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У статі розглянуто ґенеза теорій інновацій-
ного розвитку, яка дозволила виокремити 
основні імперативи формування інновацій-
них технологій для забезпечення динаміч-
ного розвитку підприємства. Представлено 
синтетичну модель трансформації тех-
нологій управління в інноваційні технології 
управління. 
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В статье рассмотрено генезу теорий инно-
вационного развития, которая позволила 
выделить основные императивы формиро-
вания инновационных технологий для обе-
спечения динамичного развития предприя-
тия. Представлено синтетическую модель 

трансформации технологий управления в 
инновационные технологии управления.
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The article deals with the genesis of theories of 
innovation development, which allowed to dis-
tinguish the main imperatives of the formation of 
innovative technologies to ensure the dynamic 
development of the enterprise. The synthetic 
model of transformation of management tech-
nologies in innovative management technologies 
is presented.
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Постановка проблеми.  Сучасні  умови  еконо-
мічного  середовища,  яким  притаманні  стрімкий 
розвиток технологій, скорочення періодів життєвого 
циклу товарів, розмивання зміни  галузевих ринків 
та бізнес-моделей, трансформація глобалізаційних 
процесів, інтеграційні трансформації геоекономіки, 
вимагають  від  підприємства  формування  таких 
умов  функціонування,  які  налаштовані  на  гнучкі 
системи  оперативного  і  стратегічного  реагування. 
Світовий досвід показує, що здатність сформувати 
такий  адаптивний механізм  управління  є  найваж-
ливішим  фактором  ефективного  функціонування 
та стабільного розвитку сучасних підприємств. При 
цьому будь – які зміни містять у собі протиріччя між 
прагненням  підприємства  як  економічної  системи 
зберегти стабільність з одного боку і необхідністю 
її постійного розвиткуз іншого. Тому для підтримки 
стану  функціонування  та  розвитку  підприємства 
обов’язково повинні враховувати імперативи дина-
мічного  розвитку,  які  є  важливими  для  підпри-
ємств у незалежності  галузевого та географічного 
характеру.  Отже,  наукове  обґрунтування  імпера-
тивів  інноваційних  технологій  управління  підпри-
ємствами  дасть  змогу  визначити  головні  акценти 
для  сучасного  розвитку  підприємств,  що,  на  наш 
погляд,  є  найважливішим  питанням  та  створює 
широку науково-дискусійну платформу. 

Аналіз останніх наукових досліджень 
і публікацій. Теоретико-методологічне  підґрунтя 
визначення імперативів стратегічного управління, 
інноваційного  розвитку  економіки  та  підприєм-
ства започатковано в роботах багатьох визначних 
вітчизняних  та  зарубіжних  учених.  Фундамен-
тальні  дисертаційні  дослідження  щодо  імпера-
тивів  глобального  розвитку  економічних  систем 

проведені  в роботах Н. Стукало, І. Тимків, О. Шви-
даненко.  Найбільш  вагомі  дослідження  в  озна-
ченому  напрямі  проведено  такими  авторами,  як: 
Л. Федулова, Д . Воронков, Д. Шервуд , E. Флам-
гольц, Г. Мінцберг , І. Адізес та інші. 

Але, незважаючи на вагомий науковий внесок, 
на даний час  існує багато проблем теоретичного 
і методологічного характеру, пов’язаних з форму-
ванням дієвої  концепції  інноваційного управління 
підприємствами. 

Особливо  слід  звернути  увагу  на  відсутність 
цілісних  наукових  обґрунтувань  імперативів  інно-
ваційних технологій управління з урахуванням най-
більш впливових факторів для динамічного розвитку 
підприємства. Особливості праць учених полягають 
у  тому  , що  питання методології  інноваційних  тех-
нологій  управління  розглядаються  переважно,  як 
другорядні незначні фактори, допоміжні регулятори 
стратегічного управління. Однак, відомо, що реалі-
зація визначених стратегій базується на визначених 
інструментах,  прийомах  та  методах,  а  успішність 
та дієвість їх функціонування формується комплек-
сом технологій управління та якісною їх реалізацією 
[1,  2].  Отже,  широкою  платформою  для  наукових 
розробок  повинні  стати  дослідження,  присвячені 
обґрунтуванню  механізму  формування  адаптив-
них технологій управління, які зможуть забезпечити 
динамічний розвиток підприємства. При цьому голо-
вним фактором, який спонукає до постійного науко-
вого пошуку з означеної проблематики, є загально-
визнана орієнтація світового економічного простору 
на економіку    «знань та інновацій», що вимагає без-
перервного моніторингу та систематизації факторів, 
які формують стан бізнес-середовища і виступають 
ключовими релевантними факторами.
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Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є  удосконалення  наукового  обґрунтування  імпе-
ративів  інноваційних  технологій  управління  під-
приємством  з  урахуванням  системних  тенденцій 
трансформації  сучасного  бізнес-середовища, 
та його тяжінням до динамічного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Базуючись на сутності терміну «імператив» та його 
розумінні в економічній площині можна визначити, 
що  імперативи розвитку економічної  системи, це 
визначальні вимоги та цільові орієнтири системи 
підприємства як цілісного утворення, так і окремих 
її складових.

