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Постановка проблеми. Трансформаційні зру-
шення впродовж останніх років пов’язані з актив-
ним поширенням цифрових технологій в усі сфери 
життєдіяльності суспільства. Інтеграція цифрових 
технологій у процеси виробництва, діджиталіза-
ція промисловості поступово стає пріоритетом 
формування державної економічної політики. 
Саме цей аспект проблеми створює для націо-
нальної економічної системи важливий пласт тео-
ретичних, методологічних та практичних проблем 
подальшого розвитку на новій інноваційній основі, 
що спричиняє необхідність вибудови відповідного 
механізму реалізації інноваційного розвитку та 
нових підходів в управлінні ним.

Тому слід звернути увагу на те, що в сучасних 
економічних умовах механізм управління має свій 
запас методів та інструментів здійснення впливу 
згідно з поставленими цілями. Такі засоби впливу 
у сфері інноваційного розвитку не достатньою 
мірою відповідають вимогам і закономірностям 
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економічного розвитку. Система класичних еле-
ментів, спрямованих на управління у межах цієї 
сфери, зокрема наукові дослідження, освітня 
діяльність гарантується державним фінансуван-
ням, за умови надання коштів держбюджету. На 
цьому етапі фінансове забезпечення національної 
інноваційної системи можливе за умови додатко-
вих фінансових вливань та компетентного вико-
ристання грошових ресурсів.

Враховуючи масштаб сучасних проектів (кібер-
фізичні системи, Інтернет речей, Індустрія 4.0, 
Smart grid, із розробленням цифрових платформ 
в різних сферах економіки), їх технологічну склад-
ність та потребу в значних обсягах інвестицій, 
а також необхідність їх швидкого територіального 
розгортання доцільності поступово набувають 
побудова та управління відповідними сервісними 
моделями реалізації зазначених проектів. Варто 
зробити наголос, що такі сервісні моделі стають 
дедалі більше сучасним механізмом забезпечення 
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виконання державою своїх функції без значних 
вкладень капіталу, а бізнесу – інвестувати кошти 
в нові варіанти отримання прибутків.

Таким чином, складність інноваційного роз-
витку, залучення до його забезпечення значного 
кола різноманітних учасників вимагають їх зла-
годженої роботи. Синхронізація їхньої діяльності 
в цій сфері можлива лише через забезпечення 
ефективного функціонування механізму управ-
ління інноваційним розвитком на основі вико-
ристання проектно-орієнтованого управління. 
Це можливо здійснити через розуміння теоретич-
них та методологічних засад створення та існу-
вання такого механізму. Отже, актуальними поста-
ють питання пізнання концептуальних положень 
функціонування механізму інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто відзначити, що у сучаснiй екoнoмiчнiй 
лiтературi у переважнiй бiльшoстi випадкiв управ-
лінський аспект інноваційного розвитку розкрива-
ється шляхом використання поняття механізму 
з ресурсної точки зору як сукупності oрганiзацiйнo-
екoнoмiчних, інституційних вiднoсин щoдo акуму-
лювання, рoзпoдiлу та перерoзпoдiлу будь-яких 
видів ресурсiв з метoю дoсягнення цiлей рoзвитку 
на макрo-, мезo-, абo мiкрoрiвнi. Зокрема, у науко-
вих дослідженнях проблем поєднання, державного 
управління та методології проектного управління 
до забезпечення інноваційного розвитку прита-
манні наукові здобутки таких авторів як Ю. Ковба-
сюк, В. Бакуменко, Д. Безносенко, О. Кравченко, 
С. Бушуєв, Н. Бушуєва та інші. Вказані науковці 
заклали значний фундамент, що дає змогу розви-
нути основні теоретичні положення проектно-орі-
єнтованого підходу та поширити його на практичні 
процеси досягнення цілей інноваційного розвитку 
національної економіки. Разом з тим, рoзумiння 
сутнoстi механiзму, який сформований у науко-
вих працях є вiрним з позицій економічного розу-
міння, oднак дещo звуженим стoсoвнo загальнoї 
сукупнoстi йoгo структурних елементiв та харак-
теру їхньoї взаємoдiї для пояснення всієї склад-
ності проблем інноваційного розвитку. Це зумов-
лює подальші дослідження сутності та структури 
механізму управління інноваційним розвитком на 
засадах проектно-орієнтованого підходу.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
розкриття специфіки та характеристик структурних 
елементів механізму управління інноваційним роз-
витком на засадах проектно-орієнтованого підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розкриваючи проблематику механізму в економіч-
них дослідженнях, варто відзначити, що поняття 
механізму активно використовується у багатьох 
науках. Зокрема, С. Рибак вказує, що сам термін 
«механізм» був запозичений економічною наукою 
з техніки, і означає «спосіб взаємозв’язку між різно-
рідними елементами й у сучасних умовах широко 

