислових підприємств, який є підґрунтям для управлінських рішень щодо 

формуванні системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств. 

Перший вектор квадрату потенціалу промислових підприємств 

характеризує фінансово-економічного забезпечення, другий вектор 

характеризує кадрово-перспективного забезпечення, третій вектор – 

управлінсько-результативного забезпечення, четвертий вектор - 

організаційно-виробничого забезпечення». 

Вихідні дані для розрахунку та побудови квадратів потенціалу 

промислових підприємств обрано за результатами розрахунку інтегральних 

показників оцінки системи управління промисловими підприємствами за 

2019 рік, що наведено в табл. 2.12 – 2.16. 
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Таблиця 2.12 

Потенціал фінансово-економічного забезпечення промислових 

підприємств 
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1 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), тис. 

грн. (FE1) 

1,2 1894734 770259 1341269 2822845 75 391 359055 1461210 38888 4604 29731 

   2 5 4 1 7 6 3 8 10 9 

2 

Валовий 

прибуток, тис. 

грн. (FE2) 

1,15 113318 160475 297606 1232903 9 325 101369 236673 12073 400 30224 

   5 4 2 1 9 6 3 8 10 7 

3 

Чистий 

фінансовий 

результат 

(прибуток, 

збиток), тис. 

грн. (FE3) 

1,25 24315 71798 -479950 764275 -39 029 19980 102508 2040 1047 
-

17078,4 

   4 3 10 1 9 5 2 6 7 8 

 

 Таблиця 2.13 

Потенціал кадрово-перспективного забезпечення промислових 

підприємств 
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п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Середня 
кількість 
працівників 
промислових 
підприємств, 
осіб (КР1) 

1,2 3751 1123 1934 3463 105 1023 2310 151 32 142 

    1 5 4 2 9 6 3 7 10 8 
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Продовження табл. 2.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Витрати на 
оплату праці, 
тис. грн. (КР2) 

1,25 378905 101589 327297 512866 8 213 102496 320904 10030 4116 21502 

    2 6 3 1 9 5 4 8 10 7 

3 

Відрахування 
на соціальні 
заходи, тис. 
грн. (КР3) 

1,05 83094 25878 64324 113261 1598 21943 65464 2511 786 6451 

    2 5 4 1 9 6 3 8 10 7 

 

Таблиця 2.14 

Потенціал управлінсько-результативного забезпечення промислових 

підприємств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Власний капітал, 
тис. грн. (UR1) 

1,1 109472 266079 140722 5361073 -21 016 70067 1199013 22627 7047 8420 

   4 2 5 1 7 6 3 9 10 8 

2 

Незавершене 
капітальне 
інвестування, 
тис. грн. (UR2) 

1,1 1289814 455501 753019 4181042 173 823 120644 1444974 14598 6114 45724,8 

   3 5 4 1 6 7 2 9 10 8 

3 

Інші фінансові 
інвестиції, тис. 
грн. (UR3) 

1,05 1513051 750487 1145416 2441941 118 512 280839 1297330 39608 10367 30635 

   2 5 4 1 7 6 3 8 10 9 

 

Таблиця 2. 15 

Потенціал організаційно-виробничого забезпечення промислових 

підприємств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Основні засоби 
промислових 
підприємств, 
тис. грн. (OV1) 

1,1 203606 747696 186008 2087275 45 969 51153 627338 17953 2313 33160,2 
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Продовження табл. 2.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   4 2 5 1 7 6 3 9 10 8 

2 

Оборотні активи 

промислових 

підприємств, 

тис. грн. (OV2) 

1,1 1289814 455501 753019 4181042 173 823 120644 1444974 14598 6114 45724,8 

   3 5 4 1 6 7 2 9 10 8 

3 
Собівартість, 

тис. грн. (OV3) 
1,0

5 
1513051 750487 1145416 2441941 118 512 280839 1297330 39608 10367 30635 

   2 5 4 1 7 6 3 8 10 9 

 

Таблиця 2.16 

Потенціал інформаційно-аналітичного забезпечення промислових 

підприємств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Нематеріальні 

активи, тис. грн. 

(IA1)) 

1,1 194 622 5853 1268 2 822 54891 161 8 26 

   6 5 2 3 10 4 1 7 9 8 

2 

Довгострокові 

зобов’язання, 

тис. грн. (IA2) 

1,1 222 266079 45279 201258 1952 21348 44189 794 0 19130 

   9 1 3 2 7 5 4 8 10 6 

3 

Поточні 

зобов’язання, 

тис. грн. (IA3) 

1,05 1425286 1373745 786380 1857228 245 263 105367 936316 9989 2007 108788 

   2 3 5 1 6 8 4 9 10 7 

 

 

За допомогою графоаналітичної моделі потенціалу промислового 

підприємства проведено розрахунки для побудови багатокутника потенціалу 

промислового підприємства ДП «Завод «Електроважмаш» для виявлення 

резервів інноваційно-орієнтованого розвитку. 
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Знайдено суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування для 

підприємства ДП «Завод «Електроважмаш». 

 

1jP  = 1,2 • 2+1,15 • 5+1,25 • 4 = 13,15 

 

2j
P = 1,2 • 1+1,25 • 2+1,05 • 2 = 5,8 

 

3jP = 1,1 • 4 +1,1 • 3+1,05 • 2  = 5,4 

 

4jP = 1,1 • 4+1,1 • 3+1,05 • 2 = 9,8 

 

5jP = 1,1 • 6+1,1 • 9+1,05 • 2 = 18,6 

 

Довжина вектора, що створює багатокутник потенціалу промислового 

підприємства ДП «Завод «Електроважмаш» з метою виявлення резервів для 

інноваційно-орієнтованого розвитку (рис.2.13) становить: 
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Рис.2.13 Багатокутник потенціалу промислового підприємства 

ДП «Завод «Електроважмаш» з метою виявлення резервів для інноваційно-

орієнтованого розвитку 

 

Результати побудови багатокутників потенціалу аналізованих 

промислових підприємств з метою виявлення резервів для інноваційно-

орієнтованого розвитку наведено в Дод. Г. 

Проаналізувавши результати розрахунків та побудови багатокутників 

потенціалу аналізованих промислових підприємств з метою виявлення 

резервів для інноваційно-орієнтованого розвитку, можна зробити 

висновки, що розглянуті промислові підприємства мають різний рівень 

готовності до інноваційно-орієнтованого розвитку.  

Отже, без впровадження системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промисловими підприємствами неможливо 

створити ефективну структуру економіки, яка забезпечить її високу 

конкурентоспроможність. Вирішення цієї проблеми значною мірою 
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залежить від ступеня активізації інноваційно-орієнтованого процесу 

розвитку, формування та впровадження ефективної моделі інноваційної 

економіки тощо. 

Тільки галузі, орієнтовані на інноваційно-орієнтований розвиток, 

засновані на передових досягненнях науки і техніки, можуть створювати 

продукцію, затребувану споживачами, щоб скористатися можливостями, 

які пропонують світові процеси глобалізації. 

Вищезазначене вимагає від учасників бізнесу вжити надзвичайних 

заходів, які виправдовують ефективність регулювання інноваційно-

орієнтованого розвитку та створюють механізми збільшення потенціалу 

промислових підприємств. 

Прискорена динаміка ринкової економіки підтверджує, що проблема 

активізації інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств 

у реальному секторі економіки є недостатньо розвиненою, а створення 

механізмів зростання на основі розробки та реалізації стратегії 

представлено не повністю. 

Це важливо, оскільки теорія інноваційно-орієнтованого розвитку, яка 

стала популярною в урядовому та науковому середовищі, давно 

обговорюється, пояснюючи теоретичні основи та методологічні 

рекомендації для практичного застосування у вдосконаленні механізму 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

За результатами дослідження визначено, що в умовах розвитку 

четвертої промислової революції, появі кіберфізічних комплексів, які 

об'єднані в одну цифрову екосистему, значна роль економічного зростання 
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надається науково-технічного прогресу та інтелектуалізації процесів 

виробництв. Впровадження інноваційних технологій є головним фактором 

ринкової конкуренції, за рахунок підвищення ефективності виробництва та 

підвищення якості товарів та послуг.  

Інноваційно-орієнтований розвиток промислових підприємств 

відіграє головну роль у сучасній економіці. Без розробки та впровадження 

інновацій неможливо забезпечити зростання продуктивних сил і створити 

умови для ефективного розвитку виробництва з урахуванням цифрових 

технологій. 

Сучасна економічна ситуація та невизначеність дозволяють створити 

систему управління ризиками як частину інноваційного проєкту. 

Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у розробці системи 

управління ризиками та постійному моніторингу ризиків в процесі 

розробки та впровадження інноваційних проєктів. 

В умовах невизначеності та підвищеного ризику при розробці 

впровадженні інновацій моделювання інноваційного процесу є необхідною 

умовою для розвитку інноваційного проекту та його реалізації на кожному 

етапі.  

Незважаючи на економічну невизначеність, інноваційні витрати 

зростають і здаються стійкими у світлі поточного економічного циклу.  

Сучасний етап інноваційно-орієнтованого розвитку характеризується 

тим, що саме наука та її досягнення визначають векторні напрямки та 

динаміку економічного зростання, рівень життя населення, рівень 

національної безпеки та стан держави на світовій арені. Економіка, 

заснована на інноваціях та знаннях, має зростаючий стратегічний 

потенціал умовах цифрових трансформацій. 

Стабілізація позицій суб’єктів господарювання, неухильне зростання 

промислового виробництва, як показує досвід розвинутих країн, досягається 

шляхом переведення економіки на інноваційно-орієнтований шлях розвитку, 

заснований на широкому впровадженні результатів наукових досліджень і 
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розробок в напрямку створення сучасних інтенсивних технологій та 

виготовлення високотехнологічних продуктів, які об'єднані в одну цифрову 

екосистему. 

З метою збільшення інновацій у науково-технічній сфері необхідно 

створити організаційно-економічні механізми, які будуть стимулювати весь 

процес створення інноваційного товару чи послуги. Очевидно, що потрібна 

зацікавленість у інноваційно-орієнтованому розвитку інституційних органів 

державного та місцевого самоврядування, а також бізнес-структур, які будуть 

фінансувати інноваційні проєкти, формувати та впроваджувати ефективні 

інноваційні стратегії розвитку і створювати умови для їх реалізації.  

Для ефективного інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах цифрових трансформацій необхідно створити 

організаційно-економічні механізми, які будуть стимулювати весь процес 

створення інноваційного товару чи послуги. Потрібна зацікавленість у 

інноваційно-орієнтованому розвитку інституційних органів державного та 

місцевого самоврядування, а також бізнес-структур, які будуть 

фінансувати інноваційні проєкти, формувати та впроваджувати ефективні 

інноваційні стратегії розвитку і створювати умови для їх реалізації.  

Формування методики оцінки системи управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку є підґрунтям для 

продукування ефективних управлінських рішень з урахуванням впливів 

складних динамічних процесів нестабільного ринкового середовища, що 

забезпечить стійкість переходу від однієї стадії розвитку до іншої за 

допомогою використання ефективних методів управління (адаптація, 

гнучкість, компенсація, раннє попередження кризових явищ тощо). 

Формування методики оцінки системи управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку включає наступні 

етапи (рис. 2.8):  

підготовчий етап, під час якого проводиться всебічний огляд стану 

виробництва та управління організацією, в контексті ефективності 
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(зусилля, результат), продуктивності (час і результат) та інтенсивності (час 

і зусилля). На цьому етапі формуються соціальна та економічна 

ефективність від інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств; 

інформаційний етап включає в себе збір, систематизацію та 

тестування інформації, визначення показників та їх складових за рахунок 

застосування сукупності методів для дослідження ефективності системи 

управління промисловими підприємствами;  

аналітичний етап є найбільш трудомістким, застосовується для 

проведення аналізу та оцінки ефективності системи управління 

промисловими підприємствами за показниками (фінансово-економічного 

забезпечення, кадрово-перспективного забезпечення, управлінсько-

результативного забезпечення, організаційно-виробничого забезпечення, 

інформаційно-аналітичного забезпечення). 

за результатами проведеного дослідження можна сказати, що 

ефективна система управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств направлена на здатність бути гнучкими та мати 

довгострокову стійкість до впливу факторів навколишнього середовища в 

короткостроковій та довгостроковій перспективі, що забезпечує 

трансформацію промислових підприємств до якісних перетворень, 

адаптованих до цих впливів. 

Ефективний розвиток вітчизняних промислових підприємств прямо 

пропорційно залежить від формування системи управління, яку оцінено за 

наступними напрямами: фінансово-економічне забезпечення; кадрово-

перспективне забезпечення; управлінсько-результативне забезпечення; 

організаційно-виробниче забезпечення; інформаційно-аналітичне 

забезпечення. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що із обраної 

сукупності промислових підприємств більша частина знаходиться в 

кризовому стані, що пов’язано з неефективною системою управління, 
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негативним впливом зовнішнього середовища (мезо - , макро- та 

мікрорівня). 

В результаті дослідження розраховано інтегральні показники 

системи управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр., які 

свідчать про те, що активна цифровізація економіки вимагає від 

керівництва промислових підприємств формувати інноваційні орієнтири 

розвитку для підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 

Проаналізувавши результати розрахунків та побудови багатокутників 

потенціалу аналізованих промислових підприємств з метою виявлення 

резервів для інноваційно-орієнтованого розвитку, можна зробити 

висновки, що розглянуті промислові підприємства мають різний рівень 

готовності до інноваційно-орієнтованого розвитку.  

Отже, без впровадження системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промисловими підприємствами неможливо 

створити ефективну структуру економіки, яка забезпечить її високу 

конкурентоспроможність. Вирішення цієї проблеми значною мірою 

залежить від ступеня активізації інноваційно-орієнтованого процесу 

розвитку, формування та впровадження ефективної моделі інноваційної 

економіки тощо. 

Тільки галузі, орієнтовані на інноваційно-орієнтований розвиток, 

засновані на передових досягненнях науки і техніки, можуть створювати 

продукцію, затребувану споживачами, щоб скористатися можливостями, 

які пропонують світові процеси глобалізації. 

Відповідно, це вимагає від учасників бізнесу вжити надзвичайних 

заходів, які виправдовують ефективність регулювання інноваційно-

орієнтованого розвитку та створюють механізми збільшення потенціалу 

промислових підприємств. 

Прискорені динамічні темпи ринкової економіки підтверджує, що 

проблема активізації інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств у реальному секторі економіки є недостатньо розвиненою, а 
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створення механізмів зростання на основі розробки та реалізації стратегії 

представлено не повністю. 

Це важливо, оскільки теорія інноваційно-орієнтованого розвитку, яка 

стала популярною в урядовому та науковому середовищі, давно 

обговорюється, пояснюючи теоретичні основи та методологічні 

рекомендації для практичного застосування у вдосконаленні механізму 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

Основні наукові положення, які подано у даному розділі роботи, 

відображено в наукових працях автора за списком використаної 

літератури [72, 90, 172, 203, 206, 208]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

 

3.1. Концептуальні основи формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств 

 

 

В сучасних умовах господарювання кластерні об’єднання відіграють 

велику роль в процесі інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств, а 

саме: інноваційна активність розподіляється в просторі нерівномірно 

(актуальна інформація і нові знання часто персоніфіковані і найбільш 

швидко передаються через особистий контакт, а кластерні об’єднання 

формують платформу для діалогу між бізнесом, науковими установами та 

державою, що створює умови для ефективної концентрації інноваційно-

креативних ідей та стимулюють їх обмін між працівниками і 

дослідниками); для підтримки інноваційної активності необхідно близьке 

розташування всіх задіяних учасників кластерного об’єднання.  

Функціонування підсистеми управління резервами кластерного 

розвитку вимагає максимального використання сучасних інформаційних 

технологій (телекомунікації, електронна система конференцій, інтегровані 

бази даних, підключені комп’ютерні мережі, експертні системи, електронні 

імітаційні моделі тощо). У той же час необхідно об'єднати інформаційні 

ресурси підприємств, які входять до кластеру та створити інтегровану 

інформаційну систему, яка працює в режимі реального часу, на основі 

об'єктивних даних у всіх сферах кластерної діяльності, даючи можливість 

гнучкої реакції на ринкові зміни. 
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Наукові погляди щодо формування кластерних об’єднань 

представлені на рис.3.1. 

 

Наукові погляди щодо формування кластерних об’єднань 

М. Портер 

це індустріальний комплекс, сформований на базі 

територіальної концентрації мереж спеціалізованих 

постачальників, основних виробників і споживачів, 

пов'язаних технологічним ланцюжком

І.Толенадо і Д.Солье 

це «фільєри» або залежність одного сектора від 

іншого за технологічним рівнем, ґрунтується на 

необхідності створення технологічних зв'язків між 

галузями і секторами для реалізації їх потенційних 

переваг

Е.Дахмен

це сукупність секторів або «блоків розвитку» 

економіки, де основою розвитку є наявність зв'язку 

між здатністю одного сектору розвиватися і 

забезпечувати прогрес в іншому

В. Фельдман 

це диверсифікована сукупність галузей, пов'язаних 

відносинами поставок і придбань, заснованих на 

матриці «витрата-випуск»

 

Рис. 3.1. Наукові погляди щодо формування кластерних об’єднань 

 

Види кластерних об’єднань в процесі інноваційно-орієнтованого 

розвитку підприємств можуть бути: 

сильні кластерні об’єднання (висока внутрішня конкуренція, 

інтенсивна взаємодія в рамках спільних проектів та роботи міжгалузевих 

організацій);  

стійкі кластерні об’єднання (позитивна динаміка всіх елементів 

кластера і їх взаємодії, але, поки що не досягли необхідного інноваційного 

рівня розвитку для отримання впевнених вигод від об'єднання);  
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потенційні кластерні об’єднання (характеризуються нерівномірним 

розвитком структури кластера і слабкістю окремих елементів, проте 

існують чинники, що сприяють подальшому інноваційному розвитку);  

латентні кластерні об’єднання (поєднують підприємства, організації, 

компанії тощо, які успішно функціонують, але в цілому досить далекі від 

повноцінної кластерної структури). 

Отже, особлива увага в кластерних об’єднаннях приділяється 

досягненню балансу між ринковим попитом та пропозицією найбільш 

важливих для кластеру, що вимагає розвитку маркетингу та 

прогнозування, раціоналізації університетської мережі, радикальної 

реформи професійно-технічної освіти на основі створення мережі шкіл 

широкого профілю із сучасним матеріально-технічним та інноваційним 

досвідом з обов’язковою державної підтримкою. 

Теоретико-концептуальні аспекти кластерізації як основи для 

інноваційного розвитку промислових підприємств є важливим елементом в 

сучасних трансформаційних умовах господарювання. Питання 

кластерізації та її основні припущення відображаються у сучасній 

неокласичній, марксистській, посткейнсіанській та інституціонально-

еволюційній теоріях, де розглядаються концепції кластера як напрямку в 

складній багаторівневій економічній системі із синергетичною 

парадигмою. 

Кластер як соціальний інститут інноваційного розвитку промислових 

підприємств, формує нові форми міжгалузевої та міжрегіональної 

інтеграції, які не передбачають концентрації власності в державі чи 

приватних монополіях та враховує соціальні фактори економічного 

розвитку, національні та регіональні особливості партнерства з співпраці 

великого, середнього та малого бізнесу, держави, наукових установ тощо.  

Концептуальні тенденції розвитку кластерів, як інститутів нової 

економіки, узгоджують інтереси її суб’єктів та компенсують зростаючу 

невизначеність соціально-економічних процесів («хаос») в 
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трансформаційних умовах господарювання та глобалізації. Теоретико-

концептуальні засади кластерізації відображають багаторівневу структуру 

сучасної економічної системи, перехід до нових форм співробітництва, 

заснованого на поєднанні конкуренції та інноваційної співпраці, що 

підкреслює актуальність дослідження. 

Процеси глобалізації в контексті формування постіндустріального 

суспільства призвели до значних змін в економічній структурі. В 

індустріальній економіці головним фактором економічного зростання було 

поглиблення суспільного поділу праці, а також товарної, технологічної та 

професійної спеціалізації.  

В сучасних умовах на перший план виходять науково-виробничі 

взаємозв’язки, консолідація та інтеграція. Зовнішня торгівля  готовою 

продукцією все частіше доповнюється і замінюється міжнародною 

кооперацією в галузі розробок, виробництва та реалізації кінцевої 

продукції. У багаторівневій економіці процес кластерізації відіграє 

особливу роль в системі управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств. 

Кластерні об’єднання широко поширені в європейських, азіатських 

та інших країнах світу, і досягли лідируючої позиції з точки зору 

конкурентоспроможності. Створення кластерних об’єднань надасть 

можливість органам державної влади та місцевого самоврядування 

стимулювати інноваційно-орієнтований розвиток вітчизняних 

промислових підприємств, за рахунок формування регіональної 

економічної системи, в якій суб’єкти господарювання різних галузей та 

форм власності створюють організаційно-економічні об'єднання 

постачальників та споживачів продукції та послуг на основі міжнародних 

стандартів управління. Зрештою, стає можливим здійснити розумні 

інвестиції, з урахуванням основних економічних механізмів та 

передбачуваного ризику, використовуючи місцеві ресурси, збільшуючи 
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обсягу внутрішнього валового продукту та виконуючи функцію 

забезпечення добробуту населення. 

Необхідно відзначити, що проблемами кластеризації займалися і 

продовжують займатися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені протягом 

довгого періоду. 

Історико-цивілізаційні підходи до визначення концептуальної 

сутності процесу кластерізації наведено на рис. 3.2. 

 

Історико-цивілізаційні підходи до визначення концептуальної сутності процесу 

кластерізації 

Неокласичний 

підхід

визнає соціальний поділ праці на суто ринкових засадах головним 

фактором економічного розвитку, є мікроекономічним і не визнає 

відмінностей між моделями розвитку різних рівнів економіки, 

суперечить власним цілям регіональної політики

Кейнсіанська 

теорія
містить ряд положень, що стосуються концепції кластеру

Марксизм
ідея про зростаючу роль суспільних продуктивних сил та соціальних, 

неринкових товарів, що реалізується в постіндустріальному 

суспільстві

Інституційна 

та еволюційна 

теорія

адекватно відображає реалії сучасного етапу глобалізації  

постіндустріальної економіки

 

Рис. 3.2. Історико-цивілізаційні підходи до визначення концептуальної 

сутності процесу кластерізації 

 

Основи теорії кластерізації були закладені Альфредом Маршаллом 

(Alfred Marshall) у 1890 році у праці «Принципи економічної науки» [137], де 

було представлено першу концепцію-прообраз кластерів - індустріальні 

райони.  
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А. Маршаллом запропоновано те, що економічні структури будуть 

стійкими завдяки концентрації малого бізнесу в одному районі, ц створить 

«ефект синергії» за рахунок доступності кваліфікованої праці і спеціалізації 

підприємств відповідно до різних стадій і сегментів виробничого процесу. 

Розвиваючи свою концепцію, А. Маршалл в 1920 році представив 

локалізовані галузі «підприємства, сконцентровані на певній території» і 

сформулював три переваги локалізованих підприємств (кластерів) у 

порівнянні з окремими підприємствами, які наведені на рис. 3.3. 