Визначення  пріоритетних  факторів  форму-
вання  інноваційної  моделі  технології  управління 
має  вагоме  значення  для  динамічного  розвитку 
підприємства. Все більше уваги привертають різні 
аспекти  інноваційної  моделі  розвитку,  за  допо-
могою  яких можливо  оптимально  досягти  еконо-
мічної  сталості  окремого  підприємства,  окремого 
регіону, або країни [4,8]. Теорії інновацій формува-
лися еволюційним шляхом за різними напрямами 
в залежності від особливостей і основних тенден-
цій  розвитку  ринку  та  економіки,  акцент  у  дослі-
дженнях  ставився  на  тому  чи  іншому  комплексі 
проблем.  У  загальному  вигляді  генезис  теорій 
інноваційного розвитку зображено на рис. 1. 

На початку ХХ ст. однією із ключових теорій роз-
витку була теорія циклів. Науково-технічний  про-
грес  розглядався,  як  рушійний  фактор  цикліч-
ного  інституціонального  економічного  розвитку. 
Подальший розвиток економічних теорій розвитку 
пов’язаний  з  розвитком  індустріального  суспіль-
ства  і  з  появою  та  поширенням  теорії  постінду-
стріального суспільства. Ця теорія ґрунтується на 
дослідженні  формування  і  розвитку  суспільства 
на основі прогресу нового знання, технології сус-
пільного виробництва. Розвиток теорії про іннова-
ції   відображає нові дослідження у науці, техніці, 
технологіях, управлінні. Для проведення ґрунтов-
ного  дослідження,  необхідно  визначити  базові 
положення  та  принципи  категоріального  апарату 
загальної теорії розвитку систем, теорій самоорга-
нізації, та теорії синергітичного розвитку, які дають 
можливість,  сформувати  гносеологічний  базис 
теорії розвитку інноваційних технологій та обґрун-
тувати основні імперативи [3,5].

Основний базис комплементують об'єкт, пред-
мет  теорії,  основні методи дослідження процесів 
функціонування  і  розвитку  об'єкта,  методологію 
теорії і відповідний категоріальний апарат.

Об'єктом  теорії  розвитку  інноваційних  техно-
логій є відкриті системи,  до яких належать, соці-
ально-економічні  системи  різного  рівня  ієрархії 
і  специфіки  діяльності.  Предметом  теорії  іннова-
ційних  технологій  виступає  процес  динамічного 
розвитку  відкритої  системи,  що  виражається 
в зміні її характеристик у просторі і часі.  

Загальнотеоретичним методом теорії розвитку 
інноваційних технологій, тобто способом пізнання 
руху  відкритої  системи,  є  метод  моделювання  її 
поведінки  в  умовах  нестаціонарного  стохастич-
ного  зовнішнього  середовища.  Даний  метод  на 
основі оцінки і аналізу ретроспективних тенденцій 
функціонування  і  розвитку  системи,  визначення 
причин і джерел  виникнення та тенденцій дозво-
ляє розробити комплекс економіко-математичних 
моделей  управління  системою,  що  відбивають 
унікальність її поведінки в просторі (зовнішнє ото-
чення) і часі, а також визначити вектор (або атрак-
тор) розвитку системи в майбутньому.

Методологія  будь-якої  теорії  являє  собою 
вчення про  її метод  і включає сукупність принци-
пів, прийомів і специфічних методів дослідження. 
Структурування  принципів  є  важливою  задачею 
для  наукового  дослідження.  Вивчення,  дослі-
дження, узагальнення світового наукового досвіду 
топологічної мережі даного напрямку [1-11] дозво-
ляє сформувати наступну класифікацію принципів 
розвитку інноваційних технологій (рис. 2). 

Оскільки  інноваційні  технології  –  це  цілеспря-
мований системний набір прийомів, засобів орга-
нізації  діяльності,  що  охоплює  весь  процес  від 
визначення  мети  до  одержання  результатів,  то 
система  зрушується,  змінюється  і  розвивається 
завдяки  впливам  внутрішніх  чинників.  Тому  інно-
ваційні  технології  тісно пов'язані з ідеями і досві-
дом різних областей науки [1, 3,5,6].

Ефективність  технологій  управління  перевіря-
ється через прийоми, методи організації робіт, тер-
міни  і тривалість виконання процедур, вимоги до 
кваліфікації персоналу. Проте, фактичним підґрун-
тям розвитку технологій управління, слід визнати 
аналіз практики застосування підприємствами від-
повідних інструментів та інноваційних технологій.