використовується в дослідженнях суспільних про-
цесів узагалі й економічних зокрема» [1, с. 44]. 
У Великому тлумачному словнику сучасної україн-
ської мови поняття «механізм» визначається «як 
внутрішня будова, система чого-небудь, сукуп-
ність станів і процесів, з яких складається певне 
явище…» [2, с. 665]. В економічних дослідженнях 
механізм найчастіше уявляється як специфічна 
сукупність елементів, станів і процесів, розташо-
ваних у послідовності з певними вибудованими 
зв’язками, відносинами, які визначають порядок 
певного виду діяльності [3, c. 16].

Отже, механізмом доцільно розуміти складову 
формування, функціонування та розвитку будь-
якого об’єкта, сукупність взаємопов’язаних компо-
нентів, які в сукупності забезпечують можливість 
реалізації відповідного процесу та у разі зміни 
серед компонент уможливлюють трансформацію 
зазначеного об’єкта у бажаний майбутній стан.

Для обґрунтування основних заходів забезпе-
чення інноваційного розвитку національної еко-
номіки механізм є важливою складовою прове-
дення такого дослідження. Його розгляд дозволяє 
з’ясувати сукупність базових методів та інструмен-
тів, які доцільно використовувати для підвищення 
ефективності взаємодії між різними учасниками 
інноваційного процесу в ході реалізації основних 
управлінських функцій.

Сутність механізму управління інновацій-
ним розвитком на засадах проектно-орієнто-
ваного підходу варто розглядати як сукупність 
взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують 
можливість реалізації процесу підвищення рівня 
інноваційності в суспільстві, що сприяє розвитку 
національної економіки (рис. 1).

Доцільно зважити на той аспект, що реалізація 
основних функцій управління економічною систе-
мою здійснюється за допомогою методів управ-
ління. Послідовність впровадження цих методів 
в дію складає механізм управління інноваційним 
розвитком національної економікою.

Розглядаючи механізм управління інновацій-
ним розвитком з позицій проектно-орієнтованого 
підходу варто відзначити, що він реалізується на 
рівні національної економіки. З огляду на зазна-
чене при його розкритті набуває додаткової нау-
кової аргументованості важливість розуміння суті 
державного управлінського механізму чи меха-
нізму державного управління. Зокрема розрізня-
ється наукова позиція, що: «механізми державного 
управління – це практичні заходи, засоби, важелі, 
стимули, за допомогою яких органи державної 
влади впливають на суспільство, виробництво, 
будь-яку соціальну систему з метою досягнення 
поставлених цілей» [4, c. 248].

Узагальнюючи основні підходи до розуміння суті 
механізму управління з державницьких позицій його 
розгляд пропонується з таких основних позицій:
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– інструмент реалізації функцій держави та її 
виконавчої влади [5];

– система заходів, засобів, важелів, стимулів, 
за допомогою яких державна влада впливає на 
будь-які відносини в межах суспільства для того, 
аби досягти поставленої мети [6; 7];

– комплексна система державного управління, 
до складу якої входять конкретні механізми управ-
ління (економічний, мотиваційний, політичний, 
правовий тощо), які в сукупності здатні забезпе-
чити збалансоване та ефективне функціонування 
єдиного державного механізму [8; 9, c. 15];

– комплекс засобів планування процесів управ-
ління та способів впливу на керовані об’єкти із засто-
суванням певних управлінських методів, що спрямо-
вані на втілення цілей держуправління [10; 11];

– система, що створена для втілення держу-
правління на практиці та досягання визначених 
завдань, маючи свою структуру, методологію, 
важелі, засоби впливу на об’єкти управлінської 
діяльності з певною правовою, нормативною та 
інформаційною базою [12].

