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У статті уточнено структуру інформаційної системи адаптивного управління інноваційним 
потенціалом машинобудівного підприємства. Виявлено, що одним із основних елементів 
системи є механізм управління інноваційним потенціалом підприємства. Визначені суб'єкти та 
об'єкти управління, мета, принципи та основні завдання і функції механізму. Особливу увагу 
приділено моніторингу, в рамках якого здійснюється інтегральна оцінка і прогнозування 
основних параметрів інноваційного потенціалу. Виявлено необхідність вибору стратегічних 
напрямів розвитку інноваційного потенціалу. Доказано, що в рамках адаптивного управління 
важлива роль відведена використання механізмів зворотного зв'язку, яка дозволяє в режимі 
безперервного часу своєчасно здійснювати пошук оптимальних рішень виниклої проблеми і 
ефективно перенастроювати елементи і процеси. 
 
The article describes the structure of the informative system of adaptive management of the innovative 
development of the machine-building enterprise. It was revealed that one of the main elements of the 
system is the mechanism of management of the innovative potential of the enterprise. Defined subjects 
and objects of management, purpose, principles and main tasks and functions of the mechanism. 
Particular attention is paid to monitoring, in which an integrated assessment and forecasting of the 
main parameters of innovation potential is carried out. The necessity of choosing strategic directions 
of innovation potential development was revealed. It is proved that within the framework of adaptive 
control an important role is assigned to the use of feedback mechanisms, which allows in a mode of 
continuous time to promptly search for optimal solutions to the problem and effectively reconfigure 
elements and processes. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді.  В сучасних умовах господарювання особливого значення 

набуває проблема досягнення та підтримки на належному рівні інноваційного потенціалу машинобудівних 
підприємств. Лише активна інноваційна діяльність за умови використання прогресивних методів управління 



дозволяє підприємствам машинобудівної галузі адекватно реагувати на негативні зміни зовнішнього середовища в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби за нові ринки та потенційних споживачів. Впровадження новітніх методів 
і технологій в систему управління сучасними машинобудівними підприємствами дозволяє сформувати 
концептуальні засади їх подальшого розвитку на інноваційній основі, зміцнення позицій на міжнародних ринках та 
підвищення рівня конкурентоспроможності. До таких методів, на думку автора, слід віднести механізм 
адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств, що має забезпечити 
інформаційно-аналітичну підтримку прийняття управлінських рішень щодо напрямів активізації інноваційної 
діяльності, формування інноваційного потенціалу та ефективного використання наявних інноваційних ресурсів. 
Все це актуалізує дослідження стану інноваційного потенціалу підприємств машинобудування та перспектив їх 
подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження літератури з різних аспектів інноваційного розвитку дозволило 
виділити основні проблеми та перспективи вітчизняних машинобудівних підприємств в інноваційній сфері. Так, 
питання інноваційного розвитку підприємств промислового сектору на національному рівні ґрунтовно досліджено 
у працях В. Геєця, В. Семиноженко [1], Л. Федулової, Г. Андрощук [2],  Н. Кузьминчук [3-4] та ін. Позиція 
більшості з них характеризується негативною оцінкою тенденцій інвестиційно-інноваційного розвитку вітчизняної 
промисловості. Окремі дослідники вважають, що рівень інноваційного потенціалу підприємств України не 
відповідає рівню інноваційних процесів у промислово розвинутих країнах, що спричиняє сировинну орієнтацію 
вітчизняної економіки. 

Незважаючи на велику кількість публікацій щодо особливостей інноваційного розвитку та управління 
інноваційним потенціалом вітчизняних машинобудівних підприємств особливого значення набуває подальше 
дослідження стану та проблем розвитку інноваційного потенціалу підприємств машинобудівного комплексу. 

У цьому зв'язку в останні роки зросла кількість наукових публікацій, присвячених дослідженню проблем 
формування системи адаптивного управління підприємствами [5-9], яка повинна визначати пріоритети при 
формуванні інструментів впливу на суб'єкти інноваційного розвитку, здатна задавати необхідні пропорції розвитку 
з метою досягнення координованості їх параметрів. Проте, окремі питання формування ефективної системи 
адаптивного управління підприємством з позиції теорії залишаються не досить дослідженими і потребують більш 
ґрунтовного вивчення, що актуалізується в розрізі вирішення комплексних економічних проблем для забезпечення 
стійкого функціонування підприємств машинобудування. 