  

Переваги локалізованих підприємств (кластерів) у порівнянні з окремими 

підприємствами за А. Маршаллом

формується пул на ринку праці (labor market pooling), або робоча середа 

висококваліфікованих фахівців, з активно розвиваються соціальними зв'язками

поглиблюється спеціалізація постачальників за рахунок локалізації підприємств і 

формування постійного ринку збуту

відбувається ефект переливу знань (know ledges pillovers) - швидке поширення 

ідей між підприємствами локалізованої галузі завдяки персоніфікації нових знань

  

Рис. 3.3. Переваги локалізованих підприємств (кластерів) у порівнянні з 

окремими підприємствами за А. Маршаллом 

 

Запропоновані концепції А. Маршалла не втратили актуальності – 

сучасні процеси кластерізації також характеризуються синергетичним 

ефектом, концентрацією висококваліфікованих кадрів, ефективним 
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поширенням знань і побудовою ланцюга спеціалізованих підприємств однієї 

галузі. 

Інший аспект теорії кластерізації був запропонований Йозефом 

Шумпетером (Joseph Shumpeter) в 40-х роках ХХ ст. [8, 10]. У працях 

Й. Шумпетера першорядне значення відводилося кластерам нововведень, під 

якими автор мав на увазі, що «впровадження нововведення в одній галузі 

породжує впровадження нововведень і в декількох інших галузях, що в свою 

чергу породжувало фазу підйому економічного циклу» (рис. 3.4). 

У даній теорії відображена ідея інноваційної спрямованості кластера і 

поширення інновацій. В 70-80-ті рр. ХХ ст.  була детально обґрунтована 

теорія внутрішньокластерної взаємодії. 
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Рис. 3.4. Сутність теорії кластерізації за Й. Шумпетером 

 

Джакомо Бекаттіні (Giacomo Becattini) ввів поняття промислових 

округів (industrial districts) [212], які є «сконцентрованими на обмежених 

територіях одногалузевими підприємствами, що виробляють товари, 

функціонально пов'язані з основною виробничою діяльністю даної місцевості 

і занурені в її соціальне середовище». Вчений виділяє два ключові чинники, 

що сприяють розвитку промислових округів (рис. 3.5):  
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підприємницьке середовище, в якій підприємства пов'язані один з 

одним конкуренцією і співпрацею; 

наявність соціально-економічних відносин між учасниками, які 

базуються на загальних культурно-історичних цінностях та дозволяють 

розвиватися спільно, адаптуючись до мінливих умов. 

 

Ключові чинники, що сприяють розвитку промислових округів (кластерів) 

за Д. Бекаттіні 

підприємницьке середовище, в якій підприємства пов'язані один з одним 

конкуренцією і співпрацею

наявність соціально-економічних відносин між учасниками, які базуються на 

загальних культурно-історичних цінностях та дозволяють розвиватися спільно, 

адаптуючись до мінливих умов

 

 

Рис. 3.5. Ключові чинники, що сприяють розвитку промислових округів 

(кластерів) за Д. Бекаттіні  

 

Сучасне значення кластера було представлено Майклом Портером 

(Michael Porter) в 1990-му році в праці «Конкурентні переваги країн» [173]. 

М. Портер надав визначення кластеру як «група географічно сусідніх 

взаємопов'язаних підприємств і пов'язаних з ними організацій, які діють в 

певній сфері, що характеризуються спільністю діяльності та 

взаємодоповнюють один одного». 

Поєднання кооперації та конкуренції, яке виокремив М. Портер, 

визнається в якості головної переваги кластерів. Деякі західні дослідники 

характеризують концепцію М. Портера як нечітку і хаотичну, відзначаючи 

невизначеність кордонів кластера і їх структурного складу (рис. 3.6).  
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кластер – рушійна сила економічного зростання, тому що конкурентоспроможність 

кластерів прямопропорційно впливає на економічні показники

Сутність процесу кластерізації за М. Портером

кластери визначають основні завдання в умовах ведення бізнесу, тому що мають 

безпосередній вплив на природу конкуренції

кластери формують інноваційні тенденції економічних взаємовідносин, які 

базуються на консолідації усіх суб’єктів господарювання, включаючи державу

 

 

Рис. 3.6. Сутність процесу кластерізації за М. Портером 

 

Паралельно з концепцією М. Портера в 90-х рр. ХХ ст. з'явилося 

поняття «смерть відстаней». Воно відображає теорію, згідно з якою в міру 

розвитку засобів комунікації географічна локалізація виробництва і 

міждержавні кордони все менше впливають на міжнародну торгівлю та 

економічну взаємодію.  

Проведене західними експертами дослідження показало, що дана 

концепція справедлива лише для певних сфер діяльності, наприклад, для 

швидкого поширення знань при використанні патентів, в той час як для 

традиційних галузей промисловості географічна концентрація як і раніше 

зберігає велике значення з огляду на необхідність передачі ідей за 

допомогою особистих зустрічей і контактів. Також на користь значимості 

географічної локалізації говорить поширена на даний момент практика 

державної підтримки певних регіонів в рамках політики кластеризації, яка 

дає додатковий стимул інноваційним підприємствам розташовуватися на 

обмеженій території. 
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За результатами дослідження в другому розділі дисертації було 

розраховано загальні інтегральні показники оцінки системи управління 

промисловими підприємствами за 2015-2019 рр. (табл. 2.11) за результатами 

яких побудовано ієрархічну дендрограму (з використанням Statistica версії 

6.4), що подана на рис. 3.7. 

 

Tree Diagram for 10 Cases

Single Linkage

Euclidean distances
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Рис. 3.7. Ієрархічна дендрограма об’єднання за інтегральними 

показниками оцінки системи управління промисловими підприємствами 

(за результатами Statistica версії 6.4) 
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Результати розрахунку середніх значень та стандартні відхилення 

інтегральних показників оцінки системи управління промисловими 

підприємствами з використанням Statistica версії 6.4 представлено в Дод. Е. 

Отже, на підставі побудові ієрархічної дендрограми об’єднання за 

інтегральними показниками ступеня адаптивного потенціалу та їх описової 

статистики, можна розділити промислові підприємства за 

кластерами (рис. 3.8). 

 

Кластерні об’єднання промислових підприємств за інтегральними 

показниками оцінки системи управління промисловими підприємствами

Середній рівень

ПАТ «Турбоатом»

АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш»»

ДП «Завод «Електроважмаш»

ПрАТ «ХТЗ»

ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря»

ПАТ «ДМБЗ»

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»»

ПАТ «СМБЗ»

ПАТ «КРМЗ»

ПрАТ «ОМБЗ»

Низький рівень

 

 

Рис. 3.8. Кластерні об’єднання промислових підприємств за 

інтегральними показниками оцінки системи управління промисловими 

підприємствами 

 

Результати розрахунків Евклідових відстаней між кластерами 

промислових підприємств з використанням Statistica версії 6.4 наведено в 

матриці (табл. 3.1). 

Результати побудови 3D послідовний графік інтегральними 

показниками оцінки системи управління промисловими підприємствами 

(за результатами Statistica версії 6.4) наведено на рис. 3.9. 
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Таблиця 3.1 

Матриця Евклідових відстаней між кластерами промислових 

підприємств 

Підприємства 

Д
П

 «
З
ав

о
д

 

«
Е

л
ек

тр
о
в
аж

м
аш

»
 

П
р
А

Т
 «

Х
Т

З
»

 

П
А

Т
 «

Х
М

З
 «

С
в
іт

л
о
 

ш
ах

та
р
я
»

 

П
А

Т
 «

Т
у
р
б

о
ат

о
м

»
 

П
А

Т
 «

Д
М

Б
З

»
 

Т
О

В
 «

Б
М

Б
З

 

«
П

р
о
гр

ес
»
»

 

А
Т

 «
С

З
Н

Е
М

Б
 

«
Н

ас
о
се

н
ер

го
м

аш
»
»

 

П
А

Т
 «

С
М

Б
З

»
 

П
А

Т
 «

К
Р

М
З

»
 

П
р
А

Т
 «

О
М

Б
З

»
 

ДП «Завод 

«Електроважмаш» 
0,00 0,32 0,14 0,47 0,47 0,27 0,45 0,45 0,50 0,41 

ПрАТ «ХТЗ» 0,32 0,00 0,42 0,77 0,17 0,12 0,74 0,17 0,21 0,14 

ПАТ «ХМЗ «Світло 

шахтаря» 
0,14 0,42 0,00 0,38 0,57 0,36 0,35 0,55 0,57 0,53 

ПАТ «Турбоатом» 0,47 0,77 0,38 0,00 0,93 0,73 0,16 0,91 0,93 0,87 

ПАТ «ДМБЗ» 0,47 0,17 0,57 0,93 0,00 0,21 0,90 0,04 0,14 0,10 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 0,27 0,12 0,36 0,73 0,21 0,00 0,69 0,20 0,25 0,20 

АТ «СЗНЕМБ 

«Насосенергомаш»» 
0,45 0,74 0,35 0,16 0,90 0,69 0,00 0,89 0,90 0,85 

ПАТ «СМБЗ» 0,45 0,17 0,55 0,91 0,04 0,20 0,89 0,00 0,13 0,11 

ПАТ «КРМЗ» 0,50 0,21 0,57 0,93 0,14 0,25 0,90 0,13 0,00 0,21 

ПрАТ «ОМБЗ» 0,41 0,14 0,53 0,87 0,10 0,20 0,85 0,11 0,21 0,00 
 

3D Sequential Graph
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Рис. 3.9. 3D послідовний графік інтегральними показниками оцінки 

системи управління промисловими підприємствами (за результатами 

Statistica версії 6.4) 
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На основі проведеного дослідження запропоновано концепцію 

кластерізації як основу інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств, які наведено на рис. 3.10. 
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              ,

де ZGig – кількість зайнятих у галузі і в регіоні g;
ZGg – загальна кількість зайнятих у регіоні g;
ZGi – кількість зайнятих у галузі і;
ZGig – загальна кількість зайнятих

Аналіз кластерів 
(агломеративності) 

      

                 ,

де ІЧЗ – коефіцієнт динаміки загальної 
чисельності (внутрішня (міська) та зовнішня 
агломерація)
ІЧМ – коефіцієнт динаміки загальної 
чисельності міської агломерації

Моніторинг кластерів 
(інтеграційності)

                                                      
                                                           ,

де Кn– коефіцієнти рівня промислової 
інтеграції (фінансової, трудової, наукової ін.)
n – кількість коефіцієнтів промислової 
інтеграції
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Рис. 3.10. Концепція кластеризації як основа інноваційно-орієнтованого 

розвитку промислових підприємств 
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Теорія і практика процесу кластерізації, як основи інноваційно-

орієнтованого розвитку промислових підприємств, свідчать про те, що 

універсальних методів реалізації цієї проблеми бути не може, тому 

необхідно враховувати завжди специфіки галузей та регіону.  

Ядром кластерного об’єднання повинні стати інвестиційно-

орієнтовані проєкти, що характеризуються синергізмом, тобто здатністю до 

взаємного посилення діяльності та створення нових результатів, що мають 

пріоритетне значення для вирішення ключових проблем у розвитку 

основних сегментів кластеру.  

Кластерні об’єднання формують інституційну основу для створення 

постіндустріальної інформаційної економіки, перетворюються на 

регіональні монополії, посилюючи фінансову конкурентоспроможність 

регіонів та вирішуючи їх соціально-економічні проблеми. 

Налагодження співпраці між учасниками кластеру, що створені для 

інноваційно-орієнтованого розвитку, вимагає юридично обов'язкових угод 

про партнерство між ними та місцевими органами влади; запровадження 

соціальної звітності відповідно до міжнародних стандартів, включаючи 

оцінку участі всіх учасників кластерного об’єднання, спрямованої на 

запобігання рейдерським заходам (поглинання конкуруючих підприємств) 

та усунення корупційних схем; стимулювання розвитку корпоративної 

етики та кодексів поведінки тощо.  

Кластеризація вирішує багато з цих проблем, але це призводить до 

подовження технологічних ланцюгів, кількості перерозподілів та угод, що 

вимагає реформи оподаткування, патентування, оцінки, бухгалтерського 

обліку та захисту інтелектуальної власності, а також державної промислової 

політики. Кластеризація базується на вільному обміні базовою науковою 

інформацією, включаючи загальнодоступні бази даних та систему передачі 

бюджетних результатів вітчизняному бізнесу, із всебічним патентуванням 

не тільки продукції та технологій, а й методів організації виробництва, 

роботи та управління. 
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Для того, щоб сформувати ефективний процес кластерізації, як основи 

інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств, необхідно 

організувати оцінку та облік нематеріальних активів (промислові зразки, 

корисні моделі, торгові марки та ноу-хау), а також необхідно розробити 

стратегії кластерізації у кожному регіоні та визначити пріоритети розвитку, 

та провести процедуру вибору інноваційно-інвестиційних проєктів, які 

підвищать рівень конкурентоспроможності учасників кластеру, регіону та 

країни в цілому. 

Оскільки для кластерів характерна географічна концентрація, вони 

повинні забезпечити узгоджену роботу всіх учасників та налагодити 

безперервне вдосконалення і оновлення кластера у відповідь на постійні 

зміни вимог ринку.  

Фактор «магніту інновацій» формує концентрацію наукової та 

інноваційної інфраструктури кластеру, а стимулом, що спонукає до 

активного інноваційно-орієнтованого розвитку, є внутрішня конкуренція і 

достатнє фінансове забезпечення за рахунок державних і приватних 

інвестицій. Процес кластеризації сприяє підвищенню рівня 

конкурентоспроможності, залученню зарубіжних інвестицій і активізації 

зовнішньоекономічного співробітництва, за рахунок чого підвищується 

рівень технологічної бази і прискорюється економічне зростання. 

Процес кластеризації вимагає трансформації соціальної сфери, 

підготовки нових типів працівників, здатних створювати та освоювати 

інновації - товарні, технологічні та організаційні тощо. Найважливіші 

напрямки цих змін стосуються організації соціального партнерства 

місцевого бізнесу, адміністрації та суспільства, створення системи 

управління знаннями, регіональної та міжрегіональної системи підготовки 

кадрів, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на основі 

безперервного навчання, розробки системи соціальних стандартів, яка 

дозволить систематично покращувати якість життя та підвищувати рівень 

людського капіталу. 
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Отже, за результатами проведеного дослідження можна сказати, що 

процес кластеризації направлений на формування інноваційної системи, 

тобто поєднання науки та виробництва, що забезпечує трансформацію 

нових знань у конкурентоспроможні товари та послуги.  

Інноваційно-орієнтований розвиток у Україні показує, що при 

наявному науковому потенціалі ми неприпустимо відстаємо за часткою 

інтелектуальної власності в суспільному багатстві та ВВП. Причинами 

цього є, насамперед: недостатнє бюджетне фінансування; низький попит на 

інновації з боку бізнесу; низький рівень розвитку інноваційного 

підприємництва та інноваційної інфраструктури; фіскальне, а не 

стимулююче оподаткування; високий рівень корупції; недоступне 

кредитування та нестабільна система страхування технологічних та 

комерційних ризиків. 

Процес кластерізації вирішує багато цих проблем, формує 

інституційну основу для створення постіндустріальної інформаційної 

економіки, посилюючи фінансову конкурентоспроможність регіонів та 

вирішуючи їх соціально-економічні проблеми. 

 

 

3.2. Наукові підходи до розробки механізму формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств 

 

 

Динамічне середовище активно впливає на функціонування 

вітчизняних промислових підприємств та вимагає постійного пошуку і 

реалізації можливостей для підвищення своїх конкурентних переваг на 

внутрішніх та зовнішніх ринках. Світовий досвід показує, що отримують 

перемогу ті промислові підприємства, які зосереджують свою діяльність на 

інноваційних орієнтирах розвитку. 
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Промислові підприємства можуть обрати різні вектори свого 

інноваційного розвитку: створення та впровадження інновацій вимагає саме 

промислове підприємство, з урахуванням стратегії розвитку бізнес-

процесів, або інновації вимагають потреби ринку і промислове 

підприємство намагається максимально їх задовольнити для забезпечення 

довгострокових, ефективних результатів діяльності. 

У практичній діяльності промислових підприємств виникає не тільки 

необхідність розробки та впровадження інновацій, а й актуальна потреба в 

ефективному управлінні ними. Оновлюються навички: передбачення 

можливих інноваційно-орієнтованих змін; концентрації потенціальних 

ресурсів; передбачати та мінімізувати впливи ризиків тощо. Відповідно, 

стає необхідністю розробка механізму формування системи управління 

інноваційним розвитком промислових підприємств. Своєчасність прийняття 

ефективних управлінських рішень забезпечується стратегією управління 

інноваційним розвитком із залученням людського капіталу.  

Не дивлячись на актуальні дослідження науково-практичного досвіду 

у розробці механізму формування системи управління інноваційним 

розвитком промислових підприємств, які ґрунтуються на теоретичних 

постулатах і накопиченому практичному досвіду, існує багато невирішених 

теоретичних і прикладних питань. 

Сутність ефективного управління інноваційним розвитком 

промислових підприємств в динамічних ринкових умовах, полягає у 

своєчасній орієнтації зусиль на використанні досягнень науково-технічного 

прогресу в свою діяльність. Це забезпечить стабільну динаміку 

застосування інноваційних досягнень для досягнення стратегічних та 

тактичних цілей промислового підприємства, а також створить умови для 

його успішного розвитку за рахунок залучення людського капіталу для 

створення інноваційно-прогресивних продуктів та послуг. Інноваційно-

орієнтована діяльність промислових підприємств забезпечить ефективне 
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управління бізнес-процесами та надасть можливість вийти на нові рівні 

розвитку. 

Перехід промислових підприємств до діяльності в нових ринкових 

умовах вимагає зміни методів управління, а саме: створення більш гнучкої 

та адаптивної системи управління інноваціями; формування нового 

механізму, орієнтованого на розвиток перспективних, 

конкурентоспроможних продукції та послуг, перебудову організаційних 

структур, перерозподіл функцій управління тощо. Все це буде стимулювати 

створення і впровадження інновацій та забезпечить комплексне управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком починаючи від зародження ідеї до її 

реалізації. 

Прогнозування є одним з основних стратегічних інструментів 

управління, який необхідно використовувати при розробці механізму 

формування системи управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств, за умов складності передбачення очікуваного ходу розвитку 

події та ситуації, коли досить важко визначити стратегічні цілі та приймати 

ефективні управлінські рішення. 

При формуванні системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств результати прогнозування необхідні 

для прийняття рішень, які відповідають майбутнім змінам, та значною 

мірою визначають стратегічні альтернативи.  

В даний час через активний розвиток соціально-економічних та 

політичних процесів у нашій країні методологічні інструменти 

прогнозування при формуванні системи управління інноваційним 

розвитком промислових підприємств набувають все більшого значення, 

особливо в ринкових умовах. Перехідний період вітчизняної економіки, 

наявність протиріч у формуванні соціально-економічної системи та 

нестабільність розвитку, зумовлюють необхідність використання 

прогнозування як чинника, що підвищує ефективність стратегічного та 

тактичного управління промисловими підприємствами.  
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Процес прогнозування при формуванні системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств доцільно 

вдосконалювати із застосуванням синергетичного підходу з урахуванням 

нерівноважного розвитку сучасних соціально-економічних систем. В рамках 

цього напрямку прогнозування набуває єдності розвідувального та 

цільового підходу, у першому випадку передбачення точок біфуркації, а у 

другому - можливі тенденції інноваційно-орієнтованого розвитку об’єктів. 

В умовах сучасної дійсності діяльність промислових підприємств 

ускладнюється значними проблемами, що виникають в період кардинальних 

реформ, фінансово-економічних криз та пов’язані з державною політикою.  

У цій ситуації держава повинна обов’язково регулювати ринкові 

процеси, сприяючи прогнозній поведінці промислових підприємств, 

зменшуючи невизначеність ризикових впливів різної етіології походження.  

Науково-теоретичний підхід до прогнозування як основного 

стратегічного інструменту при розробці механізму формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств 

наведено на рис. 3.11.  

Основні функції прогнозування при розробці механізму формування 

системи управління інноваційним розвитком промислових підприємств 

складаються також в дослідженні об'єктивних зв'язків соціально-

економічних явищ і процесів в конкретних умовах, на певному етапі 

розвитку економіки і суспільства, в оцінці об'єкта прогнозування, у 

виявленні можливих альтернатив розвитку економіки у перспективі, в 

прийнятті оптимальних управлінських рішень. 

На основі розрахованих інтегральних показників оцінки системи 

управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр., які 

представлені в табл. 2.11, за допомогою методу прогнозування ковзаючої 

середньої було розраховано та побудовано прогнозні показники за 

допомогою програми MS Excel.  
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Прогнозування як основний стратегічний інструмент при розробці механізму формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств  

За метою 
розробки

пошукові

нормативні

ґрунтуються на з'ясуванні майбутнього розвитку 
досліджуваного явища при збереженні тенденції 

минулого

враховують заздалегідь поставлені цілі і певні шляхи 
і терміни їх досягнення

За часовим 
виміром 

оперативні 

короткострокові

середньострокові

довгострокові

розробляються на термін до одного місяця і містять 
тільки кількісні показники

на термін до одного року і містять загальні кількісні 
показники

на термін 1-5 років і містять як кількісні, так і 
загальні якісні оцінки

розробляються на період 5-15 років і містять загальні 
кількісні та загальні якісні показники

економічні

демографічні

надають інформацію про розвиток будь-якого 
економічного показника

охоплюють рух населення і відтворення трудових 
ресурсів, рівень і структуру зайнятості населення 

тощо

соціальні

екологічні

науково-технічні

надають інформацію про рівень і якість життя 
населення

дає інформацію про зміну екологічної ситуації в 
країні, місті, регіоні тощо

розглядають досягнення науково-технічного 
прогресу

За змістом

За методами 
розробки

інтуїтивні

формалізовані

спираються на інформацію, отриману за оцінками 
експертів

ґрунтуються на фактичній інформації про об'єкт

макроекономічні 

структурні прогнози 

об'єкт прогнозування - це країна в цілому

міжрегіональні, міжгалузеві  тощо

прогноз розвитку 
галузевих комплексів

 регіональні прогнози 

прогноз первинних 
ланок економіки 

об'єктом прогнозування виступають комлексів

об'єктом прогнозування виступає регіон

об'єкт - підприємство, фірма

За масштабами 
прогнозування 

глобальні прогнози об'єкт - світ в цілому, великі світові регіони

Класифікація видів прогнозування за різними ознаками

Принципи прогнозування 

наукова обґрунтованість прогнозу безперервність прогнозування 

поєднання перспективного і поточного 
прогнозування узгодженість прогнозів

багатоваріантність, альтернативність прогнозу вибір основних факторів 

системність розробки прогнозу верифікованість прогнозів

адекватність прогнозу рентабельність прогнозу

Головна функція прогнозування при розробці механізму формування системи управління 
інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств  полягає в проведенні 

науково-практичного аналізу соціально-економічних процесів і тенденцій, а також в 
передбаченні нових економічних ситуацій і виявленні ключових економічних проблем

 
 

Рис. 3.11. Науково-теоретичний підхід до прогнозування як основного 

стратегічного інструменту при розробці механізму формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств 
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Достовірність результатів розрахунків прогнозування було оцінено за 

допомогою визначення середньої відносної похибки (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

 Інтерпретація значень середньої відносної похибка 

Середня відносна похибка (ε),% 
Інтерпретація результатів 

прогнозування 

<10 Високий рівень точності  

10-20 Добрий рівень точності 

20-50  Задовільний рівень точності 

> 50 Незадовільний рівень точності 

 

За допомогою методу ковзаючої середньої було визначено за 

формулою 3.1 ковзаючу середню для всіх періодів: 
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де t + 1 - прогнозний період;  

t - період, що передує прогнозному періоду;  

уt + 1 - прогнозований показник;  

mt-1 - змінна середня за два періоди до прогнозного; 

 n - число рівнів, що входять в інтервал згладжування;  

уt - фактичне значення досліджуваного явища за попередній період;  

уt-1 - фактичне значення досліджуваного явища за два періоди, що 

передують прогнозному. 