Таким чином, можна констатувати, що механізм 
управління має системний характер і призначений 

для практичного застосування у сфері держав-
ного управління, а оскільки проектно-орієнтова-
ний підхід до управління інноваційним розвитком 
національної економіки досить тісно пов’язаний 
з макроекономічними процесами, механізм має 
бути орієнтований на досягнення заявлених 
завдань і характеризуватися визначеною структу-
рою, методологією, чинниками та засобами впливу 
на управлінські процеси й елементи, за відповід-
ного правового, нормативного та інформаційного 
забезпечення.

На нашу думку, у найбільш загальному розу-
мінні механізм управління інноваційним розвитком 
на засадах проектно-орієнтованого управління 
являє собою цілісну систему управління проек-
тами інноваційного розвитку, що призначена для 
організації взаємодії між проектно-орієнтованими 
суб’єктами економіки, державними інститутами 
щодо формування та використання обмежених 
ресурсів, з урахуванням обмежень за витратами, 
термінами і якістю проектів, регулювання та сти-
мулювання процесів створення та впровадження 
новинок у напрямі забезпечення темпів та якості 
економічного зростання.

Рис. 1. Науковий конструкт механізму управління інноваційним розвитком  
національної економіки на засадах проектно-орієнтованого підходу
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Механізм управління інноваційним розвитком 
на засадах проектно-орієнтованого підходу у вузь-
кому розумінні відображає економічні відносини, 
які формуються під впливом інновацій. У широкому 
розумінні – економічні відносини, які орієнтовані на 
створення та впровадження проектів інноваційного 
розвитку, оскільки сам інноваційний розвиток супро-
воджується взаємозв’язком кількісних та якісних 
змін, результати реалізації таких проектів спричиня-
ють виникнення нового стану економічної системи 
та призводять до зміни у її структурі. Таким чином, 
механізм управління інноваційним розвитком на 
засадах проектно-орієнтованого підходу доцільно 
визначати різнорівневою ієрархічною сукупністю 
основних елементів, що взаємопов’язані та вза-
ємодоповнюються між собою та їх типових груп 
(суб’єктів, об’єктів, принципів, методів та інструмен-
тів тощо), а також різноманітних варіантів і способів 
їх взаємодії, у процесі та під впливом яких гармоні-
зуються економічні відносини між усіма проектно-
орієнтованими суб’єктами, задіяними у створенні 
та впровадженні проектів інноваційного розвитку, 
результати реалізації яких спричиняють виник-
нення нового стану економічної системи та призво-
дять до зміни у її структурі.

Слід врахувати, що окреслене з методологіч-
ної точки зору розкриває структурну різнорідність 
та пoлiфoрмoванiсть механізму за його цільовим 
спрямуванням. Отже, формування структури 
механізму залежить від умов функціонування еко-
номічної системи. Його формування та функціону-
вання здійснюється в рамках існуючої сукупності 
форм i методів господарювання, за допомогою 
яких організовано відносини щодо реалізації про-
ектів інноваційного розвитку.

Узагальнення основних підходів до розуміння 
суті механізму дає підстави виокремити загальні 
особливості механізму управління інноваційним 
розвитком на засадах проектно-орієнтованого 
підходу: 1) наявність суб’єктів господарських від-
носин в ході розробки та впровадження проектів 
інноваційного розвитку; 2) організація взаємодії 
між суб’єктами господарських відносин з при-
воду проектів інноваційного розвитку; 3) правила 
та умови взаємодії в ході розробки та впровад-
ження проектів інноваційного розвитку; 4) зміст 
правил взаємодії, які зводяться до форм, мето-
дів та інструментів регулювання взаємодії між 
суб’єктами господарських відносин за проектами 
інноваційного розвитку.