Постановка завдання. Удосконалити механізм адаптивного управління інноваційного потенціалу 
машинобудівних підприємств, розвинути моніторингове підґрунтя вибору стратегічних напрямів розвитку 
інноваційного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. В роботи [10] поняття «адаптивне управління підприємством» 
розглядається автором як сукупність принципів, інструментів і технологій продукування і реалізації управлінських 
рішень шляхом трансформації діяльності, підвищення гнучкості і пристосовності, що забезпечить досягнення 
високого рівня фінансової привабливості та конкурентоспроможності. Тобто, адаптивне управління є основою 
розробки стратегії адаптації підприємства машинобудування на стратегічному, тактичному та оперативному 
рівнях; взаємозв’язаний комплекс управлінських дій суб’єктів функціонування, які націлені на збереження та 
зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку в умовах мінливості середовища його функціонування за 
допомогою реалізації механізму управління інноваційними процесами на основі спостереження (діагностування) 
стану системи управління. 

Ефективність адаптивного управління інноваційним розвитком промислового підприємства багато в чому 
залежить від оперативної ідентифікації існуючих і можливих проблем, що дозволить визначити найбільш ефективні 
способи їх вирішення і своєчасно переналаштувати керуючу систему. Таким чином, формування інформаційно-
організаційного забезпечення інноваційних процесів є першочерговим завданням інноваційно активного підприємства. 
Вирішення цього завдання можливе лише при впровадженні інформаційної системи адаптивного управління (далі ІСАУ) 
інноваційним розвитком підприємства на базі динамічної, реляційної бази даних о внутрішніх інноваційних процесах, а 
також негативних впливах з боку зовнішнього середовища. 

ІСАУ включає в себе механізм адаптивного управління інноваційним потенціалом та, в свою чергу, є 
елементом загальної системи стратегічного управління діяльністю підприємства. Це означає, що дослідження 
інноваційного потенціалу ні в якому разі не можна розглядати як автономне та незалежне. На нашу думку, 
основними елементами системи адаптивного управління інноваційним розвитком машинобудівельного 
підприємства є (рис. 1): 

– організаційна структура, функціональні компоненти, інформаційні технології, інформація (бази даних); 
–  інформаційна підсистема моніторингу, планування та контролю; 
– механізм управління інноваційним потенціалом машинобудівельного підприємства (ІПМП); 
– інформаційна підсистема планування та програмування інноваційного розвитку; 
– інформаційна підсистеми контролю; 
– процеси, що відображають основні етапи планування та реалізації інноваційних програм. 
На виході із системи інноваційного управління отримуємо інноваційний продукт із подальшою його 

реалізацією. Елементи системи пов'язані як прямими, так і зворотними зв'язками – це забезпечує адаптивне 
управління. Отже, метою стратегічного інноваційного розвитку є підвищення конкурентоспроможності та 
стійкості підприємства завдяки якісним та кількісним змінам характеристик інноваційної діяльності.  

 



Рис. 1. Інформаційна система адаптивного управління інноваційним розвитком машинобудівельного 
підприємства 

(розроблено автором) 
Стан і потенційні можливості розвитку інноваційного потенціалу підприємства дає істотний вплив на 

формування стратегії та програмування інноваційного розвитку. На рис. 2 представлена авторська розробка 
механізму адаптивного управління ІПМП. 



Суб'єктами механізму адаптивного управління ІПМП є учасники інноваційного процесу, об'єктом 
управління виступає система відносин між суб'єктами в процесі формування й нарощування потенціалу. У 
відповідності з головними стратегічними цілями інноваційного розвитку нарощування ІПМП та його ефективне 
використання є основною метою механізму управління інноваційним потенціалом підприємства. Мета визначає 
комплекс першочергових завдань, серед яких слід виділити вдосконалення моніторингу ІПМП, розробку 
механізмів становлення та ефективної реалізації потенціалу за умови зниження невизначеності нестійкою системи 
і забезпечення високого рівня адаптивності. 

 

Рис. 2. Механізм адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівного підприємства 
 (розроблено автором) 

 
Функціонування механізму управління ІПМП базується на загальновідомих принципах системності, 

комплексності, адаптивності, динамічності, безперервності, цілеспрямованості, оптимальності, наукової 
обґрунтованості, інформативності.  

Основними завдання механізму адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівного 
підприємства є: 

1. Розробка механізму інтегральної  оцінки та, прогнозування  рівня ІПМП.  



2. Розробка і реалізація механізмів відтворення і ефективного  використання ІПМП. Основою цього 
завдання є обґрунтування формування організаційно-економічного механізму відтворення інноваційно-
виробничого потенціалу машинобудівних підприємств на підставі спеціально визначених чинників та подальше 
його впровадження для підвищення ефективності як комплексного інноваційного процесу, так й його окремих 
складових. Процес розробки та впровадження цього механізму складний та трудомісткий, потребує концентрації 
зусиль науковців різних галузей, кваліфікованого персоналу, ресурсів підприємства, а також використання 
новітніх технологій. 