Розрахунок середньої відносної похибки проводиться за формулою 3.2: 
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де Уф - фактичні значення ряду динаміки; 

Ур - розрахункові (згладжені) значення ряду динаміки; 

  n - число рівнів часового ряду. 
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Результати розрахунків інтегральних показників оцінки системи 

управління промисловими підприємствами за допомогою методу 

прогнозування ковзаючої середньої представлено в табл. 3.3-3.12 та на 

рис. 3.12-3.31. 

Таблиця 3.3 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ДП «Завод «Електроважмаш», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,477 - - - 

 2016 0,533 0,547 -2,564 2,564 

 2017 0,63 0,568 9,788 9,788 

 2018 0,542 0,570 -5,105 5,105 

 2019 0,537 - - - 

 

   

Всього 17,457 
5,819<10% 

Точність прогнозу 
висока 

2020 0,568 0,549 3,345 3,345 

 2021 0,559 0,555 0,814 0,814 

 2022 0,552 0,560 -1,423 1,423 

 2023 0,557 0,556 0,197 0,197 

 2024 0,558 0,556 0,403 0,403 

 

   

Всього 6,183 
1,236<10% 

Точність прогнозу 
висока 

 

 
 

Рис. 3.12. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ДП «Завод «Електроважмаш» за допомогою 

програми Excel 2010 
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Рис. 3.13. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ДП «Завод «Електроважмаш» 

 

Таблиця 3.4 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПрАТ «ХТЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,368 - - - 

 2016 0,405 0,390 3,621 3,621 

 2017 0,398 0,405 -1,759 1,759 

 2018 0,412 0,424 -2,994 2,994 

 2019 0,463 - - - 

 

   

Всього 8,373 

2,791<10% 
Точність прогнозу 

висока 

2020 0,441 0,439 0,529 0,529 

 2021 0,432 0,445 -3,086 3,086 

 2022 0,442 0,438 0,830 0,830 

 2023 0,442 0,439 0,754 0,754 

 2024 0,438 0,441 -0,609 0,609 

 

   

Всього 6,183 

1,161<10% 

Точність прогнозу 

висока 
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Рис. 3.14. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ХТЗ» за допомогою програми Excel 2010 

 

 

 

Рис. 3.15. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ХТЗ» 
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Таблиця 3.5 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна похибка 

2015 0,567 - - - 

 2016 0,64 0,620 3,125 3,125 

 2017 0,653 0,606 7,198 7,198 

 2018 0,525 0,571 -8,698 8,698 

 2019 0,534 - - - 

 

   

Всього 19,021 

6,340<10% 

Точність прогнозу висока 

2020 0,574 0,544 5,133 5,133 

 2021 0,557 0,555 0,432 0,432 

 2022 0,550 0,560 -1,932 1,932 

 2023 0,558 0,555 0,491 0,491 

 2024 0,558 0,555 0,471 0,471 

 

   

Всього 8,458 

1,692<10% 

Точність прогнозу висока 

 

 
 

Рис. 3.16. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» за допомогою 

програми Excel 2010 
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Рис. 3.17. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» 

 

Таблиця 3.6 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «Турбоатом», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,678 - - - 

 2016 0,824 0,756 8,212 8,212 

 2017 0,767 0,790 -2,999 2,999 

 2018 0,779 0,745 4,407 4,407 

 2019 0,688 - - - 

 

   

Всього 15,618 

5,206<10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,714 0,727 -1,789 1,789 

 2021 0,736 0,713 3,146 3,146 

 2022 0,720 0,723 -0,480 0,480 

 2023 0,718 0,725 -0,914 0,914 

 2024 0,724 0,721 0,461 0,461 

 

   

Всього 6,790 

1,358<10% 

Точність прогнозу 

висока 
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Рис. 3.18. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «Турбоатом» за допомогою програми Excel 

2010 

 

 
 

Рис. 3.19. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «Турбоатом» 
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Таблиця 3.7 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «ДМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна похибка 

2015 0,298 - - - 

 2016 0,309 0,328 -6,041 6,041 

 2017 0,376 0,345 8,245 8,245 

 2018 0,35 0,361 -3,048 3,048 

 2019 0,356 - - - 

 

   

Всього 17,333 

5,778<10% 

Точність прогнозу висока 

2020 0,363 0,356 1,777 1,777 

 2021 0,358 0,359 -0,165 0,165 

 2022 0,358 0,360 -0,545 0,545 

 2023 0,359 0,358 0,236 0,236 

 2024 0,359 0,359 0,102 0,102 

 

   

Всього 2,826 

0,565<10% 

Точність прогнозу висока 

 

 
 

Рис. 3.20. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ДМБЗ»за допомогою програми Excel 2010 
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Рис. 3.21. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ДМБЗ» 

 

Таблиця 3.8 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,414 - - - 

 2016 0,413 0,441 -6,780 6,780 

 2017 0,496 0,436 12,164 12,164 

 2018 0,398 0,439 -10,218 10,218 

 2019 0,422 - - - 

 

   

Всього 29,161 

9,720<10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,447 0,422 5,473 5,473 

 2021 0,430 0,433 -0,602 0,602 

 2022 0,428 0,435 -1,703 1,703 

 2023 0,434 0,431 0,759 0,759 

 2024 0,433 0,431 0,307 0,307 

 

   

Всього 8,844 

1,769<10% 

Точність прогнозу 

висока 

 



161 

 
 

Рис. 3.22. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес» за допомогою програми 

Excel 2010 

 

 
Рис. 3.23. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес» 
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Таблиця 3.9 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш»», коеф. вимір 

Роки 

 

Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,772 - - - 

 2016 0,738 0,760 -2,936 2,936 

 2017 0,769 0,733 4,725 4,725 

 2018 0,691 0,724 -4,776 4,776 

 2019 0,712 - - - 

 

   

Всього 12,436 

4,145<10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,731 0,711 2,690 2,690 

 2021 0,718 0,720 -0,356 0,356 

 2022 0,716 0,721 -0,797 0,797 

 2023 0,721 0,718 0,382 0,382 

 2024 0,720 0,719 0,137 0,137 

 

   

Всього 4,362 

0,872<10% 

Точність прогнозу 

висока 

 

 
 

Рис. 3.24. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» за допомогою 

програми Excel 2010 
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Рис. 3.25. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» 

 

Таблиця  3.10 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «СМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,291 - - - 

 2016 0,346 0,332 4,046 4,046 

 2017 0,389 0,386 0,771 0,771 

 2018 0,345 0,406 -17,681 17,681 

 2019 0,336 - - - 

 

   

Всього 22,499 

7,5 <10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,403 0,361 10,339 10,339 

 2021 0,384 0,374 2,462 2,462 

 2022 0,368 0,385 -4,632 4,632 

 2023 0,380 0,377 0,667 0,667 

 2024 0,381 0,376 1,269 1,269 

 

   

Всього 19,370 

3,874<10% 

Точність прогнозу 

висока 
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Рис. 3.26. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «СМБЗ» за допомогою програми Excel 2010 

 

 
 

Рис. 3.27. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «СМБЗ» 
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Таблиця 3.11 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «КРМЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,371 - - - 

 2016 0,383 0,354 7,659 7,659 

 2017 0,307 0,334 -8,903 8,903 

 2018 0,313 0,306 2,130 2,130 

 2019 0,299 - - - 

 

   

Всього 18,692 

6,231<10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,302 0,305 -0,958 0,958 

 2021 0,305 0,302 1,116 1,116 

 2022 0,303 0,303 -0,057 0,057 

 2023 0,303 0,304 -0,356 0,356 

 2024 0,304 0,303 0,137 0,137 

 

   

Всього 2,624 

0,552<10% 

Точність прогнозу 

висока 

 

 
 

Рис. 3.28. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «КРМЗ» за допомогою програми Excel 2010 
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Рис. 3.29. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «КРМЗ» 

 

Таблиця 3.12 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПрАТ «ОМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Ковзаюча 

середня 

Розрахунок 

середньої 

відносної  

похибки 

Середня 

відносна 

похибка 

за 

модулем 

Середня відносна 

похибка 

2015 0,278 - - - 

 2016 0,328 0,332 -1,220 1,220 

 2017 0,391 0,386 1,279 1,279 

 2018 0,439 0,406 7,517 7,517 

 2019 0,389 - - - 

 

   

Всього 10,015 

3,338<10% 

Точність прогнозу 

висока 

2020 0,389 0,406 -4,224 4,224 

 2021 0,406 0,395 2,747 2,747 

 2022 0,400 0,398 0,441 0,441 

 2023 0,397 0,401 -1,085 1,085 

 2024 0,400 0,399 0,212 0,212 

 

   

Всього 8,708 

1,742<10% 

Точність прогнозу 

висока 
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Рис. 3.30. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ОМБЗ» за допомогою програми 

Excel 2010 

 

 
Рис. 3.31. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ОМБЗ» 
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Проведемо розрахунки прогнозних показників за допомогою методу 

експоненціального згладжування, який заснований на поширенні минулих і 

теперішніх тенденцій на майбутній розвиток промислових підприємств.  

Мета методу експоненціального згладжування полягає в тому, щоб 

показати, до якого стану в майбутньому може прийти промислове 

підприємство, якщо його інноваційно-орієнтований розвиток буде 

здійснюватися з тією ж швидкістю або прискоренням, що і в попередніх 

періодах.  Використання методу експоненціального згладжування передбачає 

два припущення, які в більшості випадків характерні для економічних 

процесів: основні чинники, тенденції минулого збережуть свій вияв у 

майбутньому; досліджуване явище розвивається за плавною траєкторією, яку 

можна описати математично. 

Методи прогнозування за аналогією прийнятні в тому випадку, коли 

поява однієї події супроводжується появою іншого і цей взаємозв'язок носить 

стійкий характер - характер закономірності.  

Параметр згладжування визначається за формулою (3.3): 
 

1

2




n
 ,        (3.3) 

 

де n - число спостережень, що входять в інтервал згладжування.  

 

33,0
15

2



  

 

Визначаємо початкове значення Uo двома методами: 

 

І метод (середня арифметична): 

 

 Uo = (0,477+ 0,533+ 0,63+ 0,542+ 0,537) / 5 = 2,719 / 5 =0,544 

II метод (приймаємо перше значення бази прогнозу): 

 

 Uo = 0,477 
 

Розраховуємо експоненціальну зважену середню для кожного періоду, 

використовуючи формулу (3.4): 
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ttt UyU  )1(1  ,    (3.4) 
 

де t - період, що передує прогнозному;  

t + 1 - прогнозний період;  

Ut + 1 - прогнозований показник; α - параметр згладжування;  

уt - фактичне значення досліджуваного показника за період, що 

передує прогнозному;  

Ut - експоненціально зважена середня для періоду, що передує 

прогнозному. 

 

Розраховуємо середню відносну помилку за формулою (3.5): 

 




























n

i ф
у

ру
ф

у

n 1
100

1
       (3.5) 

Результати розрахунків інтегральних показників оцінки системи 

управління промисловими підприємствами за допомогою методу 

прогнозування експоненціального згладжування представлено в табл. 3.13-

3.22 та на рис. 3.32-3.51. 

Таблиця 3.13 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ДП «Завод «Електроважмаш», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

Середньня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,477 0,544 0,477 -14,004 0,000 14,004 0,000 

2016 0,533 0,522 0,477 2,110 10,507 2,110 10,507 

2017 0,63 0,525 0,495 16,593 21,352 16,593 21,352 

2018 0,542 0,560 0,540 -3,314 0,393 3,314 0,393 

2019 0,537 0,554 0,541 -3,172 -0,666 3,172 0,666 

  2,719       Всього 39,193 32,917 

2020   0,548 0,539 

  

7,839 6,583 

 

Точність 

прогнозу 

висока  

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 
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Рис. 3.32. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ДП «Завод «Електроважмаш» за допомогою 

програми Excel 2010 

 

 
Рис. 3.33. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ДП «Завод «Електроважмаш» 
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Таблиця 3.14 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПрАТ «ХТЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,368 0,409 0,368 -11,196 0,000 11,196 0,000 

2016 0,405 0,396 0,368 2,320 9,136 2,320 9,136 

2017 0,398 0,399 0,380 -0,177 4,470 0,177 4,470 

2018 0,412 0,398 0,386 3,283 6,291 3,283 6,291 

2019 0,463 0,403 0,395 12,973 14,766 12,973 14,766 

  2,046       Всього 29,949 34,663 

2020   0,423 0,417 

  

5,990 6,933 

 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 

 

 
 

Рис. 3.34. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ХТЗ» за допомогою програми Excel 2010 
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Рис. 3.35. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ХТЗ» 

 

Таблиця 3.15 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

 Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,567 0,584 0,567 -2,963 0,000 2,963 0,000 

2016 0,64 0,578 0,567 9,648 11,406 9,648 11,406 

2017 0,653 0,599 0,591 8,326 9,481 8,326 9,481 

2018 0,525 0,617 0,612 -17,442 -16,480 17,442 16,480 

2019 0,534 0,586 0,583 -9,804 -9,170 9,804 9,170 

  2,919       Всього 48,183 46,537 

2020   0,569 0,567 

  

9,637 9,307 

 

Точність 

прогнозу 

висока  

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

 (до 10  

%) 
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Рис. 3.36. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» за допомогою 

програми Excel 2010 

 

 
Рис. 3.37. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» 
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Таблиця 3.16 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «Турбоатом», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,678 0,747 0,678 -10,206 0,000 10,206 0,000 

2016 0,824 0,724 0,678 12,092 17,718 12,092 17,718 

2017 0,767 0,757 0,726 1,272 5,322 1,272 5,322 

2018 0,779 0,760 0,740 2,380 5,051 2,380 5,051 

2019 0,688 0,767 0,753 -11,422 -9,395 11,422 9,395 

  3,736       Всього 37,371 37,487 

2020   0,741 0,731 

  

7,474 7,497 

 

Точність 

прогноз

у висока 

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  %) 

 

 
 

Рис. 3.38. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «Турбоатом» за допомогою програми 

Excel 2010 
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Рис. 3.39. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» 

 

Таблиця 3.17 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «ДМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,298 0,338 0,298 -13,356 0,000 13,356 0,000 

2016 0,309 0,325 0,298 -5,070 3,560 5,070 3,560 

2017 0,376 0,319 0,302 15,028 19,779 15,028 19,779 

2018 0,35 0,338 0,326 3,388 6,808 3,388 6,808 

2019 0,356 0,342 0,334 3,917 6,170 3,917 6,170 

  1,689       Всього 40,758 36,317 

2020   0,347 0,341 

  

8,152 7,263 

 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 
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Рис. 3.40. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ДМБЗ» за допомогою програми Excel 2010 

 

 
 

Рис. 3.41. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «ДМБЗ» 
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Таблиця 3.18 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,414 0,429 0,414 -3,527 0,000 3,527 0,000 

2016 0,413 0,424 0,414 -2,611 -0,242 2,611 0,242 

2017 0,496 0,420 0,414 15,277 16,599 15,277 16,599 

2018 0,398 0,445 0,441 -11,867 -10,764 11,867 10,764 

2019 0,422 0,430 0,427 -1,811 -1,114 1,811 1,114 

  2,143       Всього 35,093 28,719 

2020   0,427 0,425 

  

7,019 5,744 

 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 

Точність 

прогнозу 

висока 

(до 10  

%) 

 

 
 

Рис. 3.42. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес» за допомогою програми 

Excel 2010 
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Рис. 3.43. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ТОВ «БМБЗ «Прогрес» 

 

Таблиця 3.19 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок 

середньої відносної  

похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,772 0,736 0,772 4,611 0,000 4,611 0,000 

2016 0,738 0,748 0,772 -1,375 -4,607 1,375 4,607 

2017 0,769 0,745 0,761 3,147 1,069 3,147 1,069 

2018 0,691 0,753 0,763 -8,941 -10,491 8,941 10,491 

2019 0,712 0,732 0,740 -2,865 -3,872 2,865 3,872 

  3,682       Всього 20,940 20,039 

2020   0,726 0,730 

  

4,188 4,008 

 

Точність 

прогнозу 

висока (до 

10  %) 

Точність 

прогнозу 

висока (до 

10  %) 
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Рис. 3.44. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» за допомогою 

програми Excel 2010 

 

 
 

Рис. 3.45. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» 
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Таблиця 3.20 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «СМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

 Середня відносна  

похибка за 

модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,291 0,341 0,291 -17,320 0,000 17,320 0,000 

2016 0,346 0,325 0,291 6,136 15,896 6,136 15,896 

2017 0,389 0,332 0,309 14,711 20,527 14,711 20,527 

2018 0,345 0,351 0,336 -1,640 2,753 1,640 2,753 

2019 0,336 0,349 0,339 -3,807 -0,784 3,807 0,784 

  1,707       Всього 43,614 39,961 

2020   0,345 0,338 

  

8,723 7,992 

 

Точність 

прогноз

у висока 

(до 10  

%) 

Точність 

прогноз

у висока 

(до 10  

%) 

 

 
 

Рис. 3.46. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «СМБЗ» за допомогою програми Excel 2010 
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Рис. 3.47. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «СМБЗ» 

 

Таблиця 3.21 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПАТ «КРМЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок середньої 

відносної  похибки 

 Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,371 0,335 0,371 9,811 0,000 9,811 0,000 

2016 0,383 0,347 0,371 9,501 3,133 9,501 3,133 

2017 0,307 0,359 0,375 -16,814 -22,137 16,814 22,137 

2018 0,313 0,342 0,353 -9,133 -12,630 9,133 12,630 

2019 0,299 0,332 0,339 -11,088 -13,541 11,088 13,541 

  1,673       Всього 56,347 51,441 

2020   0,321 0,326 

  

11,269 10,288 

 

Точність 

хороша (в 

діапазоні 

від 10% 

до 20 %) 

Точність 

хороша (в 

діапазоні 

від 10% 

до 20 %) 
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Рис. 3.48. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «КРМЗ» за допомогою програми Excel 2010 

 

 
 

Рис. 3.49. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПАТ «КРМЗ» 



183 

Таблиця 3.22 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління ПрАТ «ОМБЗ», коеф. вимір 

Роки 
Інтегральний 

показник 

Експонціонально 

зважена середня 

Розрахунок 

середньої відносної  

похибки 

Середня відносна  

похибка за модулем 

1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 1 метод 2 метод 

2015 0,278 0,365 0,278 -31,295 0,000 31,295 0,000 

2016 0,328 0,336 0,278 -2,527 15,244 2,527 15,244 

2017 0,391 0,334 0,295 14,692 24,680 14,692 24,680 

2018 0,439 0,353 0,326 19,701 25,662 19,701 25,662 

2019 0,389 0,381 0,364 2,043 6,550 2,043 6,550 

 Всь

ого 1,825       Всього 70,259 72,136 

2020   0,384 0,372 

  

14,052 14,427 

 

Точність 

хороша  

(в діапазоні 

від 10% 

до 20 %) 

Точність 

хороша  

(в діапазоні 

від 10%  

до 20 %) 

 

 
 

Рис. 3.50. Фрагмент результатів розрахунку інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ОМБЗ» за допомогою програми 

Excel 2010 
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Рис. 3.51. Динаміка прогнозних розрахунків інтегральних показників 

оцінки системи управління ПрАТ «ОМБЗ» 

 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників оцінки 

системи управління промислових підприємств на 2020-2025 рр., свідчать про 

те, що більшість проаналізованих підприємств потребують активного 

впровадження механізму формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком для підвищення рівня конкурентоспроможності. 

При розробці механізму формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком необхідно обов’язково враховувати основний вектор 

– це людиноцентрованість (рис. 3.52).  

Людина грає важливу подвійну роль в інноваційно-орієнтованому 

розвитку промислових підприємств, як: 

споживач (комітент), котрий формує інноваційний ринковий попит; 

розробник (творець), котрий генерує інноваційні ідеї.  
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ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНІСТЬ

Несвідомі 

фактори

Свідомі 

фактори

Мета
забезпечення довгострокового функціонування промислових підприємств на основі ефективної 
організації інноваційно-орієнтованих процесів з урахуванням умов щодо підвищення безпеки та 

екологічності виробництва,  з активним залученням людського капіталу

 

Системоутворюючі фактори інноваційно-
орієнтованого розвитку промислових 

підприємств

Ресурсно-потенціальні можливості інноваційно-
орієнтованого розвитку промислових 

підприємств

нормативно-правові

реалізації

функціональні

людський капітал

бізнес-середовище

інформаційні ресурси

технологічні ресурси

фінансово-економічні ресурси

мислення 
емоції

знання

поведінка

культура

менталітет

гнучкі навички 

(soft skills)

споживач 

(комітент)

розробник 

(творець)

Створення інноваційно-орієнтованої економіки (економіки знань)

інтуїція 

 
 

Центри науково-технічної інформації

Центри науково-дослідних робіт

Центри інноваційного розвитку

Центри трансферту технологій

Краутдафінгова діяльність

Аутсорсингова діяльність

Бізнес-інкубатори

Технопарки

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ 

РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Механізм пошуку інформації та розроблення 

інновацій

Механізм впровадження інновацій

Механізм організації інноваційної діяльності

Механізм створення інноваційно-цифрових 

ресурсів

Механізм фінансування інновацій

Механізм захисту інтелектуальної власності

Механізм взаємозв'язку з партнерами 

(стейкхолдерами)

Механізм мотивації та розвитку людського 

інтелекту 

 

М

О

Ж

Л

И

В

О

С

Т

І

 

Формування мотиваційної системи для розвитку людського інтелекту

Визначення пріоритетів інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств

Створення ефективної інноваційно-орієнтованої інфраструктури

Формулювання цілепокладаня інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств

Залучення інвесторів та фасилітаторів

Визначення траєкторій розвитку промислових підприємств

Розробленя стратегічної інноваційно-орієнтованої концепції розвитку промислових підприємств

Уникнення та нейтралізація впливів ризиків

 

Рис. 3.52. Механізм формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств 



186 

Економічне середовище, в якому функціонують промислові 

підприємства, знаходиться в постійному русі під впливом змін, що вимагає 

продукування інноваційних векторів розвитку. Стабільність розвитку та 

ефективність діяльності промислового підприємства забезпечується за 

рахунок залучення інноваційних технологій, новаторських організаційних 

методів, креативних систем управління та стейкхолдер-менеджменту.  

Інноваційно-орієнтований розвиток промислових підприємств є 

одним з основних процесів, що створюють умови для виживання та 

конкурентного функціонування в сучасному економічному середовищі. 

Однак, як і будь-який процес, процес інноваційно-орієнтованого розвитку 

промислових підприємств повинен бути керованим та орієнтованим на цілі 

та стратегію підприємства. Це диктує необхідність створення системи 

управління інноваціями, яку, у свою чергу, слід розвивати з урахуванням 

реалій та активного залучення людського капіталу.  