Огляд наукової літератури дає підстави стверд-
жувати, що на сьогодні не встановлено єдиного 
«уніфікованого» складу механізму. Передусім це 
пов’язане з різними об’єктами i елементами, що 
досліджуються. Зокрема, у окремих досліджен-
нях пропонується до складу механізму відносити 
три підсистеми: oрганiзацiйнo-правoву, сoцiальнo-
екoнoмiчну, фiнансoвo-iнвестицiйну [13, c. 15].

Таким чином, доцільно визнати, що механізм 
управління інноваційним розвитком на засадах 
проектно-орієнтованого підходу вміщує організа-
ційні, економічні та фінансові підходи, методи та 
принципи формування інноваційної політики та 
стратегії її реалізації, які забезпечують зростання 
конкурентоспроможності, рівня соціально-еконо-
мічного розвитку та високого рівня добробуту та 
якості життя. Структурна схема механізму управ-
ління інноваційним розвитком на засадах проек-
тно-орієнтованого підходу наведено на рис. 2.

Перелік основних функцій механізму управ-
ління інноваційним розвитком на засадах про-
ектно-орієнтованого підходу, в цілому співпадає 
з тим, який більшість авторів пропонують роз-
глядати стосовно державного регулювання еко-
номіки в цілому. Тому з цієї точки зору основні 
функції розкриватимуться з загальновизнаного 
підходу [12; 14] та включатимуть такі:

1) цільова, яка передбачає встановлення прі-
оритетів, цілей і напрямів інноваційного розвитку 
національної економіки;

2) стимулююча, що обумовлює формування 
базових регуляторів впливу на основних учасників 
проектів інноваційного розвитку в цілому, і скерову-
ватимуть організаційно-економічні процеси в рам-
ках, визначених на загальнонаціональному рівні;

3) нормативна, згідно із якою на законодавчому 
рівні визначаються умови створення та реалізації 
проектів інноваційного розвитку;

4) коригуюча, що передбачає процедуру кори-
гування розподілу ресурсів між проектами для 
забезпечення розвитку, унеможливлення прояву 
негативних явищ та зриву запланованих термінів 
досягнення цілей проектів;

5) соціальна функція забезпечує досягнення 
соціальних ефектів в ході реалізації проектів інно-
ваційного розвитку (створення нових робочих 
місць, заходи соціального забезпечення тощо);

6) контрольна функція, яка обумовлює здій-
снення державного нагляду та контролю стосовно 
виконання законодавчих норм, дотримання стан-
дартів при реалізації проектів інноваційного роз-
витку в національному господарстві;

7) мотиваційна функція проявляється у транс-
формації ментальності суспільства у сприйнятті 
інноваційних зрушень як об’єктивної реальності 
сьогодення та перспективи подальшого розвитку 
суспільства. Ця функція реалізується шляхом 
довгострокового використання методів впливу на 
ставлення економічних суб’єктів до інноваційного 
процесу. Ця функція дає змогу поступово в сус-
пільстві формувати традиції новаторства.

Метою реалізації механізму управління інно-
ваційним розвитком на засадах проектно-орієнто-
ваного підходу визначимо створення сприятливих 
умов для структурного вдосконалення національ-
ної економіки суб’єктами інноваційної діяльності 
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в умовах жорстких обмежень за витратами, тер-
мінами і якістю, забезпечення ефективного та 
конкурентного розвитку на всіх рівнях національ-
ної економіки. Позитивні тренди щодо зростання 
інноваційного рівня розвитку економіки свідчи-
тимуть про ефективність функціонування такого 
механізму та злагоджену взаємодію його основних 
компонентів. Досягнення його мети можливе лише 
через виконання сукупності завдань. Функціону-
вання механізму управління інноваційним розви-