На  основі  комплексного  підходу  до  процесу 
створення інноваційної технології та формування 
діючого  механізму  управління,  виділимо  п’ять 
базових  імперативів  інноваційності,  які  безпо-
середньо  впливають  на  створення  унікального 
ефекту в  геномі технології управління [6,7,10]: 

I.  Світовий поріг знань; 
II.  Розмір фінансових ресурсів на інновації;
III. Наявність інноваційної кадрової компоненти; 
IV. Поле інноваційної активності;
V.  Інноваційний клімат. 
Як  бачимо,  визначені  сегменти  створюють 

локалітет  конусу  притягнення,  де  визначальним 
фактором  трансформації  або  фазового  пере-
ходу  підприємства на вищий рівень управлінсько-
технологічної зрілості виступає технологія управ-
ління. На рис. 3. представлена синтетична модель 
трансформації традиційних технологій управління 
в інноваційні технології управління.

Основними  інноваційними  тенденціями  світо-
вого розвитку є: 
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Волатильність.  Можливість  оперування 
та  обробка  великої  кількості  даних  (акумулю-
вання,  оброблення,  аналіз,  зберігання  великих 
обсягів даних різного типу, для опрацювання яких 
недостатньо можливостей традиційних систем баз 
даних,  із  можливостями  постановки  локальних 
«експериментів», а побудова прогнозних моделей 
багаторівневої складності в різних областях дослі-
джень в оптимальному режимі. 

Емерджентність. Розвиток нових форм комерції 
(електронного бізнесу, електронної комерції), нових 

форм  підприємництва  (віртуалізація  підприємств 
або  структурних  підрозділів),  нових  форм  розра-
хунків (поява нових видів валют WebMoney, Bitcoin, 
та інших видів квазівалют). Це призводить до необ-
хідності  створення  нових  алгоритмів  управління 
та нових більш складних систем управління та вза-
ємодії і вимагає необхідність розробки кардинально 
нових технічних стандартів і регуляторної бази. 

Мобільність. Практичне стирання кордонів між 
мобільними  пристроями  різних  типів  і  традицій-
ними  комп’ютерами,  а  наявність  Інтернету  ство-

Рис. 1. Ґенеза теорій інноваційного розвитку 

Джерело: узагальнено та сформовано автором на основі [2, 4, 8, 9, 10]
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рює точки доступу із любої локації на планеті. Це 
змушу  терміново  змінювати  та  адаптувати  біз-
нес-моделі  до  нових  форм  бізнес-середовища, 
яке  постійно  трансформується,  створюючи  нові 
гібридні види економічної діяльності.

Кібербезпека. Масове явище,  яке динамічно 
набирає обертів. Соціальна та економічна емер-
джентність,  постійна  трансформація  та мобіль-
ність  приводить  до  підвищення  уразливості 
всіх видів  інформаційно-комунікаційних систем, 
створюючи  загрози  як  планетарного  характеру, 
так  і  на  рівні  держави,  окремого  підприємства, 
окремої  фізичної  особи.  Зростання  частоти 
та  різноплановості  атак,  проникнень  та  шах-
райств,  вимагає  значного  ускладнення  засобів 
захисту  ІТ-систем,  сервісів,  хмарних  та Hosting 
платформ,  що  вимагає  значних  фінансових 
ресурсів.

Розвиток нового середовища знань стає осно-
вою сучасного модернізаційного проекту розвитку 
різних сфер суспільно ї діяльності, та спирається 
на базові принципи інтелектуалізації: креативності 
та  новаторства,  недоторканність  інтелектуальної 
власності тощо. 

Інноваційним технології управління притаманні 
наступні властивості:

–  високий  ступінь  розчленованості  процесів 
на стадії, що створює унікальне середовище для 

виникнення нових можливостей для модернізації 
та  автоматизації.  Це  найважливіша  характерис-
тика інноваційного технологічного процесу;

–  системна повнота (цілісність) процесу вклю-
чає упорядкований багато елементний набір для 
забезпечення необхідної завершеності дій на пев-
ному етапі процесу;

–  регулярність та циклічність процесів з одно-
значністю та рекурсивністю окремих його фаз, що 
дозволяє  застосовувати  середні  та  інтегральні 
індикаторні  показники,  що  створює  можливість 
стандартизації та уніфікації [1-11].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дало змогу визначити та нау-
ково обґрунтувати основні принципи динамічного 
розвитку та імперативів які визначають інноваційні 
технології  управління  як  рушійну  сили  розвитку 
підприємства.  З  метою  детального  визначення 
імперативів узагальнено напрями фундаменталь-
них перетворень сучасних умов господарювання.  

На наш погляд, формування адаптивного про-
цесу інноваційного розвитку технології управління 
повинно  ґрунтуватися  на  формуванні  механізму 
динамічного розвитку.

Отже, для створення дієвих систем управління 
підприємствам  необхідно  враховувати  означені 
імперативи і на їх основі розбудовувати механізми 
реалізації  динамічного  розвитку.  До  перспектив 
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Рис. 2. Групування базових принципів динамічного розвитку  
інноваційних технологій управління 

Джерело: авторська розробка
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Рис. 3. Синтетична модель трансформації технологій управління  
в інноваційні технології управління

Джерело: авторська розробка

подальших  досліджень  слід  віднести  удоскона-
лення методології  кількісного  прогнозування  тен-
денцій  трансформації  сучасного  бізнес-серед-
овища та визначення ефективності впровадження 
інноваційних технологій управління.
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