У контексті людського капіталу можна говорити про наступні 

драйвери інноваційно-орієнтованого розвитку: соціально-економічна і 

політична обстановка; стан ринку праці; фахова вища і додаткова освіта, 

підвищення кваліфікації; мотивація персоналу; стан здоров'я, інструменти 

його підтримки; соціальний статус і матеріальне становище працівника; 

соціальне й культурне середовище; психологічний стан тощо. 

Основної проблемою на вітчизняних промислових підприємствах є 

низький рівень інноваційної діяльності, інвестиційної привабливості 

наукових досліджень та технологічних інновацій. 

Завданням розробки механізму формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств є 

створення стратегії розвитку у пріоритетних сферах, переорієнтації 

діяльності підприємств на інноваційну модель, підвищення рівня 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості та 

інноваційного потенціалу. 
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За результатами проведеного дослідження можна сказати, що 

інноваційно-орієнтований розвиток має великі резерви для підвищення 

ефективності діяльності промислових підприємств, що дозволить 

створювати конкурентні переваги, проникати на світові ринки та 

забезпечувати стійку конкурентоспроможність. 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників системи 

управління промислових підприємств на 2020-2025 рр., свідчать про те, що 

більшість проаналізованих підприємств потребують активного 

впровадження механізму формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком для підвищення рівня конкурентоспроможності,  

орієнтованого на перспективний розвиток та людиноцентрованість, що 

дозволить переорієнтувати діяльність промислових підприємств на 

інноваційну модель, підвищити рівень соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу. 

Отже, інноваційно-орієнтований розвиток промислових підприємств 

вимагає відповідних змін у існуючих формах і методах організації 

управління, стейкхолдер-менеджменту, що вимагає безперервності та 

креативності в системі управління інноваціями.  

 

 

3.3. Стратегія формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств 

 

 

Трансформаційні процеси, спричинені кризовими явищами в сучасній 

економіці, розвитком різних форм господарювання та їх удосконаленням, 

динамічним прискоренням впливів факторів навколишнього середовища, 

підвищенням рівня невизначеності та ризику підвищують роль формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 
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Для того, щоб активно розвиватися в довгостроковій перспективі, 

вітчизняним промисловим підприємствам необхідно розробляти та успішно 

реалізовувати стратегії зростання в складних економічних, демографічних та 

соціальних умовах. Динамічні зміни соціально-економічних процесів та 

сучасний стан економіки вимагають враховувати не лише економічну 

поведінку суб’єктів господарювання, а й стратегічну її складову. 

Цілеспрямованість ефективного функціонування підприємств у 

довгостроковій перспективі визначає розвиток концепції стратегічного 

планування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств. 

Розвиток інформаційно-наукоємних технологій, мобільність 

виробничих факторів, створення сучасних умов для відкритості національної 

економіки накладають нові вимоги до інноваційно-орієнтованого розвитку 

промислових підприємств, що зумовлює необхідність активізації їх 

економічного використання. потенціалу шляхом вдосконалення набору 

інструментів управління соціально-економічним розвитком та активного 

залучення людського капіталу.  

В умовах обмежених фінансових ресурсів та необхідності оптимізації 

використання економічних резервів роль стратегічного планування зростає, 

що дозволяє реалізувати довгострокові цілі соціально-економічного розвитку 

та використання ресурсів у системі формату програми механізму управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

Сучасна система управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств повинна поєднувати існуючі методи та нові 

підходи, в яких велике значення мають гнучкість, здатність адаптуватися до 

складних і нестабільних умов навколишнього середовища, орієнтація на 

інтереси всіх зацікавлених сторін та постійне вдосконалення діяльності. 

Історична перспектива управління - це середовище, контекст інтеграції 

поточних можливостей та викликів. Однак вивчення еволюції розвитку 

системи управління включає не лише хронологічне впорядкування, а й 
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розуміння впливу соціальних, політичних, економічних сил на діяльність 

організації в динаміці. 

Докорінна зміна парадигми соціально-економічного розвитку країни, 

зовнішньоекономічних відносин та інших факторів призвели до перебудови 

пріоритетів та структури вітчизняної промисловості, що призвело до 

диверсифікації виробництва або припинення діяльності багатьох 

підприємств, у тому числі тих, що виробляють продукцію, яка затребувана 

національною економікою, та іноземними споживачами.  

В деяких випадках, цілі вітчизняні галузі перестали існувати, а 

високотехнологічні товари, почали купувати за кордоном за кошти, отримані 

від експорту природних ресурсів. Тому, в сучасних умовах господарювання, 

необхідно продукувати та реалізовувати стратегічні орієнтири щодо 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств. 

Питання продукування та реалізації стратегічних орієнтирів щодо 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств в сучасних умовах господарювання розглядались в 

працях: Д. Аакера [1], О. Ареф’євої [18], В. Гейця [62], В. Диканя [68], 

О. Кузьміна [113], В. Прохорової та В. Проценко [176], Р. Фатхутдінова 

[186], В. Чобіток [191], Л. Чумак та Т. Дем’яненко [213] та ін.  

Вплив зовнішнього середовища на діяльність сучасних підприємств 

характеризується невизначеністю через свою складність та постійну 

динаміку змін, які мають значний вплив на функціонування промислових 

підприємств та вимагають кардинальних змін у внутрішньому середовищі. У 

зв'язку з цим одним з найважливіших елементів розв’язання цієї проблеми є 

формування відповідних стратегій щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств та рішень 

для усунення негативного впливу динаміки та невизначеності з урахуванням 

прогресивних умов суспільства. 
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Зростання проблем у формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств, як правило, є тривалим 

процесом і відбувається поетапно. Більше того, на відміну від інших типів, 

цей процес має свої особливості. 

Перший етап (стратегічний) - є наслідком неефективної стратегії 

розвитку промислового підприємства, що спричинено впровадженням 

управлінських рішень щодо позиціонування підприємства на ринку, 

оперативною діяльністю та визначенні ключових факторів успіху. 

Наступний етап (структурний) - виражається у дезадаптації 

організаційно-виробничої структури промислового підприємства до зміни 

умов його діяльності. Якщо структурні проблеми не вирішені, негайно 

виникає дефіцит ресурсів, при якому стратегічні та структурні помилки 

сприяють тому, що підприємство перестає бути стабільно прибутковим. 

Якщо заходи щодо повернення до життєздатного бізнесу не вдаються, 

виникають проблеми з ліквідністю, це призведе до повної втрати 

стабільності. 

Відповідно, необхідно використовувати інноваційно-креативні 

інструменти для подолання або пом'якшення наслідків причин втрати 

стабільності промислового підприємства, які можуть застосовуватися на 

різних етапах його розвитку. 

Одним з основних напрямків продукування та реалізації стратегічних 

орієнтирів щодо формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств в сучасних умовах господарювання, є 

концепція ресурсів, згідно з якою позиція промислового підприємств  на 

ринку базується на унікальному поєднанні матеріальних та нематеріальних 

ресурсів а та їх ефективному управлінні, пріоритет віддається елементам 

інноваційно-інтелектуального капіталу. 

Принципи стратегічного планування в системі управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств наведено на рис.3.53. 
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Принципи стратегічного планування в системі управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств

Принцип науково-

аналітичного 

передбачення та 

розробки стратегії

Для розробки стратегічного управлінського рішення недостатньо одних 

побажань і суб'єктивних передбачень. Потрібно проводити аналіз 

попередньої діяльності промислового підприємства та прогнозувати 

подальші результати,  розробляти сценарії інноваційно-орієнтованого 

розвитку 

Принцип врахування та 

узгодження зовнішніх і 

внутрішніх факторів 

розвитку 

Стратегічні рішення, прийняті на основі аналізу впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів, пов'язані з  недостатньою системністю, що може 

привести до помилково прийнятих управлінських рішень

Принцип відповідності 

стратегії і тактики 

управління 

Для забезпечення успішної діяльності промислових підприємств необхідні  

вивірені стратегії та  ефективна тактика. При цьому ефективна діяльність 

промислових підприємств можлива за умови, що тактика відповідає 

стратегії, а формування стратегії враховує реальні можливості вирішення 

тактичних завдань

Принцип 

пріоритетності 

людського фактору

Ні стратегія,ні тактика промислового підприємства не можуть бути 

реалізовані, якщо вони не будуть сприйняті керівництвом та персоналом,  

яким делеговане право прийняття управлінських рішень щодо інноваційно-

орієнтованого розвитку

Принцип визначеності 

стратегії та організації 

стратегічного обліку і 

контролю

Розуміння персоналом поставлених перед ним завдань має дотримуватися 

чітких формулювань стратегії промислового підприємства. Нечітко 

сформульовані стратегічні цілі  можуть призводити до неоднозначного 

тлумачення різними підрозділами

Принцип відповідності 

стратегії організації 

наявним ресурсам 

Без забезпечення потенціальними ресурсами (сировинними матеріальними, 

енергетичними, трудовими, інформаційними тощо) реалізація стратегії 

виявляється частково або повністю під загрозою

Принцип 
відповідності 

стратегії наявним 
інноваційним 
технологіям

Досягнення будь-якої мети, реалізація будь-яких задумів можливі, тільки 

якщо в розпорядженні промислового підприємства є інноваційні 

технології, за допомогою яких можна послідовно вирішити конкретні 

завдання, пов'язані зі стратегічною метою

 

Рис. 3.53. Принципи стратегічного планування в системі управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств 
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У випадках надзвичайної складності стратегічного планування, 

проблематики його новизни, відсутності доступної інформації, неможливості 

математично оформити процес прийняття рішень, необхідно залучати 

компетентних фахівців (експертів) та посилатися на їх рекомендації, які 

добре знають проблему. Їх варіанти вирішення проблеми стратегії 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств, аргументація, створення кількісних оцінок та 

обробка останніх формальними методами є основою для використання 

методу експертної оцінки. 

Експерти (лат. «Expertus» - досвідчений) - це спеціалісти, які мають 

відповідні знання і здатні висловити аргументовану думку щодо 

досліджуваного явища [23, 68, 142]. 

Основні компоненти, які включає в себе метод експертної оцінки [23, 

68, 142]: 

інтуїтивно-логічний аналіз завдань (базується на логічному мисленні та 

інтуїції експертів, спираючись на їх знання та досвід, що пояснює високий 

рівень вимог до експертів); 

рішення та видача кількісних чи якісних оцінок (ця процедура є 

останньою частиною роботи експерта, які пропонують вирішення цієї 

проблеми та оцінюють очікувані результати); 

обробка результатів рішень (оцінки, отримані від експертів, повинні 

бути оброблені для отримання остаточної оцінки проблеми формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. Залежно від завдання, кількість обчислюваних та логічних 

процедур, що виконуються на цьому етапі, змінюється). 

В умовах неповної та недостовірної інформації проблематики 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств методи експертного аналізу дають цілком 

прийнятні результати.  
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В даний час сфера застосування методу розширюється, що 

характеризується прискоренням науково-технічного прогресу, появою нових 

напрямів в технічному, організаційному, соціально-економічному, 

психологічному напрямах. 

Використання методу експертної оцінки в таких випадках: вибір 

технічних та соціально-економічних варіантів інноваційно-орієнтованого 

розвитку промислового підприємства; вибір проєктів під час проведення 

тендерів; відбір заявок на гранти та розробка інноваційно-орієнтованих тем; 

створення науково-дослідних робіт, визначення стратегічних цілей тощо. 

Для вирішення завдань щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств можна 

використовувати різні форми дослідження: опитування, обговорення, 

мозковий штурм, інтерв’ю, ділові ігри, зустрічі тощо. Іноді в комплексі 

використовуються різні форми [23, 68, 142]. 

Якість отриманих результатів при проведенні експертних оцінок 

значною мірою визначається підготовкою експертизи, а також 

використаними методами обробки інформації експертів.  

Єдині правила підготовки і проведення експертизи відсутні. Проте 

можна виділити основні етапи її підготовки і проведення, які наведено на 

рис. 3.54.  

Основні етапи її підготовки проведення експертизи 

формування мети проведення експертного аналізу

формування групи організаторів проведення експертизи

розробка процедур проведення експертної оцінки

відбір експертів

отримання експертних оцінок

обробка результатів опитування

аналізування отриманих результатів

визначення ступеня досягнення мети експертизи

 

Рис. 3.54. Основні етапи її підготовки проведення експертизи  
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Відповідне використання інформації, отриманої від експертів, 

можливе за умови перетворення її у форму, придатну для подальшого 

аналізування, і має бути спрямована на підготовку ефективного вирішення 

таких проблем формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств, які неможливо описати 

математично. 

Під час проведення експертної оцінки можуть виникнути проблеми, 

основна з яких полягає в тому, що крім явищ, факторів, об’єктів, стан яких 

можна кількісно оцінити, необхідно оцінити якісні фактори, рівень яких 

оцінити неможливо. Інформацію, яку неможливо піддати кількісній оцінці, 

слід подати у вигляді непрямих оцінок [23, 68, 142]. 

Якщо експерт вміє порівнювати та оцінювати будь-які об’єкти, 

явища, фактори, варіанти та присвоювати кожному з них будь-яке число, 

це означає, що він має певну систему переваг. 

Залежно від масштабу, до якого виділяються ці переваги, експертні 

оцінки містять більшу чи меншу інформацію та мають різні варіанти 

математичної формалізації за допомогою використання шкали. 

Шкала – це відображення набору різноманітних проявів якісної або 

кількісної властивості на впорядковану множину впорядкованих чисел або 

іншу систему логічно пов’язаних знаків [250]. 

У ході дослідження рейтинг використано для оцінки ступеня впливу 

елементів формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств, що дозволило обрати найважливіші 

фактори з досліджуваної множини. Оцінка ступеня впливу складових 

оцінки системи управління промисловими підприємствами на рівень їх 

формування інноваційно-орієнтованого розвитку наведена в табл. 3.23-

3.25. 

Група фахівців у цій галузі провела експертну оцінку ступеня впливу 

системи управління промисловими підприємствами на рівень формування їх 

інноваційно-орієнтованого розвитку [23, 68, 142]. 
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Таблиця 3.23 

Оцінка ступеня впливу складових оцінки системи управління промисловими підприємствами   

Складова 

Умовне 

позначення 

інтегрального 

показника 

Оцінка 

експерта 

1 

Оцінка 

експерта 

2 

Оцінка 

експерта 

3 

Оцінка 

експерта 

4 

Оцінка 

експерта 

5 

Оцінка 

експерта 

6 

Оцінка 

експерта 

7 

Середня 

оцінка 

Вагомий 

коефіцієнт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Інтегральний показник 

фінансово-економічного 

забезпечення 

FE 10 9 9 10 9 9 10 9,43 0,25 

Інтегральний показник 

кадрово-перспективного 

забезпечення 

KP 9 8 9 9 9 9 8 8,71 0,23 

Інтегральний показник 

управлінсько-

результативного 

забезпечення 

UR 7 8 6 6 8 6 8 7,00 0,18 

Інтегральний показник 

організаційно-виробничого 

забезпечення  

OV 6 5 5 6 5 6 6 5,57 0,15 

Інтегральний показник 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення 

IA 7 8 7 7 8 8 7 7,43 0,19 

Всього         38,14 1 

1
9
3
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Таблиця 3.24 

Оцінка ступеня впливу складових оцінки системи управління промисловими підприємствами   

Складова 

Умовне 

позначення 

інтегрального 

показника 

Оцінка 

експерта 

1 

Оцінка 

експерта 

2 

Оцінка 

експерта 

3 

Оцінка 

експерта 

4 

Оцінка 

експерта 

5 

Оцінка 

експерта 

6 

Оцінка 

експерта 

7 

Сума 

рангів 

Відхиле

ння від 

середнь

ої суми 

Квадрат 

відхи-

лення 

Середня 

оцінка 

Вагомий 

коефіцієнт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Інтегральний показник 

фінансово-економічного 

забезпечення 

FE 10 9 9 10 9 9 10 66 12,60 158,76 8,86 0,25 

Інтегральний показник 

кадрово-перспективного 

забезпечення 

KP 9 8 9 9 9 9 8 61 7,60 57,76 8,43 0,23 

Інтегральний показник 

управлінсько-

результативного 

забезпечення 

UR 7 8 6 6 8 6 8 49 -4,40 19,36 6,57 0,18 

Інтегральний показник 

організаційно-

виробничого 

забезпечення  

OV 6 5 5 6 5 6 6 39 -14,40 207,36 6,57 0,15 

Інтегральний показник 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

IA 7 8 7 7 8 8 7 52 -1,40 1,96 8,14 0,19 

Всього         267  445,20 38,6 1 

 

 

1
9
4
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Група експертів оцінила складові оцінки системи управління 

промисловими підприємствами на інноваційно-орієнтований розвиток 

приймаємо  xj – оцінка j-го експерту, mj ,1=  , 

де m– число експертів. 

Для формування загальної оцінки групи експертів найчастіше всього 

використовуються середні величини. 

Використовуючи точкову оцінку для групи експертів, розраховуємо 

середнє арифметичне: 
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Коли необхідно визначити узгодженість у ранжуванні більшої (більш 

двох) кількості експертів, розраховується коефіцієнт конкордації – загальний 

коефіцієнт рангової кореляції для групи, який складається з m експертів: 
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( 

де n ‒ кількість показників; 

m ‒  число експертів. 

 

Розраховане в дужках являє собою середню суму рангів, отриманих    

i -ми складовими від експертів. 

Діапазон коефіцієнту конкордації W змінюється в діапазоні від 0 до 1. 

У випадку коли коефіцієнт конкордації дорівнює одиниці це означає, що всі 
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експерти присвоїли об’єктам однакові ранги. Чим ближче значення 

коефіцієнту до нуля, тим менш узгодженими є оцінки експертів. 

 

W =  557

20,44512
32 


= 0,9085 

 

Результати розрахунків свідчать про те, що метод експертної оцінки є 

достатньо достовірним, оскільки результати розрахунку коефіцієнту 

конкордації свідчать про високий ступінь узгодженості між експертами, який 

дорівнює 0,9085, його результати можна використовувати в практичній 

діяльності промислових підприємств. 

Таблиця 3.25 

Рівень значущості складових оцінки системи управління промисловими 

підприємствами*  

Складова 

Умовне 

позначення 

інтегрального 

показника 

Коефіцієнт 

вагомості 
Ранг 

Рівень 

значу-

щості 

1 2 3 4 5 

Інтегральний показник 

фінансово-економічного 

забезпечення 
FE 0,25 1 VR 

Інтегральний показник кадрово-

перспективного забезпечення 
KP 0,23 2 VR 

Інтегральний показник 

управлінсько-результативного 

забезпечення 
UR 0,18 4 SR 

Інтегральний показник 

організаційно-виробничого 

забезпечення  
OV 0,15 5 NR 

Інтегральний показник 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення 
IA 0,19 3 SR 

Всього - 1 - - 

 

*Примітка. Шкала ранжування (NR - низький рівень коефіцієнту (0-0,15); SR - 

середній рівень коефіцієнту (0,16-0,19); VR - високий рівень коефіцієнту (0,20-0,30)). 

 



199 

За результатами методу експертних щодо визначення оцінки ступеня 

впливу системи управління промисловими підприємствами на рівень 

формування їх інноваційно-орієнтованого розвитку (рис. 3.55), можна 

зробити висновок, що за рівнем значущості можна ранжувати за шкалою 

(низький рівень коефіцієнту (NR) – 0 до 0,15; середній рівень коефіцієнту 

(SR) – 0,16 до 0,19; високий рівень коефіцієнту (VR) – 0,2 до 0,3): 

показники, що мають високий рівень коефіцієнту вагомості: фінансово-

економічного забезпечення та кадрово-перспективного забезпечення; 

показники, що мають середній рівень коефіцієнту вагомості: показник 

управлінсько-результативного забезпечення та інформаційно-аналітичного 

забезпечення; 

показники, що мають низький рівень коефіцієнту вагомості: показник 

організаційно-виробничого забезпечення. 

Це підтверджує те, що значний вплив на інноваціно-орієнтований 

розвиток промислових підприємств мають фінансові та економічні 

ресурси, а також людський капітал, які є основою для активного розвитку 

науково-технічного прогресу, залучати стейкхолдерів до цього процесу. 

Сучасні тенденції свідчать про те, що промислові підприємства, які 

займаються інноваційно-орієнтованим розвитком стають лідерами за рахунок 

впровадження ефективних систем, засновані на інноваціях, у всіх аспектах 

своєї діяльності.  

Більш важкий перебіг кризових процесів багато в чому пов'язаний з 

проблемами формування інноваційних бізнес-моделей для впровадження 

інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств. Однією з 

головних причин у сфері інноваційно-орієнтованого розвитку є низький 

рівень мотивації як керівників на всіх рівнях управління, так і працівників. 

Спроби активізувати інноваційно-орієнтований розвиток промислових 

підприємств викликають численні конфлікти інтересів сторін, які беруть 

участь у цьому процесі. 
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Рис. 3.55. Рівень значущості складових оцінки системи управління 

промисловими підприємствами 

 

Для ідентифікування статистичної значущості розрахованого 

коефіцієнта конкордації використано χ2 критерій Пірсона, який визначає 

значимість відмінностей між фактичною кількістю випадків або якісних 

характеристик вибірки, що потрапляють в кожну категорію, і теоретичною 

кількістю, що очікується в досліджуваних групах за умови визначення 

справедливості нульової гіпотези, та розраховується за формулою (3.9):  

 

  Wnm  )1(2         (3.9) 

 

Одержано наступні результати:  

 

χ2 = 7 · 5 - 1·  0,9085 = 25,44 
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Табличне значення критичних точок розподілу χ2 критарію Пірсона 

для рівня значущості а=0,05 за шести ступенів вільності становить 12,592, що 

значно менше за розраховане значення. 

Відповідно, можна стверджувати, що кожна зі складових є важливою 

частиною у формуванні формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств. Відповідно, на кожному 

з етапів функціонування промислових підприємств виникають проблеми, які 

потребують формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств. 

Ефективним способом вирішення проблеми розробки стратегічних 

орієнтирів формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств в сучасних умовах господарювання є 

створення та функціонування адаптивних організаційних структур. 

Створення таких структур дозволить зменшити негативний вплив 

різних форм невизначеності як зовнішнього, так і на внутрішнього 

середовища на основі своєчасної та превентивної реакції на їх зміни. Така 

реакція може включати як параметричну адаптацію, так і глибші 

перетворення на структурному та функціональному рівнях. Звичайно, чим 

глибші перетворення, тим більше ресурсів вимагається від промислового 

підприємства, що, в свою чергу, може сприяти порушенню його 

стабільності. 