3. Забезпечення високого рівня адаптивності ІПМП, зниження рівня невизначеності; управління 
нестійкістю підсистеми. Сутність цього завдання полягає у розробці теоретико-практичних рекомендацій та 
пропозицій для успішної реалізації механізму  адаптаційного управління ІПМП за рахунок усестороннього 
оцінювання  характеристик внутрішнього та зовнішнього  середовищ, що забезпечить зниження рівня 
невизначеності у системі, а також забезпечить стійкість її функціонування за умов нестабільного середовища. 

Серед основних функцій механізму адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівного 
підприємства особливої уваги заслуговує моніторинг, тобто комплекс дій, який повинен використовуватися для 
забезпечення керівництва базисною інформацією про інноваційний потенціал та можливості його найефективнішій 
реалізації у часі. Інтегральна оцінка ґрунтується на розробці єдиної методичної основи, яка дозволяє всебічно 
оцінити способи розробки та впровадження інноваційних нововведень, визначити недоліки у цьому процесі та 
відшукати шляхи удосконалення основних складових елементів та показників [11]. Прогнозування ІПМП 
здійснюється на всіх стадій повного інноваційного циклу – від комплексних наукових досліджень до отримання 
прибутку від інноваційних розробок, шляхом їх освоєння, виробництва та збуту на внутрішньому та міжнародному 
ринках. Методична основа для прогнозування ІПМП охоплює сукупність різноманітних науково-прикладних 
методів на базі використання сучасних інформаційних технологій із залученням кваліфікованих спеціалістів різних 
галузей спрямування, а саме: економістів, математиків, фізиків, соціологів тощо.  

Особливої уваги при побудові механізму адаптивного управління інноваційним потенціалом 
машинобудівних  підприємств повинно приділятися вибір стратегії розвитку ІПМП. Обрання ефективної та дієвої 
стратегії розвитку ІПМП безпосередньо залежить від рівня можливостей науково-дослідних розробок 
інноваційних проектів, швидкість їх впровадження у виробництво та отримання віддачі від цих проектів. 

Стратегічні напрямки для підприємств машинобудівний галузі можна умовно розділити на: ті, що вже 
досягли значних результатів у розробці та впровадженні інноваційних проектів; підприємства, які мають 
можливість постійно розвивати свій інноваційний потенціал та знаходити шляхи його постійного удосконалення; 
машинобудівні підприємства, які прагнуть залучити свої ресурси та потенціал для успішного початку своєї 
інноваційної діяльності (рис 3).  



 
Рис. 3. Напрямки вибору стратегії розвитку ІПМП 

 
Ключовим елементом механізму адаптивного управління ІПМП є процес реалізації потенціалу через 

комплекс планових заходів, спрямованих на нарощування, координацію та ефективне використання складових 
потенціалу в системі управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства. Це зумовлює 
необхідність, в рамках контролю, використовувати механізми зворотного зв'язку у режимі безперервного часу, й 
своєчасно здійснювати пошук оптимальних рішень виниклої проблеми та ефективно перенастроювати елементи і 
процеси для їх швидкого вирішення. Також на цьому етапі важливо детально вивчити причинно-наслідкові зв'язки між 
складовими інноваційного потенціалу, виявити закономірності та умови їх успішного функціонування. Результуючим 
показником розробленої механізму адаптивного управління ІПМП є, реалізація стратегії інноваційного розвитку 
підприємства.  

Висновок і перспективи подальших розвідок. Розроблено механізм управління ІПМП, який є 
контрольованою системою у реальному часі. Відповідальне місце займає адаптивне управління, яке має наступні 
функціональні можливості: 

– здійснення керування усіма процесами; 
– змінення параметрів, згідно із розробленими моделями, з метою уникнення надлишкового ризику в 

інноваційній діяльності; 
– наявність зворотного зв’язку з усіма компонентами механізму та іншими факторами; 
– своєчасна зміна планів і моделей у залежності від зовнішнього середовища, у якому працює на даний 

момент підприємство; 
– високий рівень точності,  надійності, стійкості та зручності  експлуатації; 
– оптимізація і мінімізація  структури витрат на інновації. 
Таким чином, використання системного підходу для побудови дієвого механізму адаптивного управління 

ІПМП є ефективним та науково-обґрунтованим напрямом дослідження проблем впровадження інноваційного 
процесу на машинобудівних підприємствах. Розроблений механізм може бути реалізовано у постійному режимі 
реального часу та мати зворотній зв'язок із іншими підсистемами управління підприємством. 

В рамках подальшого дослідження необхідно розробити економіко-математичні моделі інтегральної 
оцінки та прогнозування рівня ІПМП. 
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