тком на засадах проектно-орієнтованого підходу 
можливе лише за умови дотримання в процесі 
його формування та функціонування основних 
принципів розробки та роботи такого механізму. 
Разом з тим, вбачається за доцільне стверджу-
вати, що окреслені для механізму принципи пови-
нні бути похідними від загальних принципів управ-
ління економікою. Базуючись на розгляді основних 
наукових підходів, висвітлених у наукових видан-
нях, матеріалах фахових досліджень сукупність 

Рис. 2. Структурна схема механізму управління інноваційним розвитком  
на засадах проектно-орієнтованого підходу
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принципів механізму управління інноваційним роз-
витком національної економіки на засадах проек-
тно-орієнтованого підходу формують наступні:

– принцип законності, обумовлює змогу забез-
печувати функціонування механізму та основних 
учасників інноваційного розвитку виключно в дію-
чих нормах та законних межах;

– принцип «розумної» обґрунтованості, обу-
мовлює межі державної підтримки розвитку окре-
мих учасників інноваційних процесів в економіці, 
не впливаючи на обмеження у функціонуванні 
інших, а також інших економічних та соціальних 
програм в економіці країни;

– принцип ефективності – впровадження 
механізму повинно відбуватися через постійний 
моніторинг доцільності використання тих або інших 
його методів та інструментів з орієнтиром на досяг-
нення запланованих результатів. Це можна оцінити 
за допомогою використання сукупності кількісних 
показників аналізу поточного стану функціонування 
окремих сегментів інноваційної системи. Проекти 
інноваційного розвитку повинні бути спрямовані на 
зростання ефективності при паралельному змен-
шенні масштабів їх ресурсомісткості;

– принцип адресності (основаного на прин-
ципі економічності), який передбачає першочер-
гову підтримку тим проектам інноваційного роз-
витку, які зможуть принести сукупну вигоду для 
національної економіки;

– принцип транспарентності та гласності, 
який передбачає надання державної допомоги 
виключно на конкурсних та договірних засадах, 
максимально прозоре оприлюднення результатів 
впровадження механізму, уникнення різких змін 
правил ведення бізнесу у сфері реалізації проектів 
інноваційного розвитку. Підвищення рівня інфор-
маційної прозорості діяльності органів державної 
влади, та окремих суб’єктів господарювання.

– принцип науковості передбачає забезпе-
чення умов для наукового обґрунтування розробки 
та реалізації механізму на основі сформульова-
ної теоретико-методологічної бази. Це стосується 
використання сучасних науково обґрунтованих 
методів аналізу, прогнозування, реформування, що 
дають змогу цілісно визначити об’єкти трансфор-
мації, розробити заходи його подальшого розвитку 
та обґрунтувати наслідки від їх впровадження.

– принцип адаптації передбачає необхідність 
врахування всієї сукупності факторів та переду-
мов інноваційного розвитку при розробці та реалі-
зації механізму;

– принцип гнучкості враховує, що механізм 
не є сталою сукупністю елементів, а повинен 
динамічно розвиватися згідно із трансформацій-
ними перетвореннями в самій економічній системі 
з урахуванням турбулентності зовнішнього сере-
довища, адаптуватися до нових умов функціону-
вання учасників проектів інноваційного розвитку. 

Це вимагає вибору тих методів та інструментів, які 
найкращим чином будуть сприяти такому процесу 
на різних етапах інноваційних зрушень.

– принцип системності, цей принцип пови-
нен бути основою всієї структури механізму і вра-
ховувати елементну, процесну, функціональну 
та цільову складові, тобто його дія повинна бути 
системною. За допомогою системного підходу 
важливо обґрунтовувати зв’язки між основними 
компонентами такого механізму. Комплексний під-
хід до його побудови дає змогу визначити особли-
вості використання різних методів для досягнення 
конкретно визначених у механізмі завдань щодо 
проектних цілей інноваційного розвитку;

– принцип цілеспрямованості обумовлює 
необхідність дії всього механізму в рамках чіткої, 
обґрунтованої та досяжної цілі щодо розвитку кож-
ного конкретного проекту інноваційного розвитку;

– принципи етапності та поступальності 
передбачає, що управлінські функції щодо забез-
печення реалізації проектів інноваційного роз-
витку в рамках механізму здійснюватимуться 
згідно із визначеними етапами, стадіями та без 
зайвого хаосу та з усвідомленням ризиків досяг-
нення запланованих цілей.