В організаційній системі управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств результат господарської діяльності є 

змінною величиною, яка  планується. При цьому можуть застосовуватися 

різні засоби встановлення програми, що зумовлюють різні типи системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств, а саме: програмне, спостерігаюче, адаптивне і екстремальне 

(рис.3.56). 
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Система управління інноваційно-

орієнтованим розвитком 

промислових підприємств

Сталий розвиток Глобалізація 

Т

И

П

И

Програмне управління програма управління задана за часом

Спостерігаюче  
управління 

програма управління залежить не від часу, а від деякої провідної  величини

Адаптивне управління
відсутня певна провідна величина і управління встановлює програму на 

основі попереднього досвіду

Екстремальне 
управління 

програма управління спрямована на досягнення максимуму або мінімуму 
деякої функції

Ф

У

Н

К

Ц

І

Ї

організації

планування

мотивації

координації

регулювання

контролю

П

І

Д

Х

О

Д

И

комплексний

нормативний

кількісний

адміністративний

поведінковий

ситуаційний

інтеграційний

маркетинговий

функціональний

динамічний

відтворювальний

процесний

системний програмно-цільовий

Впровадження концепції процесного управління інноваційно-орієнтованим розвитком  промислових 
підприємств Business Process Management System (BPMS)

підтримка завдань «людина-людина» (human workflow) і зручність інтерфейсу користувача

підтримка організаційної структури 

можливість перепризначення завдань, оперативного втручання в процес і обробки виняткових ситуацій

можливість управління логікою процесу з робочого місця користувача

зручність використання й  адміністрування

наявність графічних засобів розробки моделей бізнес-процесу

підтримка загальноприйнятих архітектур і стандартів

продуктивність і масштабність

здатність обслуговувати численні, тривалі й  розподілені процеси
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орієнтованим розвитком промислових підприємств

 

Рис. 3.56. Стратегія формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком промислових підприємств 
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При програмному управлінні інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств програма управління задається за часом. Це 

найбільш поширений для промислових підприємств в цілому тип системи 

управління, так як обсяг випуску продукції планується відповідно до 

календарних термінів.  

Спостерігаюче управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств полягає в тому, що програма управління залежить 

не від часу, а від деякої ключової величини спостереження. 

Використання спостерігаю чого типу управління є доцільним в роботах 

по вивченню і прогнозуванню параметрів величини, що дозволяє своєчасно 

приймати управлінські рішення стосовно диверсифікації виробництва, 

реорганізації, реструктуризації тощо. У свою чергу, необхідність проведення 

своєчасних управлінських дій вимагає продукування ідей для інноваційного 

розвитку та організації виробництва в напрямку підвищення їх гнучкості до 

мінливих умов. 

Різниця між програмним і спостерігаючим типами управлінням у тому, 

що, наприклад, вихід технологічного обладнання в середній і капітальний 

ремонти - можна здійснювати або за заздалегідь складеною програмою, 

заданою в часі, або в залежності від зміни параметрів обладнання, які і є в 

даному випадку спостережливою величиною. 

При адаптивному управлінні інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств відсутня певна ключова величина і управління 

встановлює програму на основі попереднього досвіду. Тому накопичення і 

узагальнення висновків з минулого досвіду є необхідною умовою 

адаптивного управління.  

Такий тип управління характерний для промислових підприємств, які 

орієнтуються на стабільність і повільні зміни стану зовнішнього середовища, 

що надає можливість в таких умовах своєчасно реагувати на виникаючі 

проблеми. В життєвому циклі адаптивне управління має місце на стадії 

стабільного попиту при низькому рівні конкуренції. Адаптивне управління 
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доцільне при вирішенні внутрішніх проблем промислового підприємства, а 

саме: управління персоналом, управління експлуатацією і ремонтом 

обладнання, тощо.  

При екстремальному управлінні інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств програма управління спрямована на досягнення 

максимуму або мінімуму функції, змінними якої є ті чи інші параметри (вхід, 

стан керованої системи, стан керуючої системи і вихід). 

Сутність екстремального керування полягає у:  

розробці планових завдань виходячи з досягнення максимальної 

рентабельності продукції; вибір стратегічних позицій в стратегічних зонах 

господарювання промислового підприємства за показниками обсягу 

продажів і рентабельності продукції;  

управління інвестиціями виходячи з отриманого максимального 

прибутку при прийнятному рівні ризику тощо. 

Іншою умовою використання спостерігаю чого управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств є хороша 

постановка роботи з вивчення і прогнозування параметрів показників, що 

дозволяє своєчасно перебудовувати виробництво. У свою чергу, необхідність 

своєчасної перебудови виробництва в залежності від параметрів 

спостереження вимагає впровадження інноваційно-креативних технології та 

організацію виробництва в напрямку підвищення їх гнучкості. 

Екстремальне управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств може бути реалізовано при нестабільному стані 

зовнішнього середовища, коли звичні події, що відбуваються у зовнішньому 

середовищі, знаходяться в межах екстраполяції досвіду або подія пізнається з 

аналогіями минулих періодів; коли темп змін зовнішнього середовища можна 

порівняти з реакцією промислового підприємства; коли значні проблеми і 

нові можливості передбачувані, тобто ще можна спрогнозувати  і визначити 

їх рівень впливу.  
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Реально в система управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств носить комплексний характер, в ній поєднуються 

програмне, спостерігаюче, адаптивне і екстремальне управління. В умовах 

закритого контуру діяльності промислового підприємства мають місце всі 

вказані типи управління. В умовах розімкнутого контуру переважають 

програмне і спостерігаюче управління. Для умов ізольованого контуру 

характерні програмне і адаптивне управління. 

При формуванні системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств необхідно враховувати основні функції 

управління, а саме: організації; планування; координації; мотивації; 

контролю; регулювання. 

Ефективність і якість системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств визначаються, перш за все, 

обґрунтованістю методології вирішення проблеми, тобто використання 

підходів, а саме: комплексний; інтеграційний; маркетинговий; 

функціональний; динамічний; відтворювальний; процесний; нормативний; 

кількісний; адміністративний; поведінковий; ситуаційний; системний; 

програмно-цільовий підхід. 

Для удосконалення діяльності промислових підприємств доцільно 

впроваджувати систему управління бізнес-процесами (Business Process 

Management System (BPMS)), що реалізує концепцію процесного управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств, яка 

розглядає промислове підприємство як мережу взаємопов'язаних бізнес-

процесів. Участь в них беруть співробітники з різних підрозділів. Завдання 

процесного підходу полягає у побудові взаємодії людей і визначення порядку 

виконання різних операцій для отримання швидкого і якісного результату. 

Поняття бізнес-процесу передбачає, що кожен співробітник не тільки 

чітко розуміє свої функції і завдання свого підрозділу в рамках оргструктури, 

а й усвідомлює, яким чином його робота впливає на кінцевий результат 

процесів, в яких він бере участь. Стратегічні цілі промислового підприємства 
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досягаються через побудову, контроль і безперервний розвиток бізнес-

процесів з метою: 

планування ресурсів (ERP) - це база даних, яка дозволяє управляти 

господарськими процесами. Вона працює на основі єдиного додатка з 

однаковим інтерфейсом, поширюється на ряд сфер (складання планів і 

прогнозів, менеджмент продажів, адміністрування випуску товарів, 

закупівель тощо); 

взаємодії з замовниками (CRM) – представляють собою управлінську 

інформаційну технологію, яка дозволяє вибудовувати взаємовідносини з 

клієнтами, а також з діловими партнерами, що позитивно впливає на 

отримані в кінці періоду доходи і підвищення рівня рентабельності; 

підтримки аналітичної діяльності (BI). - система призначена для 

зберігання даних, які були отримані в результаті аналізу та їх подальшої 

обробки; 

адміністрування логістичних ланцюгів (SCM) - застосовуються в 

процесі створення «складних» товарів, особливість полягає в тому, що 

комплектуючі доводиться замовляти у кількох різних постачальників. Щоб 

не було перебоїв у виробництві, важливо оперативне надходження всіх 

елементів на склади. Зазначена система дозволяє розраховувати і 

відслідковувати постачання на всіх етапах постачання; 

планування матеріальних потоків (MRP) - з їх допомогою керівництво 

здійснює придбання, виготовлення, а також реалізацію продукції; 

менеджмент людського фактора (HRM) - системи займаються пошуком 

потенційних співробітників, а також моніторингом їх діяльності. 

Концепція передбачає впровадження BPMS для досягнення наступних 

цілей: швидкість; якість; управління на основі показників; гнучкість. 

Всі ці елементи є основою для розробки стратегічних орієнтирів 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств. 
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За результатами проведеного дослідження визначено, що в сучасних 

умовах господарювання, необхідно продукувати та реалізовувати стратегічні 

орієнтири щодо формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств з урахування мінливого ринкового 

попиту.  

Одним з основних напрямків продукування та реалізації стратегічних 

орієнтирів щодо формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств в сучасних умовах господарювання, є 

концепція ресурсів, згідно з якою позиція промислового підприємств  на 

ринку базується на унікальному поєднанні матеріальних та нематеріальних 

ресурсів а та їх ефективному управлінні, пріоритет віддається елементам 

інноваційно-інтелектуального капіталу. 

Одним із ключових чинників інноваційно-орієнтованого розвитку є 

наявність сприятливого середовища та інноваційного клімату, які 

стимулюють створення інновацій, забезпечуючи перетворення ідей та 

досягнень на ринкову продукцію, впроваджуючи ці продукти до 

найважливіших галузей економіки та соціального середовища. 

Інноваційне середовище, що забезпечує модернізацію різних елементів 

соціально-економічних систем, потребує трансформації відповідно до потреб 

цифрової економіки. 

Визнаючи еволюційний характер економічного розвитку та 

неминучість оцифрування, слід зазначити, що наразі немає комплексного 

цілісного підходу, використання якого забезпечило б цифрову 

трансформацію всієї інноваційної екосистеми, а також інноваційного 

середовища, як найважливіша умова досягнення глобальної 

конкурентоспроможності на високотехнологічних ринках.  

Це визначає необхідність та точність наукових досліджень у сфері 

адаптивних теоретико-методологічних рекомендацій, що дозволяють на 

практиці реалізувати процес управління інноваційним середовищем 
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національної економіки, регіонів, галузей та підприємств як соціально-

економічних систем. 

Активне проникнення цифрових технологій у всі сфери життя 

сучасного суспільства вимагає продукування інноваційних напрямів 

розвитку. Держава та бізнес, розуміють те, що необхідно прискорювати 

процеси цифрової трансформації економіки з метою досягнення 

конкурентних позицій у цифровому просторі з урахуванням нових світових 

викликів, це вимагає розробки заходів щодо теоретико-аналітичних та 

науково-методологічних змін. 

Цифрова економіка формує вектор, за яким в довгостроковій 

перспективі розвиватимуться соціально-економічні системи мікро-, мезо- та 

макрорівнів, з урахуванням ендогенних та екзогенних вимог. Цифрова 

трансформація активно впливає на відповідні проєкти, які відіграють 

вирішальне значення для успіху підприємств. У той же час сама 

трансформація тісно пов'язана з потоком обслуговування соціально-

економічних систем і значною мірою здійснюється на її основі. Більше того, 

цей взаємозв'язок та механізм його реалізації залишаються недостатньо 

дослідженими, що змушує розробляти та використовувати інструменти для їх 

ідентифікації, оцінки та ефективного управління. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики, а також теоретичні 

дослідження показують, що цифрова трансформація соціально-економічних 

систем базується на цифрових платформах, які інтегрують економічні, 

соціальні та технологічні процеси, і створюють екосистеми цифрових послуг. 

Відповідно, в економіці виникає нове направлення, нова категорія бізнес-

структур у секторі послуг - інтегратори послуг, роль яких полягає у 

формуванні механізмів, методів управління, співпраці мережевих служб з 

іншими суб’єктами господарювання, а також охоплює багато інших напрямів 

розвитку, які залишаються недостатньо дослідженими. 

Існують головні недоліки, які заважають підприємствам успішно 

оцифровувати свою діяльність: 
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1) нерозуміння справжнього масштабу цифрової трансформації, 

незалежно від галузевих змін чи впливу цифрових технологій на 

інноваційний розвиток підприємств; 

2) надмірна увага до внутрішніх потреб підприємства замість 

детального аналізу потреб споживачів з урахуванням майбутніх змін у галузі 

та ринку в цілому; 

3) особистий загін, де члени правління розглядають цифрову 

трансформацію як проблему управління, а не як частину своєї ролі, тоді як 

керівництво розглядає її як частину ІТ. Така позиція перешкоджає реальним 

змінам. Цифрова трансформація повинна бути частиною місії підприємства 

та бути в основі стратегічних планів. Інакше прогрес буде нерівномірним або 

взагалі не буде досягнутий підприємством; 

4) відсутність чіткого визначення стратегічних і тактичних цілей, 

показників, кінцевого результату та формату цифрової трансформації, коли 

проєкти оцифрування не пов’язані між собою і навіть конкурують між собою 

за такі ресурси, як грошові інвестиції, пріоритети впровадження та 

компетентні працівники; 

5) відсутність орієнтації на зростання, де інновації ігноруються, а 

проблеми розглядаються як можливість розвитку підприємства; 

6) зосередження уваги на технологіях замість звернення уваги на їх 

корисність для ефективності діяльності підприємства, де новий інструмент 

цифрової трансформації позиціонується як цінність сама по собі, а не засіб 

для досягнення конкретної мети; 

7) надмірний процес планування, який уповільнює процес змін та 

зменшує гнучкість діяльності підприємства. Це допоможе вирішити 

процедура швидкого та ітеративного створення інновацій у вигляді продукту 

з мінімальною рентабельністю, який можна представити споживачеві, а потім 

вдосконалювати його за допомогою аналізу зворотного зв'язку в реальному 

часі; 
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8) місцеві оптимуми замість загального поліпшення, коли ініціативи 

зосереджені лише на конкретних завданнях поточного періоду, а не на 

глобальних перетвореннях, корисних для всього підприємства в стратегічній 

перспективі. За умови якщо впроваджується еволюційна стратегія 

вдосконалення, трансформація повинна бути структурною та зосередженою 

на зміні бізнес-моделі, переосмисленні продуктів та процесів з точки зору їх 

створення; 

9) ігнорування корпоративної культури, яка представляє цінності, 

норми та переконання працівників підприємства.  

Отже, варто пам’ятати, що інструменти цифрової трансформації - це 

насамперед ділові продукти, процеси та люди, які кардинально змінюються. 

Тому низький рівень цифрової культури на підприємстві є серйозною 

перешкодою для успішного інноваційного розвитку та реалізації стратегії 

цифрової трансформації.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

В процесі проведеного дослідження встановлено, що в сучасних 

умовах господарювання кластерні об’єднання відіграють велику роль в 

процесі інноваційно-орієнтованого розвитку підприємств, а саме: 

інноваційна активність розподіляється в просторі нерівномірно (актуальна 

інформація і нові знання часто персоніфіковані і найбільш швидко 

передаються через особистий контакт, а кластерні об’єднання формують 

платформу для діалогу між бізнесом, науковими установами та державою, 

що створює умови для ефективної концентрації інноваційно-креативних ідей 

та стимулюють їх обмін між працівниками і дослідниками); для підтримки 

інноваційної активності необхідно близьке розташування всіх задіяних 

учасників кластерного об’єднання. 
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Особлива увага в кластерних об’єднаннях приділяється досягненню 

балансу між ринковим попитом та пропозицією найбільш важливих для 

кластеру, що вимагає розвитку маркетингу та прогнозування, раціоналізації 

університетської мережі, радикальної реформи професійно-технічної освіти 

на основі створення мережі шкіл широкого профілю із сучасним 

матеріально-технічним та інноваційним досвідом з обов’язковою державної 

підтримкою. 

Кластер як соціальний інститут інноваційного розвитку промислових 

підприємств, формує нові форми міжгалузевої та міжрегіональної інтеграції, 

які не передбачають концентрації власності в державі чи приватних 

монополіях та враховує соціальні фактори економічного розвитку, 

національні та регіональні особливості партнерства з співпраці великого, 

середнього та малого бізнесу, держави, наукових установ тощо. 

Процеси глобалізації в контексті формування постіндустріального 

суспільства призвели до значних змін в економічній структурі. В 

індустріальній економіці головним фактором економічного зростання було 

поглиблення суспільного поділу праці, а також товарної, технологічної та 

професійної спеціалізації.  

В сучасних умовах на перший план виходять науково-виробничі 

взаємозв’язки, консолідація та інтеграція. Зовнішня торгівля готовою 

продукцією все частіше доповнюється і замінюється міжнародною 

кооперацією в галузі розробок, виробництва та реалізації кінцевої продукції. 

У багаторівневій економіці процес кластерізації відіграє особливу роль в 

системі управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

Кластерні об’єднання широко поширені в європейських, азіатських та 

інших країнах світу, і досягли лідируючої позиції з точки зору 

конкурентоспроможності. Створення кластерних об’єднань надасть 

можливість органам державної влади та місцевого самоврядування 

стимулювати інноваційно-орієнтований розвиток вітчизняних промислових 
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підприємств, за рахунок формування регіональної економічної системи, в 

якій суб’єкти господарювання різних галузей та форм власності створюють 

організаційно-економічні об'єднання постачальників та споживачів продукції 

та послуг на основі міжнародних стандартів управління. Зрештою, стає 

можливим здійснити розумні інвестиції, з урахуванням основних 

економічних механізмів та передбачуваного ризику, використовуючи місцеві 

ресурси, збільшуючи обсягу внутрішнього валового продукту та виконуючи 

функцію забезпечення добробуту населення. 

За результатами дослідження в другому розділі дисертації було 

розраховано загальні інтегральні показники оцінки системи управління 

промисловими підприємствами за 2015-2019 рр. (табл. 2.11) за результатами 

яких побудовано ієрархічну дендрограму (з використанням Statistica 

версії 6.4). 

На підставі побудові ієрархічної дендрограми об’єднання за 

інтегральними показниками ступеня адаптивного потенціалу та їх описової 

статистики, можна розділити промислові підприємства за двома кластерами, 

які мають середній та низький рівень. 

На основі проведеного дослідження запропоновано концепцію 

кластерізації як основу інноваційно-орієнтованого розвитку промислових 

підприємств. Теорія і практика процесу кластерізації, як основи інноваційно-

орієнтованого розвитку промислових підприємств, свідчать про те, що 

універсальних методів реалізації цієї проблеми бути не може, тому необхідно 

враховувати завжди специфіки галузей та регіону. 

Ядром кластерного об’єднання повинні стати інвестиційно-орієнтовані 

проєкти, що характеризуються синергізмом, тобто здатністю до взаємного 

посилення діяльності та створення нових результатів, що мають пріоритетне 

значення для вирішення ключових проблем у розвитку основних сегментів 

кластеру. 

Для того, щоб сформувати ефективний процес кластерізації, як основи 

інноваційно-орієнтованого розвитку промислових підприємств, необхідно 
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організувати оцінку та облік нематеріальних активів (промислові зразки, 

корисні моделі, торгові марки та ноу-хау), а також необхідно розробити 

стратегії кластерізації у кожному регіоні та визначити пріоритети розвитку, 

та провести процедуру вибору інноваційно-інвестиційних проєктів, які 

підвищать рівень конкурентоспроможності учасників кластеру, регіону та 

країни в цілому. 

Сутність ефективного управління інноваційним розвитком 

промислових підприємств в динамічних ринкових умовах, полягає у 

своєчасній орієнтації зусиль на використанні досягнень науково-технічного 

прогресу в свою діяльність. Це забезпечить стабільну динаміку застосування 

інноваційних досягнень для досягнення стратегічних та тактичних цілей 

промислового підприємства, а також створить умови для його успішного 

розвитку за рахунок залучення людського капіталу для створення 

інноваційно-прогресивних продуктів та послуг. Інноваційно-орієнтована 

діяльність промислових підприємств забезпечить ефективне управління 

бізнес-процесами та надасть можливість вийти на нові рівні розвитку. 

Перехід промислових підприємств до діяльності в нових ринкових 

умовах вимагає зміни методів управління, а саме: створення більш гнучкої та 

адаптивної системи управління інноваціями; формування нового механізму, 

орієнтованого на розвиток перспективних, конкурентоспроможних продукції 

та послуг, перебудову організаційних структур, перерозподіл функцій 

управління тощо. Все це буде стимулювати створення і впровадження 

інновацій та забезпечить комплексне управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком починаючи від зародження ідеї до її реалізації. 

Прогнозування є одним з основних стратегічних інструментів 

управління, який необхідно використовувати при розробці механізму 

формування системи управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств, за умов складності передбачення очікуваного ходу розвитку 

події та ситуації, коли досить важко визначити стратегічні цілі та приймати 

ефективні управлінські рішення. 
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При формуванні системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком промислових підприємств результати прогнозування необхідні 

для прийняття рішень, які відповідають майбутнім змінам, та значною мірою 

визначають стратегічні альтернативи. 

В умовах сучасної дійсності діяльність промислових підприємств 

ускладнюється значними проблемами, що виникають в період кардинальних 

реформ, фінансово-економічних криз та пов’язані з державною політикою.  

У цій ситуації держава повинна обов’язково регулювати ринкові 

процеси, сприяючи прогнозній поведінці промислових підприємств, 

зменшуючи невизначеність ризикових впливів різної етіології походження.  

Науково-теоретичний підхід до прогнозування як основного 

стратегічного інструменту при розробці механізму формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств. 

На основі розрахованих інтегральних показників оцінки системи 

управління промисловими підприємствами за 2015-2019 рр., за допомогою 

методу прогнозування ковзаючої середньої та експоненціального 

згладжування було розраховано і побудовано прогнозні показники за 

допомогою програми MS Excel. 

Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників системи 

управління промислових підприємств на 2020-2025 рр., свідчать про те, що 

більшість проаналізованих підприємств потребують активного впровадження 

механізму формування системи управління інноваційно-орієнтованим 

розвитком для підвищення рівня конкурентоспроможності, орієнтованого на 

перспективний розвиток та людиноцентрованість, що дозволить 

переорієнтувати діяльність промислових підприємств на інноваційну модель, 

підвищити рівень соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

привабливості та інноваційного потенціалу. 

Трансформаційні процеси, спричинені кризовими явищами в сучасній 

економіці, розвитком різних форм господарювання та їх удосконаленням, 

динамічним прискоренням впливів факторів навколишнього середовища, 
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підвищенням рівня невизначеності та ризику підвищують роль формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств. 

Результати розрахунків свідчать про те, що метод експертної оцінки є 

достатньо достовірним, оскільки результати розрахунку коефіцієнту 

конкордації свідчать про високий ступінь узгодженості між експертами, який 

дорівнює 0,9085, його результати можна використовувати в практичній 

діяльності промислових підприємств. 

За результатами методу експертних щодо визначення оцінки ступеня 

впливу системи управління промисловими підприємствами на рівень 

формування їх інноваційно-орієнтованого розвитку, можна зробити 

висновок, що за рівнем значущості можна ранжувати за шкалою: показники, 

що мають високий рівень коефіцієнту вагомості: фінансово-економічного 

забезпечення та кадрово-перспективного забезпечення; показники, що мають 

середній рівень коефіцієнту вагомості: показник управлінсько-

результативного забезпечення та інформаційно-аналітичного забезпечення; 

показники, що мають низький рівень коефіцієнту вагомості: показник 

організаційно-виробничого забезпечення. 

Це підтверджує те, що значний вплив на інноваціно-орієнтований 

розвиток промислових підприємств мають фінансові та економічні ресурси, а 

також людський капітал, які є основою для активного розвитку науково-

технічного прогресу, залучати стейкхолдерів до цього процесу. 

Основні наукові положення, які подано у даному розділі роботи, 

відображено в наукових працях автора за списком використаної літератури 

[161, 180, 183, 202, 204, 210]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Одержані результати дослідження в сукупності вирішують важливе 

науково-практичне завдання – розроблення теоретико-методичних і 

науково-практичних підходів до формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств. Основні висновки 

полягають у такому: 

1. Автором обґрунтовано, що сучасні промислові підприємства 

знаходяться в кризовому стані. Це зумовлює необхідність формування 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком підприємств та 

визначається її роллю в прискоренні темпів зростання суспільного 

виробництва, підвищенні якості продукції та прискоренні науково-

технічного прогресу, що є головним напрямком економічної стратегії, 

плануванні та прогнозуванні виробництва. 

