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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

В останні роки управління інноваційним розвитком стає основною 

парадигмою ефективного функціонування господарської системи країни і її 

складових елементів. Поточний спад економічного зростання - черговий сигнал 

щодо необхідності інноваційного ривка. Це свідчить про те, що динаміка 

валових показників економічного зростання безпосередньо залежить не тільки 

від мультиплікативного ефекту від інвестицій, але і від частки інвестицій в 

інноваціях. Більш того, випередження екстенсивних інвестицій в економічний 

оборот кризової економіки здатне прискорювати не творчі, а руйнівні процеси. 

Процес глобалізації висуває на перший план необхідність підвищення 

конкурентоспроможності національної господарської системи. Реалізація нової 

моделі світового розвитку супроводжується поглибленням розриву між 

країнами, які є науково-технічними лідерами, і рештою світу [1]. 

Поняття «господарська система» розглядають як сукупність 

приватновласницьких і суспільно-власницьких господарюючих суб'єктів, з 

одного боку, і економічних та неекономічних структурних підрозділів 

(інститутів) господарського світу - з іншого. Отже, господарська система 
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включає в себе складну і взаємопов'язану сукупність інститутів: економічних, 

правових, соціальних, бюджетних і ін. Характеризуючи специфіку 

господарської системи країни, необхідно відзначити, що за структурою 

господарства вона є індустріальною, за механізмом координації - ринковою, по 

типу і межам державного втручання в економіку - змішаною, яка поєднує 

ринкові і централізовані методи управління на всіх рівнях системи: в фірмах, 

регіонах, країні в цілому. При цьому інноваційний розвиток передбачає нову 

якість зміни валових показників господарської системи. Подолати підсилюючу 

тенденцію деіндустріалізації в країні можливо шляхом розвитку інформаційної 

інфраструктури ринку інновацій, ініціатива створення якої лежить на державі 

як провіднику ідеології ринкових реформ. Для оптимізації економічного 

зростання господарської система країна потребує зниження залежності від 

експорту сировини і підвищення частки високотехнологічної продукції в ВВП, 

що вимагає розробки відповідної методології управління інноваційним 

розвитком. Якщо раніше здійснення НДДКР внутрішніми підрозділами 

окремих підприємств і галузей вважалося прогресивною тенденцією, то в даний 

час перспективним є високий ступінь інноваційної інтеграції, де вища ланка - 

фундаментальна наука. Таке делегування повноважень має забезпечити 

дотримання основного економічного закону - закону економії часу [2], [3]. 

Формалізація методології управління інноваційним розвитком 

здійснюється, перш за все, розробкою моделей управління досліджуваним 

процесом . В цілому динаміку розвитку подібних моделей господарських 

систем можна охарактеризувати чотирма етапами, представленими на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Процес розвитку моделі управління інноваційним розвитком 

Перехід від лінійної до нелінійної моделі управління інноваційним 

процесом пов'язаний з об'єднанням в них двох джерел перетворень 

господарської системи: технологічного поштовху і впливу попиту. Нелінійна 

модель сформувалася під впливом цілого комплексу ендогенних 

(фундаментальні знання, прикладні розробки і т. д.) і екзогенних факторів 

(потреби ринку, політичні події, світові кризи, глобалізація і т. д.). Таким 

Розвиток моделі управління інноваційним розвитком  

1 етап 

класична лінійна модель (модель технологічного поштовху) Й. Шумпетер 

2 етап 

неокласична лінійна модель (тиску попиту) Г. Менш, П. Друкер 

4 етап 

неокласична нелінійна модель (воронка, ворота) С. Уйлрайт, К. Кларк, Р. Купер 

3 етап 

класична нелінійна модель (сполучена і ланцюгова) Р. Росвелл, С. Клайн, Н. Розенберг 
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чином, у вітчизняній науці відбувається осмислення еволюції моделей 

управління інноваційним розвитком. Аналіз генезису моделей управління 

інноваційним розвитком господарської системи показав, що вони мають суттєві 

недоліки в методологічному обґрунтуванні. Це стосується і нелінійних 

моделей, що розробляються в останні десятиліття, які, здавалося б, враховують 

значно більшу кількість і якість зв'язків в інноваційному процесі. Сьогодні вже 

не є принциповою необхідністю дотримання послідовності виконання стадій 

НДДКР, так як на кожній стадії виникають проблеми, які можна подолати 

тільки при комплексному впливі. Особлива увага приділяється умовам і 

факторам розширення інноваційного розвитку. Так, вчені характеризують 

нелінійну модель інноваційного розвитку галузі наступним чином: «мова йде 

про ендогенну індетерменіську модель галузі, яка проявляється як нелінійна і 

стохастична. А стохастичність якраз і має на увазі нелінійність розвитку 

ендогенних параметрів в індетермінованих по екзогенних факторах і системах», 

що означає нестабільний склад суб'єктів інноваційного процесу галузей і 

мінливість зовнішніх факторів, що впливають на інноваційну поведінку даних 

суб'єктів [4]. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Управління соціально-економічними процесами підприємства в умовах 

європейської інтеграції та регулювання динаміки його розвитку особливе місце 

посідає прогнозування. Роль прогнозування постійно зростає, що зумовлено 

постійними коливаннями кон'юнктури,  яка безпосередньо позначається на 