– принцип динамічності обумовлює важли-
вість урахування змін окремих складових меха-
нізму відповідно до тенденцій трансформації умов 
функціонування національної економіки. Врахо-
вуючи, що проектам інноваційного розвитку при-
таманна невизначеність внаслідок створення, 
існування та завершення у певному у відкритому 
економічному середовищі, то досягнення запла-
нованих цілей таких проектів може відбуватися не 
завжди за запланованою траєкторією.

– принцип неперервності – механізм пови-
нен функціонувати неперервно та змінюватися 
залежно від поточних ситуацій трансформації 
діяльності основних суб’єктів як учасників проектів 
інноваційного розвитку. Враховуючи природу інно-
ваційного розвитку, функціонування такого меха-
нізму є об’єктивно необхідною умовою та повинно 
відбуватися постійно. Це також зумовлено непе-
рервністю інноваційного процесу у ринковій еко-
номіці.

– принцип збалансованості передбачає засто-
сування відповідного методологічного інструмен-
тарію досліджуваного механізму, що має сприяти 
розвитку всіх учасників інноваційного процесу.

– принцип узгодженості орієнтований на вико-
ристання різних інструментів та методів механізму 
управління інноваційним розвитком на засадах 
проектно-орієнтованого підходу на основі ство-
рення однакових умов для всіх учасників проектів 
інноваційного розвитку і розвиток окремих з них не 
повинен відбуватися через погіршення умов діяль-
ності інших. Дотримання цього принципу можливе 
лише через оцінку рівня суголосності ефектів від 
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діяльності всіх суб’єктів залучених в інноваційні 
проекти, які плануються отримати при впрова-
дженні конкретних заходів інноваційного розвитку 
національної економіки.

Для впровадження розробленого механізму 
управління інноваційним розвитком на засадах 
проектно-орієнтованого підходу важливою скла-
довою є забезпечення такого процесу необхідним 
забезпеченням. До його основних блоків відне-
сено такі: правовий, економічний, організаційний, 
інституційний та інформаційний. Їх поєднання 
дозволяє створити умови для подальшого впро-
вадження стратегічних заходів підвищення інно-
ваційного рівня розвитку національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Питання побудови механізму управління іннова-
ційним розвитком національної економіки на заса-
дах проектно-орієнтованого підходу як цілісної 
системи базових елементів визначається актуаль-
ною проблемою дослідження внаслідок усклад-
нення технологій у середовищі функціонування 
суспільства, появи принципово нових технологіч-
них рішень та необхідність їх своєчасного вико-
ристання у практичній діяльності.

Розгляд змістовних характеристик в межах 
основних підходів до розкриття сутності меха-
нізму, дало підстави для формулювання автор-
ській інтерпретації цього поняття як сукупність 
взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують 
можливість реалізації процесу підвищення рівня 
інноваційності в суспільстві, що сприяє розвитку 
національної економіки.

Розглядаючи архітектоніку механізму управ-
ління інноваційним розвитком на засадах проек-
тно-орієнтованого підходу, виділені принципи його 
формування, а також розширено перелік класич-
них функцій за рахунок врахування специфічних 
цілей інноваційного розвитку. Визначено перелік 
основних функцій та механізму управління інно-
ваційним розвитком на засадах проектно-орієн-
тованого підходу надано їх характеристики, серед 
яких: цільова, стимулююча, нормативна, коригу-
юча, соціальна, контрольна, мотиваційна.

Обґрунтовано, що для впровадження розро-
бленого механізму управління інноваційним роз-
витком на засадах проектно-орієнтованого підходу 
важливою складовою є забезпечення такого про-
цесу необхідним забезпеченням. До його основ-
них блоків віднесено такі: правовий, економічний, 
організаційний, інституційний та інформаційний. Їх 
поєднання дозволяє створити умови для подаль-
шого впровадження стратегічних заходів підви-
щення інноваційного рівня розвитку національної 
економіки.
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