2. Результатом удосконалення  методичних аспектів оцінки системи 

управління підприємствами є  проведення порівняльного аналізу 

розглянутих методів оцінки системи управління підприємствами, який 

свідчить про теоретико-методичну складність чистого відбору результатів 

управлінського впливу на ефективність інноваційно-орієнтованого 

розвитку підприємств. Оцінка системи управління підприємствами 

дозволяє уникнути негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, 

врахувати результати діяльності попередніх періодів, оскільки для оцінки 

пропонується використовувати методи оцінки в комплексі з урахуванням 

умов економічної нестабільності. 

3. Автором доведено, що оцінка системи управління промисловими 

підприємствами здійснюється за допомогою методів аналізу й синтезу  для 

систематизації та групування елементів системи управління і методу 

таксономічного аналізу  для розрахунку значень інтегральних коефіцієнтів 

ефективності системи управління й готовності промислових підприємств 
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до інноваційно-орієнтованого розвитку. Це дозволяє обрати варіант 

побудови креативної системи управління промисловим підприємством або 

виконання певної управлінської функції, яка вимагає найменших витрат і є 

найбільш результативною з точки зору сукупних ефектів інноваційно-

орієнтованого розвитку.  

4. Запропоновано концепцію кластеризації як основу інноваційно-

орієнтованого розвитку промислових підприємств, що спрямована на 

формування інституційної основи для створення постіндустріальної 

цифрової економіки, яка перетворюється на регіональні монополії, 

посилюючи фінансову конкурентоспроможність регіонів та вирішуючи їх 

соціально-економічні проблеми. Ядром кластерного об’єднання повинні 

стати інвестиційно-орієнтовані проєкти, що характеризуються 

синергізмом, тобто здатністю до взаємного посилення діяльності та 

створення нових результатів, які мають пріоритетне значення для 

вирішення ключових проблем у розвитку основних сегментів кластера.  

5. За результатами дослідження автором розроблено механізм 

формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком 

промислових підприємств, завданням якого є створення стратегії розвитку 

у пріоритетних сферах: переорієнтація діяльності підприємств на 

інноваційну модель, підвищення рівня соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу, що формує 

відповідні об’єктивні передумови до зміни в існуючих формах і методах 

організації управління, що вимагає безперервності та креативності в 

системі управління інноваціями. 

6. У роботі автором запропоновано стратегію формування системи 

управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств, яка ґрунтується на єдності інструментів і засобів 

стратегічного характеру, що зумовлюють формування різних типів 

системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових 

підприємств, а саме: програмного, спостерігаючого, адаптивного й 
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екстремального. Одним з основних напрямків продукування та реалізації 

стратегічних орієнтирів щодо формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств в сучасних 

умовах господарювання є концепція ресурсів, згідно з якою позиція 

промислових підприємств  на ринку базується на унікальному поєднанні 

матеріальних і нематеріальних ресурсів,  їх ефективному управлінні, а 

пріоритет віддається елементам інноваційно-інтелектуального капіталу. 
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Додаток А 

ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Таблиця А1 

Огляд дисертацій за темою дослідження 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 Методологічні засади управління 

сталим розвитком авіапідприємств 

Васюткіна 

Н.В. 
+  + + 

+ 

2016 Науковіосновиінтелектуалізаціїдіяльн

остіпідприємств 

Кісь С.Я. 
+  + + 

+ 

2016 Синтез механізмів управління 

економічною стійкістю підприємств 

Скриль О.К. 
+  +  

 

2016 Економічні засади управління 

інтелектуальним капіталом 

підприємства в умовах глобальної 

конкуренції 

Щербаченко 

В. О. 
+   + 

 

2018 Методологічні зсади формування 

інноваційно-сприятливого середовища 

на підприємстві 

Шипуліна 

Ю.С. 
+  +  + 

2018 Інноваційний розвиток пасажирських 

компаній шляхом організації 

залізничного туризму 

Марценюк Л. 

В. 
+ + +  + 

2019 Управління розвитком 

інтелектуального капіталу 

підприємства 

Літвінова О. 

С. 
  + + + 

2019 Удосконалення системи стратегічного 

управління ресурсами переробних 

підприємств 

Мельник 

О.М.  
+  + +  
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Додаток Б 

 

Види управління підприємствами 

 

Проблемний 

Ситуаційний 

Адаптаційний 

Програмно-

цільовий

пов'язаний з періодичним висуненням проблем розвитку 
виробничого об'єкту, систем його управління і 

цілеспрямованого їх вирішення

стиль управління людьми, що передбачає використання 
одного з чотирьох стилів управління в залежності від 

ситуації і рівня розвитку співробітників по відношенню до 
проблеми

спосіб вирішення великих і складних соціально-економічних 
проблем за допомогою вироблення і прийняття органами 

управління системи взаємопов'язаних програмних заходів, 
спрямованих на досягнення цілей

дозволяє синтезувати системи управління, які мають 
можливість змінювати параметри регулятора або структуру 

регулятора в залежності від зміни параметрів об'єкта 
управління або зовнішніх впливів

Види  управління підприємствами

В

И

Д

И
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Додаток В 

Опис діяльності промислових підприємств 

 

ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» 

 

ДП «Завод «Електроважмаш» - провідне підприємство України з 

розробки та випуску турбогенераторів потужністю від 200 до 500 МВт з 

воднево-водяним охолодженням для теплових і атомних електростанцій, а 

також турбогенераторів потужністю від 6 до 320 МВт з повним повітряним 

охолодженням, гідрогенераторів потужністю до 430 МВт, великих 

електричних машин постійного струму і змінного струму потужністю до 

12500кВт для металургійної, вугільної і нафтопереробної промисловості. 

Основне підприємство на Україні і в країнах СНД виробляє комплектне 

електрообладнання для тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, трамваїв, 

тролейбусів. Великовантажні автосамоскиди виробництва БелАЗ 

вантажопідйомністю 120-180 тонн укомплектовані електроустаткуванням 

випускається об'єднанням. 

Підприємство розробляє і постачає обладнання для великовантажних 

автосалонів, дизель-електростанцій, цукрових заводів, міського 

електротранспорту, запасні частини для енергетичного обладнання, 

залізничного транспорту, товари народного споживання, надає послуги з 

проектування та випробування електрообладнання, в тому числі: 

1. СИНХРОННІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 

1.1 Турбогенератори 

1.2 Гідрогенератори 

2. МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ВЕЛИКІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

2.1 Електродвигуни постійного струму 

2.2 Генератори постійного струму 

3. Тягового електрообладнання 

3.1 Тягові електродвигуни постійного струму типу ЕД і змінного 

струму типу АД 

3.2 Генератори та агрегати тягові, генератори для автономних джерел 

живлення 

3.3 Допоміжні електричні машини 

3.4 Апарати електричні 

3.5 Електронні пристрої 

4. АГРЕГАТИ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ 

Основними споживачами продукції є: теплові і гідравлічні 

електростанції, теплові централі України, країн ближнього і далекого 

зарубіжжя, тепловозо і електровозобудівний заводи України, Росії, 

підприємства по виробництву міського електротранспорту України. 

1. Споживачі енергетичного обладнання: 
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- Ташлицька ГАЕС поставка гідрогенератора СВО 1190 / 210-44УХЛ4 

- ВАТ "Укргідроенерго" - ведеться реконструкція на 7 

гідроелектростанціях; 

- Дністровський каскад - поставка гідрогенераторів типу СКГ 483 / 125-

56 і СВО-1255 / 255-40; 

- Київенерго (ТЕЦ-6) - виготовлений турбогенератор ТГВ-320-2 ПУЗ; 

- Миронівська ТЕЦ - поставлений турбогенератор ТА-120-2У3 

- Зміївська ТЕС - поставка турбогенератора ТГВ-325; 

- Бангладеш - виготовлений ротор ТГВ-200 МТ3 

- Міні і малі гідроелектростанції. 

У 2003 році для ТЕС, АЕС України буде проводиться ремонт і 

виготовлення високовольтних електродвигунів 6кВ, модернізація 

турбогенераторів потужністю 1000 МВт на Запорізькій АЕС. 

2. Споживачі електрообладнання для залізничного та міського транспорту: 

- ДП завод "ДЕВЗ" (Дніпропетровський електровозобудівний завод); 

- ДХК "Луганськтепловоз"; 

- АТВТ ХК "Коломенський завод" (Росія); 

- ВАТ "Брянський машинобудівний завод" (Росія); 

- АТ "Людіновотепловоз" (Росія); 

- ПО "Південмаш"; 

- ВАТ ЛАЗ м.Львів. 

3. Споживачі електрообладнання для великовантажних автосамоскидів: 

- ПО БелАЗ (білоруси); 

- гірничозбагачувальний комбінати України та Росії. 

В даний час ДП завод "Електроважмаш" не тільки зберегло, але й 

розширює свою спеціалізацію і є провідним підприємством України по 

виробництву турбогенераторів, гідрогенераторів, великих електричних 

машин постійного струму для прокатних станів і шахтних підйомних машин, 

електрообладнання для тепловозів, електровозів, дизель-поїздів , трамваїв, 

тролейбусів, великовантажних самоскидів. 

Структура підприємства ДП «Завод «Електроважмаш»» складається як 

з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, 

дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних 

структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб 

тощо). 

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства 

визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, 

визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. 

Організаційна структура ДП «Завод «Електроважмаш»» – це система органів 

управління та структурних підрозділів підприємства, які містять назви 

органів управління та структурних підрозділів, відображає розподіл 

повноважень між структурними підрозділами та їх підпорядкованість і дає 

змогу оптимізувати процес прийняття рішень, пов’язаних з виконанням 

поставлених завдань та цілей.   
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Продовження дод. В 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХТЗ» 

 

Юридична адреса: Україна, 61007, Харківська обл., місто Харків, 

Проспект Московський, будинок 275 

«Харківський тракторний завод» (ХТЗ) — найбільше в Україні та 

країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і 

колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. 

Протягом 1927—1928 років заводи СРСР дали 1272 трактори, в 

продовж 1928—1929 років видали «на гора» вже 3281. Цього було 

недостатньо, і потреби сільського господарства задовольнялись на ту пору, 

головним чином, за рахунок імпорту. Тому було переглянуто п'ятирічний 

план спорудження заводів сільськогосподарського машинобудування і 

прийнято рішення про негайний початок зведення трьох промислових 

гігантів, кожен з яких випускав би щороку по 50 тисяч тракторів. Восени 

1929 року Вища Рада Народного Господарства СРСР прийняла рішення про 

будівництво одного з тракторних заводів у Харкові.  

21 вересня 1931 року колектив ХТЗ рапортував про готовність до пуску 

заводу-велетня, який був збудований і змонтований за п'ятнадцять місяців.  

Перші випробування трактора пройшли в Андріївській комуні «Надія».  

В жовтні випустили 50 машин, листопаді — 381, в грудні — 863, 

всього за три місяці першого року існування заводу було здано 977 тракторів. 

Робота в ці місяці була періодом боротьби з «дитячими хворобами» пускової 

стадії. 

Наступним результатом роботи харківських тракторобудівників стала 

машина  

Одночасно Харківському тракторному заводу доручили створити 

трактор потужністю 130 кінських сил. І вже наприкінці липня 1961 року на 

полях колгоспу імені Орджонікідзе Лозівського району з'явився новий 

колісний трактор, який виконував глибоку оранку п'яти-корпусним плугом зі 

швидкістю 9 кілометрів на годину, це був Т-125. 19 жовтня 1964 року «Вища 

рада народного господарства СРСР» прийняла постанову № 98, якою 

передбачалося створення потужностей з випуску Т-125 та уніфікованих з ним 

гусеничних тракторів. Цією постановою передбачалася реконструкція 

Харківського тракторного заводу зі спорудженням окремих нових об'єктів на 

території заводу. З 1966 року розпочалось виробництво трактора Т-125, а 

також його модифікацій: КТ-125 — тягача із землерийним обладнанням, яке 

виготовляв Київський завод «Буддормаш», Т-127 — трелювального трактора. 

Разом з тим в 1965 році було затверджене технічне завдання на проектування 

гусеничного трактора Т-150, яке передбачало створення модифікацій 

тракторів, у тому числі колісних. Технічний проект був схвалений науково-

технічними радами галузі та НАТІ в січні-лютому 1967 року. В той же час в 

1967 році з конвеєра ХТЗ зійшов мільйонний трактор — Т-74 модернізована 

модель ДТ-54.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-125_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%9D%D0%93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A0%D0%9D%D0%93
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У 70-ті роки завод, провівши без зупинки виробництва корінну 

реконструкцію, успішно перейшов на випуск тракторів класу «3 тонни» 

трактора Т-150 в гусеничному і колісному виконанні. Цікаво що у листопаді 

1979 року відбулися випробування трактора Т-150К на випробній станції 

університету штату Небраска в США. Порівняння результатів випробувань 

тракторів Т-150К і тракторів-аналогів, проведених на цій станції за шести-

бальною системою засвідчило, що Т-150К за своїм технічним рівнем 

переважає всі інші аналоги. З 1985 року в різних районах Харківщини 

проводилися випробування тракторів ХТЗ-200 та ХТЗ-180 На машинах були 

встановлені двигуни СМД потужністю 180 кінських сил. Продуктивність 

ХТЗ-200 виявилася на 50 відсотків більшою, ніж у Т-150, а зниження витрати 

пального — до 21 відсотка. Крім того, за рахунок зменшення динаміки 

повороту знизилася навантаженість елементів трансмісії.  

У 1994 році завод перетворений у відкрите акціонерне товариство 

«Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». У 2000 році була 

створена нова «серія 160» потужних інтегральних орно-просапних тракторів, 

призначених для сільськогосподарських робіт із оброблення та збирання 

цукрового буряка, кукурудзи, соняшника, картоплі, гречки, сої та інших 

просапних культур. У порівнянні з тракторами МТЗ-80 і Т-70 їхня 

продуктивність зросла в 2-2,5 рази. Міжнародним «Бюро Верітас» було 

сертифіковано систему якості виробництва згаданих тракторів згідно зі 

стандартами ISO 9001, до речі майже всі трактори ХТЗ мають сертифікат 

відповідності у системі сертифікації УкрСЕПРО та Росії ГОСТ.  

17 жовтня 2013 року стало відомо, що підприємство припиняє роботу з 

18 жовтня з відправкою співробітників у неоплачувану відпуску через 

припинення оформлення митних декларацій Харківською митницею 

Міністерства доходів і зборів України 7-ми російських підприємств, які 

поставляють Харківському тракторному заводу комплектуючі та матеріали 

для виробництва тракторів.  

У липні 2015 року стало відомо, що Харківський тракторений завод на 

міжнародному форумі «Agroport-2015», який відбудеться у жовтні 2015 року, 

презентує новий гусеничний трактор «Квадротек», що має нову 

гідротрансмісію та на 70 % складається із деталей українського виброництва, 

а також робить мінімальний тиск на ґрунт і дає можливість замінити 

гусеничний хід на колісний. У розробці нового трактора брав участь 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут»
[5]

. Крім того, ХТЗ уклало угоду із компанією «Volvo Penta» щодо 

комплектації її двигунами харківських тракторів, оскільки шведські двигуни 

екологічні, а трактори Volvo мають попит в Африці. Цими двигунами будуть 

комплексуватися трактори для українського та закордонного ринків, а для 

Росії трактори «ХТЗ» будуть оснащені двигунами «ЯМЗ».  

У грудні 2015 року ХТЗ випустив партію з 10 електротракторів. 

Трактор коштує 15 тис. дол. Його потужність 35 к.с., що дозволяє йому 

рухати причепи масою до 2 т зі швидкістю 40 км/год.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-150%D0%9A_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A1%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo_Penta
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Через правові перешкоди завод простоював із березня 2016 року до 

січня 2017 року, внаслідок чого без роботи залишалися понад 2,5 тис. 

співробітників підприємства
]
.  

З приходом нового інвестора — Олександра Ярославського, 

виробництво було відновлено в найкоротші терміни.  

Вже у лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця 

року було випущено 794 одиниць техніки і Харківський тракторний завод 

вийшов на прибуток у 48,8 млн гривень.  

На підприємстві повідомляють, що ключовими заходами в 2018—2019 

роках стануть оновлення парку обладнання, удосконалення заводу і 

удосконалення виробів, що випускаються відповідно до переваг споживачів 

(інвестор Олександр Ярославський виділив на ці цілі близько 10 млн дол.)  

В 2018 році заводом були представлені універсальна маневрова 

залізнична техніка на базі трактора Т-150 типу ММТ-2 та ММТ-2М
[12]

 та 

навантажувач Т-156Б-09-03..  

З приходом інвестора компанії «DCH» було проведено модернізацію 

тракторів, у які зроблено понад 200 нововведень. У планах провести 

модернізацію заводу, а також створити на базі заводу індустріальний парк і 

технопарк. Також завод не працює «на склад», оскільки випускає продукцію 

відповідно до портфелю замовлень.  

У 2018 році з конвеєра підприємства зійшло близько 900 нових машин, 

а експорт збільшився удвічі порівняно з 2017 роком. Приблизно такі ж обсяги 

плануються на 2019 рік: завод не працює «на склад», а виробляє продукцію 

відповідно до портфеля замовлень.  

У 2020 році на Харківському тракторному заводі (ХТЗ) розпочато 

процедуру санації підприємства до відкриття провадження у справі про 

банкрутство, за рішенням Харківського окружного адміністративного суду, 

який зобов'язав ХТЗ сплатити державі понад 400 млн грн. боргу 

Згідно з офіційними даними, на сьогодні всі попередні та теперішні 

власники підприємства не змогли зробити з машинобудівного гіганта бодай 

беззбиткове виробництво. Це в першу чергу пояснюється нездатністю 

перелаштуватися з планово-адміністративної економіки до ринкової, та 

непрозорістю і незбалансованістю української державної економічної 

політики щодо захисту власних підприємств та їх кадрів, а не окремих 

власників, коли «левова частка» прибутку виводиться власниками за межі 

підприємства та вимивається в економіки інших країн. 

З квітня 2016 року акціонером та інвестором підприємства знову став 

Олександр Ярославський. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-12
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Продовження дод. В 

АТ «ХМЗ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

 

Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6 

Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» — одне із 

найстаріших машинобудівних підприємств вугільної галузі, розташоване у 

Харкові, Україна. Протягом десятиліть завод був монопольним виробником 

потужних шахтних скребкових конвеєрів в колишньому СРСР, за цей час 

завод накопичив унікальний досвід в області проектування продукції і 

розробки технології її виготовлення. Заснований 1891 року. 

 1891 р. — У Харкові на вул. Петінській власником Н. Ф. фон-

Дітмаром була заснована слюсарно-механічна майстерня, що мала газовий 

двигун в дві кінські сили. Майстерня налічувала 15 осіб. 

 1899 р. — Встановлено новий двигун в чотири кінські сили, у 

дворі розміщувалася кузня, що мала два горни. Кували вироби молотом 

вручну. Працювало 25 осіб. 

 1915 р. — Господар підприємства на вул. Газовій, 4 (нині вул. 

Світло шахтаря) купив чавунно-мідно-ливарний і механічний завод "Русский 

слесарь". Кількість працівників - 50 осіб. Продукція заводу - бурові 

інструменти, верстати, вишки, шахтні візки, вагонетки, лебідки, крани, 

парові котли, труби, насоси, баки, а також чавунне і мідне лиття. 

 1915 р. — Почався випуск шахтарських бензинових ламп 

"Вольфа". 

 1919 р. — Через відсутність палива призупинено роботу майже 

всіх цехів. Завод виконував тільки військові замовлення. 

 1921 р. — Підприємство перейшло з підпорядкування 

Харківської губернської Ради народного господарства в підпорядкування 

Центрального правління кам'яно-вугільної промисловості і було включене в 

об'єднання "Донвугілля". 

 1922 р. — Завод перейменовано в "Світло шахтаря". Основна 

продукція - шахтарські лампи. 

 1938 р. — Колектив підприємства вийшов переможцем у 

змаганні з Торезьким машинобудівним заводом і був удостоєний перехідного 

Червоного прапора Наркомважпрому. 

 1939 р. — Завод нагороджений найвищою державною нагородою 

СРСР - орденом Леніна. 

 1941 р. — Евакуація заводу в Кемеровську область. 

 1943-1946 рр. — Відновлення зруйнованого підприємства. 

 1952 р. — Організація на заводі спеціального конструкторського 

бюро. 

 1955 р. — Створено і вдосконалено вугільний комбайн для 

тонких пластів УКТ-1, призначений для одночасної зарубки, відбою вугілля і 

навантаження його на транспортер. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%9A%D0%A2-1&action=edit&redlink=1
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 1960 р. — Завод опанував виготовлення забійних скребкових і 

магістральних пластинчастих конвеєрів, освітлювальної апаратури. Почався 

експорт обладнання з маркою "Світло шахтаря" до Польщі, Чехословаччини, 

Угорщини, Болгарії, В'єтнаму. 

 1976 р. — Колектив почав серійне виготовлення нового базового 

скребкового конвеєра СП87П. 

 1978 р. — Створено зразкову ділянку в ламповому цеху. 

Впроваджені 27 прогресивних технологічних процесів, дві механізовані лінії 

автоматичного зварювання рештаків. 

 1980 р. — Половина вугілля, що видобувається в СРСР шахтним 

способом, доставлялася конвеєрами заводу "Світло шахтаря". 

 1982 р. — Завод удостоєний срібної та бронзової медалей ВДНГ в 

м. Москві. 

 1990 р. — Створено нові конвеєри зі збільшеною потужністю 

електродвигуна з 45-55 до 110 кіловат і калібрами ланцюга 24 і 36 міліметрів. 

Розширено область їх застосування. Розпочато виготовлення скребкових 

перевантажувачів. 

 1991 р. — Святкування 100-річчя заводу. 

 1994-1996 рр. — Проведена приватизація. Створено ПАТ 

"Харківський машинобудівний завод" Світло шахтаря ". 

 1998-1999 рр. — Розроблено та виготовлено ряд нових 

високопродуктивних конвеєрів для комплексно-механізованих лав, які 

успішно працюють на шахтах України, Росії, Білорусі, Казахстану. 

 1999 р. — Заводом виграний тендер між українськими і 

зарубіжними підприємствами на виготовлення потужного конвеєра типу 

СПЦ230. 

 2000 р. — Здійснено перехід від серійного виробництва 

однотипних конвеєрів і перевантажувачів до виготовлення продукції, що 

відповідає заданим гірничотехнічних умовам і індивідуальним вимогам 

конкретних замовників. Довжина скребкових конвеєрів збільшилася з 100-

150 до 350-400 м, енергоозброєність зросла з 110-220 до 800 кВт. 

 2001 р. — Завод вперше впровадив систему управління якістю 

продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001. 

 2008 р. — Завод підтвердив відповідність виготовлення продукції 

вимогам ДСТУ ISO 9001-2001. Сертифікат якості №UA2.003.03240-08. 

 1988-2008 рр. — Масштабна участь в Міжнародних виставках 

України, Росії, Білорусі, Польщі, США. 

Corum Group об'єднує машинобудівні активи енергетичної компанії 

ДТЕК Енерго — підприємства в Харкові, Дружківці і Каменську-

Шахтинському, "Корум Шахтспецбуд", сервісні компанії Corum Source і 

Corum Repair, а також зарубіжні торгові компанії і представництва. Ключові 

клієнти компанії — 14 найбільших видобувних холдингів, активи яких 

налічують 150 шахт і кар'єрів. Техніка Corum Group працює на 

гірничодобувних підприємствах в 15 країнах світу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A
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Продовження дод. В 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ» 

Юридична адреса: 61037, Харківська обл., м. Харків, пр. Московський, 

буд.  199 

Харківський турбінний завод (нині АТ "Турбоатом") став одним з 

найбільших в світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл 

виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, 

фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів 

електростанцій. 

Креслення парової турбіни ХТГЗ, 1930-і 

Харківський турбінний завод (ХТГЗ) був побудований в 1929-1934 рр., 

за три з половиною роки і 21 січня 1934 був введений в експлуатацію. 

У 1935 році з заводського стенду зійшла перша стаціонарна парова 

турбіна потужністю 50 МВт, а 26 липня 1938 була виготовлена перша парова 

турбіна потужністю 100 МВт і генератор до неї. 

До початку Великої Вітчизняної війни завод виготовив і поставив 

країні турбіни, потужність яких вдвічі перевищувала потужність всіх 

електростанцій дореволюційній Росії. 

У зв'язку з наближенням лінії фронту восени 1941 року завод був 

евакуйований в м Свердловськ і вже в грудні 1942 року розпочав 

виробництво турбоагрегатів, запасних частин до парових турбін, а також 

продукції для фронту]. 

Після визволення Харкова 23 серпня 1943 року розпочалося 

відновлення практично повністю зруйнованого заводу, в 1944 році заводом 

було виготовлено першу парова турбіна потужністю 50 МВт для Зуївської 

ГРЕС, виконувалися замовлення по ремонту турбін для електростанцій 

промислових центрів Донбасу, Харкова, Києва. 

Відновлення цехів було в основному завершено до середини 1946 года. 

Профіль заводу остаточно склався в 1950-і роки.  Завод почав 

спеціалізуватися на виробництві потужних парових і газових турбін. 

У 1953 році була проведена робота по технічному переозброєнню 

виробництва парових турбін, в результаті в 1953-1954 завод освоїв 

виробництво гідравлічних турбін для гідравлічних електростанцій], а 

виробництво генераторів було передано спеціалізованим заводам. 

За порівняно короткий термін (1955-1958 рр.) Були спроектовані і 

виготовлені парові турбіни потужністю 100 і 150 МВт, а в 1960-1965 рр.  - 

парові турбіни з підвищеними параметрами пари, потужністю 300 і 350 МВт 

для Придністровської, Криворізької, Запорізької, Ладижинській, Троїцької, 

Рефтинской, Трипільської, Назаровской і інших ГРЕС. 

У 1965 році на заводі було виготовлено першу в СРСР одновальна 

парова турбіна потужністю 500 МВт, на той момент - найпотужніша з 

випущених в світі.. 

У 1967 році почалося створення потужних парових турбін для атомних 

електростанцій - важливої складової енергетики країни.  Завод стає головним 
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підприємством з проектування і виготовлення турбін для атомних 

електростанцій. 

У 1969 році завод освоїв виробництво парових турбін для 

електростанцій потужністю 220 МВт, які і зараз успішно експлуатуються на 

Україні, в Росії, Німеччині, Болгарії, Угорщини, Фінляндії. 

1986 рік, налагодження нового обладнання на заводі 

На початку 1970-х років було налагоджено виробництво турбін для 

АЕС потужністю 500 МВт [2], що забезпечило різке зниження капітальних 

витрат на спорудження електростанцій.  Турбінами такого типу 

укомплектована Ленінградська АЕС, а також Курська, Смоленська АЕС. 

В ході дев'ятої п'ятирічки (1971-1975) завод збільшив продуктивність 

більш ніж в 1,5 рази. 

У 1977 році завод був перетворений в виробниче об'єднання атомного 

турбобудування "Харківський турбінний завод ім. С. М. Кірова" (з 1982 року 

отримало назву ВО "Турбоатом").  До складу ПО "Турбоатом" крім заводу 

ХТГЗ увійшли харківський завод "Турбодеталь", конструкторське бюро 

"Турбоатом" і конструкторське бюро "Гідротурбомаш".  До 1978 року 

випущені заводом турбіни були встановлені на більш ніж 100 електростанцій 

СРСР, а також на електростанціях в багатьох інших країнах світу. 

У 1980-ті роки підприємство проводить подальше нарощування і 

технічне переозброєння виробництва - введені в експлуатацію нові корпуси, 

унікальне обладнання. 

5 березня 1982 експлуатацію був введений великий виробничий 

комплекс, що дозволив перейти від індивідуального виробництва парових 

турбін АЕС потужністю 1 млн кіловат до їх серійного виробництва, до 1985 

року було освоєно виробництво парових турбін потужністю 1 млн кВт для 

Запорізької, Балаковської, Ростовської АЕС. 

До 1986 року понад 40% потужностей ГЕС СРСР було укомплектовано 

турбінами виробництва ХТГЗ;  крім того, турбіни виробництва ХТГЗ 

встановлювалися на зарубіжні електростанції. 

У 1987 році на заводі було збільшено потужності з виробництва 

парових турбін. 

У 1999-2002 роках виготовлено та поставлено 4 радіально-осьових 

гідротурбіни потужністю 280 МВт кожна.  Виготовлені та поставлені 4 

гідрозатвори діаметром 4 м на натиск понад 500 м. Створено унікальний 

кульової затв 

 



256 

Продовження дод. В 

АТ «ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 

Органiзацiйна структура АТ "Днiпровський машинобудiвний завод" 

включає наступнi самостiйнi структурнi пiдроздiли: енергетичний цех, вiддiли, 

служби, лабораторiя метрологiї, зв'язку i обчислювальних систем. Дочiрнi 

пiприємства, фiлiiї та представництва в структуре товариства вiдсутнi. 

27 грудня 2017 року Державним реєстратором внесена запис до 

державного реєстру: 

-припинити вiдокремлений структурний пiдроздiл дитячий оздоровчий 

табiр "Сонячний берег" ПАТ «Днiпровський машинобудiвний завод», (код 

ЕДРПОУ ВП 24749234), мiсце знаходження ВП 75583 Херсонська область, 

Генiчеський район село Стрiлкове в наслiдок продажу. 

- створити вiдокремлений пiдроздiл №1 ПАТ «Днiпровський 

машинобудiвний завод» мiсце знаходження 49055,м.Днiпро, 

вул.Будiвельникiв,34 

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв складає -130 осiб, у тому числi 

штатних працiвникiв -119 осiб, зовнiшнiх сумiсникiв - 9 осiб, працюючих за 

цiвiльно - правовими договорами - 3 особи, на умовах неповного робочого 

часу - 77 осiб. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав - 6 430,3тис.грн. та 

зменшився вiдносно попереднього року на 13,3%. Зменшення фонду оплати 

працi зумовлено зменшенням чисельностi працiвникiв. Водночас прирiст 

середньої заработної плати одного працiвника до рiвня 2016 року склав 

22,3%.за рахунок реалiзацiї державних гарантiй в оплатi працi (пiдвищення 

мiнiмальної заработної плати). Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства 

вiдповiдає сучасним потребам товариства в газузi його кадрової полiтики. 

ПАТ ДМЗ не входить до будь- яких об'єднань та пiдприємств. 

ПАТ ДМЗ не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями та 

пiдприємствами. 

Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства протягом 

звiтного перiоду не надходило. 

стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх 

класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є 

поточним, якщо: 

а) Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати 

чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi; 

б) актив утримується в основному з метою продажу; 

в) Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв 

пiсля звiтного перiоду; 

г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як 

визначено у МСБО 7), якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання 

цього активу для погашення зобов’язання принаймнi протягом дванадцяти 

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi. 

Зобов’язання є поточним, якщо: 
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а) Компанiя сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого 

нормального операцiйного циклу; 

б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу; 

в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

звiтного перiоду; 

г) Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення 

зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання як непоточнi. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як 

непоточнi/довгостроковi активи та зобов’язання. 

Зменшення корисностi активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого 

зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується 

вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд 

знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування 

активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за 

вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума 

очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком 

активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, 

незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою 

активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного 

вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i 

списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання 

активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi 

та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у 

звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, 

якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. 

Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування 

амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку 

необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у 

майбутнiх звiтних перiодах 

Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму 

балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на 

iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення 

операцiї. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного 

визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену 

класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. 

До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї, 

корпоративнi права та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком емiтентiв, 

якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої компанiї, за 

винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно 

для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання. 

В зв'язку з вiдсутнiстю державної пiдтримки вiтчизняного виробника в 
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звiтному термiнi вiдсутнє товарне виробництво. Пiдприємство надавало 

наступнi послуги: розподiлення та постачання електроенергiї, надання в 

оренду виробничих потужностей та обладнання продаж металобрухту. 

Компанiя класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний 

об’єкт, що його: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi 

товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних 

цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного 

перiоду. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, якщо i 

тiльки якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з 

об’єктом, надiйдуть до Компанiї; б) собiвартiсть об’єкта можна достовiрно 

оцiнити. 

Майно та обладнання вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням 

витрат на поточне обслуговування, накопиченого зносу та будь-яких 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть майна та 

обладнання переглядається на предмет зменшення корисностi у разi 

виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що 

балансова вартiсть такого активу не може бути вiдшкодована. 

Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли вiн став 

придатним для використання. Знос нараховується за прямолiнiйним методом 

протягом таких строкiв корисної служби: 

Полiпшення орендованих основних засобiв Протягом найменшого з 

двох строкiв: строку оренди чи строку корисної експлуатацiї 

Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу 

визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо 

задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi строку оренди, 

використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр 

оренди заключено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри 

автоматичної пролонгацiї, для розрахунку амортизацiї приймається строк 

корисної експлуатацiї). При розiрваннi довгострокового договору оренди 

балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на той момент 

амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду. 

Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування 

амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i 

коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонт та вiдновлення 

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому такi 

витрати були понесенi, та включаються до статтi «Iншi адмiнiстративнi та 

операцiйнi витрати», крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо 

вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних 

вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), 

включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому 

визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та 

збиткiв. 
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Продовження дод. В 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»» 

 

Одне з найстаріших підприємств України, історія якого налічує більш 

140 років - сьогодні займає провідні позиції на ринку світового 

машинобудування. Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» має в 

своєму розпорядженні сучасними ефективними розробками в області 

виробництва фільтрувального, сушильного, ємнісного обладнання 

технологічного призначення для багатьох галузей промисловості. 

Отримавши світове визнання, продукція, що випускається заводом, 

експлуатується на підприємствах різних галузей промисловості в більш ніж 

35 країнах світу і зарекомендувала себе, як надійне, високоефективне і якісне 

обладнання. 

Устаткування під маркою «ПРОГРЕС» успішно експлуатується на 

наступних підприємствах: ВАТ «Полтавський ГЗК», «Південний ГЗК», 

«Східний ГЗК», «Північний ГЗК», «Центральний ГЗК», «Інгулецький ГЗК», 

«Азовсталь», ВАТ «Дніпрометиз », ВАТ« Азот »,« ARCELOR MITTAL ", 

ВАТ« Красилівський цукровий завод »(Україна), ВАТ« Лебединський ГЗК 

»,« Стойленський ГЗК »,« Горевское ГЗК »,« Северсталь »,« Російська мідна 

компанія »,« Норільський нікель »,« Воркутауголь », ВАТ« Азот »(Росія),« 

Гомельський ГЗК »(Білорусь), Корпорація« Казахмис »,« Алюміній 

Казахстану », ТОВ« Казфосфат »,« Казатомпром », СП Бетпак Дала ТОО,« 

Соколово -Сарбайскій ГЗК »,« Зиряновский ГЗК »,« Донський ГЗК »,« 

Акбакайскій ГЗК »,« Васильківський ГЗК »,« Каоліновий ГЗК »(Казахстан),« 

Алмаликський ГМК »(Узбекистан), ВАТ« Мелеузовський мінеральні 

добрива »(Республіка Башкорстан ), Бетлехем Корпорейшн (США) і ін. 

«Прогрес» має потужну виробничо-технологічною базою і 

висококваліфікованим науковим, інженерним і технічним персоналом. 

Заводські цехи, оснащені сучасним технологічним обладнанням, 

виконуються ливарні, заготівельні, ковальсько-пресові, складально-

зварювальні роботи, механічну обробку різних матеріалів і мають 

можливість гнучко змінювати технологічні процеси. Виробничі площі дають 

можливість організовувати виробництво нетрадиційних видів продукції. 

Після отримання ліцензії на будівництво і проектування, основним 

напрямком діяльності нашого підприємства, є проектування технологічних 

ліній «під ключ», здійснення координації робіт проектних і будівельних 

організацій, вибір основних постачальників обладнання та матеріалів, 

наладчиків та шеф-монтажників і супровід контракту до здачі об'єкта в 

комерційну експлуатацію. Сьогодні обладнання вироблене заводом отримало 

високі конкурентоспроможні якості, набуло нових споживчі властивості і 

відповідає світовому рівню сучасного машинобудування. У нових 

модернізованих конструкціях застосовуються сучасні матеріали і 
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комплектуючі, які дозволяють підвищити продуктивність, знизити витрати, 

підвищити надійність і безпеку в обслуговуванні, забезпечити зручності в 

експлуатації. 

Постійними нашими партнерами є передові дослідні і проектні 

інститути, будівельні і монтажні організації. З цієї причини ми можемо 

забезпечувати замовників високою якістю сервісу і своєчасним виконанням 

контрактних зобов'язань. 

Фільтрувальне, сушильне, ємнісне, теплообмінне обладнання під 

маркою «Прогрес» знайшло широке застосування в екологічній, хімічної, 

гірничорудної, вугільної, металургійної та інших галузях промисловості. 

Одним з останніх технічних досягнень підприємства - розроблені 

фахівцями заводу принципово нові автоматичні камерні фільтр-преси: КМПм 

баштового типу і ФКМм - фільтр-прес горизонтального типу з верхньою 

підвіскою поліпропіленових фільтрувальних плит. За своїми якісними і 

техніко-економічними показниками фільтр-преси серії ФКМм не 

поступаються аналогам західних виробників. У розробці конструкції цих 

фільтр-пресів були використані новітні досягнення інженерної думки, новітні 

технологічні рішення, найнадійніші керуючі мікропроцесорні системи, і тому 

можна сказати, що фільтр-преси КМПм і ФКМм є обладнанням третього 

тисячоліття. 

Унікальна конструкція фільтр-пресів баштового типу передбачає 

горизонтальне розташування фільтрувальної перегородки, завдяки чому 

процес фільтрування проходить в найбільш оптимальних умовах, що також 

зменшує тривалість допоміжних операцій і, відповідно, збільшує 

продуктивність таких фільтр-пресів в порівнянні з іншими типами фільтрів. 

Уже виготовлено та введено в експлуатацію новий фільтр-прес КМПм 

площею фільтрації 196м2, який не має аналогів в світі. У розробці 

конструкції цього фільтр-преса були використані новітні досягнення 

інженерної думки, новітні технологічні рішення, найнадійніші керуючі 

мікропроцесорні системи, і тому можна сміливо сказати, що на сьогоднішній 

день фільтр-прес КМПм-196 є самим передовим обладнанням даного типу в 

світі. 
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Продовження дод. В  

АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

 

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» – одне з найбільших в 

машинобудівному комплексі України підприємств, яке спеціалізується на 

виготовленні насосного обладнання. Історія заводу починається 10 червня 

1949 року, коли з’явилася постанова Радміну СРСР «Про укомплектування  

парових котлів високого тиску живильними насосами». Згідно з цим 

документом на базі цеху центрифуг Сумського заводу імені Фрунзе був 

організований Сумський насосний завод. Підприємство інтенсивно 

розвивалося і дуже швидко перетворилося в провідний центр 

насособудування СРСР. У перший період своєї діяльності завод виготовляв 

20 типів насосів середнього і низького тиску, в тому числі насоси загального 

призначення продуктивністю від 420 м3 до 6500 м3 / год, а також живильні 

насоси продуктивністю 250 м3 / год, насоси для перекачування 

нафтопродуктів продуктивністю від 100 м3 до 300 м3 / год. В кінці 1958 року 

виготовили перший насос марки ПЕ 320х180, який був поставлений на 

промислове випробування на Придніпровську ГРЕС. Дослідний зразок 

живильного насоса ПЕ 500-180 виготовлений на початку 1959, а в травні його 

відправили на промислове випробування на ТЕЦ №12 Мосенерго, а насос ПЕ 

430-200 – на Південно-Уральську ГРЕС. 

У 1957 р було випущено 718 насосів, в 1958 р – 2013 насосів, в 1959 р – 

2231 насос, в 1960 р – 3094 насоса. До кінця 60-х років тепловим 

електростанціям нашої країни було поставлено 89 насосів, в тому числі 

Зміївській, Старобешівській, Південно-Уральській, Луганській, Сумгаїтській, 

Ставропольській. Насоси також поставлялися на теплові станції в Болгарію, 

Румунію, Угорщину. 

У 50-і роки на заводі виготовлялися нафтові насоси для 

нафтопереробних заводів (4Н5х8, 5Н5х8, 8НД9х3 і інші), для 

транспортування нафти по трубопроводах – 8НД10х5 (300 м3 / год), 10Н8х4 

(500 м3 / год), 14Н2х2 (1100 м3 / годину). У країні з кожним роком наростали 

обсяги видобутку нафти і, як наслідок, збільшувалася мережа трубопроводів. 

Були потрібні трубопроводи все більших діаметрів і більшої протяжності. 

Почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”. Скрізь знаходили 

застосування насоси, випущені Сумським заводом “Насосенергомаш”. 

У 70-х роках об’єднання “Насосенергомаш” стало провідним 

підприємством з виготовлення і постачання насосного обладнання на атомні 

електростанції країни і за кордон.Тільки за 1971-1975 рр. виробництво 

насосів для блоків АЕС збільшилася в 6 разів, за 1975 – 1980 р. обсяг випуску 

спеціальних насосів для АЕС збільшили в 3,5 рази. На Білоярську АЕС 

об’єднання поставило насоси ПЕ 380-185, типу ПДВ і ЗВ 200-2. На базі 

насоса ПЕ 250-180 створили насоси ПЕ 300-40, ПЕ 315-70, СПЕ 300-70 для 

атомної установки. У цей час почалося будівництво першої в СРСР атомної 

електростанції з енергоблоком 1000 МВт в м. Сосновий Бор під Ленінградом. 

Необхідне насосне обладнання для цієї станції розробляв колектив 
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ВНДІАЕН. На заводі були освоєні живильні насоси СПЕ 1650-75, аварійні 

СПЕ 65-56, конденсатні КСВ 1500-120, ЦН 1500-240, ЦН 1000-220 та інші. 

Для енергоблоків ВВЕР-440 об’єднання “Насосенергомаш” освоїло живильні 

насоси ПЕ 850-65, конденсатні КСВ 220-220 і КсВ 500-85, високооборотні 

ЦН 60-180 і ЦН 50-130. Насоси Сумського виробництва були встановлені на 

енергоблоках Ново-Воронезької, Ленінградської, Смоленської, Курської, 

Білоярскої, Чорнобильської та інших атомних електростанцій. 

Виготовлялося насосне обладнання для АЕС нового покоління з 

енергоблоками ВВЕР-1000 Південно-Української, Запорізької, Рівненської, 

Калінінської та інших електростанцій. У цей період були створені насоси 

ПТА 3750-75, ПД 3750-200, КсВ 30-125, КсВ 360-160, ДХ 750-240, ДХ 700-

240 і інші. Це тільки невелика частина насосів, які тоді освоювалися. В цей 

час були модернізовані насоси КсВ 360-160, КсВ 630-125, КсВ 1500-120, 

СПЕ 1650-75, ПЕ 850-65, ЦН 1500-240. Вперше в країні створено унікальне 

насосне обладнання для систем першого і другого контурів АЕС. Колектив 

об’єднання виготовив і поставив насоси КСВа 320-120, КсВА 900-180, ПЕА 

1650-80 для першого блоку Ігналінської АЕС потужністю 1,5 млн. КВт. 

Застосування цих насосів дозволило зменшити витрату електроенергії до 10 

млн. КВт / год. З метою заміни застарілого обладнання АЕС, підвищення 

його техніко-економічних показників, якості і надійності були освоєні насоси 

ЦНС 700-140, ДХ 750-240. Проведені работи по модернізації живильного 

насоса ПТА 3750-75. За рахунок зміни частоти обертання ротора, а також 

підвищення надійності в роботі був створений вперше у вітчизняній практиці 

насос для перекачування води температурою 195ºС. 1985-1990 рр. – насоси, 

створені в Сумському об’єднанні “Насосенергомаш”, поставлялися на 

експорт більш ніж в 30 країн. Ними були оснащені всі вітчизняні атомні і 

теплові електростанції, нафтопромисли і магістральні нафтопроводи, 

великотонажні лінії по виробництву мінеральних добрив, інші 

народногосподарські об’єкти, в тому числі блоки з одиничною потужністю 

160, 210, 300, 500, 800 і 1200 МВт на ГРЕС, турбоустановки на 100 , 150 і 250 

МВт на ТЕЦ, блоки ВВЕР-1000 і РБМК-1500 на АЕС потужністю 440 1000 і 

1500 МВт, нафтопроводи “Дружба” і “Самотлор-Уфа-Алмет’евськ”, 

технологічні лінії з виробництва 600 т і 1360 т аміаку на добу. Були створені 

головний і аварійний живильні насоси ПА 1650-30 і ПЕ 4250-80 для 

головного блоку АЕС з реактором РБМК 1500 одиничною потужністю 1,5 

млн. кВт. З 1992 р проведена уніфікація насосів типу Д, розроблені проекти 

ряду насосів ЦНСЗ, ряду вільновихрові насоси типу СВН на подачу від 5 м3 / 

год до 230 м3 / ч, проекти заглибних насосів для забруднених рідин типу ЕПЗ 

– ЕПЗ 10/10 і ЕПЗ 16 / 10. 

Т “Сумський завод “Насосенергомаш” – великий виробник насосного 

обладнання для видобутку, транспортування нафти і нафтопродуктів, для 

теплової та атомної енергетики, житлово-комунального господарства, 

водопостачання та водовідведення. Підприємство оснащене сучасною 

конструкторської базою, технологічним обладнанням та випробувальними 
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стендами. Загальна площа підприємства – 116 993 м2. Площа виробничих 

приміщень – 100 780 м2. 

    Перелік основних засобів виробництва 

Підприємство має у своєму розпорядженні такі види виробництв, які 

дозволяють виготовляти насосне обладнання та запасні частини до нього: 

заготівельнеNA0A9616 

ковальське; 

ливарне; 

термічне; 

гальванічне; 

механоскладальне; 

зварювальне; 

фарбувальне. 

Заготівельне виробництво дає можливість здійснювати: 

рубку круглого прокату; 

різання листового прокату і труб; 

рубку швелерів і куточків на комбінованих прес ножицях.NA0A9627 

Ковальське виробництво дає можливість здійснювати: 

вільну ковку під молотами; 

ковку в підкладних штампах; 

штампування «на гаряче»; 

штампування деталей на пресах на «холодно» з листового прокату. 



264 

Продовження дод. В 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

 

Адреса: Украина, г. Смела, ул. Коробейника, 1 

Технологічна операція з підйому паротяга 

5 жовтня 1876 року було засновано Великі бобринські майстерні котрі 

займались ремонтом паротягів та різних типів вагонів. Майстерні будувались 

з планованим щорічним об'ємом ремонту паровозів — 10 штук, вагонів — 20 

штук. В період до Першої світової війни завод складався з п'яти цехів: 

паровозо-котельного, вагонного, ковальського, механічного та ливарного. 

Також на початок Першої світової війни завод вийшов на об'єм в 30 

паровозів на рік. 

Зі спогадів тогочасних робітників заводу: 

Іван Леонтійович Гороховський, токар механічного цеху з 1906 року: 

«Уявіть собі цех: 13 токарних, 2 фрезерних, 2 стругальних і 

8 свердлувальних верстатів. Розміщалися вони в двох відділеннях — 

великому і малому. Оберталися від трансмісії, якій надавала руху парова 

машина. Пару для цієї машини давала кочегарня невеликої потужності (три 

парових котли). Робота важка, багато шуму. Пам'ятаю, півтора року тільки 

вночі працював, при каганці. Дихав чадом. Сам собі різці кував і точив. 

Наш цех був під одним дахом з паровозним і вагонним цехами. Але 

нам ще порівняно непогано було працювати. А що було в ковальському цеху! 

Правда, повітря для горнів дули вентилятори, що обертала теж парова 

машина через трансмісію. Але саме приміщення було низьким, дерев'яним,  

покритим толем. Ковалі працювали напівголими — без сорочок. Усе 

вручну, спека нестерпна, кіптява, гази…». 

Порфирій Филимонович Островський, що був працівником 

підприємства: 

«У майстерню я прийшов у 1903 році. Важко було улаштуватися, мені 

допомогло знайомство з майстром залізниці, що у свою чергу був знайомий з 

майстром майстерень Оскаром Федоровичем Зуком. 11 місяців я разом з 

іншими клепав анкерні болти, з'єднання, різні лобові аркуші, кожуха топки, 

передні і задні ґрати й інші частини котлів паровозів. Заклепки підігрівали на 

нижніх горнах. Скрізь у цехах шуміли трансмісії. Верстати освітлювалися 

гасовими лампами. Я був одним із самих грамотних тоді — сільську 

однокласну школу удалося закінчити, потім ремісниче училище. Я один на 

всі майстерні до 1905 року газету „Копійка“ виписував. А про освіту інших 

можна судити по тому, що майстер механічного цеху Липський Сергій 

Васильович міг читати тільки Псалтир. А про те, щоб сам зміг розібратися в 

кресленнях, чого і говорити.» 

Період до початку Німецько-радянської війни  

Вагонний цех(в наш час — блок допоміжних цехів) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1876_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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Після Жовтневої революції Бобринські головні майстерні були 

підпорядковані Південно-Західній залізниці, яку і обслуговували з ремонту 

рухомого складу. 

В період з 1917 року по 1920 рік випуск із ремонту паровозів становив 

3-4 паровоза на місяць, з них: 1 капітального і 2-3 середнього ремонту. В 

період до початку Другої світової війни відбулася корінна технічна 

реконструкція підприємства, у результаті якої випуск із ремонту паровозів 

щорічно збільшувався і досяг у 1939—102 одиниць на рік, у тому числі 

середнього ремонту — 97, капітального — 5. 

Бобринські головні залізничні майстерні забезпечували запчастинами 

чавунного лиття для паровозів і пасажирських вагонів також Київські 

залізничні головні майстерні. 

Робітники Бобринської ділянки Південно-Західної дороги на загальних 

зборах у день 25-літнього ювілею РКП(б) шлють вождеві привіт і за 

революційні заслуги перед  

РКП(б) і робітничим класом на подяку обрали почесним ковалем 

головних Бобринських майстерень з оплатою по 10-му розряду. Одержувана 

плата буде відчислятися на користь залізничного дитячого будинку № 5» 

З 1932 році колишні Бобринські головні залізничні майстерні були 

перейменовані в Паровозо-вагоноремонтний завод, і 11 квітня 1940 

року завод отримав назву на честь відомого українського поета, художника, 

громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка, і повною назвою його 

стало Паровозо-вагоноремонтний завод ім. Т. Г. Шевченка, підпорядкований 

він був безпосередньо Народному комісаріату шляхів сполучення, а в 

подальшому Міністерству шляхів сполучення СРСР. 

До 1939—1940 років були організовані наступні цехи: колісний, 

електрозварювальний, енергосиловий, ремонтно-механічний, 

інструментальний, транспортний, деревообробний і утилізаційне відділення 

при вагонному цеху. 

Завод в період Німецько-радянської війни  

Велика частина кадрових робітників, весь командний склад паровозо-

вагоноремонтного заводу ім. Т. Шевченка разом з устаткуванням були  

евакуйовані і прямували ешелонами на Канашський вагоноремонтний 

завод. Після прибуття на місце всі робітники і командири були розподілені 

по цехах і відділам у відповідності до спеціальності кожного працівника.  

Представники міської Ради депутатів трудящих м. Алатиря і Канаша 

разом з керівництвом Алатирського паровозоремонтному заводі (ПРЗ) і 

Канашського  

вагоноремонтному заводі (ВРЗ) ужили заходів по забезпеченню 

евакуйованих житловою площею. У порядку ущільнення почали вселяти в 

зайняті квартири місцевих робітників по 2-3 родини евакуйованих. Хоч у 

тісноті, але не в образі. Кожний усвідомлював і враховував труднощі 

воєнного часу. Так шевченківці приступили до роботи на тилових заводах 

НКШС. 

Прибуле устаткування нашого заводу на Канашський і Алатирський 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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заводи, успішно монтувалося робітниками в ударному порядку і у короткий 

термін почало давати продукцію для ремонту рухомого складу і 

безпосередньо для фронту — спецпродукцію. 

Майже всі працівники нашого заводу, що працювали в евакуації на 

Канашськом ВРЗ і на Алатирськом ПРЗ, за самовіддану працю були 

нагороджені медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941—1945 р.». А працівники, що працювали по виготовленню спеціальної 

продукції для фронту були нагороджені медаллю «За Перемогу над 

Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 р.». У той же час 

вихованці заводу гідно боролися на фронтах Вітчизняної війни, 20 з них пали 

смертю хоробрих, 82 нагороджені за ратні подвиги орденами і медалями. 

У період із серпня 1941 р. по січень 1944 р. станція ім. Тараса 

Шевченка та завод були тимчасово окуповані нацистськими загарбниками. 

На основній залізничній магістралі, що зв'язувала Німеччину з Донецьким 

басейном і Кавказом і з метою наближення ремонтної бази до фронту, 

німецькі загарбники вирішили на базі Шевченківського паровозо-

вагоноремонтного заводу (ПВРЗ) створити великий завод з ремонту 

паровозів і вагонів. В 1942-43 р. примусовою працею військовополонених  

була розширена територія ПВРЗ і побудовані нові основні цехи: 

паровозоскладальний комбінат, тендерно-котельний блок, депо заправлення, 

парокотельня і почате будівництво нового будинку — цеху з ремонту 

вантажних вагонів. Площа заводу зросла з 6 гектарів до 14 за рахунок інших 

служб залізниці. 

Однак плани німецьких загарбників не збулися. Під натиском 

Радянської Армії фашисти з жорстоким опором відступали на захід, 

відвозячи в Німеччину усе, що можна було вивезти, а інше знищували. І коли 

були звільнені м. Сміла, станція ім. Тараса Шевченка наш завод був цілком 

зруйнований. 

Збиток нанесений паровозо-вагоноремонтному заводові ім. Т. 

Шевченка окупантами, оцінений Урядовою комісією на суму 9498 тис. 

карбованців, для порівняння — виробництво танка Т-34 на кінець війни 

становила 142 тис. карбованців. 

29 січня 1944 року Сміла була звільнена від окупантів, а 7 лютого вже 

складався план відновлення заводу. З березня силами кадрових робітників і 

інженерно-технічних працівників завод починає відроджуватися. 

Відновлюючи завод, колектив зумів вже в 1944 році випустити з 

ремонту 351 вагон, 16 паровозів і дати 492 тонни лиття. 

У 1946 році сміляни відремонтували 141 паровоз. За успіхи першого 

року післявоєнної п'ятирічки колектив був премійований Міністерством 

шляхів сполучення грошовою премією. 

Наприкінці 1947 року, після відновлення, державною комісією завод 

був прийнятий в експлуатацію. Випуск паровозів у 1947 році склав 180 

одиниць. 

У 1953 році пущена в експлуатацію заводська ТЕЦ, що давала заводові 

в рік 11864 тис. кВт/годин електроенергії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A6
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В зв'язку з технічним переозброєнням залізничного транспорту країни, 

заміною паровозів на тепловози міняється виробничий профіль підприємства. 

В умовах ремонту паровозів, який не припиняється, цехи заводу 

реконструюються для ремонту електричних машин тепловозів. 

1961—1962 р.р. — це роки освоєння нових професій. У цій справі 

велику допомогу зробив колектив Астраханського тепловозоремонтного 

заводу, на якому проходили виробниче навчання робітники Смілянського 

заводу. 

У лютому 1962 року відремонтовані перші електричні машини. 23 

лютого 1963 року з заводу пішов останній відремонтований паровоз. Пішли в 

історію цехи з ремонту паровозних вузлів, народилися нові — 

електромашинні. 

За ці роки завод перетворився у ведуче підприємство Головного 

управління з ремонту електричних машин тепловозів', з випуском більше 

50 % електричних машин, які ремонтувалися усіма заводами Головкому для 

локомотивних депо мережі залізниць. У 1976 році за високі виробничі 

досягнення та у зв'язку з 100-літтям завод нагороджений орденом «Знак 

Пошани» і «Золотою медаллю ВДНГ СРСР». 

У 1988 році були досягнуті найбільші показники: освоєний ремонт 25 

типів одиниць. Велися постачання за рубіж: в Угорщину, Польщу, 

Німеччину, Кубу, Монголію. 

У 1989 році починається спад виробництва, тепловози поступаються 

місцем на магістралях електровозам. Завод починає підготовку до ремонту 

тягових і допоміжних електродвигунів електровозів. Після розпаду СРСР 

різко падають обсяги виробництва: у 1992 році виходять з ремонту 16915 

електричних машин, у 1994 р. — 3533, у 1995 р. — 2715. 

Сьогодні стратегічним напрямом у виробничій діяльності заводу є 

диверсифікація виробництва в галузі розробки та виготовлення нових  

електричних машин. Для цього на підприємстві створюються всі 

умови: проводиться програма технічного переозброєння виробництва, завод 

укомплектовується новими кваліфікованими кадрами, впроваджується 

система менеджменту якості згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 

9001:2001. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1962_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Продовження дод. В 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

Юридична адреса: 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, 

будинок 6 

Приватне акціонерне товариство "Київський ремонтно-механічний 

завод" працює на ринку спеціального машинобудування і металообробки 

більше 40 років. 

Завод розташований в промисловій зоні, недалеко від центру міста, 

центрального залізничного вокзалу і має зручні під'їзні шляхи для 

автотранспорту. 

Підприємство займає територію понад 1,6 га, на якій розташовані 

адміністративні будівлі, виробничі цехи і складські приміщення. 

Основною продукцією цього підприємства є виготовлення 

спеціального навісного обладнання для бурової будівельної техніки, що 

дозволяє виробляти буроін'єкційні і буронабивні палі по різним сучасним 

технологіям. 

Підприємство може виготовляти, як повні комплекти навісного 

обладнання, адаптовані під вітчизняні кранові установки, так і окремі 

компоненти, вузли та інструмент. 

Другим основним напрямом виробничої діяльності підприємства є 

виробництво швидкозношуваних і втрачаються бурових елементів для різних 

типів бурової техніки, вітчизняної або імпортної, а також адаптація 

інструменту під основні бурові столи, представлені в Україні і країнах СНД 

(Bauer, Casagrande. Soilmac і інші) 

Крім цього підприємство розробило концепцію ряду малих бурових 

верстатів легкої серії. 

Новим напрямком виробництва і надання послуг є ремонт і реставрація 

окремих вузлів сільськогосподарської техніки, виготовлення ряду 

комплектуючих і змінного інструменту для імпортної техніки 

Завод може виготовляти: 

 - навісне обладнання типу БІС, КБУ, КУ, СО вузли та запчастини до 

нього 

 - малогабаритні установки типу МБУ і їх модифікації 

 - змінний інструмент для бурових столів провідних світових 

виробників: шнеки, бури, інвентарні обсадні труби, ковшебури, стартові 

шнеки для різних типів грунтів, дрейтеллери, бетонолитну обладнання та ін. 

 - ковші зернові, ковші для навантажувачів і міні-тракторів / легка і 

середня серії /, дорожні фрези і інше навісне обладнання для дорожньої, 

будівельної та с / г техніки 

 - шнеки для транспортерів 

 - вузли та запчаті для сільськогосподарського обладнання. 
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Продовження дод. В 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

Юридична адреса: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 141 

Приватне Акціонерне Товариство «Одеський машинобудівний 

завод» — одне з найстаріших машинобудівних підприємств Півдня України, 

яке спеціалізоване на випуску гірничошахтного і гірничорудного 

обладнання, займаючи монопольне положення по виробництву шахтних 

лебідок, тепловозних домкратів, запасних частин для вантажних залізничних 

вагонів. 

Продукція, що виготовляється на ПАТ «ОМЗ» сертифікована в системі 

Державної сертифікації України. 

Завод є одним з основних постачальників номенклатури запасних 

частин для вантажних залізничних вагонів, а також основним виробником 

тепловозних домкратів ДТ-30, ДТ-40, ДТ-30П, ДТ-40П в Україні. 

Шахтне і залізничне обладнання, що виготовляється заводом 

постачається на підприємства добувної промисловості України, Росії, 

Казахстану, Білорусі, Естонії, Узбекистану; залізничні 

дороги України, Казахстану, Грузії, Азербайджану. Виробництво шахтних 

лебідок ЛВ-25, 1ЛШВ-01, 1ЛВ-09, 1ЛВ-10, ЛП, тепловозних домкратів ДТ-

30, ДТ-40 (ДТ-30П, ДТ-40П), башмака гальмівного гіркового сертифіковано в 

системі Державної сертифікації України. 

Послуги, що надаються: 

 Товарелитво по кресленням замовника 

 Механічна обробка металу 

 Порізка (розкрій) листового металу на машині плазмового і 

термічного різання 

 Піскоструминне оброблення і порошкове фарбування металевих 

виробів 

 Лабораторія фізико-хімічних досліджень металів і сплавів 

 Лабораторія охорони навколишнього середовища і промислової 

санітарії 

Основні виробничі підрозділи:  

 Ливарний цех 

Має власні виробничі потужності, що дозволяє отримувати виливки з 

заданими замовником хімічним складом, структурою, твердістю, 

механічними властивостями і т. д. 

 Механо-складальний цех 

Проводить механічну обробку деталей і частково складальних одиниць; 

плазмове різання (розкрій) металу; піскоструминне оброблення і порошкове 

фарбування деталей. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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Додаток Г 

Багатокутник потенціалу промислових підприємств з метою виявлення 

резервів для інноваційно-орієнтованого розвитку 

 

 

Рис.Г.1. Багатокутник потенціалу ПрАТ «ХТЗ» 

 

Рис.Г.2.  Багатокутник потенціалу ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» 
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Продовження дод. Г 

 

Рис.Г.3.  Багатокутник потенціалу ПАТ «Турбоатом» 

 

 

Рис.Г.4.  Багатокутник потенціалу ПАТ «ДМБЗ» 
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Рис.Г.5. Багатокутник потенціалу ТОВ «БМБЗ «Прогрес» 

 

 

Рис.Г.6.  Багатокутник потенціалу АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш» 
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Продовження дод. Г 

 

Рис.Г.7.  Багатокутник потенціалу ПАТ «СМБЗ» 

 

 

Рис.Г.8.  Багатокутник потенціалу ПАТ «КРМЗ» 

, 
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Рис.Г.9.  Багатокутник потенціалу ПрАТ «ОМБЗ» 
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Додаток Д 

Види кластерів 

Види кластерів

Галузевий кластер Промисловий кластер 

неформальне співтовариство галузевих і 

суміжних компаній на основі 

коопераційних і конкурентних зв'язків, і 

відрізняються здатністю взаємного 

посилення конкурентних переваг за 

рахунок синергетичного ефекту

фокусується на конкуренції всередині 

сектора, складається із сукупності  осіб, 

ресурсів і видів діяльності, які 

об'єднуються разом для розвитку, 

виробництва та продажу різних типів 

товарів і послуг.  На противагу 

регіональному кластеру, він володіє 

тенденцією мати більш широкі межі, 

можливо охоплюючи весь регіон або 

навіть країну

дискретні 

кластери

 включають підприємства, що виробляють продукти (і пов'язані 

послуги), що складаються з дискретних компонентів, включаючи 

підприємства автомобілебудування, авіаційної промисловості, 

суднобудування, двигунобудування, інших галузей машинобудівного 

комплексу, а також організації будівельної галузі і виробництва 

будівельних матеріалів

процесні кластери 

утворюються підприємствами, що належать до так званим процесним 

галузям, таким як хімічна, целюлозно-паперова, металургійна галузь, 

а також сільське господарство, харчова промисловість та інші; 

інноваційні та «творчі» кластери розвиваються в так званих «нових 

секторах», таких як інформаційні технології, біотехнології, нові 

матеріали, а також в секторах послуг тощо 

інноваційні 

кластери

включають велику кількість нових компаній, що виникають в процесі 

комерціалізації технологій і результатів наукової діяльності, що 

проводяться у вищих навчальних закладах та дослідницьких 

організаціях

транспортно-

логістичні 

кластери

включають в себе комплекс інфраструктури і компаній, що 

спеціалізуються на зберіганні, супроводженні та доставці вантажів і 

пасажирів. Кластер може включати також організації, що 

обслуговують об'єкти портової інфраструктури, компанії, що 

спеціалізуються на морських, річкових, наземних, повітряних 

перевезеннях, логістичні комплекси та інші. Транспортно-логістичні 

кластери розвиваються в регіонах, що мають істотний транзитний 

потенціал
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Додаток Е 

 

Середні значення та стандартні відхилення інтегральних 

показників оцінки системи управління промисловими підприємствами 

 

Назва промислового підприємства Середні значення Стандартні відхилення 

ДП «Завод «Електроважмаш» 0,543800 0,054906 

ПрАТ «ХТЗ» 0,409200 0,034434 

ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» 0,583800 0,059512 

ПАТ «Турбоатом» 0,747200 0,062440 

ПАТ «ДМБЗ» 0,337800 0,032988 

ТОВ «БМБЗ «Прогрес»» 0,428600 0,038663 

АТ «СЗНЕМБ «Насосенергомаш»» 0,736400 0,035317 

ПАТ «СМБЗ» 0,341400 0,034890 

ПАТ «КРМЗ» 0,334600 0,039253 

ПрАТ «ОМБЗ» 0,365000 0,062582 
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Додаток Ж 

Методи прогнозування 

 

Методи  прогнозування 

Метод 

експертних 

оцінок

Ґрунтується на думці одного фахівця або групи фахівців, яка заснована на 

професійному, практичному і науковому досвіді. Розрізняють колективні та 

індивідуальні експертні оцінки, часто використовується при оцінці 

персоналу

Метод 

екстраполяції

Основна ідея екстраполяції - вивчення сформованих як в минулому, так і 

сьогоденні стійких тенденцій розвитку підприємства та перенесення їх на 

майбутнє. Розрізняють прогнозну і формальну екстраполяцію. Формальна - 

ґрунтується на припущенні про те, що в майбутньому збережуться минулі і 

справжні тенденції розвитку підприємства; при прогнозної - справжній 

розвиток пов'язують з гіпотезами про динаміку підприємства з урахуванням 

того, що в майбутньому зміниться вплив на нього різних факторів

Методи 

моделювання

Конструювання моделі на підставі попереднього вивчення об'єкта і 

процесів, виділення його істотних ознак і характеристик. Прогнозування з 

використанням моделей включає в себе її розробку, експериментальний 

аналіз, зіставлення результатів попередніх прогнозних розрахунків з 

фактичними даними стану процесу або об'єкта, уточнення і коригування 

моделі

Метод 

економічного 

прогнозування 

Ґрунтується на економічному процесі або явищі, що мають місце на 

підприємстві, діляться на частини, після чого виявляється вплив і 

взаємозв'язок цих частин на холістичний розвиток. За допомогою аналізу 

можна розкрити сутність такого процесу, а також визначити закономірності 

його зміни в майбутньому, всебічно оцінити шляхи досягнення поставлених 

цілей. Економічний аналіз -  один з елементів логіки прогнозування, він 

повинен здійснюватися на макро-, мезо- і мікрорівнях

Балансовий 

метод

Ґрунтується  на розробці балансів, які представляють собою систему 

показників, де перша частина, що характеризує ресурси за джерелами їх 

надходження, дорівнює другий, що відображає розподіл їх за всіма 

напрямками витрат

Нормативний 

метод

Основний метод прогнозування,  сутність якого полягає в техніко-

економічних обґрунтуваннях прогнозів з використанням нормативів і норм, 

що застосовуються при розрахунку потреби в ресурсах, а також показників 

їх використання
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Додаток И 

 

Основні переваги цифрової трансформації 

 

Основні переваги цифрової трансформації

Оптимізація процесу. Нові технології дозволяють промисловим підприємствам 

автоматизувати простіші процеси та усунути проміжні етапи в більш складних 

процесах. Це збільшує можливысть промислових підприємств, які тепер можуть 

використовувати свої ресурси набагато ефективніше

Пошук нових джерел доходу. З появою інноваційних технологій  відкриває нові 

засоби отримання прибутку, який, можливо, раніше не був доступний

Створення персоналізованої та привабливої інфраструктури послуг. Сучасні клієнти 

очікують, що промислові підприємства «прислухаються» до їх відгуків та 

задовольнять їх конкретні потреби. Сучасні технології настільки удосконалені, що 

можуть вирішити всі ці проблеми
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Додаток К 

Довідки про впровадження 
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Продовження дод. К 
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Продовження дод. К  
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Продовження дод. К  
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Продовження дод. К  
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Продовження дод. К 
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Додаток Л 

НАУКОВІ ПРАЦІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 
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національного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т. 3. 

С. 152-159. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus, Google Scholar). 

2. Шелест Т. М. Механізм формування системи управління 

інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств: науково-

практична основа. Вісник Хмельницького національного університету. Серія 

«Економічні науки». 2020. № 4. Т. 3. С. 81-88. (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar). 

3. Шелест Т. М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання системи 

управління підприємствами в напрямі інноваційно-орієнтованого розвитку. 

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2021 № 10 

(20). Електронний ресурс: 

https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/383/334 (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Academic 

Resource Index, ResearchBib) (дата звернення 25.05.2021). 

4. Шелест Т. М. Формування системи управління інноваційно-

орієнтованим розвитком підприємств: теоретичні аспекти. Бізнес Інформ. 

2021. № 4. C. 294–301. (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, 

Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.). 
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5. Чобіток В. І., Шелест Т. М. Система управління промисловими 

підприємствами в умовах інноваційного розвитку: науково-практичні 

аспекти оцінки. Проблеми економіки. 2021. № 2 (48). С. 169–180. 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global 

Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of 
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С. 135-144. (Міжнародна представленість та індексація журналу: DOAJ, 

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine),   Journal TOCs ,   Research bib, 

 Crossref та ін.). 

7. Шелест Т. М. Теоретико-концептуальні аспекти кластеризації як 
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Development Of Virtual Reality e-Learning. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference 

https://search.crossref.org/?q=2310-9513


287 
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